
EGYHÁZI Él JET — HlRFK 

Egyházi Képviselő Tanács 

folyó évi harmadik gyűlését október 1-én tartotta. Tárgysorozatán 
-szerepeltek: az előző ülés óta elnökileg elintézett fontosabb közigazgatási 
és gazdasági ügyekről szóló jelentések, a Missziói és Gazdasági Bizottságok* 
valamint a Nyugdíj- és Segélypénztár Vezető Tanácsának jegyzőkönyvei, 
különböző jelentések az unitárius teológiai hallgatók lelki neveléséről, a 
Protestáns Teológiai Intézet 1986—87-es tanévéről, a teológiai felvételi 
vizsga .eredményéről, a nyári lelkésztovábbképző tanfolyamról, az Uni-
tárius Vüágszövetség (IARF) teológiai konferenciájáról és 26. kongresszu-
sáról, az egyházi központ anyagi helyzetéről és a földrengéskárosult egy-
házközségek megsegítéséről. 

Negyedik évnegyedi gyűlését az E. K. Tanács november 26-án t a r -
totta. Ennek a Főtanácsot előkészítő gyűlésnek napirendjén a következő 
fontosabb tárgysorozati pontok szerepeltek: az elnökileg elintézett fonto-
sabb ügyekről szóló jelentés, a Missziói, Valláserkölcsi-nevelési és a Pénz-
ügyi Bízottság, valamint a Nyugdíj- és Segélypénztár Vezető Tanácsának 
jegyzőkönyvei, a teológiai hallgatók ösztöndíja, a feketehalmi és vajda-
hunyadi szórványok leány egy házközséggé alakulása, az esperesi vizsgáló-
szék! és az egyházkor! közgyűlések jegyzőkönyvei, az egyházköri közgyű-
léseken tartott választások, tiszteletbeli címek adományozása, a brassói 
második egyházközség megalakulása, az 1988. évi egyetemes egyházfenn-
tartás és központi juttatások, a kisnyugdíjasok segélye, a Protestáns Teo-
lógiai Intézet szubvenciójának és az építkezés javítási segélyek megálla-
pítása, az egyházi központ és a Nyugdíjpénztár 1988. évi költségvetése, 
valamint az E. K. Tanács általános jelentése. 

Egyházi Főtanács 

december 5—6. napjain tartotta meg ez évi rendes ülését. Szomba-
ton, december 5-én a gyűlés dr. Barabássy László főgondnok elnöki meg-
nyitó beszédével kezdődött. A Főtanács üdvözlő táviratot küldött Nicolae 
Ceausescu államelnöknek. 

A szombat délután előterjesztett püspöki és a következő nap bemuta-
tott E, K. Tanács-i jelentést a hozzászólók kiértékelésükkel és javaslataik-
kal elemezték és jövőre néző terveket ismertettek. Kiemelkedő volt a vi-
lági fotanacsi tagok értékes, előretekintő hozzáállása a felmerült kérdések 
elemzésében. A felszólalók nagyra értékelték a végéhez közeledő püspöki 
vizitációt, foglalkoztak a népesedési adatokkal, a pásztorációval, a teo-
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lógiai hallgatók létszámával, a külföldi kapcsolatokkal, az egyházi kiad-
ványokkal, az építkezés-javítási kérdésekkel, valamint az egyház pénz-
ügyi helyzetével. 

Ezután előterjesztésre került az Unitárius Világszövetség (IARF) Ber-
keley-i teológiai konferenciájáról és a Palo Alto-ban (Kalifornia) tartott 
26. kongresszusáról szóló jelentés. 

