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Eszmék - Gondolatok 

AZ ÉLET ÉRTELMÉRŐL (2) 

Az emberiségnek még sohasem volt nagyobb szüksége rá, hogy reményked-
ni tudjon, s ismét felfedezze az élet értékét és értelmét. (Jean Delumeau) 

Ha végül is sikerül megtalálnunk a teljes, egyesített elméletet, idővel leg-
alább a legfontosabb érveket érthetővé kell tennünk mindenki számára, hogy az 
elmélet ne maradhasson néhány specialista magánügye. Akkor pedig, mi mind-
annyian, tudósok, filozófusok, hétköznapi emberek együtt boncolgathatjuk: miért 
létezünk, mi és a Világegyetem. Az emberi értelem leghatalmasabb diadala lesz, 
ha erre a kérdésre választ találunk - mert akkor megismerjük Isten gondolatait. 
(Stephen Hawking) 

Az emberi élet s az emberiség egész története olyan, mint egy utazás; és'en-
nek az utazásnak célja van. Ez azonban nem veszi elejét a sokféle megpróbálta-
tásnak és bajnak, s azt sem akadályozza meg, hogy időnként elfogjon bennünket 
az az érzés, hogy utunk bejárhatatlan vagy éppen zsákutca. A hívő ember azonban 
bízik benne, hogy bármily kanyargós is ez az út, a tökéletes és végleges boldog-
sághoz vezet. (Jean Delumeau) 

Az embert mindig is áhítattal töltötte el a fizikai valóság finomsága, fen-
ségessége és szövevényes szerveződése. Az égitestek vonulása az égbolton, az 
évszakok váltakozása, egy hópehely szerkezete, a környezetéhez tökéletesen al-
kalmazkodó milliárd és milliárd élőlény - mindez túlontúl elrendezettnek tűnik 
ahhoz, hogy ne legyen több értelmetlen véletlennél. Természetes emberi ösztön, 
hogy a Világegyetem kimunkált e rendjét egy istenség céltudatos keze müvének 
tulajdonítsuk. 

A keresztény hagyomány értelmében... Isten tervezte a természetet, még-
pedig nem kis leleménnyel és hozzáértéssel, és a részecskefizika nem tesz mást, 
mint felfedezi e terv egy részletét. (Paul Davies) 

Mielőtt az élet értelmének keresésére indulnál, szeresd az életet. Ha szereted 
az életet, élővé leszel. (Dosztojevszkij) 

Szépség és szeretet: ez a két értelme az életnek. (Lev Tolsztoj) 
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Az ember élete csak akkor értelmes, ha szolgálatnak fogja fel. (Lev Tolsztoj) 

Szorgalmasan dolgozom - s önérzetesen - ; ha lenyírják a szárnyamat - já-
rok a lábamon; ha azokat is levágják, a kezemen járok; ha azokat is kitépik — ha-
son csúszók! 

Mi tehát az én hivatásom? Kóboroljak ezután is a világban, tapasztalatokat 
gyűjtve, hogy az elhagyott hazának hasznos legyek? A „szolgálat" az egyetlen 
cél, amiért élnem kell. 

Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem 
hogy munkáljon, alkosson, teremtsen! (Széchenyi István) 

Minden ember saját boldogsága után fárad, de azt mindenki csak másban 
találhatja fel. Legyen Isten, emberiség, haza, családi körünk vagy bármi más, 
de mindenkinek saját személyén kívül szükséges valami, amiben, s aminek él-
hessen. Szerencsénk tulajdonképpen csak attól függ, hogy saját szívünk szerint 
választhassunk célt, melynek magunkat feláldozzuk. E szabadság és saját szemé-
lyünk ily alárendelése nélkül nincs megelégedés a világon. (Eötvös József) 
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Egyházi élet - Hírek 

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

november 18-án. Tárgysorozatán többnyire operatív jellegű ügyek feletti határo-
zathozatal szerepelt: a kórházlelkészi státus alapelvei, a Zsinat ülésének előkészí-
tése, beszámoló az ICUU barcelonai közgyűléséről, jelentés az egyházi központi 
hivatal pénzügyi ellenőrzéséről, és mások. 

Lelkészképzés 
• Unitárius teológiai hallgatóink karácsony ünnepén legációs szolgálatokat 

végeztek. Az őket fogadó híveket, egyházközségeket és lelkészi családokat illes-
se köszönet az együttlétért. 

h A Protestáns Teológiai Intézetben az év végére több évnyi változatlanság 
után a teológiai tanárok számára új, átfogó, tevékenységük több területére kiter-
jedőjavadalmazási rendszer készült el. A jövő egyik nagy kihívása továbbra is az 
állam hathatósabb hozzájárulásának megszerzése marad a tanárok fizetéséhez és 
általában a Teológiai Intézet működéséhez. 

Lelkésztovábbképzés 
• A III. évnegyedi lelkészi értekezleteket október elején szervezték meg 

egyházköreinkben, az alábbiak szerint: 3-án Torockón a Kolozs-Tordai Egyház-
kör, 4-én Siménfalván a Székelykeresztúri Egyházkör, 5-én Bölönben a Három-
szék-Felsőfehéri Egyházkör, 6-án Homoródszentmártonban a Székelyudvarhelyi 
Egyházkör, 11-én Szabédon a Marosi Egyházkör és 12-én Adámoson a Küküllői 
Egyházkör lelkészei számára. Az értekezletek előadását Kecskés Csaba maros-
vásárhelyi lelkész tartotta Unitárius belmisszió fokozása a családlátogatás által, 
különös tekintettel a vegyes házasságokra címmel. 

• A IV. évnegyedi lelkészi értekezleteket november elején szervezték meg 
egyházköreinkben, az alábbiak szerint: 2-án Szovátán a Marosi Egyházkör, 3-án 
Magyarsároson a Küküllői Egyházkör, 7-én Kolozsvár-Íriszen a Kolozs-Tordai 
Egyházkör, 8-án Székelykeresztúron a Székelykeresztúri Egyházkör, 9-én Sepsi-
szentgyörgyön a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör, 10-én Székelyudvarhelyen 
a Székelyudvarhelyi Egyházkör lelkészei számára. Az értekezletek előadását Tö-
rök István olthévízi lelkész tartotta A vidéki értelmiségi lét kihívásai címmel. 
Ugyanakkor helyet kapott a 11. és III. osztályos vallástankönyv bemutatása is, a 
szerzők: Bartha Márta és Pál Tünde tanítónők jelenlétében. 




