
HÍREK 

A szentábrahámi egyházközség május 7-én iktatta be hivatalába 
Török Áron lelkészt. A beiktatást dr. Kovács Lajos püspök és dr. Szász 
Dénes esperes végezték. A lelkészi kinevezést i f j . Báró József közügy-
igazgató olvasta fel, ezután Török Áron, az egyházközség ú j lelkésze 
tar to t ta meg beköszöntő prédikációját. A beiktató beszédet dr. Kovács 
Lajos püspök mondotta, melynek keretében a hívek és a lelkész köteles-
ségeivel foglalkozott. 

A beiktató beszéd után Püspök afiát és a Főtisztelendő asszonyt az 
egyházkör nevében dr. Szász Dénes esperes, a szentábrahámi gyülekezet 
képviseletében Gagyi Lajosné, és a helyi református leányegyházközség 
részéről Vajda Domokos lelkész üdvözölték. 

Az ú j lelkészt az egyházközség részéről Lőrinczi István, Táncos Dé-
nesné, Fekete Jolán, Mátéfi Domokos és Lőrinczi Marika, az egyházköri 
lelkészek nevében Botha Dénes fiatfalvi és Lukácsi Mózes csekefalvi 
lelkészek, valamint Vajda Domokos református lelkész üdvözölték. A 
beiktató ünnepély szeretetvendégséggel fejeződött be. 

A Lupény-vulkáni egyházközség május 14-én tartotta Léta Áron 
ú jonnan kinevezett lelkész beiktatását. Esperes képviseletében a beikta-
tást Fazakas Endre petrozsényi lelkész végezte. A kinevezési irat fel-
olvasása után az ú j lelkész Péld. 23, 26 verse alapján tar tot ta meg be-
köszöntő prédikációját, melyet Fazakas Endre beiktató beszéde követett. 

Léta Áron lelkészt az egyházközség részéről Széli István gondnok 
és i f j . Kuti Ferenc, a Tiszteletes asszonyt pedig Széli Istvánné üdvö-
zölték; a helybeli református gyülekezet nevében Pongrác Gábor lelkész 
köszöntötte. Végül Kelemen Imre ny. lelkész fejezte ki jókívánságait 
u tódjának. A beiktató ünnepély közebéddel ért véget. 

A Csehszlovákiai Unitárius Egyház április 9-én ünnepelte megala-
kulásának 50. évfordulóját. Az ünnepség keretében megemlékeztek a 
márt í rhalál t halt alapítóról, Norbert F. Capek lelkészről, valamint az 
azóta szintén elhalt, sak érdemet szerzett dr. K. J . Haspl lelkészről. 
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Dr. K. Haspl lelkész özvegyét, aki egyébként az alapító leánya és 
saját maga is okleveles uni tár ius lelkész, az egyház tb. elnökének, Sta-
nislav Hotek mérnököt pedig világi elnöknek választották meg. Az egy-
házi elnök továbbra is dr. Dusán Kaffka prágai lelkész maradt . 

Hans Klein evangélikus lelkészt, Albert Klein püspök fiát, az Egye-
temi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet június 27-én, újszövet-
ségi szakcsoportból, doktorrá avatta. Hans Klein az 1972—1973. tanév-
től kezdődőleg a Teológiai Intézet Sibiu-i ágazatán fog működni előadó-
tanár i minőségben. 

Dr. Dana McLean Greeley, lelkész, az I.A.R.F. elnöke vezetésével 
augusztus 8—13. között látogatást tett hazánkban egy nagyobb ameri-
kai unitárius turista csoport. Amerikai hittestvéreinket fogadta Püspök 
af ia is és ismertette előttük egyházunk történetét és jelenlegi életét. 

A turista csoport megtekintette a kolozsvári templomunkat, s a vá-
ros nevezetes műemlékeit. Vidéki kőrú t juk során meglátogatták több 
egyházközségünket a Kolozs-Tordai, Maros-Küküllői és Háromszéki 
egyházkörökben. Kőrút juk során a turista csoportot dr. Lőrinczy Géza 
ny. teol. tanár-lelkész kísérte el. Hittestvéreink gazdag élményekkel, a 
történelmi múl t és dolgos jelen szép emlékeivel távoztak országunkból. 

