
EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

Az Egyházi Képviselő Tanács első negyedévi gyűlését febr. 24-én tar-
totta. Tárgysorozatán szerepeltek: jelentés az elnökileg elintézett fontosabb 
ügyekről, az állandó bizottságok tevékenysége, az 1981. évről felvett es-
peresi vizsgálószéki jegyzőkönyvek és az 1982. évre vonatkozó egyházi 
statisztikai adatok bemutatása, az elmúlt évi egyházköri közgyűlések 
jegyzőkönyvei, az E. K. Tanács általános jelentése, a Nyugdíjpénztár 1982-
ről szóló jelentése, az új Fegyelmi Szabályzat tervezetének bemutatása, 
az 1983. évi építkezési-javítási segélyek megállapítása. 

Egyházi Főtanács 

Egyházunk vezető szerve márc. 5—6-án tartotta rendes évi gyűlését. 
Megnyitó beszédében dr. Barabássy László főgondnok többek között eze-
ket mondta: „Számadást végezni jöttünk az elmúlt évről és tervet készí-
teni a jövőre. Tizenöt év telt el azóta, hogy Nicolae Ceau§escu államelnök 
úr fogadta a hazai vallásfelekezetek vezetőit és kifejezésre juttatta az 
állam egyházak iránti nagyrabecsülését. A romániai egyházak és híveik 
az országépítés cselekvő részesei, lelkiismeretük és vallásszabadságuk kö-
vetkezménye az ország bel- és külpolitikájának támogatása." A továb-
biakban rámutatott arra, hogy egyházunk mély megrendüléssel és a féltő 
figyelem érzésével követte Főtisztelendő dr. Kovács Lajos püspök elmúlt 
évi hosszantartó, súlyos betegségét. A gondviselő Isten, az orvosi tudás, 
a családi szeretet és önfeláldozás visszaadták egészségét és munkaerejét, 
hogy egyházunk élén tovább folytathassa — a szeretet jegyében — ál-
dásos tevékenységét. 

Megköszönve a lelkészek és hívek elmúlt évi szolgálatát és Isten 
áldását kérve a Főtanács munkálataira, a gyűlést megnyitotta. 

A megnyitó beszéd után a Főtanács, dr. Kovács Lajos püspök és 
dr. Barabássy László főgondnok aláírásával a következő üdvözlő táviratot 
küldte Nicolae Ceausescu államelnöknek: 

,,Az Unitárius Egyház Főtanácsa 1983. március 5—6. napjain, Kolozs-
vár-Napoca municípiumban rendes évi ülésére egybegyűlve, hívei és 
lelkészei nevében mélységes ragaszkodását és tiszteletét fejezi ki fárad-
hatatlan tevékenysége iránt, amelyet drága hazánk, Románia Szocialista 
Köztársaság felvirágoztatásáért fejt ki. 
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Egyházunk vezetősége, lelkészkara es valamennyi unitárius hivünk, 
kik szabadon fejtik ki vallásos tevékenységüket, vállalják, hogy szívvel 
és lélekkel támogatják azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a leszerelés 
és a béke megvalósításáért folytat. Hasonlóképpen magas fokon értékel-
jük gondoskodását, amellyel az egész román nép anyagi és szellemi jó-
létének fejlesztését segíti elő. 

Mindannyian jól ismerjük és értékeljük Excellenciád tevékenységét, 
amellyel a népek közötti tartós megértést és együttműködést, valamint 
a leszerelésnek és a békének az egész világon való megvalósítását szol-
gálja. Biztosítjuk önt , Elnök IJr, hogy Egyházunk valamennyi híve és 
lelkésze hűséges állampolgárként fogja szolgálni a leszerelés és a béke 
érdekében Excellenciád által kezdeményezett erőfeszítéseket, a hazánk-
ban fejlődő új élet építése és a békének az egész világon való állandó-
sulása érdekében." 

A Főtanács ugyanakkor üdvözlő táviratot intézett Constantin Dáscá-
lescuhoz, Románia Szocialista Köztársaság kormánya első miniszteréhez, 
Ion Ro§ianu elnökhöz, a Vallásügyi Hivatal vezetőjéhez és az Országos 
Békevédelmi Bizottsághoz. 

