
EGYHÁZI ÉLET—HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács • 

Az E. K. Tanács február 20-án tartotta első évnegyedi ülését. Tárgysorozatán 
szerepeltek az elnökileg elintézett ügyekről szóló jelentések, a különböző szakbi-
zottságok jegyzőkönyvei, az E. K. Tanácsnak 1980. évről szóló általános jelentése, 
a Nyugdíjpénztár évi beszámolója, az egyházi beszéd, ágenda és írna írására meg-
hirdetett pályázat eredményének elbírálása, a febr. 28.—márc. 1. napjaira kitűzött 
Zsinati Főtanács tárgysorozatának a megállapítása. Végül tárgyalás alá kerültek az 
egyházi központ, esperesi hivatalok, egyházközségek és Nyugdíjpénztár 1980. évi 
pénzügyi terveinek végrehajtása, valamint a nagyváradi egyházközség ingatlanvá-
sárlási kérése. 

Zsinati Főtanács 

Egyházi életünk kiemelkedő eseménye volt az 1981. febr. 28.—márc. 1. napjain 
Brassóban tartott lelkészavatással egybekötött Zsinati Főtanács. A brassói egyház-
község mintaszerűen szervezte meg és látta vendégül templomában a népes számú 
zsinati nagygyűlést. 

A Zsinati Főtanács febr. 28-án, szombaton du. 2 órakor kezdte meg munká-
latait egyházi ének és Kolcsár Sándor közügyigazgató imája után. Az elnöki asz-
talnál helyet foglaltak: dr. Kovács Lajos püspök, dr. Barabássy László főgondnok, 
dr. Erdő János főjegyző, Kolcsár Sándor közügy igazgató. A Zsinati Főtanács ven-
dégeként jelen volt dr. Ferencz József, a magyarországi Unitárius Egyház püspöke. 
Előadók voltak: Sebe Ferenc és Andrási György. 

Dr. Barabássy László főgondnok elnöki megnyitó beszédében többek között az 
alábbiakat mondotta: „Négy évvel ezelőtt a Marosvásárhelyen tartott Zsinati Fő-
tanács után, a brassói egyházközség meghívására, egyházi tradícióink és Szervezeti 
Szabályzatunk előírása szerint is Zsinati Főtanácsra gyűltünk, hogy számot ad junk 
és számot vegyünk, s egyben felavassuk az 1976 után képesített ifjú lelkészeket. 

Ha Zsinatunk nem is oly jelentőségű, mint igen sok előző, főpásztorválasztó 
vagy más emlékzsinat, meggyőződésem szerint éppoly nagy fontosságú, mert itt 
e helyen is tanúságot tehetünk egyházunk, híveink élniakarásáról, céltudatos mun-
kásságáról és arról, hogy a jót, az előrehaladást, az egyetértést és békét kívánjuk 
szolgálni, a türelem és jóakarat szellemét kívánjuk fenntartani." 

A Zsinati Főtanács üdvözlő táviratot küldött Nicolae Ceau§escu, Románia Szo-
cialista Köztársaság elnökének: „A Románia Szocialista Köztársaságbeli Unitárius 
Egyház Zsinati Főtanácsa 1981. február 28-án Brassó municípiumban tartott ülésé-
ből legteljesebb tiszteletének érzéseit juttatja kifejezésre a vallásos szabadság éltető 
légköréért, amelyben Egyházunk a maga tevékenységét kifejti. 

Híveink s velük együtt egész lelkészkarunk mélységesen együttérez a román 
néppel, és támogatja a Románia Szocialista Köztársaságban épülő új élet nagyszerű 
művét. Meg vagyunk győződve, hogy a román nép Excellenciád bölcs vezetése alatt 
az anyagi és szellemi műveltség ú j csúcsait fogja meghódítani. 

Tekintetbe véve, hogy híveink többsége a szocialista mezőgazdaság terén tevé-
kenykedik, és tudatában van azoknak a lehetőségeknek, amelyek a mezőgazdaság 
előtt a jövőben megnyílnak, vállaljuk, hogy híveinket országunk földművelőinek 
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közelebbről megtartott magas fóruma által felvázolt feladatok teljesítésére fogjuk 
buzdítani. 

