
EGYHÁZI ÉLET 

Egyházi Képviselő Tanács első negyedévi gyűlését 1972. február 10-én 
tartotta dr. Kovács Lajos püspökhelyettes és dr. Barabássy László fő-
gondnok elnöklete alatt. 

A Tanács tárgysorozatán különböző egyházközségi, egyházköri, lelkész-
nevelési és anyagi ügyek szerepeltek, dr. Kiss Elek halálával megürese-
dett püspöki tisztség betöltése és lelkészszentelés érdekében, március 19-
re zsinat összehívását határozta el. A zsinat helyéül a székelyudvarhelyi 
egyházközséget jelölte ki. 

Lelkésznevelés. Az 1971—72. tanév első félévi vizsgáit az Egyetemi 
Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet hallgatói 1972.1.15—II.5. kö-
zötti időben tet ték le. Hallgatóink általában jó eredménnyel vizsgáztak. 

Az első félévi „csendes napokat" f eb ruá r 7—8. napjain tartották meg. 
Az unitárius hallgatóknak Fazakas Ferenc tordai lelkész „Hogyan ké-
szülünk a szószéki szolgálatra", és Kolcsár Sándor marosvásárhelyi lel-
kész-esperes „Mit vár a gyülekezet a lelkésztől" címen előadást, egy-egy 
alkalommal pedig bibliamagyarázatot tartottak. A „csendes napok" záró 
előadását dr. Kovács Lajos főjegyző-tanár tartotta „A teológiai hallgatók 
egymás közötti lelkigondozása" címen. 

A. III—IV. éves hallgatóink április 2—4. napjain húsvéti légátusi szol-
gálatot végeztek a kijelölt egyházközségekben. 

Nyugalomba vonult lelkészek 

Kelemen Imre, Lupény-Vulkáni lelkész, 35 évi szolgálat után 1972. 
január 31-én nyugalomba vonult. 

Kelemen Imre 1903. március 13-án született Homoródkaráesonyfalván. 
Teológiai tanulmányait a kolozsvári Unitár ius Teológiai Akadémián vé-
gezte el 1927-ben. Rendes lelkészi minőségben a homoródújfalvi, oklándi 
és Lupény-Vulkáni egyházközségekben szolgált. 

Máté Zsigmond, szentábrahámi lelkész, 46 évi szolgálat után f.é. ja-
nuár 31-én nyugdíjaztat ta magát. 

Máthé Zsigmond 1899. október 5-én született Urmösön. Teológiai ta-
nulmányait a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián és a manches-
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teri Unitarian College intézetben végezte az 1919—1925. években. Ren-
des lelkészi szolgálatot a nyárádszentmártoni és szentábrahámi egyház-
községekben végzett. 

Nagy Domokos, várfalvi lelkész, 41 évi szolgálat után, f.é. január 31-
én nyugalomba vonult. 

Nagy Domokos 1902. szeptember 9-én született Várfalván. Teológiai 
tanulmányait a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián végezte 1928-
ban. Rendes lelkészi minőségben a verespataki és várfalvi egyházközsé-
gekben szolgált. 

A nyugalomba vonult lelkészeknek jó egészséget és hűséges szolgá-
latukkal kiérdemelt boldog, nyugalmas életet kívánunk! 
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HÍREK 

Az alsóboldogfalvi egyházközség 1972. január 9-én rendezte meg 
ú j lelkésze, Rázmány Csaba beiktatóját. Nagyszámú gyülekezet és a 
közeli egyházközségek lelkészei előtt tar tot ta meg Rázmány Csaba be-
köszöntő prédikációját. A beiktató beszéd után, melyet dr. Szász Dénes 
esperes mondott, az ú j lelkészt elsőnek édesapja, Rázmány Mózes egyházi 
főszámvevő, ma jd Lukácsi Mózes beszolgáló lelkész, Bán Mózes egyház-
községi gondnok, Székely László és Májai Endre lelkészek köszöntötték. 
A beiktató ünnepély szeretetvendégséggel zárult. Isten áldása legyen az 
ú j lelkész szolgálatán! 

Lelkész-kibúcsúztató ünnepélyek 

A Lupény-Vulkáni egyházközség híveitől f.é. január 23-án (Vulkán) 
illetve 30-án (Lupény) tartott istentisztelet keretében búcsúzott el Kele-
men Imre lelkész és énekvezéri szolgálatot végző felesége, Kelemenné 
Bedő Borbála. A kibúcsúzó prédikáció u tán az egyházi főhatóság üdvözlő 
iratát Nagy Béla esperes olvasta fel, aki egyben az egyházkör nevében is 
köszönetet mondott a nyugalomba vonult lelkésznek lelkiismeretes szolgá-
latáért. Az egyházközség részéről Széli István gondnok, az egyházköri 
lelkészek nevében Fazakas Endre petrozsényi lelkész fejezték ki elismeré-
süket és jókívánságaikat. 

A kibúcsúzó istentiszteleten részt vettek és köszöntötték a nyugalomba 
vonult lelkészt az ortodox, katolikus és református egyházközségek lel-
készei. 

A szentábrahámi egyházközség a f.é. f ebruár 13-i istentisztelet keretében 
búcsúzott el Máthé Zsigmond nyugalomba vonult lelkészétől. Máthé Zsig-
mond prédikációja után Dr. Szász Dénes esperes méltatta a nyugalomba 
vonult lelkész 46 évi szolgálatát. Az egyházi főhatóság üdvözlő iratát 
dr. Erdő János teol. tanár olvasta fel. Az egyházkör részéről Lőrinczi 
Lajos köri felügyelő gondnok és Török Áron lelkész, az egyházközség 
nevében Balogh Dénes gondnok, Lukácsi Mózes beszolgáló lelkész és több 
egyházközségi tag köszöntötték Máthé Zsigmondot. A református egyház-
község részéről Vajda Domokos lelkész mondott üdvözlő beszédet. 
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