A szombati ülés folytatásaként dr. Kovács Lajos püspök tartotta meg 
főpásztori tevékenységéről szóló beszámolóját. A jelentés szövegét folyó-
iratunk e számában közöljük. 

Este 7 órai kezdettel a Főtanács tagjai és a kolozsvári gyülekezet 
istentiszteleten vettek részt a belvárosi templomban, melyen Jakab Dé-
nes szentábrahámi lelkész mondott beszédet Mt 5, 16 alapján. Az ének-
vezéri szolgálatot Halmágyi Pál lelkész végezte. 

Vasárnap reggel 8 órakor az ülés első tárgysorozati pontja az Egy-
házi Képviselő Tanács általános jelentése volt. A püspöki beszámoló 
mellett ezzel a jelentéssel lett teljes az egyház egy évi életéről szóló 
ismertetés. Az E. K. Tanács általános jelentése többek között foglal-
kozott: lélekszám, egyházközségek és lelkészek számának alakulása, isten-
tiszteletek és szertartások, lelkipásztori gondozás, szórványgondozás, val-
láserkölcsi nevelés, aranykönyvi adományok, az egyház és a lelkészek 
közérdekű tevékenysége, az 1982. évi zárszámadás eredményei, az 1983-
as költségvetés, az egyház vagyoni helyzete, építkezések-javítások, ú j 
imaház vásárlása, a Kölcsönös Segélypénztár működése. 

A Nyugdíj- és Segély pénztár elmúlt évi tevékenységéről szóló jelen-
tésből megtudhattuk, hogy megfelelő pénzügyi alappal és jövedelemmel 
rendelkezik ahhoz, hogy eleget tegyen a rá háruló feladatoknak. 

A délelőtt 11 órai főtanácsi istentiszteleten Bálint Ferenc kolozsi 
lelkész mondott ünnepi beszédet Mt 5, 16 alapján; az énekvezéri szol-
gálatot Halmágyi Pál lelkész végezte. 

Alapos előkészítés után az Egyházi Főtanácson bemutatásra került az 
ú j Fegyelmi Szabályzat tervezet, melyet a Főtanács egyhangúlag elfo-
gadott. A szabályzat rövidesen érvénybe lép. 

Bemutatásra került az egyházi központ 1982. évi zárszámadása és 
1983. évi költségvetése. 

A továbbiakban dr. Kovács Lajos püspök kiosztotta az E. K. Tanács 
által meghirdetett és a dr. Dakó Bálint által kezdeményezett beszéd-
pályázatok nyerteseinek jutalmát. 

Az Egyházi Főtanács megválasztotta az Egyházi Képviselő Tanács 
és az állandó bizottságok tagjait. 
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A Főtanácson a Vallásügyi Hivatal részéről vendégünk volt Eugen 
Munteanu igazgató, felszólalásában kifejezésre juttatta, hogy a Vallás-
ügyi Hivatal nagyra értékeli egyházunk elmúlt évi tevékenységét és köz-
vetítette Ion Rosianu elnök úr Főtanácshoz intézett üdvözletét. 

Dr. Gyarmathy Árpád főgondnok záróbeszédében kiértékelte a két-
napos ülés eredményeit és hangsúlyozta a lelkipásztori gondozás, a család-
látogatás és a valláserkölcsi nevelés fontosságát. Ugyanakkor rámutatott 
arra, hogy az egyházi élet jó menete sok tekintetben a lelkészek tevé-
kenységétől függ; csak hivatástudattal végzett munkával érhetjük el a 
kitűzött célokat. 

A Főtanács munkálatai vasárnap délután 3 órakor egyházi ének-
kel és imával fejeződtek be. 

A Főtanács tagjai közebéden vettek részt, melyen a Berde serleggel 
a hagyományos pohárköszöntőt dr. Molnár István főtanácsi tag mon-
dotta a következő jelszóval: „Csak azt az életet érdemes végigélni, amelyet 
másokért élünk." 

Lelkészi értekezletek 

Az első negyedévi közérdekű és teológiai értekezleteket egyházkö-
reinkben március 7—11. között tartották. A közérdekű előadás témája, 
melyet a kolozs-tordai egyházkör munkaközössége dolgozott ki, a követ-
kező volt: „Nicolae Ceausescu államelnök, a jelenkori Szocialista Románia 
megalapítója". A teológiai értekezleten dr. Szabó Árpád teológiai tanár 
előadása hangzott el „Jézus élete a bibliakutatás legújabb eredményei 
alapján" címen. 

