
ESZMÉK - GONDOLATOK 

Arisztotelész, midőn az iránt érdeklődtek nála, mi a remény, ezt felelte: 
„Az éber ember álma." (Diogenész Laertiosz) 

Akinek sok barátja van, s aki mindenkivel bizalmas viszonyban van, az 
nyilván senkinek sem igazi barátja. (Arisztotelész) 

Az egész világ sok jóval, de az ellenkezőjével is tele van, és a nem-jó van 
többségben: örök harc folyik tehát itt, s ebben rendkívüli elővigyázatra van 
szükség. (Plató n) 

Szégyenletes dolog, hogy nem tudjuk viszonozni a jó tetteket úgy, mint a 
rosszakat. (Szókratész) 

Derék emberek azok, kik önmagukon uralkodni tudnak, s gyarlók, akik 
nem. (Platón) 

Azok élnek a legrosszabb szolgaságban, akik nem tudnak magukon ural-
kodni. (Xenophón) 

Aki a vitában első, az rendszerint az utolsó a békeszerzésben. Akinek iga-
za van, gyorsabban kész lezárni az ügyet. (C. H. Spurgeon) 

Be szörnyű, hogyha jó a szó, de rossz a tett. (Szophoklész) 

A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a tettek a szavakkal összecseng-
jenek. (Seneca) 

A szó mélyen érint: tetszés szerint leszünk alakíthatóak, ha lelkünkben 
megrögződik a gondolat lenyomata. (Seneca) 

A semmittevés az embereket gonosztevésre tanítja. (Columella) 

A tétlenség bűneitől a tevékenység szabadít meg. (Seneca) 

Nem szégyen dolgozni, de szégyen tétlenül élni. (Hésziodosz) 

A munkával elfoglalt lázas tevékenység hatalmas gyönyörűséget lel éppen 
az elfoglaltságban. (Seneca) 

Az állandó munka könnyebbé lesz a megszokás folytán. (Démokritosz) 

Élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül. (Démokritosz) 

Az emberek nyomorult életét soha nem lehet ostorral és máglyával megja-
vítani, csak kenyérrel. (Móricz Zsigmond) 

Csak az anyát nem unja el soha a férfi, az anya az igazi királynő az élet-
ben, mert gyermekének alázatos cselédje. (Móricz Zsigmond) 

Eszközök vagyunk a sors kezében. Tűrünk, szenvedünk és dolgozunk míg 
végleg el nem kopunk. Az az egy mégis megnyugtató, hogy fáklyavivők vol-
tunk.. Mi tanárok mutattuk az utat az ifjúságnak. Öregségünkre elvégzett 
munkánk az egyetlen jutalmunk. Ez sem baj, csak a fáklya égjen és lobogjon 
négyszázados iskolánkban. (Szentmártoni Kálmán) 
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Egyházi élet - Hírek 

Egyházi Főtanács 
Június 23-24, napjain tartotta évi rendes ülését Kolozsváron. A Főtanács 

alkalmával tartott istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Máthé Sándor brassói 
esperes-lelkész végezte. A Főtanácsi közebéden a Berde-serleggel Zsakó Er-
zsébet az Országos Nőszövetség elnöke mondott pohárköszöntőt. 

A Főtanácsot megelőzően július 22-23-án tartották a lelkészek évi Kon-
ferenciáját, valamint a lelkészfeleségek találkozóját - ugyancsak Kolozsváron. 

Egyházi Képviselő Tanács 
Július l6-án tartotta II. évnegyedi rendes ülését Kolozsváron, amelynek 

tárgysorozatán a folyó ügyek mellett a Főtanács előkészítése szerepelt. 
Október 1-én került sor a III. évnegyedi ülésre. 
December 3-án tartotta a IV. évnegyedi ülését. Tárgysorozatán, a neve-

lési és belső ügyek mellett, a jövő évi költségvetés összeállítása szerepelt. 

Egyházköri közgyűlések 
A közgyűléseket a következő sorrendben tartották: a kolozs-tordai egy-

házkörben július 5-én Torockón; az istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Léta 
Sándor petrozsényi lelkész végezte, a főhatóság részéről Farkas Dénes pénz-
ügyi ellenőr volt jelen. A maros-küküllői egyházkörben július 11-12-én Bözö-
dön, szombaton este Jenei Sándor haranglábi, vasárnap Moldován Szeredai 
Noémi marosvásárhelyi gyakorló segédlelkész végezte az istentiszteleti szolgá-
latot, a főhatóság képviseletében dr. Szabó Árpád püspök vett részt. A székely-
keresztúri egyházkörben július 5-én Kadácsban, a lelkészi szolgálatot Jakab 
Dénes szentábrahámi lelkész végezte. A székelyudvarhelyi egyházkörben júli-
us 12-én Oklándon, az istentiszteleten Krizbai Béla homoródszentmártoni lel-
kész prédikált, a főhatóságot Andrási György előadótanácsos képviselte. A 
háromszék-felsőfehéri egyházkörben július 4-én Kőhalomban, a lelkészi szol-
gálatot Ferenczi Enikő gyakorló segédlelkész végezte, a főhatóság képvisele-
tében Mikó Lőrinc előadótanácsos volt jelen. 

Lelkészi értekezletek 
A III. évnegyedi lelkészi értekezleteket szeptember 7-15. között tartot-

ták: a kolozs-tordai egyházkörben szeptember 15-én Komjátszegen, A maros-
küküllői egyházkörben szeptember 10-én Marosszentgyörgyön, a 
székelykeresztúri egyházkörben szeptember 8-án Székelykeresztúron, a szé-
kelyudvarhelyi egyházkörben szeptember 11-én Homoródszentmártonban, a 
háromszék-felsőfehéri egyházkörben szeptember 7-én Brassóban. Ez alkalom-
mal két előadás hangzott el: Simén Domokos csíkszeredai lelkész előadása a 
Cigánykérdés és egyházunk, és Molnár B. Lehel levéltáros előadása Megemlé-
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