
EGYHÁZI ÉLET 

Egyházi Képviselő Tanács ülése 

Az E. K. Tanács március 24-én tartotta első évnegyedi ülését dr. Ko-
vács Lajos püspök és dr. Bairabássy László főgondnok elnöklete alatt. 
Napirend előtt dr. Kovács Lajos püspök jelentéséből fájdalommal és meg-
illetődéssel vette tudomásul, hogy dr. Mikó Imre főgondnok hosszú szen-
vedés után, 66 éves korában, március 21-én elhunyt. E. K. Tanács elha-
tározta, hogy külön gyászjelentést ad ki, és elhányt főgondnok afiát a 
márc. 29-én tartandó gyászszertartás keretében búcsúztatja. 

Az E. K. Tanács tárgysorozatának középpontjában a március 4-i föld-
rengés következményeinek ügye állott. Jóváhagyólag tudomásul vette, 
hogy Püspök afia 424/1977 E. K. T. szám alatt körlevelet küldött ki az 
egyházközségeknek, melyben a híveket a földrengés károsultjai segélye-
zésére hívta fel. Megelégedéssel vette tudomásul, hogy az egyházi al-
kalmazottak az ,,1977"-es, az emberség folyószámlájára máris mintegy 
10 000 lej t ajánlottak fel. Tudomásul vette, hogy az Elnökség megbízá-
sából Székely János mérnök a megrongált templomok többségét a hely-
színen megvizsgálta és a károkról, valamint az épületek helyreállításá-
ról részletes jelentést terjesztett be. Sajnálattal értesült, hogy a föld-
rengés egyházi épületeinken több mint 1 400 000 lej kár t okozott. Az 
alsórákosi, nagyajtai, bölöni és sepsikilyéni templomok annyira megron-
gálódtak, hogy nem lehet istentiszteletet tartani. E. K. Tanács elhatá-
rozta, hogy az egyházi költségvetésből minden megtakarítható összeget 
a megrongált templomok helyreállítására fordítja, és felhatalmazta afe 
Elnökséget, hogy az érdekelt egyházközségeknek szükség esetén javítási 
segélyt utal jon ki. Egyben megbízta az Elnökséget azzal is, hogy a föld-
rengés okozta károk felszámolása és a megrongált templomok helyreállí-
tása érdekében minden lehetőt tegyen meg. 

E. K. Tanács tárgyalta az 1976. nov. 1. — 1977. márc. 15. közötti 
időben elnökileg elintézett fontosabb adminisztratív és gazdasági ügyek-
ről szóló jelentést, továbbá a missziói, lelkészképesítői, énekvezérképesí-
tői, valláserkölcsi, gazdasági és pénzügyi bizottságok jegyzőkönyveit. Tu-
domásul vet te és intézkedett 1976. dec. 4—5. napjain Marosvásárhelyen 
tartott Zsinati Főtanács leiratai tárgyában. Tárgyalta és elfogadta az egy-
házi központ, Nyugdíjpénztár, egyházkörök és egyházközségek 1976. évi 
költségvetéseinek végrehajtásáról szóló jelentéseket. Foglalkozott az egy-
házi központ I. évnegyedi pénzügyi helyzetével, s ezzel kapcsolatban 
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intézkedett az egyház pénzügyi helyzetének megszilárdítása érdekében. 
Végül örömmel vette tudomásul, hogy az Unitárius Világszövetség — 
IARF — júl. 21—24. napjain Kolozsvárt teológiai konferenciát rendez, 
és hogy ennek keretében egyházunk részéről dr. Kovács Lajos püspök 
és dr. Erdő János fognak előadást tartani. 

Lelkészi értekezletek 

Az I. évnegyedi egyházköri lelkészi értekezleteket ápr. 14—15. nap-
jain tartották meg. A közérdekű értekezlet tárgyát képezte „Románia 
állami függetlensége kikiáltásának 100. évfordulója" c. előadás; a teoló-
giai értekezlet a „Családlátogatás időszerű kérdései a falusi és városi 
gyülekezetben" című témával foglalkozott. 