Farley W. Whellwright Cleveland-i unitárius lelkész vezetésével 
ugyancsak augusztus 9-én érkezet t hazánkba egy másik amerikai uni-
tár ius csoport. Dr. Erdő János teol. tanár irányítása mellett megtekin-
tet ték Kolozsvár műemlékeit, a Teológiai Intézetet és az unitárius temp-
lomot. Hittestvéreinket fogadta Püspök afia is. A csoport ezután több 
aranyosszéki egyházközséget látogatott meg. 

HALOTTAINK 

Dr. Bodoczi Károly, főtanácsi tag, életének 69. évében, június 20-án 
elhunyt. A kolozsvári házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Dr. Csiky Andor, a volt székelyudvarhelyi egyházkör volt felügyelő-
gondnoka, 63 éves korában, júl ius 23-án meghalt. Július 26-án temették 
el a székelyudvarhelyi uni tár ius templomból a református temetőbe. 

Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! 

Külföldi előfizetőink figyelmébe! 

A Keresztény Magvető előfizetési díja egy évre 60 lei, mely össze-
get kér jük a ROMPRES — Filatelia, Bucure?ti, Calea Victoriei nr. 29, 
R. S. Románia, P. O. Box 2001 címre befizetni. 



CHRISTIAN SOWER 
Journal of the Unitarian Church in R.S. Romania 

1972 N 
C l u j 

CONTENTS 

August the 23nd, l iberation day of our country . . . 73 

In the service of State and Church, dr. Lajos Kovács 76 
Installation of dr. Lajos Kovács as Bishop of the 

Uni ta r ian Church f r o m Romania 78 
The principles and aim of our liturgy, dr. István Borbély 105 
The principles of preaching, dr. G. Lorinczy . . . 107 
My Father , B. Bartók 117 
Palaeologus J akab and the toleration, dr. A. Bodor . . 122 
Contributions to the b iography of Francis Dávid, 

P. Sebesi 133 
Unitarians f r o m Bra§ov, S. Szabó 148 
From the h is tory of Ormenis Unitar ian Parish, 

L. Lorinczi 155 

SERMONS 

Being a Uni tar ian, dr. R. N. West 161 
Birth, life and death, L. Lorinczi 164 
Bartimaeus, I. Gellérd 166 
The love of l i fe is the love of peace, D. Szabó . . . 169 
Crying, D. Szabó 170 
CHURCH LIFE 172 
NEWS 177 

Redactie — Editorial Office 
Cluj, Bd. Lenin nr. 9. R.S. Románia, Telefon: 146—09 

8 — Karoztéay Magvető 





SEMÁNÁTORUL CRE§TIN 
Revista Bisericii Unitariene din R.S. Románia 

Anul 78 Nr. 2—3 1972 
C l u j 

CUPRINSUL 

23 August, ziua eliberárii Patr ie i noastre 73 

Dr. Lajos Kovács 
In slujba Statului a Bisericii 76 

Inscáunarea Episcopului dr. Lajos Kovács 78 

Dr. István Borbély 
Esen^a ?i scopul liturgiei noastre . . . . . . . ,101 

Dr. Géza Lőrinczy 
Preotul ca predicator §i activitatea lui omileticá . . . 107 

Béla Bartók 
Tatái meu 117 

Dr. András Bodor 
Invá^átura lui Palaeologus Jakab despre tolerantá . . . 122 

Pál Sebesi 
Date la biográfia lui Ferenc Dávid 133 

Sámuel Szabó 
Unitarieni din Bra?ov 148 

László Lőrinczi 

Din trecutul parohiei unitariene de la Ormenis . . . . 155 

LUCRÁRI OMILETICE 
Dr. Robert N. West 

Ce inseamná a f i unitarian 161 

László Lőrinczi 
Na§tere — viatS — moarte 164 

181: 



Imre Gellérd 
Bartimeus 166 

Dezső Szabó 
Iubirea vie^ii este iubirea pácii 169 
Plinsul 170 

V I A f A BISERICEASCÁ 172 
§TIRI BISERICE§TI 177 

Colectivul de redactle — Editors 
Pre?edintele ?i redactor responsabil: P.S.S. dr. Lajos Kovács, 

membrii: dr. János Erdő (redactor responsabil adjunct), Árpád Szabó ?i Dezső Szabó 
(redactor!) Ferenc Sebe. 



latreprlndefea PollgraflcS CluJ 64/1978 





1 






