
HÍREK 

Lelkész-kibúcsúzó ünnepélyek 

Simén Domokos ádámosi lelkész júl. 3-án búcsúzott ki egyház-
községünkből. Az egyházkör nevében Inczeffi Károly felügyelő gond-
nok és Benczédi Ferenc dombói lelkész köszöntötték, valamint a test-
vér fe lekezetek lelkészei. 

Kiss Tihamér székelyderzsi lelkész júl. 3-án tartotta kibúcsúzó 
istentiszteletét. Az egyházkör részéről Bencző Dénes, Nagy Ferenc, 
Máthé Dénes lelkészek és Báró József esperes méltat ták lelkiismeretes 
szolgálatát. 

Székely László ú jszékelyi lelkész aug. 21-én tartott istentisztelet 
keretében búcsúzott el egyházközségétől . Az egyházkör nevében Ráz-
mány Csaba alsóboldogfalvi lelkész és Báró József esperes fe jez ték ki 
el ismerésüket gyülekezetépítő munká jáé r t . 

Andrási György oklándi lelkész nov. 6-án, 16 évi lelkészi szolgá-
lat után köszönt el egyházközsége híveitől. Kibúcsúzó prédikációját 
Gal 6,2 a lapján tar tot ta meg. Báró József esperes, miután felolvasta 
dr. Kovács Lajos püspöknek erre az alkalomra küldött iratát, méltat ta 
Andrási György szolgálatát és egyházkör i jegyzői tevékenységét . A 
gyülekezet nevében Szolga Domokos, Fűzi Mózesné és Golicza Irén 
búcsúztatták. Az egyházkör részéről Bencző Dénes és Lakatos Gyula 
köszöntötték. A kibúcsúzó istentiszteletet szeretetvendégség követ te . 

Fazakas Dénes f ir tosmartonosi lelkész nov. 27-én búcsúzott ki egy-
házközségéből. Kibúcsúzó prédikációját 2Kor 13,11 alapján tar tot ta . A 
gyülekezet nevében gondnok, az egyházkör részéről Danes Lajos én-
laki lelkész búcsúztatta. 

Beiktató ünnepélyek 
A csíkszeredai egyházközség aug. 7-én tar tot ta első rendes lelké-

szének, Simén Domokosnak beikta tó ünnepélyét , amelyen az egyházi 
központ részéről dr. Kovács Lajos püspök és élettársa, dr. Barabássy 
László főgondnok, dr. Erdő János fő jegyző és Andrási György előadó 
vettek részt. Főtisztelendő Püspök afiát az egyházkör nevében Báró 
József esperes, az egyházközség részéről pedig Kozma Miklós jegyző 
üdvözölte. A kinevezési okiratot András i György olvasta fel; ezután az 
ú j lelkész Mk 12,30—31 alapján megtar tot ta beköszöntő prédikációját . 
Ezt köve tően Püspök afia prédikált, és a lelkészre, valamint a h ívekre 
háruló nehéz, de szép gyülekezetépí tő feladatot vázolta. A beiktatási 
szolgálatot Báró József esperes végezte . 
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Simán Domokos lelkészt köszöntöt ték: dr. Erdő János az egynázi 
központ, dr. Szász Dénes az egyházkör lelkészei, András György mint 
volt beszolgáló lelkész, Balázs Mózes gondnok és Kelemen Csongor 
kebl i tanácsos a gyülekezet nevében, a testvérfelekezetek részéről Ion 
Cráciun ortodox, Váncsa Zoltán református és Antal József katol ikus 
lelkészek. Istentisztelet u tán a vendégek és a gyülekezet tagja i szere-
te tvendégségen vet tek részt. 

Az ádámosi egyházközség szept. 18-án iktatta be hivatalába Nyitrai 
Csongor lelkészt. A kinevezési okirat felolvasása u tán az ú j lelkész 
Mt 9,35 a lapján tar tot ta meg beköszöntő beszédét. A beiktatási szolgá-
latot Kolcsár Sándor esperes végezte Jn 13,15 alapján. Az egyházkör 
részéről Benczédi Ferenc beszolgáló lelkész, az egyházközség részéről 
Csiki György gondnok és több egyházközségi tag köszöntötték. 

