
ESZMÉK - GONDOLATOK 

... annak, hogy egy vallás vagy szemlélet pesszimista vagy optimista: 
megvan az ismérve. Idegen-e az embertől a világ: vele szemben kell-e érvé-
nyesülnünk, harc-e az érvényesülés; egy világnézet a szerint pesszimista 
vagy optimista, hogy ezekre a kérdésekre miféle választ ad. 

A buddhizmus és a germán filozófia - általában az északi lélek: pesszi-
mista; a kereszténység és a természettudomány optimista. (Németh László) 

A derű a szellem uralma a lelken; az objektívé a szubjektíven. Ez a derű 
nem azt jelenti, hogy az embernek jókedve van, vagy hogy jól megy a sora, 
hanem hogy akármennyi ok lenne a nyögésre, s akármilyen Jóbot csinál a 
sors belőle, ő megvédte a külső csapások s önnön hajlamai ellenében, amit 
az embernek, amíg képes rá, meg kell védeni. (Németh László) 

A közlékenységét én inkább erénynek tartom, mint hibának, főként, ha 
nem szívünk titkai, hanem szellemünk tartalma az, amit közlünk. (Németh 
László) 

Az igazi erény az, amely van, ismeretlenül, önmagáért is... (Németh 
László) 

Az ember olyasmit is tud, amit nem az érzékszerveivel tanult. Például az 
egyenlő és a jó fogalmát. (Németh László) 

Az ember valóságérzéke akkor edződhet, ha kevés dologgal hosszú időn 
át önállóan cselekvőn és kíváncsian foglalkozik. (Németh László) 

Az embereket sokra csak sokkal lehet bírni. (Németh László) 

A világ az én számomra nem egy nagy van, hanem egy nagy lehet. 
(Németh László) 

A terv a tett légvétele. Ahogy ábránd nélkül nincs élet, a tervek bősége az 
eredménynek is feltétele. (Németh László) 

Albert Schweitzer írja Bachról, hogy ő nem a környezetének, Istennek 
komponált. S ha Istennek a világ mögött álló, abban csak részben megvaló-
sult, s bennünk is megvalósulásért küzdő Lehetőséget tekintjük, úgy ebben a 
boldogságban az is részesülhet, akiben nincs meg többé a lipcsei karnagy 
hite a személyes istenben. (Németh László) 

Ahhoz, hogy az anyák társakat találjanak a nevelésben, hogy legyen kivel 
megosztaniuk a gyermekek sorsának gondját, őriznünk kell a családot. És 
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korunkban ezer jel mutatja, hogy ez nem olyan könnyű. Az otthonteremtés, az 
otthon megőrzése nem azonos a háztartási munkák elvégzésével. A gerincét, 
a tartalmát a másokkal való törődés alkotja, az életbeli dolgok figyelése. 
(Németh László) 

Tökéletes napokat élni - célnak emberibb és valószínűbb, mint tökéletes 
életet élni. (Németh László) 

Magasztos eszmény a tökéletességre törekedni. Én azonban azt vallom: 
„Inkább hozzatok létre valamit, amit létre tudtok hozni, mintsem hogy azt 
kergessétek, amit soha sem fogtok elérni. " Senki sem tökéletes. Jusson 
eszükbe a mondás: „Senki sem jó, csak egy, az Isten"[Márk 10, I8j. Senki 
nem képes rá. Ez illúzió. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy szerényen törek-
szünk beteljesíteni önmagunkat és a lehetőségek szerint tökéletes emberré 
válni, ez pedig már épp eléggé megerőltető. (C. G. Jung) 

Igazán csak az keresztény, aki Krisztus értelmében és szellemében él. Aki 
imitálja Krisztust, s van annyira - mit ne mondjak - szégyentelen, hogy 
Krisztus keresztjét akarja magára venni, miközben a sajátját sem bírja el-
hordozni, az véleményem szerint a keresztény üzenet ábécéjét sem értette 
meg...(C. G. Jung) 

Az az ember, aki nem járta meg szenvedélyeinek poklát, nem is küzdötte 
le őket soha. (C. G. Jung) 

