
EGYHÁZI ÉLET 

Egyházi Képviselő Tanács március 9-én tartotta első évnegyedi ren-
des ülését dr. Kovács Lajos püs;~ök elnöklete alatt, amelyen az Egyház 
1972. évi munkáját összefoglaló jelentéseket és az egyházközségi s egy-
házköri folyó ügyeket tárgyalták meg. A Tanács végül foglalkozott III. 11-i 
fótanácsi ülés előkészítésével. 

Egyházi Főtanács március 11-én tartotta évi rendes gyűlését. Ur-
mcssy Gyula közügyigazgató imája és dr. Barabássy László megnyitó be-
széde után a Főtanács egyhangú lelkesedéssel üdvözlő táviratot küldött 
Nicolae Ceau^escu, az Államtanács elnökének, Ion Gheorghe Maurer, a 
Minisztertanács elnökének, Dumitru Dogaru professzor, a Vallásügyi Hi-
vatal elnökének és az Országos Békevédelmi Bizottságnak. 

A tárgysorozaton szereplő püspöki, E. K. Tanácsi és nyugdíjpénztári 
jelentések áttekintő képet nyújtottak az Egyház 1972. évi életéről és 
munkájáról. Főtanács megnyugvással vette tudomásul a lelkészek és hí-
vek által elért eredményeket az Isten és ember szolgálatában, valamint 
az áldozatkészség terén. Elismerését fejezte ki Ferencz József: Unitárius 
Káté c. munka átdolgozott kiadásáért, mely a konfirmációi előkészítést 
nagymértékben megkönnyíti és mélyíti. A jelentések tárgyalása során 
a lelkésztovábbképzés, a pásztorációs munka, szórványgondozás, konfir-
máció, énekkultúra, az egyházi közigazgatás és az egyházi épületek gon-
dozása érdekében sok értékes észrevétel és javaslat hangzott el. E. K. Ta-
nács és az egyházkörök feladatát képezi mindezeknek megvizsgálása és a 
szükségnek megfelelő alkalmazása. 

A választások során az 1973—1978. évekre a Főtanács újraválasztotta 
a főgondnoki tisztségre dr. Barabássy László afiát, másik főgondnoknak 
dr. Mikó Imre, egyházi főjegyzőnek dr. Erdő János teol. tanár és köz-
ügyigazgatónak Kolcsár Sándor Maros-Küküllői esperes afiait választotta. 
Ezenkívül a Főtanács megválasztotta a Nyugdíjpénztár Vezető Tanácsá-
nak tagjait, 9 egyházi és 28 világi főtanácsi tagot, valamint betöltötte az 
időközben megüresedett E. K. Tanácsi és állandó bizottsági helyeket. 

Ez alkalommal is sok, arra érdemes afiának hűséges egyházközségi 
és egyházköri szolgálatuk elismeréséül a Főtanács tiszteletbeli címet ado-
mányozott. ' 
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A főtanácsi istentisztelet szószéki szolgálatát Bencző Dénes homoréd-
almási lelkész, az énekvezéri teendőket Marton Hajnalka kolozsvári ének-
vezér végezte. A közebéden Püspök afia, és a főtanácsi tagok részéről el-
hangzott pohárköszöntők az egyházi élet terén megnyilvánuló ú j szel-
lemet, összefogást és biztató törekvéseket tükrözték. 

Lelkész-továbbképzés. Az első évnegyedi lelkészi értekezlet tárgya 
volt: ,,A nemzeti kérdés megoldása Románia Szocialista Köztársaságban 
és annak tükröződése a vallásos életben" és „A protestáns teológia a 20. 
században" (2. rész). 

Lelkésznevelés. Az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai In-
tézetben az 1972—73. I. félévi vizsgákat január 15—február 7 közötti idő-
ben tartották meg. Hallgatóink egy kivételével jó eredménnyel eleget tet-
tek vizsgái kötelezettségüknek. 

Február 9—10. napjain a teológiai csendes napok keretében hallga-
tóinknak dr. Kovács Lajcs püspök tartott előadást: „Az unitárius lelkész 
a gyülekezetben és magánéletében." 

Vizsgák. Március 14-én Kiss Károly baróti és Kovács István bözödi 
gyakorló segédlelkészek lelkészképesítő vizsgát tettek. 

Felekezeti teológiai konjerencia. Ortodox, protestáns és katolikus teo-
lógiai intézetek január 23-án Antonie püspök-rektor elnöklete alatt .Sibiu-
ban egynapos teológiai konferenciát tartottak, melynek tárgya: „A gya-
korlati ökumené értelme és jelentősége" volt. Előadást tartottak: dr. Kozma 
Tibor kolozsvári, Mircea Pácurariu sibiui és Ion Rámoreanu bukaresti 
teológiai tanárok. 