A továbbiakban a Főtanács tárgyalta a Nyugdíj- és Segélypénztár je-
lentését, az egyházi központ és a Nyugdíjpénztár 1986. évi zárszámadását 
és az 1988. évi költségvetését. Jóváhagyta a második brassói egyházközség 
megalakulását ,,2. sz. újvárosi unitárius egyházközség" néven. Jóváhagyta 
a vajdahunyadi és feketehalmi szórványoknak leányegyházközséggé ala-
kulását 1988. január 1-től. A megüresedett tisztségekre: a Főtanácsba és a 
Gazdasági Bizottságba 1—1 tagot, a Pénzügyi Bizottságba pedig elnököt 
és 2 tagot választott. Jóváhagyta az egyházköri közgyűléseken tartott vá-
lasztások eredményét. 

A tárgysorozat (további részében sor került tiszteletbeli egyházközségi 
címek adományozására és az E.K. Tanács által meghirdetett egyházi be-
szédpályázat eredményének kihirdetésére. Végül a Főtanács jóváhagyta 
Farkas Dénes központi ellenőr kinevezését a főszámvevői állásba és 
Durugy Lóránd alkalmazását a központi ellenőri állásba. A Főtanács a kö-
vetkező Zsinati Főtanács helyéül a székelykeresztúri egyházközséget je-
lölte ki. 

A Főtanácsi Bizottság általános jelentésében a következő megállapí-
tásokat tette: a nagy lélekszámú városi egyházközségeket meg kell osztani, 
mert egy lelkész nem tudja ellátni a pásztorációs feladatokat; az egyház-
körök egészítsék ki választás útján vezetőségüket; a megüresedett gyakor-
lati tanszék betöltendő. Főtanácsi Bizottság köszönetet mondott Nagy 
Ernő afiának 15 darab Nagy Albert-festmény ajándékozásáért. 

A Főtanács alkalmával szombaton este Török Elek nyárádgálfalvi 
lelkész Lk 7,20 és vasárnap délelőtt Fazakas Károly ürmösi lelkész Jn 
19,27 alapján tartott egyházi beszédet. 

A főtanácsi gyűlés befejezése után, a Teológiai Intézet étkezdéjé-
ben tartott közebéden, Jenei Dezső főtanácsi tag, a Gazdasági Bizottság 
elnöke mondta a hagyományos pohárköszöntőt a Berde-serleggel. 

Lelkészi értekezletek 

Az idei utolsó lelkészi értekezleteket egyházköreinkben október 22. 
és november 14. között tartották. A közérdekű előadást Kiss Alpár baróti 
lelkész készítette ,,A monarchia megdöntésének és a köztársaság kikiáltá-
sának 40. évfordulója" címen. A teológiai értekezleten Rezi Elek tanárse-
géd tartott előadást „Hogyan imádkozzunk; az imádkozás fajai és módsze-
rei" címen. A teológiai értekezlet keretében megtárgyalták az Unitárius 
Világszövetség teológiai konferenciájáról és 26. kongresszusáról szóló je-
lentést. Az értekezletek alkalmával a kolozs-tordai egyházkörben Kolozs-
váron Buzogány Sándor sinfalvi, a maros-küküllői egyházkörben Maros-
vásárhelyen Nyitrai Csongor ádámosi, a székelykeresztúr-udvarhelyi egy-
házkörben Székely udvarhelyen Keresztes Sándor homoródszentpáli és a 
sepsiszentgyörgyi egyházkörben Brassóban Orbán Fitori Dezső káinoki 
lelkész végzett szószéki szolgálatot. 

.270 



Lelkésznevelés 

A Protestáns Teológiai Intézet 1987—88. I. félévi előadásai december 
17-én fejeződtek be. A karácsonyi ünnepek alkalmával a teológiai hallga-
tók legációs szolgálatot végeztek. 

Püspöki vizitáció 

Dr. Kovács Lajos püspök október és november hónapban tovább foly-
tatta püspöki vizitációját. Október 21-től a következő egyházközségeket 
látogatta meg: Torockó, Torockószentgyörgy, Nagyenyed, Torda, Kövend 
és Alsójára. November 28 és 30 között a szászrégeni és jeddi leányegyház-
községet, valamint a marosvásárhelyi egyházközség meglátogatásával be-
fejezte a maros-küküllői egyházkör vizitációját. 

