Könyvbemutató Budapesten
A Magyarországi Unitárius Egyház és az Erdélyi Unitárius Egyház szervezésében, a Budapesti
Unitárius Egyházközség tanácstermében, 2005.
november 30. du. 6 órakor mutatták be Kénosi Tõzsér János – Uzoni Fosztó István: Az Erdélyi Unitárius Egyház Története I. címû kötetet.
Az ünnepség fõvédnöke Elekes Botond fõgondok volt, aki üdvözölte a megjelenteket és elõadó-

kat.
Dr. Szabó Árpád püspök megnyitó és
Rázmány Csaba püspök záró gondolatai egységes
keretbe foglalták a rég várt eseményt.
A könyvet bemutatta Dr. Jankovics József irodalomtörténész (MTA Irodalomtudományi Intézet) valamint a kiadásról Dr. Balázs Mihály irodalomtörténész
(Szegedi
Tudományegyetem)
beszélt.

Lelkészszentelõ Zsinat Csokfalván
2005. november 26-án
A Csokfalván megtartott Zsinat lelkésszé szentelte Lakatos Csilla miskolci lelkésznõt is Rázmány
Csaba püspök jelenlétében és áldásával.
Az Unitárius Élet hasábjain is kívánunk a lelkésznõnek eredményes és sikeres lelkészi munkát.

Lelkészszentelõ zsinati ülés Csokfalván
„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem
légy példája a hívõknek beszédben, magaviseletben,
szeretetben, hitben, tisztaságban.” 1Tim 4,12
Az Erdélyi Unitárius Egyház Zsinata
november
26-án tartotta 2005.
évi ülését, a Maros
megyei Csokfalván.
Az ülés egyetlen napirendi pontja azon
fiatal lelkészek felszentelése volt, akik
a legutóbbi zsinati
ülés óta eltelt három évben gyakorló
segédlelkészi
kötelezettségeiknek
eleget tettek, majd
azt követõen Kolozsváron lelkészképesítõ oklevelet szereztek.
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Idén tizennégyen indultunk el lelkészi pályánk
útján, név és szolgálati hely szerint a következõk:
Andrási Benedek (Székelykeresztúr), Bálint Róbert (Petrozsény), Bodor Rozália Piroska
(Tordatúr), Csáki Levente (Kénos), Fekete Béla

Gyula (Bágyon), Fülöp Dezsõ Alpár (Ádámos), Jakabházi Béla Botond (Nyomát), Kádár Attila
(Kadács), Koppándi-Benczédi Zoltán Attila
(Lupény), Lakatos Adél Csilla (Miskolc), Orbán
Erika (Kolozsvár), Pálffy Tamás Szabolcs
(Marosszentgyörgy), Szabó József Csaba (Alsórákos), Szász-Cserey Katalin (Firtosmartonos) és ifj.
Szombatfalvi József (Homoródszentmárton).
Mi, újonnan felszentelt lelkészek, teológusokként nagyjából azonos idõben voltunk a kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának
hallgatói, s így többnyire együtt éltük meg a papnövendéki mivolt szépségeit és nehézségeit, mi
több, közösen terveztük, álmodtuk meg lelkészi létünket. A teológiai tanulmányaink elvégzése után
mindannyian munkába kezdtünk küldetésünk helyén, s azóta is igyekszünk legjobb tudásunk szerint dolgozni, korábbi álmainkat valóra váltani. A

zsinati ülés keretei közt tartott felszentelési ünnepség pedig – meglátásom szerint – annak ünnepélyes kifejezése volt, hogy az Erdélyi Unitárius
Egyház méltónak talált minket arra, hogy a továbbiakban is lelkészi munkával bízzon meg.
Mindenekelõtt Istennek adunk hálát, hogy e szép
napot megérhettük. Ugyanakkor családunknak,
szeretteinknek mondunk köszönetet, hiszen áldozatvállalásuk nélkül célba érésünk reménytelen
próbálkozás lett volna. Továbbá köszönettel tartozunk tanárainknak, akik teológiai tanulmányaink
során belénk vetett bizalommal, reménységgel formáltak, alakítottak, tanítottak, s végül, de nem
utolsósorban az Erdélyi Unitárius Egyháznak,
hogy lelkészi pályára való felkészülésünket komoly áldozatok árán lehetõvé tette.
Az alábbiakban a csokfalvi zsinati ülés történéseit próbálom meg röviden összefoglalni..
Az ülést Szabó László közügyigazgató, alkalmi
imájával nyitotta meg. Ezt követõen Máthé Dénes
fõgondnok megnyitóbeszédében üdvözölte a Zsinat
jelenlevõ tagjait, majd Rázmány Csaba, a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke a maga és a magyarországi unitáriusok nevében köszöntötte a jelenlevõket.
A felszentelendõ lelkészek név szerinti bemutatása után zsinati istentiszteletre került sor, amelyen Farkas Dénes esperes mondott ünnepi szószéki beszédet.
Dr. Szabó Árpád, az Erdélyi Unitárius Egyház
püspöke lelkészszentelési beszéde után az istentiszteleti és szertartási rendben megfogalmazott
kérdéseket intézte a felszentelendõ lelkészekhez.
Dr. Rezi Elek fõjegyzõ irányításával a felszentelendõk letették az alkalmi esküt.

Eskütétel után a püspökök, fõjegyzõ, esperesek,
teológiai tanárok, elõadó és felkért lelkészek a felszentelendõk fejére tették kezüket, és egy-egy bibliai idézetet mondtak, majd Dr. Szabó Árpád püspök Isten áldását kérte a felszentelt lelkészekre.
Áldás után az újonnan felszenteltek kinevezési
sorrendben beírták nevüket a felszentelt lelkészek
anyakönyvébe, majd átvették a lelkészi okleveleiket, amelyeket Dr. Szabó Árpád püspök adott át
egy-egy bibliai idézet kíséretében.
A fiatal lelkészek nevében Fekete Béla mondott
köszönetet a jelenlevõknek. Lázár Levente lelkész
a vendéglátó egyházközség nevében a csokfalvi
templomot ábrázoló fametszettel és Bibliával ajándékozta meg az ünnepelteket. Alulírott lelkész a
Magyarországi Unitárius Egyház Elnökségétõl értékes könyvajándékot vettem át, amelyet
Rázmány Csaba püspök adott át, s amelyet ezúton
is tisztelettel megköszönök.
Az istentisztelet keretén belül úrvacsoraosztásra került sor, elõtte Szász Ferenc brassói lelkész mondott elõkészítõ beszédet. A felszentelt
lelkészek úrvacsoravételét követõen a jelenlevõk
– lelkészek és világiak egyaránt – úrvacsorát vehettek.
Az istentisztelet után Máthé Dénes fõgondnok
osztotta meg gondolatait, majd berekesztette a Zsinat ülését.
E rövid összefoglaló nyilván nem tudja átadni
azt a felemelõ hangulatot, amelyben a jelenlevõk
részesültek. Akik ott voltunk, olyan élményben
osztoztunk,
amely minden
korábbi elhatározást megerõsít, újabb
terveket és álmokat
szül.
Kérjük Istent,
azok
valóra
válásában segítsen mindannyiunkat,
most elindulókat és úton levõket
egyaránt!

Lakatos Csilla,
lelkész
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