Szeretném már egyszer pontosan tudni, mi számít bűnnek tulajdonképpen, 
bár a teológia évezredek óta erről beszél. A magam teológiai elfogulatlansá-
gával azt mondanám, hogy erről csak a jó Isten dönthet, amint az világosan 
olvasható is az apostolok történetében. A többi emberi törvénykezés, minden, 
korhoz kötött viszonylagosságával egyetemben. (C. G. Jung) 

Ha Ön magányos, annak az az oka, hogy elszigeteli magát; ha elég sze-
rény, soha nem lesz magányos. Semmi sem szigetel el bennünket jobban, 
mint a hatalom és a presztízs. Próbáljon meg leereszkedni az emberek közé, 
tanuljon szerénységet, és soha nem lesz egyedül! (C. G. Jung) 

A világhelyzet odáig jutott, hogy a legmegindítóbb szavak sem jelentenek 
már semmit... Túlságosan olcsók lettek a szavak. A létezés nehezebb, s ezért 
szívesen helyettesítik szavakkal. (C. G. Jung) 

... csak amit teszünk, az mutatja majd meg, kik vagyunk. [...] Ahol hata-
lom uralkodik, nincs szeretet, ahol viszont a szeretet kormányoz, ott érvényét 
veszti minden hatalom. (C. G. Jung) 
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Egyházi élet - hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
m Január 16-án az Egyházi Képviselő Tanács kibővített elnökségi ülést 

tartott, amelynek az évi eseménynaptár és ülésezési terv véglegesítése volt a 
fő napirendi pontja. Ennek főbb adatai szerint az Egyházi Főtanácsot au-
gusztus 30-3 l-re, a Zsinatot november 29-30-ra, a Szejkefúrdői Unitárius 
Találkozót augusztus 10-re állapítottuk meg. 

• Január 16-án került sor Egyházunk Testvéregyházközségi Tanácsának 
ülésére. Az egyházköri képviselők jelentésben számoltak be az egyházköz-
ségeink testvéregyházi kapcsolatainak eredményeiről, és némely esetben fo-
gyatékosságairól is! A Tanács erőfeszítései ellenére még mindig vannak 
testvérkapcsolat nélküli egyházközségeink, ez ügyben folyamatos próbálko-
zás történik az észak-amerikai Partner Church Council vezetői útján. A Ta-
nács határozatban utasította az egyházköri képviselőket, hogy az esperesek 
segítség.-vei állítsanak össze egy kimutatást az egyházközségekbe érkező 
külföldi tanulmányi ösztöndíjakról. 

• Január 17-én az Egyházi Képviselő Tanács rendkívüli ülést tartott, 
amelynek fő tárgysorozati tételei az Egyházi Főhatóság intézményei 2002. 
évi költségvetésének véglegesítése, az egyházközségeknek kiutalandó építé-
si-javítási segélyek körvonalazása és a kis egyházközségek megsegítésére 
szánt juttatások összegszerűsítése voltak. 

• Március 21-én volt az Egyházi Képviselő Tanács I. évnegyedi rendes 
ülése. Napirenden többek közt a kolozsvári Unitárius Diákotthon déli szár-
nyának a költségvetése és építési ütemterve, az Egyházi Alaptörvény-
módosító Bizottság munkája, az 1ARF nyári budapesti kongresszusának az 
előkészítése, valamint a Sora-üzletház átépítési tervei szerepeltek. 

Lelkészképzés 
m A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Fakultásának hallgatói a 

2002. január 3. és február 2. közötti vizsgaidőszakban tették le I. félévi 
vizsgáikat. A sikeresen vizsgázók közül tanulmányi eredményeikkel kie-
melkedtek Jakabházi Béla Botond V. éves (10-es általánossal), Lakatos 
Csilla Adél IV. éves (9,55) és Ilkei Ildikó II. éves (9,61) hallgatók. 

• A Teológiai Intézetben a csendes napokat február 8-9-én tartottuk. Az 
Unitárius Fakultás hallgatói számára a központi téma a lelkészi hivatás és 
önképzés kérdésköreit vizsgálta meg. Előadást tartott Józsa István Lajos 
kökösi lelkész Hivatástudat és lelkészi szolgálat, és Szász Ferenc brassó-
újvárosi lelkész Az önképzés jelentősége a lelkészképzésben címmel. A reg-
geli és esti bibliamagyarázatot ugyanők, valamint Gyerő Dávid előadótaná-
csos tartották. A közös intézeti előadást Kovács Lajos református nevelés-
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