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Légy áldás!
" Az Úr ezt mondta Ábrahámnak : Menj el föl dedr61
rokon ságod közOI és atyád házából arra a fö ldre, amelyet mutatok neked!
Nagy néppé te szlek , és m egáldalak,
naggyé testem nevedet, és aldBs leszel. ~

l M6z 12 ,1-2

A \'il:1g lele van Islen :1 Id(!s,1v:l l: :1 nap: a föld, :1 I cvegő,
t! vf/. mind az Ó áldá.-':I.
A med; . :I ken lele \' >111 ISlcu áld(!s:h':ll : kenyér, gyii·
1lIö1 c.~. virngo k. madárdal.
A hajlékunk tele \':111 Islen ál(I;'Ís,1\':II: szillcink . leSlvéreink, :Iszl:ltunk, :ígyunk slb.
Telllplomunk lele van ISlcn :'i ldás,1val: im:1ds.'\gunk , énc·
kilnk . s/ cnt igénk.
Szi\'ilnk lele V:iIl: jó kedviink. hiliink . szereletilnk. gon·
dolataink .
Vajon nekilnk nem kelt·e lsten áldás.1nak lennünk?
Légy :'1 ldás! A jó ember ISllm legnagyobh :í ltláS:1 s a vil:'ig Jcgnag)'ohb öröme.
A jó emher lsten munk:uárs:l. hogya \'il,íg ISlen ol'S'lAi·
g:h1 épülhessen.
A )ó emhcr. holdog embcr. mel1 mindenld és minden
~-.lere l i. $I.ercli :17 tSlen, szeretik al. emberck. szerelik az
:'1 111110k. szerel ik a virágok. szerel ik a csillagok.
.. Vagyok, mint minden emher: fcnség .
Ésl.ak.fok, lilOk , idegenség.
Lidérces. m C.~S7e fény.
Lidérces. mCSSlC fény.
Dc. jaj, ncm tudok fgy m :u~ldni.
S7erclnéln llIilgam megmlll:lmi ,
Hog)' l á tv:llá ~s:u lak.
Hogy látva l:í:-:.s:lIlak .
Eléri minden: ünk illds. énel-.:
Slcrclném, ho~)' h a sIerc inének
S lennél-. vabkié.
Llo:lUlél valal-..ié:·
(Acly Endrc: Slcre tném. ha szerelné nek)
Jó c m llCn~ek lennl' .. legnagyollh öröm. OC egy kicsit ne.
hé/., Illen .. jóságna)., sok ellen$ége \':ln. Benn és künn is!
. "Sa}"I., g) ,trIOs:ígain).. ctlellére és I..Ornyezclünk ;íllandó
cs;lhll:'iS:1I ).,(Illllt I..cll J61\OIk Icnnilnl... Ha ..k:mmk . ludunk
j6\.. leum, mcrt so\.. jó scgílséguJlk IS \':m a jór:l. benn és
I..unn N .
A Jl'lS:igé.t ).,ul llcnun)., kell. A h.: II1Jllom, :l gyiilekezcti

ékl ehhen q:gl"
A 1!yÖl.clcm Jutalm:l: so).. lISLIa o..-öm.
A " "lU Ölllml}llcSC/ I).. bolllogga :1I élclel.
11.1 bUldog ,l\...lr:fl lenni: légy JÓ! L~gy JÓ ember! Hol és
ItOg);!n'!

I OllhOll' r:lgYOg;u1l :l "Icmcd . d:tlolJolI :l sz.'\j:ld. segíl ...en a )..c/cd!

2. Az élclhcn: IllUI:ISS jó pl!ld:íl. légy megbízható! Vállalj S1.crc tclnltmk :'it, sw lg:\l:UOI. hozz áldo7~110t!
:t MindenüU: légy fi gyelmes. segítségre ké!>/', fegyel-

meze!!!
Az el ő bb i ek s~.c llc m ébcn sok nagy em berTő l tanultunk .

haltOllunk. oh':lslll11k már. akik egész élcHikcl egy-egy

tJ:tgy célnak szcnlchék s azz:!! az emberek boldogs:ígjt
szolgMt:'\k. Prófét,ikról. apostolokról. jó és igaz emberek·
rő l. akik kj)~_cl cbh scgítCllck :l jó Istenhez. Hósökról. akik
harcoltak és meghallak az igaz$.'Ígén , a sz.,b;l(is:\gén . Tutlósokról. akik keresték és fctfed ezlék lsten törvényei!. OrvosokróL akik éleIÜk ár:ln S7~lhad íI O\l:1k Illeg az e mberekel
valamilyen rellenelc.s belegséglől. AI. ilyen embcrck élctében - j611chel kiilönhöLÓ idÓhcn. kiilünbözó on>7Ai gokb:m,
kü lön böző célokért kÜ7(löttek - mégis vannak közös voná·
sok. Il yen közös vonás az is, ;unil ig)' fejczhetü nk ki: éleliik úlja cgyenes voll. Valamikor megl:ítlak cg)' szép eéll,
megpilbnlOI1 ,ík az igazs:\gol. melynek szolgál:u:'ir.l elhívta
ökel a jó ISIen. S hal:Hig haladtak a cél felé, sírig S"l.Olgállák az ig:n s.igol.
Ez a gondolal j ut kifejezésre akkor, am ikor e lső kiciIyunkra. S7ent ISld llra cmlékeziink . Rajla is hctcljescdell
lexlus\Jllk igérele: uN:lg}' néppé leszlck, és lIIeg:í klal:tk.
naggy:í lcsze m nevcdel, és :íldás lesze!" .
Csod:íb llal cmlékel.iink életk iildelésére, számunkra ó
ma is olyan. mini a csillag: fénylik, háloríl. ulaI mutal neklink. l-I :'i l:11 "dunk ISIcnnck. hogy népünk. ors7.:ígunk s;(..'\·
m:'ir:.1 rcl hcc:iiilhclcl!en á l (li~ k é nl adla elsö br:.í lyunknt,
Szent ISlv:ílll. ÁpOljuk. gondou uk gondol:II:li l. cll1:ll ár07~'\s:lil. célk ilúzést!il. s II.lrekedjtink arr.l, hogy napr61-n:lpr.l
gazdagodjék be nnlink a szentiSh',í ni é l e l pé l~; 1. s czen kcrcszlill legyünk magyar Imz:ínkn:lk áld:í:;':li. Igy szépiiljiln.
gyar:lpodjék az a7 onrl.ág . ame lyben élünk . s lelkünkben
visszhallgozzék:
.. H:lz:ídnak re ndülellenül
Lég)' Ith·e. oh magyar:
Bölcsőd :IZ s majda n sírod is.
Mely ,!po l s eltakar.
A nagy világon e I..íviit
Nincsen ~l:'iIllOdr:l hely:
Áldjon \':Igy \'erj\:n ,urs ).,c/ e:
III ~ l n~'(1. halnud kell:'
( \rőrösllI:lny MIMly: SZól:ll)
GunCl. Mih:íl)'