A püspöki vizitáció keretében megvizsgálták az egyházközségek val-
láserkölcsi életét, ingó és ingatlan vagyonát és ügyvitelét; keblitanácsi 
gyűlést és istentiszteletet tartottak, melyen imát mondott Andrási 
György előadótanácsos és prédikált dr. Kovács Lajos püspök. 

A püspöki vizitáció munkálataiban részt vett a főtisztelendőasszony, 
Andrási György előadótanácsos és Farkas Dénes főszámvevő. A vizitáció 
minden egyházközségben szeretetvendégséggel zárult. 

Felekezetközi teológiai konferencia 

November 3—4. napjain a bukaresti Ortodox Teológiai Intézetben 
tartották az 50. felekezetközi teológiai konferenciát, amelyen a hazai val-
lásfelekezetek vezetői, teológiai intézetek rektorai és professzorai, teológiai 
szemináriumok képviselői, püspökhelyettesek, tanácsosok, egyházi kiad-
ványok szerkesztői és doktorjelöltek vettek részt. Egyházunkat 
dr. Kovács Lajos püspök, dr. Erdő János főjegyző, dr. Szabó Árpád teoló-
giai tanár és Rezi Elek tanársegéd képviselte. 

A konferencia első napján a résztvevők a Köztársaság kikiáltásának 
40. évfordulójáról emlékeztek meg. Az ünnepi előadást dr. Nicolae 
Corneanu metropolita tartotta: ,,Az egyházak élete a Köztársaság négy év-
tizedében — a vallásszabadság állami biztosítása. Az egyházak hozzájáru-
lása az ország gazdasági-társadalmi fejlődéséhez, Románia nemzetközi hír-
nevének megőrzéséhez és a béke védelméhez" címen. Az előadást számos 
hozzászólás követte. Egyházunk részéről dr. Kovács Lajos püspök és dr. 
Erdő János főjegyző szóltak hozzá. Dr. Kovács Lajos püspök többek kö-
zött hangsúlyozta, hogy ,,Az unitárius egyház a jövőben is, még inkább 
mint eddig, törekedni fog, hogy a lelkészei és hívei odaadó munkával és 
imádsággal, mindenben eleget téve állampolgári kötelességüknek, szol-
gálják a haza építésének és fejlődésének ügyét". 

A konferencia első napján a munkálatok eredményeit az ortodox 
egyház pátriárkája, Teoctist Arápasu foglalta össze, majd a résztvevők 
"táviratot intéztek Nicolae Ceausescu államelnökhöz. 

A második nap az ökumenikus együttműködés eddigi eredményeit 
és jövőbeli kilátásait értékelték a következő előadások: ,,A felekezetek 
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ökumenikus tevékenységének kiértékelése és perspektívái az 50. feleke-
zetközi teológiai konferencia és az első konferencia óta eltelt 25 év alatt". 
A témát három előadó tárgyalta: dr. Dumitru Radu bukaresti prorektor, 
dr. Péntek Árpád kolozsvári rektor és Hans Klein nagyszebeni profesz-
szor. Az előadásokat hozzászólások követték. Egyházunk részéről felszó-
lalt dr. Szabó Árpád tanár. 

A konferencia munkálatait a rektor és prorektorok bizottsága fog-
lalta össze. A bizottság megállapítása szerint az ökumenikus együttmű-
ködés 25 éve és az eddig tartott 50 felekezetközi teológiai konferencia az 
egyházak részére eredményesnek és hasznosnak bizonyult. A kölcsönös 
tisztelet és keresztényi szeretet légköre uralkodott a konferenciákon, elő-
mozdította egymás jobb megismerését, az egymás iránti közeledést és az 
ember szolgálatát. Az eddigi eredményes tevékenység mutatja a jövőbeni 
munkálkodás útját is. Ez az út a hit, a szeretet, a béke és az élet ügyének 
magasabb fokú szolgálata. Ennek érdekében Istenbe vetett bizalommal, 
egymás szeretetének és tiszteletének tudatában folytathatjuk az ökume-
nikus együttműködést. 

