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Az év első ilyen jellegű összejövetelének az adott különleges jelentőséget, hogy 
az Egyházak Világtanácsának a múlt év őszén tartott Nairob-i nagygyűlése után a 
hazai egyházak vezetői és teológusai most találkoztak először, hogy kiértékeljék a 
nagygyűlés munkálatait és eredményeit. 

A konferencián részt vettek az ortodox egyház magas rangú képviselői, élükön 
dr. Nicolae Corneanu metropolitával, a. protestáns egyházak püspökei, köztük 
dr. Kovács Lajos, az ortodox és protestáns teológiai intézetek rektorai és tanárai, 
bukaresti ortodox és protestáns lelkészek és doktorjelöltek. 

Dr. Mircea Chialda bukaresti rektor megnyitójában kiemelte a hazai interkon-
fesszionális teológiai konferenciák jelentőségét mind egyházi-teológiai, mind társa-
dalmi-hazafias téren. Egyházaink testvéri kapcsolatai és a hazai ökumenizmus kere-
tében ezek a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő konferenciák lényegesen 
hozzájárultak egymás jobb megismeréséhez és megértéséhez. Komoly segítséget 
nyújtottak, hogy egyházaink közös álláspontot alakítsanak ki a jelenkori világ kér-
déseivel szemben, amelyek ugyanakkor a keresztény egyházak problémái is. Ezek 
a konferenciák ugyanakkor értékes támogatást adtak lelkészeinknek, hogy szolgála-
tukkal kapcsolódjanak bele még cselekvőbben az új társadalmat építő népünk éle-
tébe s a világ népeinek azon törekvésébe, amelyet a béke és együttműködés, a sza-
badság és függetlenség megvalósítása érdekében kifejtenek. 

A konferencián három előadás hangzott el. A főtémát Dumitru Popescu buka-
resti prorektor előadása képezte: Az Egyházak Világtanácsának Nairobiban tartott 
V. Nagygyűlése. Eredmények és kilátások címen. A nagygyűlés központi témája 
A Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel ma volt. Előadó hangsúlyozta, hogy ugyan-
arról a Jézus Krisztusról minden kor embere számára a maga korának társadalmi-
kulturális viszonyai között kell bizonyságot tenni. Ezért, ha a bizonyságtételek külön-
bözők isr a magában élő ember törekvései és létkérdései mind egységet és közösséget 
találnak az egyetlen Jézus képben. A rasszizmus, a férfiak és nők közötti megkülön-
böztetés, a nacionalizmus, a társadalmi igazságtalanságok és egyenlőtlenségek mind 
eltorzítják ezt a képet. A keresztény egyházak csak akkor töltik be történelmi hiva-
tásukat, ha bizonyságtevésükből kicsendül Isten szeretete minden ember iránt. 

A második előadást dr. Lengyel Loránd tartotta: A Nagygyűlés V. munkacso-
portjának tevékenysége és annak tükröződése a többi munkacsoportok és a közgyű-
lés munkálataiban címen. Az V. munkacsoport témája Az igazságtalanság szerkezete 
és a szabadságért folytatott harc volt. Az emberi jogokat komolyan veszélyeztető 
számos olyan jelenséggel találkozunk a jelenkori világ életében, amelyek éles ellen-
tétben vannak Isten akaratával s ezért a keresztény egyházaknak fel kell venniük 
a harcot velük szemben. Előadása második részében foglalkozott azokkal a megnyil-
vánulásokkal, amelyek hazánk elleni támadást jelentettek Béki Zoltán észak-amerikai 
nyug. református püspök részéről. A hazai küldöttség protestáns képviselői méltó-
képpen válaszoltak ezekre a hamis vádakra és kimutatták, hogy országunkban a 
nemzetiségek és egyházak teljes szabadságot élveznek s ugyanazokkal a jogokkal 
bírnak, amelyeket az Alkotmány biztosít minden állampolgár részére. Azok az emberi 
jogok, amelyek biztosítása érdekében a Nagygyűlés felemelte szavát, hazánkban a 
sokoldalúan fejlett szocialista társadalmi rend által mind megvalósultak. 

A harmadik előadást Dumitru Abrudan szebeni lektor tartotta A Nairobi-i 
Nagygyűlés teológiai szempontjai címen. 
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A megbeszélések rendjén, melyek az előadásokat követték, felszólalt dr. Kovács 
Lajos püspök is, aki többek között ezeket mondta: „Az unitárius egyház hitelvi okok-
ból nem tagja az Ökuménikus Világtanácsnak, de az unitárius és szabadelvű egy-
házakat és vallásos közösségeket magában foglaló világszervezet — IARF —, mely-
nek mi is tagjai vagyunk, kapcsolatban áll vele. A Nairobi-i kongresszuson is részt-
vettünk mint meghívott vendégek, megfigyelői minőségben." Hozzászólását így fejez-
te be: „Világszervezetünk és közelebbről a romániai unitárius egyház tiszta meggyő-
ződéssel, Isten iránti alázattal, a kettős jézusi szeretetparancs és az evangéliumi 
erkölcstan szellemében hajlandó és kész együttműködni hazánk összes egyházainak 
vezetőivel és híveivel, minden olyan kérdésben, amely a béke, a megértés, a hala-
dás és fejlődés, és ugyanakkor hazánk szent érdekeit önzetlenül szolgálja." 

