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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. 

140 

/ 



Vallás jelekezetek békevédelmi kongresszusa 

Százhét állam 700 küldöttének részvételével Moszkvában jún. 10-én 
véget ér t a világ vallásfelekezeteinek békevédelmi kongresszusa. 

Országunk részéről egy küldöttség vett részt, 'amelyet dr. Nicolae 
Corneanu, Bánát metropolitája vezetett. 

A kongresszus résztvevői üzenetet intéztek a kormányokhoz, amely-
ben támogatják az ENSZ-közgyűlés jövő évi rendkívüli leszerelési ülés-
szakának összehívását, valamint a leszerelési világértekezlet összehívá-
sára irányuló kezdeményezéseket. 

Az üzenet felhívást tartalmaz az európai biztonsági és együttműkö-
dési értekezlet Záróokmánya valóra váltására, és kifejezi az egyházak 
képviselőinek reményét, hogy a belgrádi összejövetel az enyhülési és 
együttműködési folyamat elmélyítésére és kiszélesítésére vezet az embe-
riség érdekében. 

Az amerikai unitárius univerzalista egyház új elnöke 

Az amerikai unitárius univerzalista egyház dr. Robert Nelson West 
utódjául a június 21—26. napjain Ithacában tartott Főtanácson dr. Paul 
N. Carnes buffalói lelkészt választotta meg. 

HALOTTAINK 

Mátyus Gergely ny. lelkész, tb. esperes 85 éves korában, márc. 16-án 
elhunyt. Székelykálon született 1892. júl. 3-án. Teológiai tanulmányait 
az 1911—1914. években végezte el. 42 évre terjedő lelkészi szolgálatá-
ból 7 évet az iklandi és 35 évet a szőkefalvi egyházközségben töltött; . 
1938-tól 1950-ig a volt Küküllői egyházkörben az esperesi tisztséget 
töltötte be. Érdemei elismeréséül a tiszteletbeli esperesi címmel tüntet-
ték ki. 1956-ban vonult nyugalomba. 

Március 18-án temették el a marosvásárhelyi ref. temetőbe. 

Katona Sándor, a nagyváradi egyházközség gondnoka, 71 éves ko-
rában, ápr. 19-én meghalt. A Rulikovszki temetőbe helyezték örök nyu-
galomra ápr. 21-én. 

Özv. Fekete Lajosné Vajda Kamilla, néhai Fekete Lajos brassói 
lelkész özvegye, a brassói egyházközség ny. énekvezére, 74 éves korá-
ban, ápr. 24-én meghalt. Április 26-án helyezték örök nyugalomra a 
ref. temetőbe. 

Csongvai Lajos ny. lelkész 71 éves korában, máj . 8-án elhunyt. 1906. 
szept. 6-án született Bágyonban. Teológiai tanulmányait az 1922—1926. 
években végezte el. 45 évig szolgálta híveit a nagyajtai, fogarasi, bras-
sói és nyárádszentlászlói egyházközségekben. 1973. júl. 31-én vonult nyu-
galomba. 

Május 10-én temették el a marosvásárhelyi ref. temetőbe. 
Emlékük legyen áldott! 
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Előfizetőink figyelmébe 

A Keresztény Magvető előfizetési díja 1977. évben belföldön és a 
szocialista országokban évi 70 lej, amelyet belföldön a lelkészi hivatalok 
út ján vagy közvetlenül az egyházi központban (3400 Kolozsvár-Napoca, 
Lenin út 9.) lehet kifizetni. 

A magyarországi olvasók a Postai Központi Hírlapiroda külföldi elő-
fizetési osztályánál — Budapest, VII. Lövölde tér 7 sz. a. fiókjánál fizet-
hetnek elő. A többi szocialista, országokból az ILEXIM Departamentul 
Export- import Presá, P.O. Box 136—137 — telex: 11226, Bucuresti, 
str. 13 Decembrie nr. 3. címre kell fizetni. 

Az előfizetési díj a nyugati országok részére 150 lej, mely ösz-
szeg ugyancsak az ILEXIM — Departamentul Export- import Presá P.O. 
Box 136—137 — telex: 11226, Bucuresti, str. 13 Decembrie nr. 3. címre 
fizetendő. 



KÖNYVSZEMLE 

Helverson, Ralph N,: Living the questions (Élni a kérdésekkel). The 
Lindsey Press, London, 1977. 

Vallásos elmélkedések értékes gyűjteménye ez a könyv, melyben a 
szerző — észak-amerikai unitárius lelkész — mintegy 34 évi magveté-
sének teológiai eredményeit foglalja össze. A könyv mottója: — „légy 
türelmes minden iránt, ami szívedben megoldatlan, és törekedj a kérdé-
seket megszeretni" — útmutatás kíván lenni az olvasó, az elmélkedő lé-
lek számára. 

Az elmélkedés nem öncélú lelki művelet a szerző szerint, hanem 
módszer, melynek segítségével a hivő ember több igazságra és éniségé-
nek teljességére juthat. Az értelemnek kutatnia kell a végtelent a vé-
gesben, a világot mint az ember otthonát, a lét végső kérdéseit; kér-
deznie és feleletet kell keresnie arra nézve, hogy miképpen ju thatunk 
több igazságra, hogyan oldjuk meg az élet ellentmondásait és milyen 
legyen állásfoglalásunk azzal szemben, amit még nem ismerünk. 

A meditációk teológiai alapját az emberben való hit és -az ember-
szeretet képezi. Az ember fejlődőképes, szabad lény; otthona a világ, 
fenntartó elemei: a föld, levegő, tűz és víz. Az ember a csillagok alatt 
itt a földön alázatossággal és bizalommal álljon meg. Legyen szerény, 
és a teremtés szentélye előtt vesse le cipőit. Ne féljen az élettől, fogadja 
el minden bizonytalanságával és kockázatával. Higgye, hogy az életet ér-
demes élni s benne Istent, és embert szolgálni. 

Curie, Adam: Peace and love (Béke és szeretet). The Essex Hall 
Lecture for 1977. The Lindsey Press London, 1977. 

Az angol unitárius egyház főtaná'csi gyűlése alkalmával elhangzott 
előadás bevezetést nyújt , valláslélektani alapon, a vallás lényegébe. 
A. Curie a vallás lényeges jegyét a békében és szeretetbeni állapítja 
meg, mely a vallásos ember életében mint megbonthatatlan egység je-
lentkezik. 

A béke az emberi élet egzisztenciális feltétele. Több, mint az erő-
szak, a háború hiánya. A béke — belső és külső — kölcsönös tisztelet, 
aktív türelem, együttműködés és mindenekfelett emberszeretet. Lénye-
géből következik az emberközelség és testvériség megteremtésének szük-
sége és állandó gondozása. A béke olyan állapot, melyben a szeretet 
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