A désfalvi egyházközség okt. 9-én iktatta be Bálint Ferenc lelkészt. 
A kinevezési okirat felolvasása után az ú j lelkész Hab 2,1 a lapján tar-
totta meg beköszöntő prédikációját . Ezt követte dr. Kovács Lajos püs-
pök egyházi beszéde Mt 6,33 alapján. A beiktatást Kolcsár Sándor es-
peres végezte. , 

Az üdvözlések során dr. Kovács Lajos püspököt az egyházközség 
nevében Molnár Miklós, az egyházkör részéről Inczeffi Károly felü-
gyelő gondnok köszöntöt ték. A beiktatot t lelkészt az egyházközség ré-
széről üdvözölték: Kiss István gondnok, Molnár Anna, Antal Miklós 
és Kiss László gyülekezeti tagok, az egyházkör nevében: Inczeffi Ká-
roly felügyelő gondnok, Fazakas Endre és Kelemen Imre lelkészek, va-
lamint a helybeli református lelkipásztor. 

Az újszékelyi egyházközség ú j lelkésze, Kedei Mózes nov. 13-án 
köszöntött be. Ézs 6,8 a lapján tar tot ta meg beköszöntő beszédét. A be-
iktatást Báró József esperes végezte. Az egyházközség nevében Sán-
dor Károly gondnok, az egyházkör részéről Lörinczi Lajos felügyelő 
gondnok, Zsigmond Att i la és Rázmány Csaba lelkészek üdvözölték. 

A székelykáli egyházközségben dec. 4-én tar tot ták meg Kotecz 
József lelkész beikta tójá t és egyben az ú j lelkészi lakás felavatási ün-
nepélyét . A kettős ünnepélyen részt vet t dr. Kovács Lajos püspök, akit 
az egyházközség részéről Dobos Sándor, az egyházkör nevében Kolcsár 
Sándor esperes, valamint a testvérfelekezetek lelkészei köszöntöt ték. 
A kinevezési iratot Kecskés Lajos jegyzőhelyet tes olvasta fel, u tána 
az ú j lelkész Mt 5,16 a lapján beköszöntő beszédét tartot ta meg. 

Ezt követ te dr. Kovács Lajos püspök beszéde, aki Mt 5,23—24 és 
lPét 2,5 a lapján foglalkozott az egyházközség ke t tős ünnepélyével ; 
el ismerését fejezte ki a h íveknek a lelkészi lakás felépítésével kapcso-
latos áldozatkészségükért ; az ú j lelkészt és az egyházközség hívei t to-
vábbi gyülekezetépí tő munkára buzdította. 

Kotecz Józsefet köszöntöt ték az egyházközség részéről: Mihály 
Mátyás gondnok, Nagy Ágnes, Demeter László és Veres Olga gyüleke-
zeti tagok, az egyházkör nevében: Inczeffi Károly felügyelő gondnok 
és Máthé Sándor lelkész, valamint Orbán Menyhér t kat . és Molnár Ist-
ván ref. lelkész. 

Az oklándi egyházközség dec. 18-án tartotta Fazakas Dénes lelkész 
beiktatását . A kinevezési irat felolvasása után Fazakas Dénes tar tot ta 
meg beköszöntő beszédét . A beiktatást Báró József esperes végezte. 
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Fazakas Dénes lelkészt köszöntöt ték az egyházközség részéről a 
gondnok és több gyülekezeti tag, az egyházkör nevében Fodor Dénes 
és Lakatos Gyula lelkészek, valamint Fór ika János katol ikus pap. 

A beikta tó ünnepélyeket szerete tvendégség követ te . 

