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PÁLFI DÉNES 

anyaszentegyháznak, terjedésére az igazság, szeretet és béke honának, Istenországá-
nak. 

Ezért érdemes és kell „Újra kezdeni mindent e világon,/ — megteremteni, 
ami nincs sehol,/ de itt van mindnyájunkban mégis,/ belőlünk sürgetve dalol,/ újra 
hiteti, hogy eljön/ valami valamikor, valahol..." (Váci Mihály) 

Én hiszem, hogy „eljön" a bennünk létező Istenországa. Ezért imádkozzunk, 
de tegyünk is érte, jövetele érdekében. Ámen. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Az ember örömre született. (Pascal) 

S mikor völgyünkre tör az áradat/ s már hegy se volt, mely mentő csúccsal 
intsen/ egyetlenegy kőszikla maradt/ egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten. (Aprily 
Lajos) 

A nagy gondolatok mindig nagyon egyszerűek. (Tolsztoj Leó) 

Tiszteld a múltat a jelenben és tartsd a jövőnek. (Vörösmarty Mihály) 

A világ azé lesz, aki a legnagyobb reménységet nyújtja neki. (Teilhard de 
Char din) 

Hidd el, amikor a legboldogtalanabb vagy, még van valami számodra meg-
tenni a világban. Mindaddig, amíg másnak megédesítheted a fájdalmát, életed nem 
volt hiába való. (Hellen Keller) 

Elmúlik a világ/ És játékai is./ Még kívánságai is./ Szél szórja szét a színes 
szavakat./ De sorsom lényegének/ De lelkem Istenének/ Beszéde megmarad. (Remé-
nyik Sándor) 

Keserves és hosszú az út a léttől a megismerésig, a megismeréstől a fölisme-
résig./ A megismerés üdvözítő módja nem a megfogalmazás, hanem a teremtés./ A 
fölismerés a küzdelem./ így születik a nyugalom: nyugtalanságok egyensúlya. (Szi-
lágyi Domokos) 

A legtöbb összetűzés kétségtelenül onnan ered, hogy az emberek nem fejezik 
ki világosan a véleményüket, vagy onnan, hogy másnak a véleményét helytelenül 
értelmezik. (Spinoza) 

E földet hogy szeretem!, hol a késztető élet/ szele tépi a pázsit-kapaszkodású 
népet/ s ahol a gyökerek olyan mélyre nőnek/ hogy termővé kötik fergeteg időnket. 
(Váci Mihály) 
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Ami jóságot az ember a világban szétáraszt, munkálkodni fog az emberek 
szívében és fejében. Balga mulasztásunk, hogy nem merünk a jósággal komoly 
feladatokra vállalkozni. Félre akarjuk görgetni a nagy terhet, de nem vesszük 
igénybe az erőnket százszorosra fokozó emelőt. (Schweitzer Albert) 

Egy társadalom igazi ereje nem a belőle rakétaként fölszálló tünemények-
ben, hanem a mélyén dolgozó emberek értékében van. (Németh László) 

Baj, ha az ember kevesli, de nagyobb baj, ha sokallja önmagát. (Horváth 
Imre) 

A lángész titka, hogy ne tűrjön bennünk hazugságot, hogy megvalósítsa min-
den tudásunkat, hogy a mai élet magasrendű kifinomulásától, tudományoktól, 
könyvektől, emberektől hitet, igazságot, célt követeljen, s elsősorban, másodsorban, 
harmadsorban és végtelenül: hogy becsüljön meg minden igazságot azáltal, hogy 
mindig követi, gyakorolja. (R. W. Emerson) 
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Egyházköri közgyűlés 

A sepsiszengyörgyi egyházkör 1993. augusztus 22-én a bölöni egyházközségben 
tartotta évi rendes közgyűlését, melyet dr. Dakó Bálint felügyelő gondnok nyitott 
meg. A közgyűlés tárgysorozatán szerepeltek: Máthé Sándor esperes jelentése, mely 
kiterjedt az egyházközségek életére és fontosabb eseményeire. Ezt követően a köz-
gyűlés megtárgyalta a szórványgondozási, család- és beteggondozási, valláserkölcsi 
nevelési jelentéseket. A választások során a közgyűlés a ciklus hátralevő idejére 
közügyigazgatónak Szász Ferenc brassói lelkészt, főtanácsi tagnak világi részről Lő-
rinc Ferenc brassói 2. sz. egyházközség gondnokát és egyházi részről Kiss Alpár 
baróti lelkészt választotta meg. 

A közgyűlési istentiszteleten a szószéki szolgálatot Márkos Ervin fogaras-
nagyszebeni lelkész végezte. 

A maros-kükilllői egyházkor szeptember 28-29-én a ravai egyházközségben 
tartotta évi közgyűlését; a közgyűlést Szilágyi Domokos felügyelő gondnok nyitotta 
meg. A közgyűlés tárgysorozatán a következő jelentések szerepeltek: az esperes évi 
jelentése, szórványgondozási, család-beteggondozási és valláserkölcsi nevelési rész-
letes jelentések. A közgyűlési istentiszteleten Nagy Endre magyarsárosi és Szén 
Sándor jobbágyfalva-nyárádszeredai lelkész végezte a szószéki szolgálatot. 

A kolozs-tordai egyházkör 1993. szeptember 19-én a kövendi egyházközség-
ben tartotta évi közgyűlését. A közgyűlés tárgyát képezte: az esperes évi jelentése, 
valamint az ezt kiegészítő szórványgondozási, család- beteggondozási és valláserköl-
csi nevelési részjelentések. A választások során a ciklus hátralevő idejére felügyelő 
gondnoknak Pálfi Ferenc várfalvi egyházközségi tagot, főtanácsi tagoknak pedig a 
következőket választották meg: Bulbuka Gerő, Sándor Bálint, Benedek Sándor, 
Pálfi Dénes, Léta Sándor, Sándor Botond, Csiki Árpád, Nagy Gábor. 

A közgyűlési istentiszteleten a szószéki szolgálatot Balázs Tamás magyarszo-
váti lelkész végezte. 

Lelkészi értekezletek 

A sepsiszentgyörgyi egyházkörben a III. évnegyedi lelkészi értekezletet 1993. 
szeptember 10-én tartották a brassói egyházközségben. Az értekezleten két előadás 
hangzott el: dr. Rezi Elek: A magzati élet védelme és Kolcsár Sándor esperes-lel-
kész: A beteggondozás címen. 

Ifjúsági konferencia 

A Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági tagozata 1993. július 16-19. napjain Árkoson 
tartotta évi konferenciáját, melynek témája: Miért vagyok unitárius? Mit jelent 
unitáriusnak lenni? A konferencián a következő előadások hangzottak el: Hiszek 
egy Istenben — Kedei Mózes lelkész; Hiszek az emberben, mint Isten gyermekében 
— dr. Rezi Elek; Hiszek a hit és cselekedet egységében — Kotecz József lelkész; 