Biztosítjuk önt , Elnök Ür, hogy valamennyi hívünk és lelkészünk a jövőben 
is önfeláldozóan fogja támogatni a román nép nagyszerű célkitűzéseit. 

Excellenciádnak jó egészséget, hosszú és boldog életet kívánunk." 
Zsinati Főtanács még üdvözlő táviratot küldött Ilié Verdesnek, a Románia 

Szocialista Köztársaság első miniszterének, Ion Ro§ianunak, a Vallásügyi Hivatal 
elnökének, és az Országos Békevédelmi Bizottságnak. 

A tárgysorozat megállapítása és a bizottságok kijelölése után dr. Erdő János 
főjegyző bevette a hivatali esküt azoktól a főtanácsi tagoktól, akik ilyen minősé-
gükben még egyszer sem tettek esküt. Az illetékes egyházkörök javaslatára Zsinati 
Főtanács több évtizedre terjedő egyházközségi munkájuk elismeréséül tiszteletbeli 
keblitanácsosi címet adományozott Barabás Lajos fiatfalvi, Szabó Lajos, id. Deme-
ter Mózes, id. László Miklós, Gedó András és Csáka János városfalvi afiainak. 

Dr. Kovács Lajos püspök jelentéséből a Zsinat tagjai megismerhették azt a 
fáradhatatlan munkásságot, melyet főpásztorunk elmúlt évben is kifejtett. A jelen-
tés felmutatta egyházunk belső életét, hazai és külföldi testvéregyházakkal való 
kapcsolatát, mely az elmúlt évben is továbbfejlődött a kölcsönös tisztelet és szere-
tet jegyében. 

Az E. K. Tanács adminisztratív és gazdasági jelentései áttekintő képet nyúj -
tottak egyházunk egyévi szolgálatáról, melyből kifejezésre jutott híveink egyház 
flránti szeretete és áldozatkészsége, valamint lelkészeink, köri vezetőink és egyházi 
főhatóságunk odaadó munkája. 

Este 7 órai kezdettel ünnepi istentisztelet volt, melyen a lelkészi szolgálatot 
Pataki András szováti lelkész végezte Mk 10,17 alapján. Az istentisztelet keretében 
ai brassói egyházközség énekkara szerepelt, Csutak Éva és Varga Zoltán orgona-
és hegedűszámokat adtak elő. Darkó György énekelt, és Szász Ferenc szavalt. A 
kántori teendőket Májay Endréné énekvezér látta el. 

Zsinati Főtanács márc. 1-én, vasárnap reggel 8 órai kezdettel folytatta mun-
kálatait. A tárgysorozat rendjén sor került az egyházi beszéd és ima írására meg-
hirdetett pályázat eredményének kihirdetésére és a pályadíjak ünnepélyes átadá-
sára. Ezután Zsinati Főtanács jóváhagyta a köpeci szórványnak leányegyházköz-
séggé és a nagybaconi leányegyházközségnek szórvánnyá nyilvánítását, az egyete-
mes egyház 1980. évi számadását és 1981. évi költségvetését. 

Az E. K. Tanács előterjesztésére Zsinati Főtanács engedélyt adott a következő 
lelkészek felavatására: Bálint Ferenc, Máthé Sándor, Nagy Endre, Barabás Áron, 
Fülöp Dezső, Bíró Mihály, Andorkó Ferenc, Rezi Elek, Székely János, Kászoni Jó-
zsef, Katona Dénes, Pálfi Árpád, Kiss Mihály. 

Végül választás útján betöltést nyert az időközben megüresedett két-két főta-
nácsi és képviselőtanácsi tagság. 