A konferencia megállapítása szerint a gyakorlati ökumené arra irá-
nyul, hogy mindenik egyház hitfelfogása alapján a szabadság, igazságos-
ság, béke és az egész emberiség jólétének munkálása által keresse és építse 
Isten országát. Az egyház a világban és a világért él. Felelősséggel tarto-
zik Istennek, de az embernek is, és ezt a kettőt nem lehet elválasztani 
egymástól, mert ez a felelősség szolgálat. A gyakorlati ökuménia szünte-
len tevékenységet jelent, a szolgálat gyakorlatát. A legfontcsabb feladat 
megtalálni ennek a gyakorlatnak útjait, módozatait és eszközeit. 

Az értekezlet elnöke záróbeszédében megállapította, hogy ezt az öku-
menikus találkozást a másokért való élés hozta létre. A szolgálatot el-
mélyítő dialógus korszakban az egyház határai természetszerűen elmo-
sódnak a teljes embertestvériség keretében. A gyakorlati Ökuménizmus 
közös út: egység a keresztény szolgálatban és a szolgálat által az egyete-
mes egységhez vezető szeretet. 

Az egyetemes ökuménizmus egyik jellemzője a világcs állásfoglalás 
minden mesterkélt, hamis egységgel szemben, de ugyanakkor a nyugati 
teológiában eluralkodott pesszimisztikus nézettel szemben is. A különb-
ség keresése helyett hangsúlyozzuk az, ami közös és keressük az hason-
lóságot. Az egyházak közötti együttműködés alapelveiként jelölte meg 
a következőket: a prozelitizmus (térítés) megszüntetése, egyenlő felek-
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ként való tárgyalás, kölcsönös tisztelet, kerülni azt, ami elválaszt és dol-
gozni a közös alap megteremtésén. 

A gyakorlati ökuménizmus megvalósulásának módozataira és eszkö-
zeire vonatkozóan a konferencia hangsúlyozta az eddig eredményesen 
használt eszközök ezutáni alkalmazását, valamint ú j eszközök gyakorlatát, 
mint: teológus-csere, egymás tanulmányainak közlése egyházi folyóira-
tokban, előadások kölcsönös tartása, hazánk egyházainak jobb megisme-
rése stb. 

A konferencia különösen fontosnak tartotta, hogy az ökuménére való 
törekvésnek ki kell lépnie a teológiai síkról és a gyakorlati életben, egy-
házközségi szinten kell ható tényezővé válnia. 

Az értekezleten unitárius részről Szabó Árpád teológiai tanár vett 
részt. 

Diether Gehrmann, az I.A.R.F. főtitkárának látogatása 

Az unitárius egyházak és szabadelvű vallásos szervezetek világszö-
vetségének (I.A.R.F.) ú j főtitkára március 24—29. napjain hivatalos láto-
gatást tett egyházunknál. 

Diether Gehrmann 1929. március 5-én született lelkészi családból. 
Édesapja Max Gehrmann a 19. sz. második felében alakult offenbachi 
szabadelvű egyházközségnek volt a lelkésze. A hitleri uralom alatt a gyü-
lekezet és lelkésze szabadelvű felfogásukért sok üldöztetést szenvedett. 

Az 1949—54. években a mainzi és frankfurti egyetemen pedagógiát 
és filozófiát hallgatott. Teológiai tanulmányait 1954—57. években a chica-
gói és a berkeley-i unitárius teológiai intézetekben végezte el és szerzett 
unitárius lelkészi ké^esítr 'st. A San Francisco-i unitárius templomban 
szentelték lelkésszé. Lelkészi szolgálatát 1958-ban kezdi meg éc'esarja utó-
daként az offenbachi gyülekezetben. 1966—67-ben mint cserelelkcsz a 
philadelphiai univerzalista egyházközség lelkésze; 1967—1972. években 
Rockland County unitárius egyházközségben szolgált. Korán családot ala-
pított, 4 fiúgyermekük van. 

Diether Gehrmannt családi hagyományai és meggyőződése az unitá-
rizmus mellé állították. Kora ifjúságától kezdve teljes odaadással szolgálta 
a vallásszabadság és az unitárius vallás ügyét. Jelentős szerepet töltött be 
az NSZK különböző szabadelvű vallásos szervezetei és az amerikai unitá-
rius univerzalista egyház életében. Az I.A.R.F. 1969. évi heidelbergi kong-
resszusa mint a legmegfelelőbb személyt választotta meg a nagy felelős-
séggel járó főtitkári tisztségre, munkakörét 1972. november 1-én fog-
lalta el. 

A tagcsoportok megismerése és a heidelbergi kongresszus határoza-
tainak alkalmazása érdekében az ú j főtitkár március hó folyamán Cseh-
szlovákia és Magyarország unitárius egyházait látogatta meg. Hazánkba 
március 24-én érkezett. Aznap főtitkár afiával egyházunk vezetősége hi-
vatalos megbeszélést tartott, amelyen püspök, fegondnok, főjegyző af'ain 
kívül teológiai tanáraink, előadótanácsosaink, espereseink és a helybeli 
lelkész vettek részt. A megbeszélés a heidelbergi kongresszus határoza-
tainak szellemében folyt le és az I.A.R.F.-fel fennálló hagyományos kap-
csolataink megerősítésén túl kiterjedt a jövő közvetlen feladataira, ame-
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lyeknek teljesítése mind a nemzetközi mozgalom, mind saját fejlődésünk 
szempontjából egyaránt rendkívül fontos. 

