
EGYHÁZI ÉLET 

Egyházköri közgyűlések 

1. A Kolozs-Tordai egyházkör júl. 24—25. napjain tar tot ta évi rendes köz-
gyűlését Torockón. Ü j kezdeményezés a kör részéről, hogy két napon át ülésezett, 
a cél részletesen és érdemlegesen megtárgyalni a napirenden levő valamennyi 
tárgyat. A közgyűlés tárgysorozatán esperes évi jelentése, a bizottságok jelentései, 
az egyházi szertartások egységesítése, a köri vezetőség megválasztása és az 1977. 
évi költségvetés szerepeltek. A főhatóság részéről részt vettek dr. Mikó Imre fő-
gondnok és dr. Erdő János főjegyző. A köri közgyűlés eredményes munka után 
megválasztotta az 1977—1980. évi ciklusra: esperesnek Benedek Sándort; köri fel-
ügyelő gondnokoknak Márton Sámuel t és Pál f i Lőrincet; köri jegyzőnek Benedek 
Ágostont; közügyigazgatónak Kiss Zoltánt; pénztárosnak Székely Gergelyt; jog-
tanácsosnak dr. Gál Miklóst; a valláserkölcsi nevelési bizottságba: Göncz Mihály, 
Szabó Dezső, Fazakas Ferenc és Nyitrai Levente lelkészeket. 

Szombaton este az istentiszteleten Halmágyi Pál bethlenszentmiklósi lelkész 
prédikált, utána az egyházközség és a közgyűlés tagjai közös műsorral tették ün-
nepélyesebbé az alkalmat. Vasárnap a közgyűlési istentiszteleten Lőrinczi Károly 
aranyosrákosi lelkész végezte a szolgálatot, az énekvezéri teendőket Utö Gyula. 

2. A Maros-Küküllői egyházkör aug. 29-én Bözödön tar to t ta közgyűlését, ame-
lyen részt vettek a főhatóság részéről dr. Kovács Lajos püspök és dr. Barabássy 
László főgondnok. A tárgysorozat legfőbb pont ja i itt is az esperes évi jelentése, a 
köri választások és az egyházi szertartás egységesítésének kérdése voltak. Köri 
közgyűlés megválasztotta esperesnek Kolcsár Sándort; felügyelő gondnokoknak 
Inczeffy Károlyt és dr. Murvay Sámuelt; köri jegyzőnek Csongvay Atti lát ; köz-
ügyigazgatónak Benczédi Ferencet ; pénztárosnak Kecskés Lajost ; jogtanácsosnak 
dr. Jánosi Pál t ; a valláserkölcsi nevelési bizottság tagjaiul Miklós Istvánt, Nagy 
Ferencet, Benczédi Ferencet, Fóris Gézát, Máthé Ödönt és Kovács Istvánt. 

A közgyűlési istentiszteleten Kovács Sándor magyarzsákodi lelkész szolgált, 
az énekvezéri szolgálatot Benczédi Ferencné végezte. 

3. A Székelykeresztúr-Udvarhelyi egyházkör szept. 5-én Székelykeresztúron 
tartotta közgyűlését. A főhatóság részéről jelen voltak: dr. Kovács Lajos püspök, 
dr. Barabássy László és dr. Mikó Imre főgondnokok. A közgyűlés az esperesi je-
lentés és a napirenden levő kérdések megtárgyalása u tán megválasztotta a kör 
vezetőségét a következő ciklusra. Esperesnek Báró Józsefet; felügyelő gondnokok-
nak Egyed Alber te t és Lőrincz Lajost; köri jegyzőnek András i Györgyöt; közügy-
igazgatónak Gellérd Imrét; jogtanácsosnak dr. Orbók Lászlót. A valláserkölcsi bi-
zottság tagjai: Gellérd Imre, Bencző Dénes, J a k a b Dénes és Biró Lajos; a Misz-
sziói Bizottság tag ja i : dr. Szász Dénes, Ádám Dénes és Lakatos Gyula. 

A közgyűlési istentiszteleten Biró Barna homoródszentpéteri lelkész prédikált , 
az énekvezéri szolgálatot Máté Mária homoródszentpéteri énekvezér végezte. 