A kiértékelés rendjén az volt az általános vélemény, hogy az 1975. évi Nairob-i 
Nagygyűlés lényeges előrelépést jelent a keresztény egység útján. Bár befejezte 
munkálatait, mégsem jelent egy lezárt, hanem egy szüntelenül kiteljesedő folyamatot 
és eredményessége attól függ, hogy az egyházak hogyan fogják megvalósítani az 
elfogadott határozatokat. 

Meggyőződésünk, hogy a Nagygyűlés ujabb lendületet fog adni a hazai egyhá-
zak életének és közös munkájának, amellyel támogatni akarjuk népünk törekvését 
az egységért, függetlenségért és a haladásért vívott harcában, s a világ népeinek 
küzdelmét egy igazságosabb nemzetközi légkör megvalósítása érdekében. 

Egyházi Képviselő Tanács júl. 1-én tartotta második évnegyedi rendes ülését. 
Miután meghallgatta az elnökség jelentéseit az elmúlt időszakban végzett tevékeny-
ségről, majd a szakbizottságok jegyzőkönyveit s a bennük foglalt kérdésekben ha-
tározott. Foglalkozott az egyházi alkalmazottak új javadalmazásával és megállapí-
totta, hogy „az 57/1974 sz. a munka mennyisége és minősége szerinti javadalmazására 
vonatkozó törvény és az ezzel kapcsolatos rendelkezések alapján, valamennyi egy-
házi alkalmazottnak meg kell kapnia azt a fizetést, amely őt képzettsége és szolgá-
lati ideje alapján megilleti". Utasította az elnökséget a szükséges intézkedések meg-
tételére, hogy a Tanács a következő ülésein e kérdésben végleges határozatot hoz-
nasson. 

E. K. Tanács az egyházi építkezések és javítások munkálataihoz szükséges mű-
szaki dokumentáció elkészítése céljára egy műszaki osztályt létesített, egyelőre egy 
építészmérnökkel s erre az állásra Székely János mérnök afiát alkalmazta, aki már 
meg is kezdte munkáját. Foglalkozott a csíkszeredai egyházközség ingatlan vásár-
lásának az ügyével és utasításokat adott a végleges szerződés megkötésére. 

A Misszió Bizottság javaslata alapján építési-javítási segélyeket határozott meg 
a nyárádszentlászlói és énlaki ekg-nek műemlék templomuk javítására, a szőkefalvi 
ekg-nek toronyjavítására, a lókodi ekg-nek temjlomjavításra és az alsóboldogfalvi 
ekg-nek a lelkészi lakás befejezésére. 

E. K. Tanács az 1634/1975 sz. alatt prédikáció és ima írására meghirdetett pá-
lyázat határidejét meghosszabbította f. év szept. 30-ig. 

Lelkészi értekezletek. A második évnegyedi lelkészi közérdekű és teológiai ér-
tekezleteket június hónapban tartották meg: a Kolozs-Tordai kör Kolozsvár-Napocán, 
a Maros-Ktiküllői kör Segesváron, a Székelykeresztúr-Udvarhelyi kör Székelyudvar-
helyen és a Sepsiszentgyörgyi kör Nagyaj tán. A közérdekű értekezlet témája Az 
Í975. év nyarán tartott helsinki európai biztonsági és együttműködési konferencia 
jelentősége c. előadás volt, melyet Kovács István bözödi lelkész készített. A lelkészi 
értekezlet tárgya Gellérd Imre homoródszentmártoni lelkész által készített dolgozat 
volt: A prédikáció textusszerűsége és A prédikáció időszerűsége címen. Emellett 
megtárgyalták a Misszió Bizottság javaslatát az alkalmi istentiszteletek sorrendjéről. 
Az értekezleteken az egyházi központ részéről dr. Erdő János főjegyző, Sebe Ferenc 
előadótanácsos és dr. Szabó Árpád teol. tanár vettek részt. 

Lelkésznevelés. A Protestáns Teológiai Intézet jún. 20-án zárta az 1975/76-os 
tanévet. Délelőtt az évzáró istentiszteleten dr. Erdő János főjegyző végezte a szó-
széki szolgálatot. Délután az Intézet dísztermében dr. Rapp Károly rektor egy év 
munkáját számbavevő beszámolója után kiosztották a jutalmakat azok részére, akik 
hűséggel és hivatástudattal végezték munkájukat s kiváló eredményt mutattak fel. 
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A II—IV. éves hallgatók a húsvéti és pünkösdi ünnepek alkalmával légációs 
szolgálatot teljesítettek. 

