
Eszmék - Gondolatok 

Csak akkor uralkodj, ha előbb megtanultál engedelmeskedni. (Szolón) 

Példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanítani vagy tanulni. (Columella) 

A gyermeknevelés veszélyes dolog: ha sikerül, rengeteg küzdelem és gond 
az ára; ha nem sikerül, fölülmúlhatatlan a fájdalom. (Démokritosz) 

Ha olyan szerepet vállalsz, amely az erődet meghaladja, kudarcot vallasz 
benne, és még azt is elszalasztod, amit képes lettél volna betölteni. (Epiktétosz) 

Az élet inkább birkózáshoz, mint tánchoz hasonlít, mert felkészülten, sőt 
rendíthetetlenül kell állnunk minden eshetőséggel, a váratlannal szemben is. 
(Marcus Aurelius) 

Amikor Arisztipposzl megkérdezték, hogy mit kell tanúiniok a jóravaló 
gyermekeknek, így válaszolt: „Azt, aminek majd hasznát veszik, ha férfiak lesz-
nek." (Diogenész Laertiosz) 

Nem akárki képes ám arra, hogy az embereket, illetve azt, akit rábíztak, jó 
erkölcsökre nevelje; s ha egyáltalában valaki, akkor csak az lehet erre képes, aki 
ért is hozzá, éppúgy, mint az orvostudományban s minden egyéb foglalkozás-
ban... (Arisztotelész) 

Egy fecsegő fiatalembernek a sztoikus Zénón a következőt mondta: „Azért 
van két fülünk és egy szánk, hogy többet hallgassunk, mint beszéljünk." (Dio-
genész Laertiosz) 

„... tudod-e..., hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fia-
tal és zsenge lényeknél? Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyen-
kor vésődik beléjük az a forma, amelyet bennük kialakítani akarunk. (...) az ifjú 
elme nem képes megítélni, hogy minek van rejtett értelme, minek nincs, hanem 
amit ilyen zsenge korban befogad, az rendszerint kitörölhetetlenné és megmá-
síthatatlanná lesz benne. Ezért bizonyára mindennél fontosabbnak kell tarta-
nunk, hogy az első mesék, amelyeket hall, az erény szempontjából a legtanulsá-
gosabbak legyenek." (Platón) 

A szabad elhatározás erősebb kötelék minden kényszernél, s ezt az ifjakba a 
nevelésnek kell beoltania. (Plutarkhosz) 
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Minden rossz forrása a többre vágyás. Távol legyen tőlem mindez, ne töre-
kedjem többre, mint amennyi szükséges, de legyek képes még annál kevesebbel 
is beérni. (Lukianosz) 

„... egy ember csak egy foglalkozást láthat el jól, sokat nem; s ha ezt mégis 
megpróbálja, akkor - azáltal, hogy sokat markol - nagyon könnyen mindenben 
elvesztheti az esélyét arra, hogy számottevő ember legyen." (Platón)s 

Tarts mértéket, s tégy mindent legjobb idejében. (Hésziodosz) 

Amiben kitűnőnek akarsz látszani, abban igyekezzél kitűnővé is lenni. 
(Xenophón) 

Más ha dicsér, te maradj szigorú bírája magadnak: Mit te magad se hiszel, 
sose hidd másnak se magadról. (Cato) 

Ne azt tanácsold, ami a legkellemesebb, hanem ami a legjobb. (Szolón) 
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Egyházi élet - Hírek 

Egyházi Képviselő Tanács 
• Az Egyházi Képviselő Tanács január 30-án tartott rendkívüli ülést, ame-

lyen megtárgyalták az évi ülésrendet. 

Lelkészköri értekezletek 
• A lelkészköri értekezleteket március 1-je és 12-e között tartották: a kolozs-

tordai egyházkörben március l-jén Nagyenyeden, a marosi egyházkörben már-
cius 5-én Nyárádgálfalván, a küküllői egyházkörben március 12-én Segesváron, 
a székelykeresztúri egyházkörben március 2-án Székelykeresztúron, a székely-
udvarhelyi egyházkörben március 4-én Székelyudvarhelyen és a háromszék-fel-
sőfehéri egyházkörben március 3-án Brassóban. 

Az értekezleteken Jakabffy Tamás szerkesztő-médiareferens tartott vitaindí-
tó előadást A sajtómunka egyházi feladat is címmel. Az egyházi központ részé-
ről az értekezleteken dr. Szabó Árpád püspök és Gyerő Dávid előadótanácsos 
vett részt. 

Gondnok-presbiteri konferenciák 
• A gondnok-presbiteri konferenciákat március 19-e és 28-a között rendezték 

meg: a kolozs-tordai egyházkörben március 24-én Kövenden, a marosi egyházkör-
ben március 19-én Csokfalván, a kíiküllői egyházkörben március 20-án Szőkefal-
ván, a székelykeresztúri egyházkörben március 26-án Székelykeresz-túron, a szé-
kelyudvarhelyi egyházkörben március 25-én Székelyudvarhelyen, a háromszék-
felsőfehéri egyházkörben március 28-án Ürmösön. A konferenciákon részt vett dr. 
Szabó Árpád püspök, valamint Kolumbán Gábor és dr. Máthé Dénes főgondnok. 

Lelkészképzés 
• A Protestáns Teológiai Intézetben január 5-e és 3 l-e között zajlottak le az 

I. félévi vizsgák. 
• A teológiai csendesnapokat február 6-7-én tartották. Az Unitárius Fakultás 

hallgatói számára Farkas Dénes kolozsi lelkész Lelkészi szolgálatom tapasztala-
tai, Andorkó Ferenc vargyasi lelkész A nagy gyülekezetben végzett lelkészi 
munka szépségei és nehézségei, Molnár B. Lehel levéltáros és Paskuczné 
Szathmáry Viola építészmérnök Történelmi örökségünk írott és tárgyi emlékei-
nek megőrzése és védelme mint a lelkészi munka fontos része címmel tartott elő-
adást. A csendesnapokon a meghívott lelkészek reggel és este bibliamagyaráza-
tot tartottak. A közös előadást Az egyház és az anyagiak címmel Veres László 
olthévízi református lelkész tartotta. 
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