4. A Sepsiszentgyörgyi egyházkör aug. 29-én Olthévizen tartotta közgyűlését, 
melyen az egyházi főhatóságot Urmösi Gyula tb. esperes képviselte. A közgyűlés, 
miután meghallgatta esperes évi jelentését s megtárgyalta a napirend többi pont-
jait, a következő választásokat eszközölte. Esperes: Kökösi Kálmán; felügyelő 
gondnokok: dr. Fazakas Miklós és Végh Imre ; köri jegyző: Török Áron; közügy-
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igazgató: Nemes Dénes; jogtanácsos: dr. Bázsa Zoltán. A valláserkölcsi nevelési 
bizottság tag ja i : Gál Jenő, Fekete Dezső, Fülöp Árpád és Kiss Károly. 

A közgyűlési istentisztelet prédikátora Egyed Dániel alsórákosi lelkész volt, 
énekvezére Anta l P. Antal. 

Egyházi Képviselő Tanács okt. 14-én tar tot ta harmadik évnegyedi rendes ülé-
sét. Tárgysorozatában az elnökség jelentései, az egyes bizottságok jegyzőkönyvei 
mellett különös fontossággal bír tak a lelkészképzés, a lelkészek javadalmazásának 
kérdései. E. K. Tanács megvizsgálta az esperesi vizsgálószéki jegyzőkönyveket és 
mellékleteik anyagát, tudomásul vette és a Zsinati Főtanács elé terjeszteni határozta 
az egyházköri választásokat és a tiszteletbeli címek adományozására tett javasla-
tokat. Tudomásul vette az ima- és egyházi beszéd pályázat lezárását, s a pálya-
munkák elbírálására egy bizottságot küldött ki Püspök afia elnökletével, tagjai : 
dr. Izsák Vilmos, dr. Szabó Árpád, Csongvai Attila, Jakab Dénes és Gál Jenő. 

Egyházi Képviselő Tanács nov. 25-én tar tot ta negyedik évnegyedi rendes 
ülését. Tágysorozatának központi része a december 4—5-re összehívott Zsinati Fő-
tanács előkészítése volt, A napirend keretében meghallgatta a Misszió Bizottság 
jelentését egyházunk 1975, évi valláserkölcsi életéről, a Zsinati Főtanács elé ter-
jesztendő adminisztrat ív és gazdasági jelentéseket, valamint a Nyugdíj- és Segély-
pénztár tevékenységéről szóló évi jelentést. Az ima- és egyházi beszéd pályázat 
bíráló bizottsága jelentést tett a pályázat eredményéről, melyet az E. K. Tanács 
ünnepélyes díjkiosztásra a Zsinati Főtanács elé terjesztett . Végül megállapította az 
Egyház 1977. évi költségvetését, s a feltételek biztosítása érdekében megfelelő ha-
tározatokat hozott. 

Zsinati Főtanács. Egyházszervezeti életünk kiemelkedő eseménye volt az 1976. 
dec. 4—5-én Marosvásárhelyen tartott, lelkészavatással egybekötött Zsinati Főta-
nács. A Vallásügyi Hivatal megértő támogatása lehetővé tette, hogy gyakorolhat-
tuk évszázados hagyományunkat a Zsinati Főtanács tartását illetően. A marosvásár-
helyi egyházközség lelkesedéssel szervezte meg, hogy mindenek ékesen és szép 
rendben legyenek, s az atyafiak szeretetével lát ta vendégül a népes gyülekezetet. 
Megújított, szép temploma méltó keretet alkotott és adott lelki otthont a 70 világi 
és egyházi tanácsosnak, lelkésznek és egyházközségi tagoknak. 

A Zsinati Főtanács dec. 4-én, szombaton reggel 10 órakor egyházi ének és 
Kolcsár Sándor közügyigazgató imá ja után kezdte meg munkálatai t . Az elnöki asz-
talnál helyet foglal tak: dr. Kovács Lajos püspök, dr. Barabássy László és dr. Mikó 
Imre főgondnokok, dr. Erdő János főjegyző, Kolcsár Sándor közügyigazgató. Előadók 
Sebe Ferenc és Bálint Ferenc voltak. 