Szakvizsga jún. 21—26. között volt, a lelkészképesítő vizsga pedig jún. 29-én. 

Személyi változások 
Rendes lelkészi minőségben 1976 máj. 1-től Balázsi László kinevezést nyert a 

Szentnáromság-Kisadorjáni egyházközségbe. 
Az Egyházi Központba ápr. 10-től alkalmazást nyert Székely János ny. mérnök. 
Betegnyúgdíjba ment 1976. jún. 30-cal Mester Ákos tárcsafalvi lelkész. 
Nyugdíjba vonult 1976. jún. 1-el Marton Hajnalka, a Kolozsvár-Napocai egyház-

község énekvezére. Szolgálatát azonban tovább folytatja. 
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HÍREK 

Lelkész-beiktató ünnepélyek 

A recsenyédi egyházközség Kozma Albert újonnan kinevezett lelkészét május 
16-án iktatta be. Andrási György köri jegyző felolvasta a kinevezési okiratot, majd 
esperes felhívására Kozma Albert megtartotta beköszöntő lelkészi szolgálatát, amely-
ben a lelkész és gyülekezet összhangos együttmunkálkodását állította követendő esz-
ménynek Istenországa s a boldogabb emberi jövendő megvalósításáért. Dr. Kovács 
Lajos püspök megbízásából a beiktató beszédet dr. Szabó Árpád teol. tanár tartotta, 
aki az örök magvető felelősségteljes munkájáról és hivatásáról beszélt. Ezután Báró 
József esperes beiktatta az új lelkészt. Beiktatott lelkészt üdvözölte az egyházközség 
számos tagja, gyermekek és felnőttek, s kifejezték azt a reményüket, hogy sokáig 
fog tartani az a frigy, melyet most kötöttek. A beiktató ünnepély szeretetvendégség-
gel ért véget. 

A petrozsényi egyházközség máj. 23-án tartotta ú j lelkészének, Fodor I. György-
nek a beiktatóját. A beiktatást dr. Kovács Lajos püspök és Benedek Sándor esperes 
végezték. Miután Sándor Bálint köri jegyző felolvasta a püspöki kinevezést, Fodor I. 
György Mt 5,16 alapján mondott beköszöntő prédikációt, melyben az unitárius val-
lás igazságairól beszélt s a lelkész és hivek életét, mint jócselekedetekben gazdag 
életmagatartást állította a legszebb igazolásként az unitárizmus mellett. Beiktató be-
szédében dr. Kovács Lajos püspök a lelkészi hivatás szépségéről, de ugyanakkor 
komoly felelősségéről beszélt, és az örök jézusi eszményt állította követendő célként 
a lelkész elé. 

Az üdvözlések rendjén dr. Erdő János főjegyző az egyházi központ, Sándor 
Bálint az egyházkör, Léta Áron a szomszéd egyházközség nevében köszöntötték az ú j 
lelkészt, akit ezután a gyülekezet tagjai szeretettel köszöntöttek. A beiktatón részt 
vettek a helybeli testvérfelekezetek lelkészei is. 

A csokíalvi egyházközség jún. 13-án tartotta meg Nyitrai Csongor lelkész be-
iktató ünnepélyét. Az istentisztelet keretében Kecskés Lajos felolvasta a kinevezési 
okiratot, majd esperes felszólítására Nyitrai Csongor tartotta meg beköszöntő lelké-
szi szolgálatát Mt 11,2—6 alapján. Kolcsár Sándor esperes Jn 12,36 alapján tartott 
beszédével iktatta be hivatalába az új lelkészt. Ezt követően az egyházközség ré-
széről a gondnok és hívek köszöntötték újonnan beiktatott lelkészüket, de üdvözölték 
az erdőszentgyörgyi és szovátai gyülekezetek képviselői is. Az egyetemes egyház 
nevében dr. Barabássy László főgondnok, az egyházkör nevében Kovács István, a 
református felekezet nevében Fülöp Dénes lelkész és Péter Viktor mondott köszöntő 
szavakat. Az üdvözléseket az édesapa Nyitrai Mózes fiához intézett szavai zárták be. 
A beiktató ünnepélyek szeretetvendégséggel értek véget. 

Robert E. Senghas az Egyesült Államokbeli Unitárius Univerzalista Egyház al-
elnöke f. év ápr. 16—19 között hivatalosan meglátogatta egyházunkat. Alelnök afia 
nagypénteken, 16-án de. hivatalos megbeszélésen vett részt az egyházi központban, 
majd látogatást tett az ortodox érsekségen, a református és evangélikus püspökségen. 
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