A Főtanácsi Bizottság általános jelentésében örömmel állapította meg, hogy 
„egyetemes egyházunk életében minőségi fejlődés mutatkozik. Ez híveink áldozat-
készségében, erkölcsiekben és anyagiakban is megnyilvánul. Ez annak tulajdonít-
ható, hogy egyfelől híveink ragaszkodnak egyházunkhoz és vallásunkhoz, másfelől 
pedig az egyházközségek egyházi és világi vezetői igyekeznek megfelelni annak a 
követelménynek, amit a mai ú j arculatú élet megkíván és elvár tőlünk. Amikor 
örömmel és köszönettel vesszük tudomásul híveink áldozatkészségét, a templomépí-
tők nyomdokába lépő egyházfenntartó híveink munkáját, kérjük, hogy a jövőben 
is hasonló jó magatartással, áldozatos cselekedettel álljanak egyházunk melett. 
Ugyanakkor az egyházi és világi vezetők egyházközségi és egyetemes egyházi szin-
ten fokozottabb igényességgel végezzék munkájukat, hogy azt másoktól is megkí-
vánhassák." 

A jelentés elhangzása után Simó Attila nyárádszentmártoni lelkész a Zsinati 
Főtanács tagjainak nevében köszönetet mondott az Elnökségnek, az egyházi központ 
munkatársainak, az egyházkörök és egyházközségek vezetőinek az elmúlt időszak-
ban elvégzett eredményes munkájukért. Dr. Barabássy László főgondnok bezáró 
beszéde és Kolcsár Sándor közügyigazgató imája után a Zsinati Főtanács ülése 
véget ért. 

A de. 11. órakor kezdődő lelkészavatási istentiszteleten imát és egyházi beszé-
det Jn 3,7 alapján Báró József esperes, majd lelkészavató beszédet dr. Kovács Lajos 
püspök mondott lSám 3,1—10 és Gal 5,13 alapján. A lelkészavatási szertartás rend-
jén Püspök afia által feltett kérdésekre a felavatandó lelkészek válaszoltak, beírták 
nevüket a lelkészek anyakönyvébe, mely után dr. Erdő János főjegyző bevette 
tőlük a lelkészi esküt. Ezt követően főjegyző, a teológiai tanárok, előadótanácsosok, 
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-esperesek és köri jegyzők, a felavatandó lelkészek fejére téve kezüket, egy-egy 
bibliai részt olvastak fel, ma jd Püspök afia felolvasta a hagyományos lelkész-
avatási imát, és átadta a lelkészi okleveleket. A felavatott lelkészek nevében Fülöp 
Dezső tarcsafalvi lelkész mondott köszönetet. 

A lelkészavatás után úrvacsoraosztás következett. Jn 13,15 verse a lapján 
Miklós István medgyesi lelkész mondott úrvacsorára előkészítő beszédet. A Zsinati 
Főtanács és a brassói gyülekezet tagjai délután közebéden vettek részt, mely alka-
lommal a Berde-pohárköszöntőft Kiss Dezső köri felügyelőgondnok tartotta. 

Lelkésznevelés 
A Protestáns Teológiai Intézetben jan. 20 és febr. 13 közötti időben tartották 

meg az első félévi vizsgákat. Unitárius hallgatóink kettő kivétellel eredményesen 
vizsgáztak. 

A szokásos csendesnapi hiterősítő előadásokat febr. 17—18. napjain tartották 
meg. Hallgatóink részére bibliamagyarázatot és lelkészi szolgálatra felkészítő elő-
adást tartottak: Fodor Dénes korondi lelkész: „A lelkészi hivatás nehézségei és 
szépségei"; Botha Dénes fiatfalvi lelkész: „A lelkészi család szerepe a gyülekezet 
életében" és Jakab Dénes szentábrahámi lelkész: „A hagyományok és szokások 
hatása a gyülekezet valláserkölcsi életében" címmel. 

A II. félévi előadások febr. 19-én kezdődtek meg. 

Prédikáció-, szertartási beszéd- és imapályázat eredménye 
Az E. K. Tanács által meghirdetett pályázatra 32 pályamunka érkezett be. 