Személyi változások 

Pap László bágyoni segédlelkész meghívás alapján november l-től 
az egyházközség rendes lelkészévé neveztetett ki. 

Farkas Dénes pénzügyi ellenőrt az E. K. Tanács oktober l-től kine-
vezte a megüresedett főszámvevői állásra. 

Durugy Loránd afiát október l-től az E. K. Tanács alkalmazta a 
pénzügyi ellenőri állásba. 

Egyházi beszédpályázat eredménye 

A Főtanács december 6-án tartott ülésén sor került az egyházi be-
szédpályázat eredményének kihirdetésére. A beküldött pályamunkák kö-
zül jutalomban részesültek a „Válaszd azért az életet" és a „Megbocsátani 
vagy elbocsátani" című beszéd, mindkettő szerzője Szász Ferenc brassói 
segédlelkész, valamint az „Imádkozz" című beszéd, szerzője Kelemen 
Imre ny. lelkész. A jutalomdíjakat dr. Kovács Lajos püspök osztotta ki.. 

• Lelkészbeiktató ünnepély. A káinoki egyházközség szeptember 
20-án rendezte meg Orbán Fitori Dezső lelkész beiktató ünnepélyét. A 
kinevezési irat felolvasása után az ú j lelkész megtartotta beköszöntő be-
szédét Mk 12, 28—31 alapján. Ezt követte dr. Kovács Lajos püspök be-
széde Lk 22, 24—27 alapján. Orbán Fitori Dezsőt hivatalába Gál Jenő es-
peres. iktatta be. Az üdvözlések során az új lelkészt köszöntötték Téglás 
Árpád gondnok az egyházközség, Török Áron sepsiszentgyörgyi lelkész az 
egyházkör és Erdélyi Zsombor református lelkipásztor a helybeli gyüle-
kezet nevében. A beiktató ünnepély szeretetvendégséggel ért véget. 
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• A Protestáns Teológiai Intézetben október 24-én doktorrá avatták 
Plajer Dietmar medgyesi evangélikus lelkészt. 

• Diether Gehrmann, az IARF főtitkára, látogatást tett egyházunk-
nál november 10—11. napjain. Itt tartózkodása idején megbeszélést foly-
tatott az elnökséggel a jövő évben Kolozsváron rendezendő IARF európai 
teológiai konferencia tárgyáról és szervezési kérdéseiről. 

• D. Nagy Gyula püspöki szolgálatának 25 éves évfordulóját ünne-
pelte a kolozsvári Református Egyházkerület november 20-án. Az ünne-
pélyen egyházunkat dr. Kovács Lajos püspök képviselte. 

• D. Dr. Dávid Gyula, a kolozsvári Református Egyházkerület volt 
főjegyzője, a Protestáns Teológiai Intézet ny. rektora november 14-én, 
Kolozsváron elhunyt. A Házsongárdi temetőben november 18-án helyezték 
•örök nyugalomra. 

Halottaink 

Özv. Kolcsár Jánosné Fazakas Mária, Kolcsár Sándor marosvásárhelyi 
esperes-lelkész édesanyja, szeptember 14-én elhunyt. Szeptember 17-én 
temették el a marosvásárhelyi református temetőben. A temetési szertar-
tást Kovács István gyakorló segédlelkész végezte. 

Albert Lőrinc bölöni lelkész, 54 éves korában, december 31-én, tra-
gikus módon Sepsiszentgyörgyön elhunyt. 1933-ban született Bölönben; 
teológiai tanulmányait a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius tagozatán 
végezte el 1952—1957. években. 1957-től két évet Iszlóban, 1958-tól 
1967-ig Abásfalván és végül Bölönben szolgált. 