Főtitkár március 25-én, vasárnap de. a kolozsvári, du. a tordai temp-
lomban prédikált, beszédét dr. Erdő János főjegyző tolmácsolta magyar 
nyelven. 

A különböző felekezetek püspökeinél, az Egyetemi Fokú Egységes 
Protestáns Teológiai Intézet rektorátusán, az unitárius teológiai hallga-
tók bentlakásában tett látogatása után március 26—28. napjain néhány 
vidéki egyházközségünk meglátogatására indult. "Útjára dr. Kovács Lajos 
püspök, dr. Barabássy László főgondnok és dr. Erdő János főjegyző kísér-
ték el. Sorrakerült a nyárádszentmártoni, vadadi, jobbágyfalvi, dicsőszent-
mártoni, mediasi, olthévízi egyházközségek meglátogatása; mindenhol 
megtekintették a templomot és élvezték a lelkészi családok és egyházköz-
ségi vezetők vendégszeretetét. 

Március 29-én Gheorghe Nenciu, a Vallásügyi Hivatal alelnöke, és 
Eugen Munteanu igazgató, a Tanulmányi és Külföldi Kapcsolatok Igaz-
gatóságának vezetője fogadta kihallgatáson főtitkárt és vele, valamint az 
őt kísérő vezetőinkkel igen szívélyes hangú megbeszélést folytattak. 

Diether Gehrmann főtitkár, aki először járt nálunk, nagyfokú érdek-
lődést tanúsított hazánk szépségei, kulturális intézményei és a társadalmi-
gazdasági fejlődésben elért eredményei iránt. Bucuresti-ben vendégünk és 
vezetőink az Ortodox Pátriárkátus vendégszeretetét élvezték. 

Főtitkár afiában egyházunk és hazánk egy őszinte barátot és tisztelőt 
nyert, aki maga is meggyőződhetett híveink és az együttélő felekezetek s 
nemzetiségek azon eltökélt szándékáról, hogy mind a határokon belüli 
feladatok teljesítéséért, mind a nemzetközi megértés és együttműködés, a 
béke és igazság végső győzelméért teljes erővel küzdenek. 

Személyi változások. Meghívás alapján kinevezést nyertek: Biró Jó-
zsef csókfalvi lelkész Kadácsba február 10-én, Egyed Dániel firtosváraljai 
lelkész Alsórákosra február 26-án és Török Áron szentábrahámi lelkész 
Sepsiszentgyörgyre március 31-én. 

Énekvezéri kinevezést kaptak: Kibédi Ibolya Abásfalvára január 
25-én és Kiss László Sepsiszentgyörgyre február 12-én. 



HÍREK 

A kadácsi egyházközség március 18-án tartotta meg Biró József újon-
nan kinevezett lelkész beiktatását. A kinevezési irat felolvasása és az új 
lelkész beköszöntő prédikációja (Mk 10, 45) után if j . Báró József esperes 
iktatta be Biró József afiát hivatalába. 

Biró Józsefet az egyházkör részéről Lőrinczi Lajos felügyelő gond-
nok és Péter József siménfalvi, valamint dr. Szász Dénes székelyudvar-
helyi tb. esperes-lelkész, az egyházközség részéről Zsigmond Cs. Att'la 
beszolgáló lelkész, Inczefi Áron gondnok, Inczefi Irén és Marosán Ibolya 
köszöntötték. A beiktató ünnepély szeretetvendégséggel ért véget. 

Nagy Ferenc segesvári lelkész mint ösztöndíjas hallgató január 17-én 
Manchesterbe érkezett, ahol az Unitarian College teológiai intézetben to-
vábbképző tanulmányokat folytat. 

Az angol unitárius egyház főtanácsa évi rendes gyűlését Bristolban 
tartja április 16—19. napjain. A főtanácsi ülésen mint meghívott egyhá-
zunk képviseletében dr. Kovács Lajos püspök is részt vesz. 

Az I.A.R.F. Végrehajtó Bizottsága évi rendes gyűlését május 9—10. 
napjain Dürrenben (NSZK) tartja, melyre hivatalos dr. Kovács Lajos püs-
pök is, mint bizottsági tag. 

Az angol unitárius egyház 1842-ben alapított, kéthetenként megjelenő 
„The Inquirer" lapjának szerkesztője, John D. Allerton állásáról lemon-
dott. Utóda Fred M. Ryde londoni lelkész lett. 

Az Egyházak Világtanácsa ez év elején Bangkokban világmissziói kon-
ferenciát rendezett. 

Az ágostai hitvallású evangélikus egyház „Kirchliche Blatter" címen, 
január 1-től kezdődőleg havi lapot ad ki Sibiuban, szerkesztője dr. Bin-
der Hermann, teol. tanár-vikárius. 
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