A bíráló bizottság javaslatára Zsinati Főtanács az alábbiakat jutalmazta: 
a) A prédikációk közül I. díjat nyert a „Pünkösd itt és most" jeligéjű pálya-

munka, szerzője Simén Domokos csíkszeredai lelkész; II. dí jat nyert „A láthatat-
lan erő hatalma" jeligéjű, szerzője Török Áron sepsiszentgyörgyi lelkész; III. d í ja t 
az „Egymásra vigyázni" és „Boldogok, akik sírnak" jeligéjű pályamunkák, szerzőik 
Zsigmond Csaba kobátfalvi, ill. Benedek Ágoston nagyenyedi lelkész. 

b) Szertartási beszédek közül I. díjat nyert: „A szerencsés és boldog házasságr 
titka" jeligéjű esketési ágenda, szerzője Török Áron; II. díjat „A szívek tükre" 
jeligéjű esketési ágenda, szerzője Benedek Ágoston; III. díjat „Istenben bízó édes-
anya" jeligéjű keresztelési ágenda, szerzője Bálint Ferenc kolozsi lelkész. 

Dicséretben részesültek: a „Boldog, aki a kísértésben kitart" és „Bizonyságot" 
jeligéjű prédikációk, szerzőik Zsigmond Csaba, ill. Simén Domokos, valamint a „Jó 
cselekedet és szeretet" és „Adjad a te szívedet nékem" jeligéjű ágendák, szerzőik 
Bálint Ferenc, ill. Pataki Andyás magyarszováti lelkész. 

Személyi változások 
Nyugalomba vonult jan. 1-től Nyitrai Mózes vadadi lelkész. Nevezett afia 

1913. okt. 24-én született Mészkőn. Teológiai tanulmányait 1933—1937 években vé-
gezte el. Lelkészi pályáját Marosújváron kezdte meg 1937-ben, majd a kocsordi, 
lupény-vulkáni, kénosi, homoródkarácsonyfalvi és vadadi egyházközségekben szol-
gálta Istenországa ügyét 36 éven keresztül nyugalomba vonulásáig. Isten áldása kí-
sérje további életét. 

Pályázathirdetés 
E. K. Tanács pályázatot hirdet szabadon választott textus alapján: rendes 

vasárnapi, ünnepi és alkalmi istentiszteleten elmondandó prédikáció, szertartási be-
széd és ima írására. 

A pályamunka jeligével ellátva okt. 31-ig küldendő be az E. K. Tanács címére. 
A pályadíjak ünnepélyes kiosztására a legközelebbi főtanácsi ülésen kerül sor. 

Dr. Kovács Lajos püspök újévi köszöntése. Január 1-én istentisztelet után dr. 
Kovács Lajos püspök és dr. Gyarmathy Árpád főgondnok a püspöki lakásban fo-
gadták a kolozsvár-napocai egyházközség híveinek, egyházi központ tisztviselőinek, 
a Teológiai Intézet tanárainak újévi köszöntését. Dr. Erdő János főjegyző mondott 
köszöntő beszédében kiemelte az 1980. év egyházi életének jelentősebb eseményeit, 
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és vázolta az előttünk álló feladatokat, Isten -áldását kérve egyházunk, híveink és 
a püspöki család életére és munkájára az új esztendőben. Dr. Kovács Lajos püspök 
válaszbeszédében hálát adott a gondviselő Istennek az elmúlt évben elért ered-
ményekért; vázolva az előttünk álló feladatokat, azok maradék nélküli teljesíté-
sére kérte egyházunk minden egyes tagját. Végezetül mindenkinek Istentől meg-
áldott boldog újévet kívánt. 

Az IARF — Unitárius és Szabadelvű Vallások Világszövetsége — 24. kong-
resszusát a hollandiai Noordwijkerhoutban tartja júl. 24—31. napjain. Témája: 
„The tide of religion" — a vallás változásai. 

A kongresszust megelőzően, júl. 21—24. közötti időben kerül sor az IARF 
Teológiai Konferenciájára (Maredsous, Belgium) és az unitárius nők nemzetközi 
szervezetének nagygyűlésére (Noordwijkerhout, Hollandia). 