A prédikáció és szertartási beszédpályázat eredménye 

• Az Egyházi Képviselő Tanács által az elmúlt évre meghirdetett 
prédikáció-, ágenda és imapályázatra beérkezett 21 egyházi beszéd és 
3 ágenda. A bíráló bizottság javaslata alapján az E. K. Tanács hatá-
rozata értelmében márc. 5-én dr. Kovács Lajos püspök az Egyházi Fő-
tanácson a következő pályamunkák szerzőinek osztotta ki a jutalmat: ün-
nepi beszéd: I. díj Kovács István homoródújfalvi lelkész, általános egy-
házi beszéd: I. díj Kovács István, II. díj Kovács István; ágenda: dicséret-
ben részesült Lőrinczi Károly aranyosrákosi lelkész. 

• A dr. Dakó Bálint által kitűzött pályadíjra 25 adventi beszéd ér-
kezett be. A szerzők közül a következők kaptak jutalmat: I. díj Báliint 
Ferenc kolozsi lelkész, II. díj Nagy Endre gyepesi lelkész, III. díj Kovács 
István és Halmágyi Pál bethlenszentmiklósi lelkész. 

Pályázathirdetés 

Az Egyházi Képviselő Tanács 1983-ra pályázatot hirdet az alábbiak 
szerint: I. egyházi beszéd vasárnapi istentiszteletre és Dávid Ferenc 
halála évfordulójára, szabadon választott textus alapján; II. szertartási 
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beszéd keresztelőre, úgyszintén szabadon választott alapigére; III. ima 
rendes vasárnapi istentiszteletre. Pályázhatnak lelkészek, segédlelkészek, 
lelkészi oklevéllel rendelkező egyházi alkalmazottak, teológiai tanárok és 
nyugdíjas lelkészek. A pályamunkák jeligével ellátva 1983. nov. 30-ig 
küldendők be az E. K. Tanács címére. Az E. K. Tanács az alábbi köve-
telményeket ajánlja a pályázók figyelmébe: textusszerűség, értelmi szín-
vonal, unitárius öntudatra való nevelés, időszerűség, gondos külalak. A 
pályázat eredményének kihirdetésére és a pályadíjak kiosztására az Egy-
házi Főtanács következő ülésén kerül r>or. 

* 

* * 

• Dr. Kovács Lajos újévi köszöntése. Január 1-én istentisztelet után 
dr. Kovács Lajos püspök és felesége, valamint dr. Gyarmathy Árpád 
főgondnok fogadták a kolozsvári egyházközségek híveinek, a kolozs-tor-
dai egyházkör vezetőségének, a teológiai tanároknak és az egyházi köz-
pont alkalmazottainak újévi üdvözletét. Tartalmas köszöntő beszédében 
dr. Erdő János főjegyző felelevenítette az elmúlt év kiemelkedő egyházi 
eseményeit és körvonalazta a jövő feladatait. Válaszában dr. Kovács Lajos 
püspök egyházunk iránti szeretetre, a jézusi célok megvalósítására 
buzdított és a gondviselő Isten áldását kérte egyházunk és a hívei éle-
tére. 

• A csekefalvi gyülekezet jan. 30-án búcsúztatta Lukácsi Mózes lel-
készt nyugalombavonulás a alkalmából. Egyidejűleg távozott az egyház-
községből Lukácsi Mózesné Jánosi Anna önkéntes énekvezér. A lelkész 
búcsúzó beszéde után az egyházkör nevében Báró József esperes mél-
tatta Lukácsi Mózes és neje Csekefalván végzett tevékenységét. A távo-
zókat többen köszöntötték még a köri lelkészek és a hívek nevében. 
A helybeli református gyülekezet üdvözletét Vajda Domokos lelkipásztor 
hozta el. 

a Febr. 27-én búcsúzott a nagyenyedi gyülekezetétől Benedek Ágos-
ton lelkész Jn 13, 24 alapján. A távozó lelkészt Benedek Sándor esperes 
méltatta, majd Bálint Ferenc köri jegyző, Pál András felügyelőgondnok 
és az egyházközség részéről többen köszöntötték. A leányegyházközsé-
gek és a szórványok nevében Ütő Béla gyulafehérvári szórványgondnok 
mondott köszönetet a távozó lelkész 13 évi szolgálatáért. 

