
Eszmék - Gondolatok 

„Nem hal meg a derékkal együtt az erény, / Túléli a test életét; de a gonosz, / 
Ha meghal, elvész véle együtt mindene." (Euripidész) 

„Akik halhatatlanok akarnak lenni, azoknak jámboran és igazul kell élniök." 
(Antiszthenész) 

„... a szegénység, szerelem vagy egyéb fájdalmat okozó dolog elől mene-
külve a halált keresni, ez nem a bátor, hanem inkább a gyáva emberre jellemző; 
mert lelki gyengeség jele, ha valaki menekülni igyekszik a bajok elől; s külön-
ben sem azért néz szembe a halállal, mintha ezt kívánná az erkölcsi jó, hanem 
csupán azért, mert valami rossz elől menekülni igyekszik." (Arisztotelész) 

„Az önelégültség az előrehaladás akadálya." (Bión) 

„Az önelégültség a gazdagságból származik, s a gőg pedig az önelégültségből." 
(Szolón) 

„Irigy emberek... közös vigaszt találnak abban, hogy azokat, akiknél jobbak 
nem tudnak lenni, másoknál rosszabbaknak tüntetnek fel." (Plutarkhosz) 

„Én bizony sokkal aljasabbnak tartom a hízelgőket azoknál, akiknek hízeleg-
nek, sőt, szinte azt mondhatnám, hogy emezek fennhéjázásának egyenesen ők 
az okai." (Lukianosz) 

„Jelenlevőket dicsérni a hízelgés jele." (Arisztotelész) 

„Nem ártana annyira a rágalom, ha nem volna valami elhihető alapja." (Lu-
kianosz) 

„Jobban kell emlékeznünk a jó tettekre, mint a rosszakra; a kapott javakra 
jobban, mint az adottakra." (Arisztotelész) 

„Kezdet a véggel szükségszerűen összhangban áll. Aki azért lett barátod, mert 
ez kifizetődik neki, abba is hagyja, ha az a kifizetődő." (Seneca) 

„Akik csak a haszonért lépnek barátságra, azok rendszerint el is válnak egy-
mástól mihelyt a haszon eltűnik: az ilyen emberek nem egymást szerették, ha-
nem azt, ami nekik hasznot jelentett." (Arisztotelész) 
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Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• Egyházunk legfőbb végrehajtó testülete, az Egyházi Képviselő Tanács ja-

nuár 28-án rendkívüli ülést tartott Kolozsváron, amelynek tárgysorozatán töb-
bek közt a 2005. évi központi költségvetés véglegesítése, az ülésezési terv és 
eseménynaptár rögzítése, valamint az Egyház építkezési és javítási terveinek 
körvonalazása szerepelt. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács április l-jén tartotta I. évnegyedi rendes ülé-
sét Kolozsváron. Előtte való napon a tanács munkáját szakmailag segítő állandó 
bizottságok ülésére került sor: a Püspöki Szék, a Misszió Bizottság, a Valláser-
kölcsi Nevelési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság napirendjén a Tanács által vé-
leményezésre kiadott ügyek szerepeltek. 

Egyházköri munka 
• A gondnok-presbiteri értekezleteket február végén szervezték meg, az 

alábbi időpontban és helyszínen: a kolozs-tordai egyházkörben 21-én Kolozsvá-
ron, a marosi egyházkörben 22-én Szentgericén, a küküllői egyházkörben 23-án 
Dicsőszentmártonban, a székelykeresztúri egyházkörben 25-én Székelykeresz-
túron, a székelyudvarhelyi egyházkörben 26-án Székelyudvarhelyen, a három-
szék-felsőfehéri egyházkörben február 27-én Sepsiszentgyörgyön. Az értekezle-
teken az egyházközségeket képviselő gondnokok vagy más világi képviselők 
elsősorban gazdasági és anyagi természetű ügyekről számoltak be. Ezen belül 
minden egyházközség pontos kimutatással készült az értekezletre azzal kapcso-
latban, hogy föld- és erdőtulajdonait milyen arányban kapta vissza, ill. melyek a 
vonatkozó szükségletek vagy segítségre szoruló ügyek. Az elnökség részéről az 
egyik fő előterjesztést a körvonalazódó új lelkészi javadalmazás alapelveinek 
ismertetése alkotta, annak felmérése céljával, hogy egyházközségeink világi 
képviselői hogyan véleményezik ezen alapelveket. Az egyházi főhatóság képvi-
seletében dr. Szabó Árpád püspök, valamint dr. Máthé Dénes és Kolumbán Gá-
bor főgondnok vett részt az összejöveteleken. 

Lelkészképzés 
u A Lelkészképesítő Bizottság január 25-én lelkészképesítő pótvizsgát tar-

tott, amelyen Pálffy Tamás Szabolcs marosszentgyörgyi, Szász-Cserey Katalin 
firtosmartonosi és Szabó József alsórákosi gyakorló segedlelkész lelkészi okle-
velet szerzett. 

• A teológiai hallgatók a januári vizsgaidőszakban tették le I. félévi vizsgáikat. 
A sikeresen vizsgázók közül tanulmányi eredményeikkel kiemelkedtek: Nagy 
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