Az ülést dr . Barabássy László főgondnok nyitotta meg, aki többek között az 
alábbiakat mondot ta : „Ha zsinatunk nem is olyan nagy jelentőségű, mint az ez-
előtt 100 évvel Árkoson tartot t zsinat, mely Kriza János püspökünk halála után 
Ferencz Józsefet választotta püspökké, kinek félévszázadnyi egyházépítö munkás-
sága mindannyiunk előtt ismeretes; vagy közelebbről az 1968. évi kolozsvári zsi-
na tunk 400 éves múltunk megünneplésével; vagy az 1972. évi székelyudvarhelyi 
zsinatunk, melyen egyházunk egyeteme egyöntetű megnyilatkozással választotta 
püspökévé Főtisztelendő urunkat , jelenlegi zsinatunk — amellett, hogy 23 lel-
készünk avatását is végzi — meggyőződésem szerint igen fontos jelentőségű, mert 
ennek tárgysorozata rá fog mutatni egyetemes egyházunk és minden hívünk élni-
akarására, a r ra az áldozatos lélekre, mellyel minden nehézséget leküzdve, Istenor-
szágát, a jót, az előhaladást, egyetértést és békét k ívánja szolgálni, a legszebb ha-
gyományt — a türelem és jóakarat szellemét — kívánja fenntartani ." 

„Örömmel és hálás szívvel gondolok mindazokra, vezetőkre, lelkészeink ösz-
szességére és minden egyes áldozatra kész hívünkre, kik ez évben ú j abb tanúbi-
zonyságot tettek, a múltnál fokozottabb mértékben mutat ták meg, hogy minden 
nehézség elhárítható, megoldható, ha szíveink összedobognak, ha megőrizzük uni tá-
r ius egységünket, ha 400 éves történelmünk alatt oly sokat szenvedett, oly sok 
nehézséget átvészelt, de soha el nem hagyott egyházunk törhetetlen élniakarását 
magunkévá tesszük." 

A Zsinati Főtanács üdvözlő táviratot küldött Nicolae Ceau§escunak, Románia 
Szocialista Köztársaság elnökének, Manea Mánescunak, a kormány első miniszte-
rének, Gheorghe Nenciunak, a Vallásügyi Hivatal vezetőjének és az Országos Bé-
kevédelmi Bizottságnak. 
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Á bizottságok kijelölése és a tárgysorozat megállapítása után Zsinati Főtanács 
jóváhagyta az egyházkörök választásait, m a j d tiszteletbeli címeket adományozott 
hűségben és munkában ki tűnt afiainak. 

Ezután a jelentések előterjesztése következett. A püspöki jelentésből Zsinati 
Főtanács örömmel és megelégedéssel vet te tudomásul azt a fáradhata t lan munkát , 
melyet Főpásztorunk úgy is, mint egyházunk első örállója, úgy is, mint az IARF 
elnöke kifej tet t . A jelentés tükrében egyházunk belső élete, a hazai és külföldi 
testvéregyházakkal való kapcsolata az e lmúl t évben is gazdagodott és elmélyült a 
jézusi szeretetszolgálat és ökumenia jegyében. 

E. K. Tanács adminisztrat ív és gazdasági jelentései átfogó képet ad tak egy-
házunk egy évi szolgálatáról a számok és tények tárgyilagosságával; a számok 
mögött megmutat ták híveink egyházszeretetét és áldozatkészségét, lelkészeink hi-
vatásteljesítését, köri vezetőségeink és egyházi főhatóságunk felelősségteljes és 
megfontolt vezetését. 

A Nyugdíj- és Segélypénztár jelentéséből a tanácsosok s egyben a pénztár 
tagsága megnyugvással vet te tudomásul a kiegyensúlyozott s a jövőre nézve biz-
tató pénzügyi helyzetet. 

Ezután került sorra az istentisztelet és szertartások egységesítésének kérdése. 
Tekintettel azonban az előrehaladott időre, Zsinati Főtanács felfüggesztette ülését 
azzal, hogy e kérdés tárgyalását a másnapi ülésszakon fo ly ta t ja . 