Az Országos Békevédelmi Bizottság nyilatkozata 

A Hirosima és Nagaszaki japán városok elleni a tombombázás 32. 
évfordulója alkalmából hazánk Országos Békevédelmi Bizottsága nyi-
latkozatot tett közzé, melyben az alábbi nagyje lentőségű megállapítá-
sokat tette: 

„Amikor az emberiségnek egy nagy része még a gazdasági gyen-
génfej le t t ség körülményei között él, az évente katonai célokra elpaza-
rolt óriási a lapok kiadása súlyos teherként nehezedik a népekre, kés-
lelteti az ál talános haladást , megront ja maguknak a nemzetközi kap-
csolatoknak a t a r t a l m á t . . . A román nép, tel jes mér tékben jóváhagyva 1 

és támogatva a Román Kommunista Pár tnak és Románia Szocialista 
Köztársaság kormányának következetes álláspontját , ha tározot tan síkra 
száll az összes államok, kormányok és felelősséget viselő politikai erők 
erőfeszí téseinek fokozásáért, ha tékony leszerelési és mindenekelőt t 
nukleáris leszerelési intézkedések megállapí tásáért és elfogadásáért , az 
a tomfegyverek és cé lbaju t ta tó eszközeik gyár tásának a megti l tásáért 
és készleteiknek a felszámolásáért, az összes tömegpusztí tó f egyver 
megtil tásáért és törvényen kívül h e l y e z é s é é r t . . . " 

„A román nép ugyanakkor úgy véli, hogy fokozni kell a néptö-
megek, az összes békeszerető erők harcá t azért, hogy minél előbb rá-
tér jenek a konkré t készül tségcsökkentési és leszerelési intézkedésekre, 
beleértve a tömegpusztító fegyverek gyár tásának és tökéletes í tésének 
megszüntetését is, hogy mindörökre e lhárul jon a pusztí tó háború ve-
szélye, hogy lé t re jö j jenek a feltételek az összes nemzet zavartalan, 
békés, épí tőjel legű együt tműködésének kialakí tásához az enyhülés, az 
egyetértés, a béke és a biztonság légkörében." 

Az Egyházak V Hág tanácsának Vezető Szerve évi ülésszakán prog-
ramot fogadott el a militarizmus és fegyverkezési ha j sza elleni küzde-
lemre. Külön határozat ítéli el a rhodésiai , namíbiai és DAK-beli fa j -
üldöző prakt ikákat és a transznacionalis társaságoknak a fejlődő orszá-
gok gazdaságában kifej tet t t evékenységét . 

A Békevilágtanács ez évi ülésén Romes Chandra eddigi főt i tkárt 
választotta elnökéül. Az ülésen megállapítot ták, hogy a közös nye lv 
a béke nyelve, és a békeharc helyett a jövőben a békeépí tők munká já t 
fogják hangsúlyozni. 

Az Amerikai Unitárius Univerzalista Egyház f. évi főtanácsi ülése 
világi e lnöknek Sandra M. Cáron afiát választot ta meg. Nevezet t a N e w 
York-i egye tem jogi fakul tását végezte el, és jelenleg fontos közélet i 
tisztséget tölt be. 

Az alíabetizálási jutalmat nem adták ki 
Szept. 8-án, az UNESCO által rendszeresített alíabetizálási nemzet-

közi napon a szokásos jutalomdíjat nem adták ki. A bizottság kényte-
len volt megállapítani, hogy az írástudatlanok száma nemhogy esett 
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volna, hanem a je lenben 800 millió fölé emelkedett . Minden három fel-
nőtt közül tehát egy nem tud írni és olvasni. Még súlyosabb a helyzet 
a 6—11 éves beiskolázatlan gyermekek körében. Az UNESCO főigaz-
gatója , Mathar M'Bow ezzel kapcsolatos nyi la tkozatában a világ lelki-
ismeretéhez szólott, és felhívta az i l letékesek figyelmét, hogy a fegy-
verkezésre fordí tandó összeg egy részét fordítsák az analfabetizmus 
elleni küzdelem céljára. 

Moldova és Suceava új ortodox érseke 

Teoctist Arápa§ olténiai metropolitát választotta meg az Ortodox 
Egyház Moldova és Suceava érsekévé. A választást megerősítő elnöki 
dekrétum átadása okt. 6-án történt a Vallásügyi Hivatalban. Just in 
pát r iárka okt. 9-én iktatta be hivatalába. Az ünnepélyen jelen volt 
Ion Ro$ianu, a Vallásügyi Hivatal elnöke és Iulian Sorin igazgató. Is-
ten áldása legyen Teoctist Arápa$ érsek életén és szolgálatán. 