• Az IARF Tanácsa 1983. márc. 16—19. között tartotta ülését Roy 
Smith alelnök irányításával Frankfurtban. Az ülés a jövő évben Tokió-
ban tartandó világkongresszus témáját: Vallásos út a békéhez készítette 
elő. Egyházunkat dr. Kovács Lajos püspök képviselte, mint a Tanács 
tagja. 

• 160 éve született Madách Imre drámaíró és költő. 1859—1860-ban 
írta meg Az ember tragédiája című művét, melyben hazája és az embe-
riség sorsára keres magyarázatot, 15 színben végigkísérve Ádám és 
Éva alakjában az emberiség történetét. Második jelentős alkotása a bibliai 
Mózesről szól. 

• Körösi Csorna Sándor születésének 200. évfordulójára készül az 
Angol Tudományos Akadémia. A híres kelet-kutató az első tibet—angol 
nyelvű szótár megalkotásával segítette elő Ázsia múltjának megismerését. 
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• Priestley József természettudós, filozófus és unitárius lelkész szü-
letése 250. évfordulójának megünneplésére készül az angol és amerikai 
unitárius egyház. Priestley kiváló vegyész és fizikus is, kísérleti úton 6 
fedezte fel az oxigént. 

• Az Unitárius Világszövetség •— IARF — Tokióban tartja jövő évi 
kongresszusát, melynek témája: Religious Path to Peace. Eastern Initia-
tive — Western Response (Vallásos út a békéhez. Keleti kezdeményezés 
— nyugati válasz.) A gyűlés ideje: 1984. júl. 27 — aug. 1. 

• Az Unitárius Világszövetség — IARF — Teológiai Konferenciát 
rendez f. év júl. 4—8 napjain Bázel közelében (Svájc) az 1984. évi tokiói 
kongresszus teológiai előkészítésére. A konferenciára meghívást kapott dr. 
Kovács Lajos püspök és dr. Erdő János. 

• Az Egyházak Világtanácsa Genfben, Before it's too late — Mielőtt 
túl késő lenne címen útmutató könyvet adott ki a nukleáris leszerelés 
szükségességéről. Teológusok, filozófusok, politikusok és tudósok értékes 
tanulmányait tartalmazza az élet tiszteletéről és a béke védelméről. 

HALOTTUNK* 

Mátyás Györgyné Mózes Mária, nyugalmazott kökösi lelkész felesége 
életének 68-ik évében, hosszas szenvedés után március 18-án Sepsiszent-
györgyön csendesen elhunyt. Temetésén a szertartást Török Áron lelkész 
végezte, az egyházkör és a kökösi egyházközség nevében is búcsúbeszé-
dek hangzottak el. 

Emléke legyen áldott. 

Előfizetőink figyelmébe 

A Keresztény Magvető előfizetési díja az 1983. évben belföldön ós a 
szocialista országokban évi 100 lej, amelyet belföldön a lelkészi hiva-
talok ú t j án vagy közvetlenül az egyházi központban (3400 Cluj-Napoca, 
Lenin út 9) lehet kifizetni. 

Magyarországi olvasók a Posta Központi Hírlapiroda külföldi előfi-
zetési osztálya — Budapest, VII. Lövölde tér 7 sz. —- fiókjánál fizethetnek 
elő. A többi szocialista országokból az ILEXIM — Departamentul Export-
Import Presá, P.O. Box 136—137 — telex: 11226, Bucuresti, str. 13 De-
cembrie nr. 3 címre kell fizetni. 

Az előfizetési díj a nyugati országok részére 200 lej, mely összeg 
ugyancsak az ILEXIM — Departamentul Export-import Presá, P.O. Box 
136—137 — telex: 11226, Bucuresti, str. 13 Decembrie nr. 3 címre fize-
tendő. 

* A márc . 5. előtti halot ta ink közölve az „Egy évi szolgálat az evangél ium 
ügyében" c. püspöki jelentésben. 
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