Este 7 órakor ünnepi istentisztelet következett, melyen a lelkészi szolgálatot 
Fazakas Ferenc tordai lelkész végezte, aki Jn 14,6 a l ap j án mondott egyházi be-
szédet. Az istentiszteletet a marosvásárhelyi egyházközség énekkara, énekesei, va-
lamint Kozma Mátyás orgonaművész ál ta l előadott számok tették bensőségesebbé 
és emelték a nagyszámú gyülekezet lelki élményét. Az énekvezéri szolgálatot Hor-
váth Katalin, a marosvásárhelyi egyházközség énekvezére végezte, akinek hozzá-
értő és lelkiismeretes m u n k á j á t dicséri az énekkar szép teljesítménye is. 

A Zsinati Főtanács vasárnap, december 5-én reggel 8 órakor folytat ta mun-
kálatait az istentisztelet és szertartások egységesítése napirendi pontnak a tárgya-
lásával. E sürgető és m á r régen megoldásra váró kérdésben sajnos most sem szü-
letett határozat, mert a Zsinati Főtanács levette tárgysorozatáról és kiadta az egy-
házköröknek további előkészítés végett. 

Ezután következett az ima- és egyházi beszéd pályázat eredményének ünne-
pélyes kihirdetése és a d í j ak kiosztása. 

A következő tárgy a lelkészavatás volt. E. K. Tanács előterjesztésében felava-
tásra javasolta a kővetkező 23 lelkészt: Kovács István, Kiss Károly, Nyitrai Leven-
te, Fazakas Dénes, Pá l Ádám, Pá l f fy Tamás, Ador j án Levente, Ferencz Gábor, 
Vass Mózes, Danes Lajos, Fekete Attila, Fodor György, Kiss Mihály, Forró Tamás, 
Farkas László, Kovács Sándor, Nyitrai Csongor, Száva Péter , Balázsi László, Ke-
dei Mózes, Szabó Zoltán, Szombatfalvi József, Kotecz József. 

Dr. Kovács Lajos püspök bemutat ta a Zsinati Főtanácsnak a fe lavatandó lel-
készeket. Zsinati Főtanács engedélyt adot t nevezett lelkészek felavatására. 

A lelkészavatási istentisztelet idejére dr. Barabássy László főgondnok-elnök 
az ülést felfüggesztette. A de. 11 órakor kezdődött istentiszteleten imát és lelkész-
avató beszédet dr. Kovács Lajos püspök mondott Lk 22,27 alapján. Ezt követte a 
hagyományos lelkészavatási szertartás, melynek kere tében felavatandó lelkészek 
válaszoltak Püspök af ia ál tal feltett kérdésekre, beí r ták nevüket a lelkészavatási 
anyakönyvbe, majd dr. Erdő János főjegyző bevette tőlük a lelkészi esküt. Ez után 
a kézrátétel következett: püspök, főjegyző, esperes, teológiai tanár és felkért lel-
készek a felavatandó fe j é re tették kezüket, mialat t egy-egy kiválasztott bibliai 
részt olvastak fel. Ezt követte a lelkészavatási ima, melyet Püspök afia olvasott 
fel, aki végezetül egy-egy bibliai mondás kíséretében á tad ta a lelkészi oklevelet a 
felavatot taknak. 

A felavatott lelkészek nevében Kovács István bözödi lelkész mondott köszö-
netet. 

A lelkészavatás u t án úrvacsora következett. Ürvacsorára előkészítő beszédet 
dr. Szász Dénes tb. esperes, székelyudvarhelyi lelkész mondott lMóz 4,4 alapján. 

Az újból megnyitott ülésen Zsinati Főtanács elfogadta az 1975. évi számadá-
sokat és az egyház 1977. évi költségvetését. 

Zsinati Főtanács választás ú t j án betöltötte az időközben megüresedett 3 he-
lyet a Főtanácsban és 2 helyet az E. K. Tanácsban. 

