
EGYHÁZI ELET 

Az Egyházi Képviselő Tanács 1971. VI. 24, IX. 30 és XII . 2^án tar-
totta rendes évnegyedi gyűléseit. A Tanács, Dr. Kiss Elek püspök és Dr . 
Barabássy László főgondnok elnöklete alatt, különböző egyházközségi, egy-
házköri és egyetemes egyházi ügyeket, valamint a lelkésznevelés időszerű kér-
déseit tárgyalta. A IX. 30-i ülésén a Tanács tudomásul vette a teológiai 
hallgatók bennlakásának megnyitását. 

Lelkésznevelés 
A Protestáns Teológiai Intézet 1971—72. tanévnyitó ünnepélyét X. 1-én 

tartotta. Az unitárius teológiai hallgatók évnyitó istentisztelete X. 3-án volt, 
amelyen a szószéki szolgálatot Dr. Kovács Lajos főjegyző-teológiai tanár 
végezte. 

Karácsonyi légáció 
Főtisztelendő Püspök afia kirendelése alapján a I I I—IV. éves hallgatók 

légátusi szolgálatot végeztek a következő egyházközségben: Biró Gyula a 
bölöni, Danes Lajos a homoródalmási, Ferencz Gábor a marosvásárhelyi, Nyi t -
rai Leveníte az árkosi-szentgyörgvíi, Pál Ádám a Mihai Viteazu-községi és 
tordai, Pálfy Tamás a torockói és Col^e^ti-i, Adorján Levente a felsőrákosi, 
Fekete Attila a nagyajtai, Fodor György az ürmösi, Forró Tamás az alsó-
rákosi, Kiss Mihály a szováti és Vass Mózes a vargyasi egyházközségben. A 
légáció nagv segítséget jelentett hallgatóinknak gvakorlati ismeretek szerzése 
terén, melyért illesse köszönet légátust fogadó gyülekezeteket. 

Az unitárius teológiai hallgatók bennlakását X. 1-én E. K. Tanács meg-
nyitotta a Lenin ut 9 szám alatti épületben. Az új bennlakás megfelelő lel-
késznevelői otthont biztosit hallgatóinknak. 

Teológiai hallgatók segélyezése 
E. K. Tanács, a tanulmányi eiedmény, magaviselet és vagyoni helyzet 

alapján, 21 hallgatónak állapított meg teljes, illetve rész egyházi ösztöndíjat 
bennlakási és konviktusi díjaik fedezésére. 
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Vizsgák 
Az őszi vizsgaszessziő alkalmával, X. 6-án lelkészképesítő vizsgát tett 

Kiss Gergely tordátfalvi gyakorló segédlelkész, X. 12—13-án pedig Kovács 
István IV. éves hallgató tett szakvizsgát. 

Személyi változások a lelkészek sorában 
Meghívás alapján kinevezést nyertek: Székely László baróti lelkész 

Üjszékelyre VII I . 10-én és Rázmány Csaba lelkészjelök Alsóboldogfalvára 
X I I . 4-én. 

Főtisztelendő Püspök afia a szakvizsgázott teol. hallgatókat gyakorló 
segédlelkészi minőségben a következő egyházközségekbe nevezte ki: VIII . 
13-án Finta Józsefet a brassói és Incze Kornélt a lókodi, X. 18-án Kiss Ká-
rolyt a baróti és X. 20-án Kovács Istvánt az iszlói gyülekezetbe. 

Nyugalomba vonult Kováts Domokos bözödúj falvi lelkész betegsége 
miatt IX. 30-án, 38 évi szolgálat után. Teológiai tanulmányait 1932-ben 
végezte el a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián. Lelkészi szolgálatot 
végzett a brassói, nyárádgálfalvi, homoródkarácsonyfalvi és bözödújfalvi 
egyházközségekben. 
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H Í R E K 

a iv. k e r e s z t é n y b é k e v i l á g g y d l e s 

Szeptember 30. és október 3. között ülésezett Prágában a IV. Keresztény 
Békevilággyűlés, amelyen mintegy háromszáz kiküldött, megfigyelő, és újság-
író vertt részt. A gyűlés irányelve ez volt: „Közös felelősségünk egy jobb 
világért." 

A világgyűlés üzenettel fordult a világ minden keresztényéhez, melyben 
a békéért való felelősség vállalására szólítja őket. Az üzenet megállapítja, 
hogy Isten békét akar a világnak, mégis nagy a békétlenség. Vietnámban 
tovább folyik a vérontás; a közeikeleti helyzet a legnagyobb aggodalomra 
ad okot; Európában még mindig nem valósult meg a kollektív biztonsági 
rendszer. A kelet-pakisztáni menekültek millióinak nyomora, az egyre tartó 
gyarmati kizsákmányolás, valamint az észak-irországi események megdöbben-
tően emlékeztetnek bennünket arra, hogy a mi világunk milyen sok helyen 
szenved békétlenségben. 

Az üzenet ezután örömmel állapítja meg, hogy a világ kereszténysége 
az elmúlt években — Isiten parancsát követve — egyre erőteljesebben végzi 
a maga békeszolgálatát a Földön, s az egyéni etika kérdései helyett mindinkább 
az egész emberiséget érintő problémák foglalkoztatják. Végül a Keresztény 
Békekonferencia szerepét a békeharcban az üzenet a következőkben fog-
lalja össze: 

A Keresztény Békekonferencia az igazság és béke megteremtésére irá-
nyuló szolgálat eszköze. E feladat betöltésére hív minden erőt, és kész együtt-
munkálkodni a békét szolgáló minden szervezettel és mozgalommal. 

Az egész világ békére és igazságra vágyik. Az emberek százmilliói 
egyre tudatosabban fáradoznak a béke megvalósításán. Mégis veszedelmes űr 
tátong az emberek békevágya s az állandó feszültségek és vérontások között. 
Ennek a szakadéknak az eltüntetése a keresztények közös felelőssége. Ezt a 
felelősséget hitünk reménységében vállaljuk, amely szerint „Irgalmasság és 
hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást" (Zsolt 85, 
11). A béke fejedelmének, Jézusnak, tanítványai kötelezve vannak arra, hogy 
dolgozzanak a világ békéjéért. 

A világgyűlés a Keresztény Békekonferencia ú j elnökévé Nikodim, Lenin-
grád és Novgorod metropolitáját, főtitkárává pedig dr. Tóth Károly magyar 
református lelkészt választotta meg. 
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