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II. Esperest! vizsgálat a székely-udvarhelyi 
ekklézsiában. 

A sz. udvarhelyi unitária ekklézsiában — megalakulása után — 
az esperesti első vizsgálat folyó évi febr. 7-én tartatott a templo-
mul is használt helyiségben, t. Bodrogi Áronné kegyes özvegy há-
zánál, hová a helybeli hiveken kivül még a szomszéd helységekből 
(filiákból) is többen jelentek meg. A szokásos kölcsönös üdvözlé-
sek után a vizsgálószék örvendetes izenetként tudatja a hivek ki-
csiny seregével az udvarhelyköri unitária ekklézsiák testvéri üd-
vözletét s anyagilag meleg pártfogást tanusitó Ígéreteit, mely Ígé-
retek anynyival biztosabb támaszt nyúj tanak, mert már sok közü-
lök be is váltatott. Több ekklézsia küldött már kisebb nagyobb 
öszszeget, azonban a vizsgálószék által részint beadott, részint be-
jelentett öszszegek között legjelentékenyebb az, mely a közelebbi 
zsinat alkalmával Kolozsvártt, egyes hitrokonaink adakozásából, 
gyűjtetett. Vajha az udvarhelyköri ekklézsiák nemes példája más 
körökben is követésre találna! 

Miután e soroknak nem czélja a számadás, mellőzöm ez út-
tal az adakozások számszerinti feljegyzését, s csak anynyit említek 
meg, hogy a mily lelkes örömmel tétettek az adakozások és Ígére-
tek, épp oly nagy örömmel fogadtattak a gyülekezet által, anynyi-
valinkább, mert ezen testvéri segélynyújtásban a gyarapodásnak és 
növekedésnek biztos zálogát látván a kicsiny de lelkes ekklézsia, 
reménytelten igér magának szép jövendőt. 

A vizsgálat rendjén kérdésbe jöttek a helybeli adakozások is, 
mire feleletül mind előmutattattak azok a tárgyak t. i. anyaköny-
vek, ekklézsiai jegyzőkönyvek, bibliák s más egyházi könyvek és 
az urvacsorai teritékhez szükséges kellékek, melyek mind a hivek 
áldozatkészségéről tanúskodnak. 

Ugyanekkor választotta meg a gyülekezet rendes hivatalno-
kait a legszebb egyetértéssel, kiket a vizsgálószék megerősített hi-
vatalaikban s azonnal fel is esketett. A hivatalnokok felesketése 
után több fontos intézkedések tétettek a már tökéletesen megala-
kult udvarhelyi unitária ekklézsia jövőjét illetőleg, melyről egy más 
alkalommal talán bővebben szólhatunk, s midőn a tárgyalások be-
végződtek, az esperesti vizsgálószék meleg szavakban vett búcsút a 
gyülekezettől, óhajtván az új ekklézsia gyarapodását és felvirágzását. 
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