A Főtanácsi Bizottság összefoglaló jelentésében megállapította többek között, 
„hogy híveink ipari központok felé á ramlása fel tartóztathatat lan. Ennek következté-
ben gyarapodnak városi egyházközségeink. A rend, a bensőségesebb valláserkölcsi 
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élet fenntar tása érdekében nyomon kell követni híveink hovatartozandóságát, hogy 
ezáltal is megóvjuk a szektákhoz való sodródástól. Kívánatos, hogy tájegységek 
szerint körlelkészségek létesüljenek. A városokban ú j lelkészi állások szerveződ-
jenek . . . ö römmel jegyezzük fel, hogy az egyházi alkalmazottak törvényes java-
dalmazása a megoldás ú t j á n van. Eddig is komoly erőfeszítéseket tett ennek 
érdekében egyházi központunk és híveink sokasága, amelyhez azonban még foko-
zottabb erőfeszítés szükséges a jövőre nézve, hogy ez az igen lényeges kérdésünk 
rendezést nyer jen . A Főtanácsi Bizottság az általánosságban megállapított szem-
pontok u tán azzal a megnyugtató érzéssel terjeszti a Zsinati Főtanács elé jelen-
tését, hogy egyházunk életében határozott, fokozatos fejlődés állapítható meg. El-
ismerését fejezi ki mindazoknak, akik vezetők vagy vezetettek egyházunkban, élén 
a Főtisztelendő Püspök úrral . A jövőre nézve kéri, hogy minden szinten munkál-
kodó szervünk fokozott lelkiismeretességgel és pontossággal teljesítse feladatát sze-
retett egyházunk további épülése, Istenországa munkálása érdekében." 

Az ülés Kolcsár Sándor közügyigazgató imájával és egyházi énekkel ért vé-
get. A Zsinati Főtanács tagja i közebéden vet tek részt, ahol Márton Sámuel köri 
fü. gondnok mondta a hagyományos pohárköszöntőt a Berde-serleggel. 

Ima- és egyházi beszéd pályázat eredménye 

Az E. K. Tanács által meghirdetett pályázatra 8 egyházi beszéd és 26 ima 
érkezett be. A bíráló bizottság javaslata a lapján Zsinati Főtanács dec. 5-i ülésé-
ben a következőket ju ta lmazta : 

I. Egyházi beszédek: 
1. „A sorvadtkezű ember adventje" jel igéjű beszéd I. dí jat nyert, szerzője 

Székely László újszékelyi lelkész. 
2. Szorgalmi díjban részesültek: „Könny és mosoly" jeligéjű beszéd, szerzője 

Pataki András magyarszováti lelkész; és a „A jézusi hatalom" jeligéjű beszéd, 
szerzője Halmágyi Pál bethlenszentmiklósi lelkész. 

II. Imák: 
1. „Ti azért így imádkozzatok" jeligéjű imagyűjtemény (10 ima) I. dí jat nyert, 

szerzője Gellérd Imre homoródszentmártoni lelkész. 
2. Szorgalmi díjban részesült az „Ünnepi és alkalmi imák" jeligéjű imagyüj-

temény (14 ima), szerzője Benedek Ágoston nagyenyedi lelkész. 

Interkonfesszionális teológiai konferencia 

1976. okt. 28-án Nagyszebenben tartották az Ortodox Teológiai Intézetben a 
28. konferenciát. Az ülést Grigore Marcu rektor nyitotta meg, üdvözölve az egy-
házak képviselőit. A konferencia keretében három előadás hangzott el: dr. C. Voicu 
nagyszebeni prorektor „A konciliáris közösség az Egyházak Világtanácsa kereté-
ben és hazánk keresztény egyházainak ál láspontja" címen ismertette a Nairobi-
ban tartott nagygyűlés felhívására hazánk egyházainak a fenti kérdésben elfoglalt 
ál láspontját . 

A második előadás a konciliáris közösség kérdését protestáns szemszögből 
vizsgálta. Dr. Klein Christoph teológiai tanár ismertette a lu theránus egyház fel-
fogását. 