V 
D. Papp László református püspök jubileuma 

A nagyváradi Református Egyházkerület dec. 18-án az évi közgyű-
lés keretében ünnepel te D. Papp László püspök tízéves jubileumát. Az 
ünnepélyen részt vet tek a hazai val lásfelekezetek képviselői. Egyhá-
zunk nevében dr. Kovács Lajos püspök köszöntöt te a jubiláló püspököt. 

A gyermekek évének hivatalos jelvénye 

Az ENSZ 1976. dec. 21-i döntése ér telmében az 1979-es esztendőt 
a gyermekek évének nyilvánítot ták. A hivatalos jelképét most mutat-
ták be New Yorkban az ENSZ székházában. 170 terv közül a bíráló bi-
zot tság egy dán grafikus munká já t — felnőttet átölelő, felnyúló gyer-
meki kart ábrázoló rajzot — választotta. 

Kós Károly író, a kolozsvári Református Egyházkerület volt fő-
gondnoka 94 éves korában, aug. 24-én elhunyt . Temetése nagy részvét 
mellet t aug. 29-én volt a kolozsvár-napocai Házsongárdi temetőben. 

HALOTTAINK 

Ütő Lajos ny . lelkész-tb. esperes 92 éves korában, júl. 1-én meg-
halt. Nevezett afia 1885. aug. 25-én született Küküllődombón. Tanulmá-
nyai t az Unitárius Teológiai Akadémián végezte az 1905—1908. évek-
ben. 44 éven át szolgálta Istenországa ügyét a tordai, küküllődombói 
és székelykeresztúri egyházközségekben; 1939-től az esperesi tisztsé-
get töltötte be a székelykeresztúri egyházkörben. 1952-ben vonult nyu-
galomba. Júl. 3-án temették el a székelykeresztúri timfalvi temetőbe. 
A temetési szertar tást Báró József esperes végezte; az egyházi központ 
részéről Sebe Ferenc előadó, az egyházkör nevében dr. Szász Dénes, 
Fodor Dénes és id. Báró József búcsúztatták; a testvérfelekezetek ré-
széről Horváth József és Juhász István mondottak búcsúbeszédet. 
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Nagy Sámuel vol t buzaházi énekvezér, aki húsz éven át szolgálta 
hűséggel gyülekezetét , júl. 28-án elhunyt. Júl . 30-án helyezték örök 
nyugalomra a helybel i temetőbe. 

Sándor Gergely ny. lelkész 97 éves korában, aug. 7-én meghalt . 
1881. febr. 5-én született Abásfalván. Tanulmányai t az Unitárius Teoló-
giai Akadémián végezte az 1900—1903. években . 45 évig szolgált a ma-
gyarsárosi, lókodi és désfalvi egyházközségekben. 1948-ban vonult 
nyugalomba. Temetése aug. 10-én volt a kolozsvár-napocai Házson-
gárdi temetőben. A temetési szertartást Szabó Dezső lelkész végezte. 
Az egyházi központ részéről dr. Kovács Lajos püspök mondott búcsú-
beszédet. 

Dr. Vajda Béla volt kükül lőköri fe lügyelő gondnok és főtanácsi 
tag aug. 10-én, 85 éves korában elhunyt. Aug. 12-én a kolozsvár-napo-
cai Házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Benedek Gáborné Kiss Hona, Benedek Gábor ny. lelkész élettársa, 
78 éves korában Sepsiszentgyörgyön meghalt . Aug. 13-án temették el 
a helybeli köztemetőbe. 

Ajtay József ny. igazgató-tanító, volt főtanácsi tag 74 éves korá-
ban, aug. 23-án elhunyt . Aug. 26-án temet ték a kolozsvár-napocai Há-
zsongárdi temetőbe. 

Péter Lajos ny, igazgató-tanár, tb. fő tanácsi tag 97 éves korában, 
szept. 17-én e lhunyt . Szept. 21-én temették el a kolozsvár-napocai Há-
zsongárdi temetőbe. A temetési szertartást Benedek Sándor esperes-
lelkész végezte; az egyházi központ részéről Szabó Dezső lelkész, volt 
egyházköre részéről dr. Szász Dénes, tan í tványai nevében Báró József 
esperes-lelkész mondot tak búcsúbeszédet. 