A II. évnegyedi értekezletek jún. 7—10. közötti időben voltak. A 
közérdekű értekezleten „f i lelkész felelőssége a hívek hazafias állampol-
gári öntudatának formálásában", a teológiai értekezleten pedig „A be-
teglátogatás a falusi és városi gyülekezetben" című előadásokat dolgoz-
ták fel. 

Az értekezleten részt vett az egyházi központ képviselője. 

Dr. Kovács Lajos püspök észak-amerikai látogatása 

Dr. Kovács Lajos püspök Dr. Robert Nelson West, az Észak-Amerikai 
Unitárius-Universalisita Egyház elnökének meghívására április 16. és má-
jus 13. között tizenkét nagy város gyülekezetében tartott előadást és 
prédikált három alkalommal. Az ENSZ-ben, valamint a washingtoni tör-
vényhozási épületben, a Capitol-ban tett hivatalos látogatásai alkalmá-
val a tiszteletére rendezett ebédeken egyházunk és szocialista Köztársa-
ságunk köszöntését tolmácsolta. Május 8-án ünnepi ülésen vette át a 
chicagói Meadville-Lombard Unitárius Teológiai Intézet által részére ado-
mányozott tiszteletbeli doktori oklevelet. 

A látogatásról legközelebbi számunkban adunk részletes ismertetést. 

Felekezetközi teológiai konferencia 

A bukaresti Ortodox Teológiai Intézet rendezésében máj. 27-én tar-
tották meg az év első felekezetközi (interkonfesszionális) teológiai kon-
ferenciát, melyen a hazai egyházak és vallásfelekezetek nagyszámú képvi-
selője jelent meg. Egyházunk részéről dr. Kovács Lajos püspök és dr. Er-
dő János főjegyző vettek részt. A konferencia, Antonie Plámádealá püs-
pökpátriárkai vikárius elnöklete alatt , Románia állami függetlensége 
kivívásának centenáriumáról emlékezett meg a következő előadások ke-
retében : 

Nicolae $erbánéseu bukaresti teol. tanár: Hazánk keresztény egyhá-
zai és a román népnek a szabadságért, függetlenségért és szuverenitásért 
folytatott haroa. 

Mihai Pácurariu szebeni teol. tanár : A Román Ortodox Egyház, mint 
más népek támogatója a szabadságért és függetlenségért vívott harcban. 
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Dr. Gálfy Zoltán kolozsvár-napocai teol. tanár: Az állam szabad-
sága, függetlensége és szuverenitása a keresztény társadalmi etika meg-
világításában. 

Az előadásokat részletes megbeszélés követte. Dr. Kovács Lajos püs-
pök hozzászólásában a következőket mondotta: 

„A 100 éves történelmi évforduló alkalmával Egyházam, nevében 
kinyilatkoztatom, hogy hazánk boldogabb, áldottabb jövőjéért folyó be-
csületes és lelkes munkában mi is szívvel-lélekkel, minden erőnkkel 
részt veszünk. 

Ezelőtt néhány nappal tértem vissza az Amerikai Egyesült Államok-
ból, ahol az ottani unitárius univerzalista egyház meghívására négy he-
tet töltöttem . . . Örömmel és megelégedéssel közölhetem, hogy a nagy 
ország minden részén, ahol megfordultam és információkat gyűjtöttem, 
hazánk ú j élete i ránt messzemenő rokonszenvet és meleg érdeklődést 
tapasztaltam . . . Minden lehetőt megtettem, hogy nagy érdeklődéssel 
hallgatott előadásaimban és az azokat követő megbeszéléseken világos, 
a valóságnak megfelelő tájékoztatást adjak arról az egyházi életről, 
amely szocialista országunkban folyik. Elmondottam, hogy az egyházak 
közti megértés és jóakarat ökumenikus szelleme, amely a múltban sok 
vonatkozásban nem, érvényesülhetett, az alkotmány szellemében mia ál-
dott valósággá vált. Ennek az ökumenikus szellemnek bizonyságai a 
magas szintű interkonfesszionális konferenciák is, amelyek ú j r a meg 
újra útmutatást nyúj tanak nekünk teológiai és gyakorlati vonatkozásban 
egyaránt. 

Isten áldása legyen azon a szellemen és lelkületen, amely ma itt 
kifejezésre jut és segít mindnyájunkat abban, hogy munkánkat a jövő-
ben is hivatásszerűen végezzük." 