„A Zsinati elv" referá tumában, mely a harmadik előadás tárgyát képezte, 
dr . Dumitru Radu bukaresti teológiai tanár a Román Ortodox Egyház felfogását 
muta t ta be. Zárószavaiban dr. Antonie Ploie$teanul pátr iárkátusi vikárius meg-
állapította, hogy a konferencia hasznos volt, mivel igen sok vitás kérdést tisztá-
zott, melyek Nairobi után fel tét lenül megválaszolásra vártak. E kérdés további 
vizsgálata még sok időt és türelmet igényel. 

Az ülésen jelen voltak a Protestáns Teológiai Intézet részéről: dr. Rapp Ká-
roly rektor, dr. Juhász István, dr . Lengyel Lóránd, dr. Gálfy Zoltán, és dr. Izsák 
Vilmos teológiai tanárok, valamint a nagyszebeni ágazat tanári kara. 
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Lelkészi értekezletek 

A ha rmadik negyedévi közérdekű és teológiai értekezleteket szeptember elsó 
felében tar tot ták meg. A közérdekű előadás t é m á j a : „A lelkész állampolgári maga-
tartása az egyházközségben" c. előadás volt. A teológiai értekezlet dr. Izsák Vil-
mos által készített előadást tárgyalta meg, melynek címe: „Az unitárius egyházi 
beszéd szerkezeti felépítése" volt. 

A negyedik évnegyedi értekezletek november elején voltak. A közérdekű elő-
adás címe: „Románia Szocialista Köztársaság külpoli t ikája a béke és a nemzetközi 
együttműködés szolgálatában." A teológiai értekezlet gyakorlat i kérdéssel foglal-
kozott: „Hogyan írom meg vasárnapi egyházi beszédemet" címmel. Az egyes kö-
rök részéről a kérdést kidolgozták: dr. Lörinczi Mihály, Nyitray Mózes, Biró Jó-
zsef és Török Áron. 

Az értekezleteken az egyházi központ részéről mindig jelen volt egy képvi-
selő: dr. Erdő János főjegyző, Sebe Ferenc előadó és dr. Szabó Árpád teol. 
tanár. 

Lelkésznevelés 

A Protestáns Teológiai Intézet okt. 1-én tartotta tanévnyi tó ünnepélyét. Teo-
lógiai hallgatóink évnyitó istentiszteletén dr. Erdő János főjegyző prédikált Mk 
12,29 a lap ján . 

November 26-án lelkészképesítö vizsgát tettek Kotecz József és Szombatfalvi 
József segédlelkészek. Ugyanazon napon énekvezérképesítő vizsgát tettek Keresz-
tesné Benedek Rozália és Nagyné Szecsödi Rozália. 

Személyi változások 

Nyugalomba vonult okt. 1-vel Filep Andor iklandi lelkész. 1907. jűl. 16-án 
Désfalván született. Teológiai tanulmányait az Unitárius Teológiai Akadémián 
1932-ben fejezte be. 1933—35-ig Kolozsváron szolgált segédlelkészi, 1935—1976-ig 
Iklandon rendes lelkészi minőségben. 43 évre ter jedő szolgálatát hűséggel és egy-
házszeretettel végezte. Isten áldása kísér je a megérdemelt pihenés éveiben. 

Lemondott állásáról Dénes György verespataki segédlelkész szept. 1-vel, és 
világi pá lyára lépett. 

Kinevezések 

Gyakorló segédlelkészi kinevezést nyer tek: jűl. 1-töl Bálint Ferenc Marosvá-
sárhelyre, szept. 1-töl Fülöp Dezső Tarcsafalvára, Máthé Dénes Székelymuzsnara, 
Máthé Sándor Körispatak-Bözödújfalura, és okt. 1-töl Pálf i Árpád Verespatakra. 

PÁLYÁZATHIRDETÉS 

Egyházi Képviselő Tanács 1627—1976. sz. alatt pályázatot hirdet szabadon vá-
lasztott textus a lapján: rendes vasárnapi és ünnepi (karácsony, húsvét, pünkösd, 
őszi hálaadás) istentiszteleten elmondandó prédikáció, szertartási beszéd (keresz-
telés, esketés, temetés és úrvacsora), va lamint bármely alkalomra szolgáló ima 
írására. 