1988. január 14-én temették el a bölöni unitárius temetőben. A te-
metési szertartást Gál Jenő esperes végezte Zsolt 62,2 alapján. A sírnál 
búcsúbeszédet mondtak: Farkas Dénes az egyházi központ, dr. Dakó Bá-
lint felügyelőgondnok, Török Áron, Fazakas Károly lelkészek az egyház-
kör, Biró Árpád az egyházközség, valamint Bencző Dénes lelkész és Deák 
János az abásfalvi egyházközség nevében. 

Emlékük legyen áldott! 



KÖNYVSZEMLE 

Hűség és szolgálat. Emlékkönyv D. Nagy Gyula püspöki szolgálatá-
nak 25 éves évfordulójára. A kolozsvári Református Egyházkerület kia-
dása, 1987. 351 1. 

A kolozsvári Református Egyházkerület kiadásában megjelent munka 
értékes tanulmánykötet és hasznos útmutató a hazai református teológia 
tevékenységéről. A könyv D. Nagy Gyula püspöki szolgálatának 25 éves 
évfordulója alkalmával jelent meg. A negyvenhárom erdélyi református, 
püspök közül elvedül D. Nagy Gyula érte meg püspöki szolgálatának 25 
éves jubileumát. E negyedszázad alatt püspöki tevékenységének megha-
tározója a hűség és szolgálat. Az Emlékkönyv előszavában annak szerkesz-
tői így nyilatkoznak: „Hálásak vagyunk Istennek, hogy e negyedszázad-
ban egyházunkat megtartotta. A hála mellett megszólal szívünkben a re-
ménység: Isten velünk lesz ezután is". , 

Az Emlékkönyv egy-egy tanulmányban foglalkozik D. Nagy Gyula 
püspök életével és 25 éves püspöki szolgálatán keresztül a kolozsvári Re-
formátus Egyházkerület utolsó negyedszázadával (1962—1987). A korábbi 
tizenhét tanulmány a biblika, rendszeres, történeti és gyakorlati teoló-
gia területéről nyúj t képet. Szerzői a jelenkori hazai református teológia 
ismert művelői. Érdemesnek tartjuk röviden végigtekinteni a dolgozatok 
témáján. 

Kozma Zsolt: „Közösségben Istennel" című dolgozatában az lMóz 
1,26—27 versek alapos biblika-teológiai vizsgálatát nyújtja. 

Bustya Dezső a Jób-legendáról és Jób könyvének egyetemességéről 
értekezik. 

Molnár János bemutatja az énekeseket, hangszereket és feliratokat a 
zsoltárokban. 

Eszenyeiné Széles Mária „az engedetlen szolgáról", Jónás prófétáról 
közöl átfogó tanulmányt. 

Geréb Zsolt a történetkritikai iskola Jézus-kutatását mutatja be. 
Teleky Mihály a Timoteushoz írt második levél magyarázatát közli. 
Nagy László „Az imádság kérdése a XX. századi Pál-kutatás első év-

tizedében" című témával foglalkozik. 
Csutak Csaba: „Az evangélium és a törvény" és Juhász Tamás: „Ta-

nítás — építés — hitvallás. A heidelbergi káté egyházi jellege" címen a 
rendszeres teológia köréből közölnek tanulmányokat. 

Gálfi Zoltán történeti, teológiai és filológai körültekintéssel tárgyalja 
a Zsoltárok első magyarnyelvű fordítását (1436—1439). 

Nagy József, Kálvin és Béza barátságát, valamint reformátori szol-
gálatukat mutatja be Kálvin leveleinek tükrében. 

Mózes András Abats János életét és szolgálatát elemzi püspöki hi-
vatala megkezdéséig. 

Péntek Árpád részletes tanulmánya az ótordai református templom 
építéstörténetével foglalkozik. Értékes Torda reformációjának a bemuta-
tása, amelyben unitárius vonatkozások is előfordulnak. 
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