
Eszmék - Gondolatok 

„... mindnyájan tudjuk, hogy meg fogunk halni, de mivel ez távolinak tűnik, 
nem törődünk vele." (Arisztotelész) 

„... ha egyszer az ember közel jut ahhoz, hogy a halálra kell gondolnia, ak-
kor rendszerint félelem és szorongás lopódzik a szívébe olyan dolgok miatt, 
amelyekre azelőtt nem is gondolt." (Platón) 

„A legfélelmesebb dolog pedig a halál, mert ez mindennek a vége, s úgy vé-
lik, hogy a halott számára többé sem jó, sem rossz nem létezik." (Arisztotelész) 

„... senki sem tud a halálról semmit, még azt sem, hogy nem éppen a legna-
gyobb jótétemény-e mindenekelőtt az ember számára - és mégis úgy félnek tőle, 
mintha bizonyosan tudnák, hogy a legnagyobb baj." (Platón) 

„A halál..., amitől a bajok közül legjobban rettegnek, egyáltalán nem érdekel 
bennünket, minthogy ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, mikor pedig a ha-
lál megérkezik, mi nem vagyunk többé. A halál tehát nem érinti sem az élőket, 
sem a holtakat, mivel az élőknél nincs jelen, a halottak pedig már nincsenek." 
(Epikurosz) 

„A halálban nincs semmi kellemetlen, hiszen valaminek léteznie kellene, 
hogy érezze a kellemetlenséget." (Seneca) 

„Szokjál hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy a halál semmit sem jelent szá-
munkra, mert minden jó és minden rossz az érzékelésben van, a halál pedig az 
érzékelésnek a megszűnése." (Epikurosz) 

„Vannak, akik azt hiszik, hogy miután a lélek elválik a testtől, nem létezik 
többé sehol, hanem az is elpusztul és megsemmisül ugyanazon a napon, ame-
lyen meghal az ember; hogy mihelyt megszabadul és kilép a testből, pára és füst 
gyanánt oszlik szerteszét, és sehol sincs többé." (Platón) 

„.. . a megholtaknak is megvan a maguk sorsa, éspedig, mint a régi hit is tart-
ja, a jóknak sokkal jobb, mint a gonoszaknak." (Platón) 

„A halál olyan, mint a születés: a természet titokzatos műve." (Marcus 
Aurelius) 
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„Isten... nem engesztelhető ki tömjénnel, áldozati ajándékokkal, drágasá-
gokkal, mert mindez veszendő holmi, hanem csak erkölcsi javulással. Aki föl-
hagy a vétkezéssel, Isten haragját múlandóvá teszi. Éppen ezért nem büntet 
egyetlen bűnös embert sem azonnal, hogy az embernek alkalma legyen ahhoz, 
hogy észhez térjen és megjavuljon." (Lacíaníius) 

„Ne templomainkban legyen szent az Isten, hanem szívünkben, mert lerom-
bolható mindaz, amit emberkéz alkotott. Azt a templomot tartsuk tisztán, amit 
nem a füst, nem a por, hanem a rossz gondolatok szennyeznek be, amit nem az 
égő gyertyák világítanak meg, hanem Isten világossága és a bölcsesség fénye." 
(Lactantius) 
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Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
» Az Egyházi Képviselő Tanács április 2-án tartotta II. évnegyedi rendes 

ülését Kolozsváron. A tárgysorozaton a folyó ügyek mellett a következő ki-
emelkedő kérdések szerepeltek: szociális ösztöndíj-kérések a marosvásárhelyi 
kántor-tanítóképző unitárius diákjainak, versenyvizsga a kolozsvári unitárius 
elemi iskola tanítói állására, határozat az egyházi gazdálkodás fenntarthatósága 
témakörben tartandó képzés-sorozatról, emlékünnepély szervezése Heltai Gás-
pár halálának 430. évfordulóján, erdészmérnök alkalmazása az egyházi erdőkkel 
való gazdálkodáshoz. 

n Május 21-én az Egyházi Képviselő Tanács rendkívüli ülést tartott Kolozsvá-
ron, ahol az új fizetési rendszer elfogadása és életbe léptetése volt a fő napirendi 
pont. Az új javadalmazás egyelőre a lelkészeket és az egyházi központ alkalma-
zottait érinti, de folyamatban van a világi alkalmazottak fizetési rendszerének át-
dolgozása is. 

Egyházköri munka 
M A 2004-es év egyházköri közgyűléseit június folyamán öt egyházkörben 

szervezték meg, a következők szerint: a marosi egyházkörben június 12-én Nyá-
rádgálfalván, a küküllői egyházkörben június 19-én Magyarsároson, a székely-
keresztúri egyházkörben június 26-án Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi 
egyházkörben június 19-én Csíkszeredában, a háromszék-feísőfehéri egyház-
körben pedig szintén 19-én Káinokon; a kolozs-tordai egyházkör közgyűlését 
július 10-én tartják Torockón. A közgyűlések középpontjában a 2003-as egyházi 
év kiértékelése mellett az egyházköri választások álltak, amelyeknek eredmé-
nyeiről következő lapszámunkban tudósítást közlünk. 

Lelkészképzés 
• Az unitárius hallgatók a 2004-es év húsvéti és pünkösdi ünnepein legációs 

szolgálatokat végeztek egyházközségeinkben. Az Egyházi Képviselő Tanács 
ülésein részletesen kiértékelte az erről szóló jelentéseket, és a legátust fogadó 
egyházközségeknek köszönetet mondott. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának évzáró istentiszteletét 
június 27-én tartották a kolozsvári belvárosi templomban; a szószéki szolgálatot 
dr. Szabó Árpád püspök végezte. A négy végzős hallgató, Dávid Ferenc, Hege-
dűs Tivadar, Lakatos Sándor és Újvárosi Katalin, miután június 15-e és 18-a 
között sikeres szakvizsgát tettek, az Egyházi Képviselő Tanácstól végzési aján-
dékot vett át. 
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