
Eszmék - Gondolatok 

„Minek annyi mindent összeharácsolnotok?" (Seneca) 

„...nem téboly-é, nem az esztelenség netovábbja-é sokat kívánnotok, holott 
édeskevés fér belétek?" (Seneca) 

„Nem az a szegény, akinek csak kevese van, hanem aki többre vágyik." 
(Seneca) 

„Ha a természet szerint élsz, sohasem leszel szegény; ha a képzelgések sze-
rint, sohasem leszel gazdag." (Epikurosz) 

„Sok dúsgazdag ember... boldogtalan; viszont sokan szerény vagyon mellett 
is boldogok." (Hérodotosz) 

„Egy fösvény gazdagról Bión ezt mondta: „Nem ő birtokolja a vagyonát, ha-
nem a vagyona birtokolja őt." (Diogenész Laertiosz) 

„A fösvény mindig nélkülöz." (Horatius) 

„... olyannak, aki bővében van a pénznek, sokszor nincs meg a betevő falat-
ja; márpedig furcsa gazdagság az, amelyben dúskálva, mégis éhen halhat valaki, 
mint arról a híres Midaszról is mesélik, hogy vágyainak telhetetlensége miatt 
minden étel, amit elé tettek, arannyá változott." (Arisztotelész) 

„... nemcsak az által válunk gazdagabbá, ha a meglevőt növeljük, hanem az-
által is, ha kiadásainkat csökkentjük." (Arisztotelész) 

„Azon dolgok esetében, amelyeket használhatunk és birtokolhatunk is, min-
digjobb és választásra érdemesebb a használat, mint a birtoklás." (Arisztotelész) 

„A vagyon a derék és a jó embereknek s azoknak, akik tudják, hogy mire kell 
használni, áldás, a hitványaknak és a hozzá nem értőknek csapás. És így van ez 
minden más dologgal is: ahányan csak vannak, akik használják őket, a dolgok is 
szükségképpen annyifélék számukra." (Prodikosz) 

„... aki másokat a pénz megvetésére tanít, annak először magából kell kiir-
tania a nyerészkedésre való hajlamot." (Lukianosz) 
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„Az aranyat csiszolókővel vizsgálják meg, és az nyilvánvalóan bizonyságot 
tesz magáról, az arany révén pedig az ember lelkéről bizonyosodik be, hogy jó-e 
vagy rossz." (Khilón) 

Amikor az athéni piacon az áruk roppant tömegét szemlélgette, Szókratész 
gyakran ezt mondta magában: „Mennyi mindenre nincs szükségem!" (Diogenész 
Laertiosz) 
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Egyházi élet — Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
» Az Egyházi Képviselő Tanács IV. évnegyedi ülését Kolozsváron tartotta 

november 26-án; tárgysorozatán többnyire operatív jellegű ügyek feletti határo-
zathozatal szerepelt. 

Lelkészképzés 
a Unitárius teológiai hallgatóink 2004. december 24-27. között karácsony 

ünnepén legációs szolgálatokat végeztek. Az őket fogadó egyházközségeket és 
lelkészi családokat "illesse köszönet az együttlétért. 

Lelké szto vá bbképzés 
» A 2004. év IV. évnegyedi lelkészi értekezleteire november elején került 

sor, a következők szerint: 8-án Kolozsváron, 12-én Nyárádszentmártonban, 4-én 
Küküllődombón, 9-én Székelykeresztúron, 11-én Székelyudvarhelyen és 10-én 
Sepsiszentgyörgyön. A fő előadást Kovács Sándor teológiai tanár tartotta Meg-
emlékezés Heltai Gáspár halálának 430. évfordulóján címmel. 

Enekvezér-képzés 
m Az Enekvezér-képesítő Bizottság által november 30-án tartott vizsgán Gagyi 

Attila (Fiatfalva) és Imre Zsuzsánna (Brassó) unitárius énekvezéri oklevelet szer- " 
zett. Mindkét újonnan képesített énekvezér unitárius egyházközségi alkalmazás-
ban áll. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• Október 1-2-án a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Áldás, né-

pesség - Sorskérdés a Kárpát-medencében címmel konferenciát szervezett Nagy-
váradon, ahol unitárius részről Kedei Mózes esperes szerepelt az előadók között. 

• Október 2-án az Egyházi Képviselő Tanács szervezésében megemlékező 
ünnepélyt tartottunk Torockószentgyörgyön a II. Rákóczi Ferenc vezette ma-
gyar szabadságharc kitörésének 300. évfordulóján. Az ünnepély a Sándor Bo-
tond nagyenyedi lelkész tartotta istentisztelet után dr. Magyari András történész, 
Toroczkay Sándor és Korodi Alpár tanárok, valamint dr. Gaal György helytör-
ténész előadásával folytatódott, majd a résztvevők megkoszorúzták a várban ta-
lálható emléktáblát. 

• A gyergyószentmiklósi leányegyházközség új imaházának felszentelése 
október 3-án volt. A szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök tartotta, kö-
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