A pályamunka, jeligével ellátva, 1977. aug. 31-ig küldendő be az E. K. Tanács 
címére. 

A pályadí jakat az E. K. Tanács á l lapí t ja meg. A pályázat eredményének ki-
hirdetése és a díjak ünnepélyes kiosztása a legközelebbi Főtanácson történik. 
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HÍREK 

A tordai egyházközség júl. 4-én tartotta templomavató istentiszteletét. A hívek 
nagy áldozathozatalával s Fazakas Ferenc lelkész lelkiismeretes irányításával kí-
vül-belül megjavítot t templom valóban áhítatot keltő lelki otthona lett a tordai 
gyülekezetnek. A templomavató szolgálatot dr. Kovács Lajos püspök tartotta, úr-
vacsorai ágendát dr. Erdő János főjegyző mondott. Lelkész afia beszámolt a mun-
kálatok történetéről, ma jd az egyházközség alkalmi énekkara Székely Lászlóné 
vezetésével énekkari számokat adott elő. 

A Szentháromság-Kisadorjáni egyházközség júl. 11-én tartot ta Balázsi László 
lelkész beiktatóját . Kolcsár Sándor esperes felolvasta a kinevezési okiratot és fel-
kér te lelkész af iá t beköszöntő szolgálatának elvégzésére. Lelkész Je r 1,4—8 alapján 
a próféta hitével tett bizonyságot hivatásának betöltése mellett. A beiktató szol-
gálatot dr. Kovács Lajos püspök afia tartot ta Mk 6,30—31; Mt 6,33 alapján. Az 
istentisztelet keretében dr. Erdő János főjegyző megkeresztelte a lelkészi pár kis-
lányát. Ezt követően a gyülekezet és a lelkészi kar részéről többen üdvözölték 
lelkész afiát. Délután az ünnepi istentiszteletet a kisadorjáni társegyházközségben 
tartot ták. 

A sinfalvi egyházközség aug. 1-én iktat ta be állásába Szabó Zoltán lelkészt. 
Benedek Sándor esperes köszöntötte Főtisztelendő Püspök afiát, felolvasta a kine-
vezési okiratot, és felszólította az ú j lelkészt, tar tsa meg beköszöntő szolgálatát. 
Lelkész tar ta lmas beszédében a lelkészi hivatás eszményét állította maga elé kö-
vetendő életprogramnak. A beiktató beszédet Püspök afia tar tot ta; utalva Szabó 
Zoltán eredményes tanulmányaira, s kifejezte, hogy ez jóreménységgel tölt el a 
jövő lelkészi szolgálatát illetően is. Ezt követően az egyházközség tagjai és a köri 
lelkészek részéről többen köszöntötték az ú j lelkészt. A beiktató ünnepélyességét 
emelte az a tény is, hogy beiktatott lelkész ugyanazon a napon kötött házasságot 
Püspök afia kisebbik leányával, Anikóval. A házasság egyházi megáldásának szer-
tar tását Püspök af ia végezte. Nagyszámú gyülekezet és meghívottak osztoztak a 
püspöki család és az egyházközség örömében. 

A csokjalvi egyházközséget látogatta meg dr. Kovács Lajos püspök okt. 31-én. 
Tekintettel arra, hogy korábban nem tudott részt venni az egyházközség templom-
avató és lelkészbeiktató ünnepélyén, ezzel a látogatással is kifejezésre akarta jut-
ta tni elismerését a létszámban kicsi, de áldozathozatalban és egyháza iránti sze-
retetében nagy gyülekezetnek. A szószéki szolgálat után, melyet Püspök afia vég-
zett, a gyülekezet és a testvérfelekezet részéről köszöntötték. 

A marosvásárhelyi egyházközség nov. 28-án tartot ta templomavató istentisz-
teletét. Kolcsár Sándor esperes-lelkész irányítása mellett a gyülekezet áldozatkész 
segítségével a templomot ú j ruhába öltöztették. A zsinatot vendégül látó gyüle-
kezetnek szép a jándéka volt az a munka. A templomavató szolgálatot dr. Kovács 
Lajos püspök végezte, úrvacsorai ágendát dr. Erdő János főjegyző mondott. 
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