A konferencia konklúzióit Arttonie püspök foglalta össze. Megálla-
pította, hogy a centenáriumi megemlékezés arra kötelez minket állam-
polgárokat és hivő embereket, egyházakat és vallásfelekezeteket, hogy 
.sohase felejtsük el azoknak áldozatát, akik kivívták hazánk állami füg-
getlenségét, A mi kötelességünk, hogy megtartsuk és tovább vigyük azt 
az örökséget, amit az 1877. év nemzedéke reánk hagyott. Ennek szelle-
mében példaadó élettel és jövőt építő munkával járuljunk hozzá az em-
berek és népek közötti testvériség, valamint a béke megerősítéséhez. 

Dr. Iustin Moisescu a Román Ortodox Egyház új pátriárkája 

Az Ortodox Egyház Választó Kollégiuma június 12-én ül t össze, 
hogy a Justinian halálával megüresedett pátriárkái tisztséget betöltse. 
A Választó Kollégium majdnem egyhangúnak mondható szavazattal — 
94-ből 92 — dr. Iustin Moisescu pátriárka-helyettest, Moldova és Suceava 
metropolitáját választotta meg pátriárkának. 

A választást megerősítő elnöki rendeletet az Államtanácsnál, ünne-
pélyes keretek között, Stefan Voitec alelnök adta át az ú j pátriárkának. 

Nicolae Ceausescu, Románia Szocialista Köztársaság elnöke június 
18-án fogadta Iustin Moisescut, közéleti személyiségek és az Állandó 
Szinódus tagjai jelenlétében. Iustin Moisescu köszönetet mondott az 
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államelnöknek, hogy pátriárkái tisztségében megerősítette. Kinyilvání-
totta, hogy az Ortodox Egyház papsága és hívei nagyrabecsüléssel, sze-
retettel és mély hálával viseltetnek Románia Szocialista Köztársaság el-
nöke iránt. Köszönetet mondott, hogy az ortodox és az ország többi 
vallásfelekezetei, melyhez őt baráti kapcsolatok fűzik, szabadon működ-
nek és részt vesznek az új, boldog Románia megteremtésében. 

Nicolae Ceausescu válaszában rámutatott arra, hogy a jelenlegi tör-
ténelmi körülmények között, amikor a román nép új, szocialista életet 
épít magának, amikor valamennyi állampolgár egyénisége maradékta-
lanul kibontakozhatik s mindenki részt vállalhat a szabad, független és 
boldog haza építésében, az Ortodox Egyháznak, a többi vallásfelekezet-
hez hasonlóan, feladata minden erővel támogatni e nagyszerű építő-
munkát. Az államelnök hangsúlyozta, hogy az Alkotmány szellemében 
a vallásfelekezetek szabadon működhetnek, de minden körülmény kö-
zött a haza, a nép érdekeit kell szolgálniuk, munkásságukat pedig az 
ország törvényeinek teljes tisztelete szellemében kell kifejteniük. 

Az ú j pátr iárka egyházi beiktatása június 19-én történt meg. 
Dr. Iustin Moisescut, a Román Ortodox Egyház pátr iárkáját őszinte 

tisztelettel, nagyrabecsüléssel és szeretettel köszöntjük, és munkásságára 
Isten áldását kér jük . 

Dr. Kovács Lajos püspök svájci látogatása 

Meghívásra dr. Kovács Lajos püspök jún. 24—29. napjain, Nagy 
Ferenc segesvári lelkész kíséretében, részt vett a graubündeni réto-ro-
raán kanton protestáns egyházának zsinati gyűlésén. Ebben a kanton-
ban a gyülekezetek és lelkészek többsége ahhoz á szabadelvű közösség-
hez tartozik, amely az IARF tagcsoportja. A zsinat elnöke Martin 
Accola lelkészdékán, aki több lelkésztársával együtt 1968-ban részt vett 
egyházunk 400 éves ünnepségén. 

A zsinat egyik fontos tárgysorozati pont ja volt három if jú lelkész-
jelölt felvétele. Miután életükről, felkészülésükről és hivatásukról rész-
letes tájékoztatót nyújtot tak és prédikáltak, a zsinat szavazattal döntött 
a jelölteknek egyházi szolgálatba való felvétele mellett. 