Keresztesi Dénes ny. lelkész 89 éves korában, okt. 19-én Maros-
vásárhelyen meghalt . Nyárádgálfa lván temet ték el okt. 21-én. 

Benedek Gábor ny. lelkész, 87 éves korában, nov. 21-én Sepsiszent-
györgyön elhunyt. Nov. 23-án helyezték örök nyugalomra a helybeli 
köztemetőbe. 

Emlékük legyen áldott! 

Előfizetőink figyelmébe 

A Keresztény Magvető előfizetési dí ja az 1977. évben belföldön és 
a szocialista országokban évi 70 lej, amelyet belföldön a lelkészi hiva-
talok ú t ján vagy közvetlenül az egyházi központban (3400 Cluj-Napoca, 
Lenin út 9.) lehet kifizetni. 

A magyarországi olvasók a Postai Központi Hírlapiroda Külföldi 
előfizetési osztályánál — Budapest, VII, Lövölde tér 7 sz.a. f iókjánál 
f izethetnek elő. A többi szocialista országokból az ILEXIM Departa-
mentul Export—Import Presá, P.O.Box 136—137 — telex: 11226, Bucu-
re§ti, str. 13 Decembrie nr. 3. c ímre kell fizetni. 

Az előfizetési d í j a nyugat i országok részére 150 lej, mely összeg 
ugyancsak az ILEXIM — Departamentul Export—Import Presá, P.O.Box 
136—137 — telex: 11226, Bucure^ti, str. 13 Decembrie nr . 3. címre fize-
tendő. 
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A reformáció „jobb és bal szárnyának" irányzatai Lengyelország-
ban te rmékeny ta la j ra leltek, és a kezdeti korszak teológiai jelentősé-
gének összefoglalását találjuk e műben. Pontosabban: az olasz protes-
tánsok kritikai bemutatását és a sandomiri egyezményt megelőző két 
évt izedben gyakorol t hatásuk felmérését a lengyel reformációra. A len-
gyel protestánsok ugyanis ál taluk kerül tek kapcsolatba az európai 
szellemtörténet je lentős személyiségeivel. Az erre vonatkozó egyház-
történeti dolgozatok nagy részével ellentétben a szerző az olaszok által 
kivál tot t hi tvi tákat nem a humanizmus és az olasz reneszánsz kisugár-
zásaként értelmezi, hanem úgy tekinti, mint amelyek va ló jában az egy-
ház igaz a lakjáér t folyó küzdelem jegyében lángoltak Svájcban, Len-
gyelországban és Erdélyben. Szerinte azért jelentősebb az olaszok hoz-
zájárulása a lengyel reformációhoz a sandomiri consensus előtti időben, 
mivel a tanításuk még nem merevedet t a szociniánus tanrendszerhez 
hasonlóvá. 

A XVI. századi Lengyelországról rajzolt gazdasági, politikai és 
egyháztársadalmi kép egy jól sikerült fejezet . Területi egységekként 
veszi számba a hétmilliós, létszámú országban a reformáció ter jedésé-
nek körülményei t : a nemesség és az ország élén álló uralkodóház állás-
pontját , a porosz nagyhercegség szerepét, a lutheránus egyetemekre 
peregrináló diákok tevékenységét , a menekült cseh—morva testvérek 
helyzetét , akiket 1548-ban törvénnyel száműztek hazájukból. 

A II. és V. fejezet Francesco Lismanini munkásságával , illetve 
ennek kiér tékelésével foglalkozik. A krakkói humanisták körében szer-
zi műveltségét, I. Zsigmond Ágost (1544-től Litvánia nagyhercege, 
1548-tól 1572-ig Lengyelország királya) befolyásos udvar i papja; a 
svájci reformátorok társaságában dönt a katol ikus egyházzal való sza-
kítás mellett, J an Laskival együt t az egységes lengyel nemzeti egy-
ház létrehozását tűzi ki célul. Ökumenikus törekvésű, példamutató szol-
gálat j egyében k íván j ák újjászervezni" az egyházat . 1560-ig Laski és 
Lismanini a lengyel reformáció ké t vezető teológusa. 

Francesco Stancaro vázlatos életrajzát, lengyelországi tartózkodá-
sainak idejét, hitvitáit , taní tásának aprólékos ismertetését tartalmazza 
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