Az ENSZ a Rokkantak Nemzetközi Évének nyilvánította az 1981. esztendőt. 
Döntését indokolja az a tény, hogy napjaink egészségügyi gondjai és feladatai kö-
zött világszerte jelentős helyet foglal el a rokkantak, a fogyatékos személyek prob-
lémája, hiszen korunkban csaknem minden tizedik ember valamilyen fokú fogya-
tékosság áldozata. Számuk eléri a világon a 450 milliót. Statisztikai adatok szerint 
a rokkantságot kiváltó okok között a közúti, ipari és háztartási balesetek, az agyi 
keringési zavarok következtében előálló bénulások, krónikus betegségek, hiányos 
táplálkozás stb. szerepelnek. 

A Rokkantak Nemzetközi Évének megtartása azért vált szükségessé, hogy 
ezáltal nemzetközi vonatkozásban is felkarolást nyerjen a rokkantak rehabilitációs 
tevékenysége, hogy minél inkább megkönnyítsék az aktív élethez való visszatérést, 
az emberhez méltó életet a súlyosan rokkantak számára is. 

Az ENSZ Nevelési Tudományos és Művelődési Szervezetének (UNESCO) ja-
vaslatára 1981. évben számos jeles személyiségre és eseményre emlékezik a világ. 

Az UNESCO állal megünneplésre javasolt személyek közül megemlítjük: Geor-
ge Enescu, a nagy román zeneszerző, hegedű- és zongoraművész, George Bacovia, 
Octavian Goga költők, Iosif Iser festőművész és grafikus, Mihai Gheorghiu-Bujor 
társadalmi harcos születésének évfordulóját. 

Világszerte méltó keretek között elevenítik fel Bartók Béla művészetét, Dosz-
tojevszkij alkotásait, megemlékeznek Pablo Picassóról, Alexander Flemingről, a 
penicilin felfedezőjéről, G. F. Lessing német íróról és filozófusról, Kemal Atatürk-
ről, a modern török állam megteremtőjéről, L. H. Morgan amerikai etnográfusról 
és régészről, valamint G. Th. Telemann és M. P. Musszorgszkij zeneszerzőről. 

HALOTTAINK 

Id. Végh Mihályné Szabó Anna, énekvezér, életének 69. évében, 1980. dec. 
31-én elhunyt. Mint képzett énekvezér 38 éven keresztül szolgálta egyházi ének-
kultúránkat a bordosi, abásfalvi, oklándi és recsenyédi egyházközségekben. Teme-
tése 1981. jan. 2-án volt Sepsiszentgyörgyön. 

Dr. Molnár Istvánné Péterffy Erzsébet, dr. Molnár István felügyelő gondnok 
élettársa életének 77. évében márc. 23-án elhunyt. Márc. 25-én temették el a szé-
kelykeresztúri timafalvi temetőbe. 

Emlékük legyen áldott! 

Előfizetőink figyelmébe 

A Keresztény Magvető előfizetési díja az 1981. évben belföldön és a szocialista 
országokban évi 70 lej, amelyet belföldön a lelkészi hivatalok ú t ján vagy köz-
vetlenül az egyházi központban (3400 Cluj-Napoca, Lenin út 9.) lehet kifizetni. 

Magyarországi olvasók a Posta Központi Hír lapiroda külföldi előfizetési osz-
tálya — Budapest, VII. Lövölde tér, 7. sz. — fiókjánál fizethetnek elő. A többi szo-
cialista országokból az ILEXIM — Departamentul Export-import Presá, P. O. Box 
136—137 — telex: 11226, Bucuresti, str. 13 Decembrie nr. 3 címre kell fizetni. 

Az előfizetési díj a nyugati országok részére 150 lej, mely összeg ugyancsák 
az ILEXIM — Departamentul Export-import Presá, P. O. Box 136—137 — telex: 
11226, Bucure^ti, str. 13 Decembrie nr. 3. címre fizetendő. 
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