A zsinat állást foglalt az Isten- és emberszeretet ügyében; síkra 
szállt a béke, a népek közötti egyetértés mellett, elutasítva minden 
olyan ténykedést, mely a béke fennmaradását veszélyezteti. 

A zsinat keretében dr. Kovács Lajos ismertette egyházunk történe-
tének főbb eseményeit, és tájékoztatást nyúj to t t egyházi életünk mai 
helyzetéről. A zsinat tagjai nagy érdeklődéssel fogadták a beszédét, és 
jókívánataikat fejezték ki egyházunk iránt. 

Lelkésznevelés 

Az 1976—77. tanév II. félévi vizsgákat a Protestáns Teológiai Inté-
zetben máj. 21—jún. 23. közötti időben tar tot ták meg. Hallgatóink, négy 
kivételével, kielégítő eredménnyel eleget tettek vizsgái kötelezettségük-
nek. 
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A tanévzáró istentisztelet jún. 26-án volt, melyen dr. Erdő János fő-
jegyző-tanár prédikált Mt 5,48 alapján. Aznap este tartották meg a közös 
intézeti évzáró ünnepélyt, melynek keretében dr. Rapp Károly rektor 
részletes jelentésben számolt be a tanév munkájáról és nevezetesebb 
eseményeiről. Ezt követte a jutalmak, verseny- és pályadíjak kiosztása. 

! 

Szakvizsgát tet tek jún. 27. és júl 2. napján, és gyakorló segédlelké-
szi képesítést szereztek: Barabás Áron, Bíró Mihály és Székely János 
IV. éves hallgatók. 

A húsvéti és pünkösdi ünnepek alkafmával II—IV. éves hallgatóink 
légátusi szolgálatot végeztek a különböző egyházközségekben. 



HÍREK 

Az angol unitárius egyház új elnöke / » 

Az április 13—15. napjain Londonban tar tot t rendes évi Főtanes az 
angol unitárius egyház elnökévé Peter B. Godfrey sheffield-i lelkészt 
választotta. 

Június 5. — a környezetvédelem nemzetközi napja 

A jelenkori világunkat emésztő és az emberiséget egyformán fog-
lalkoztató kérdések egyike a környezetvédelem. Amidőn az esztendő 365 
napja közül ezt az egyet megtették természeti környezetünk nemzetközi 
napjává, az egész emberiség közvéleményét kívánták felsorakoztatni a 
nemes ügy mellett. Június 5-e azt jelenti: össze kell fognunk annak ér-
dekében, hogy amíg nem késő, megmentsük azt, ami nélkül nincs élet, és 
megszűnik maga az emberi civilizáció. A környezetvédelem egyet jelent 
a kötelező önvédelemmel. 

A béke építőinek világgyűlése 

Varsóban befejezte munkálatait a béke építőinek világgyűlése. Részt-
vevői felhívást intéztek a világ népeihez, hogy fokozzák erőfeszítései-
ket az enyhülési és együttműködési irányzat megszilárdításáért, a fegy-
verkezési hajsza beszüntetéséért és konkrét leszerelési intézkedések el-
fogadásáért, a más országok területén lévő katonai támaszpontok fel-
számolásáért, a fegyveres erők és a katonai költségvetések csökken-
téséért, a katonai tömbök egyidejű felosztásáért, a z erőszak mellőzé-
séért a nemzetközi kapcsolatban. A felhívás akciókat szorgalmaz a nem-
zetek közötti vitás kérdések, igazságos megoldása, a népeknek a nem-
zeti függetlenségre, a szabad és önálló fejlődésre irányuló törekvései 
valóra váltása, az ű j nemzetközi gazdasági rend megteremtése érde-
kében. 

A béke építői világgyűlésének résztvevői állást foglaltak a helsinki 
összeurópai értekezlet Záróokmánya előírásainak maradéktalan alkalma-
zásáért, a belgrádi találkozó építő szellemű előkészítéséért ós sikeres le-
bonyolításáért, olyan intézkedések elfogadásáért, amelyek célja a bizton-
ság kiépítése és az együttműködés fejlesztése Európában. 
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