Emlékbeszéd
a székelykeresztúri Orbán Balázs Gi mnázium
200 éves évfordulójának záróünnepén
Kedves Testvéreim!
Múlt vas.1map. ősi templomunkban. ahol iskolánk .aná·
mi és növendékei 200 éven ál vas.'imapr61-vasámaprn
imádkoztak. háIfIS kcgyclcucl emlékeztünk. Ezután a Pető

fi Sándor szobra körül. n város fOl erén összegyúlt sok.as..'íg.
felekezeteink és a tcslvérváros IclkéS7.cinek buzgó imáds:'i-

gaival. v:llamint a polgármester nagyszeru beszédével
mély, tiszta áhitattal. megrendül! lélekkel idéztük az egymás utáni ncmzedékek. drága előde ink hosszú sorát, akik
lángoló lélekkel. fáradhatatlan kitartással iskolát építettek
azért hogy Hozseás próféta aggodalma nchogy teljesedésbe menjen: "Elvész az én néJX:m . mivelhogy tudomány
nélkül való".
A budapesti Kerepesi úti

t eme t ő

síremlékén Jókai Mórnak. ahalhatntlan mcscrnondónak sí'..'irnunkra is szóló végrendeletét olvashatjuk: "Ami bennem lélek, veletek megy.
ott fog köztetek lenni ... és valahánys7,Or megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani ".
Ók. anyáink. npáink. mivelhogy megemlékezünk róluk.
ma arceni velünk S'Lemben állanak és üzennek nekünk: n
templompadokb.ln mellénk ülnek. szemükben szent bíztatá.~sa l és váddal ezt mondják: "Ne hagyjátok a templomol.
a templomot s az iskolát :'
Az emlékezés ünnepi áhitatában lsten iránti alázatL..1 és
szavakban ki nem fejez he tő hálaadással köszönetet mondunk Istenünknek a7.én . hogy több mint négy éVS'L:Í7.••ddal
eze lőtt drága. szent ajándékképpcn ndta nekünk az enlélyi
reformáció kie m e lkedő jclentóségú prófétáját. Dávid Ferencet az unitárius egyház megalnpítóját. nkinck történel mi je lentősége többe k között abban áll. hogy a reform ációt
a humani7.ll1US haladó szellemével egybekapcsolla. A liszla áhitatot a józan értelemmel. a hilet és a tudományt egymással kibékítve, rt mindig többre. magas.l bbra emclkedés
vágyát mint hivatást életeéllá magasztosítva, egyházunk
valláserkölcsi élelét az e lkövetk ezendő Sz:íZ.ldokr.l meghatározt,1, ASziIntelen szcllemi haladás öntudatos hordozój:.ként egyházunk éVSZ.'ii'Aldokon át az élen júrt mindcn olyan
magasrendú mozgalomban való részvételben. mely népünk szellemi. tekimctben való szüntelen tökéletesedését.
értelemben . tudományban való elóhaladás.'il szolgálta. Az
unitárius vall:ís egyik alapvető je!cntóségú sajátosság:•.
hogy a7_egyistenben való hit megingathatatlan alapján állva. érdeklőd ésével minden időben az ember felé fordult A
hangsúlyt az evangélium \'allá$crkölcsi paí.lOesolalaim helyezve. e lSŐSOrban különböí',.Ó iskoláin keresztül. növendékeit a jé1.usI:mít vány méh6s.'ig:kJ és szem felelósségére
ncvelve, felmérhetetlen jelcnlóségú hivatáslteljesílctl. Ennek a haladó szcllemnck a jegyében létcsült a 16. s7A11.ad
má:>odik fel ében útjára indult kolol.5v:íri iskolánk és leslvéregyhá7A.ink hasonlóképpen nemes hivatást betöl tő iskolái mellctt a S'J;ékcly unitárius és nem unitárius nép önzct\Cn szolg:ílat{tta a s7.é k elyk erc~'Zlílri gimnázium . s-dkcty
népünknek ez a tlr:íga S'lclllélye.
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.~ cndílhcICllcn. megdönthetetlen mcggy6zódésscl hisz-

s;uk .. h~y ennek az áldo~l alapon ál16 iskolának. nagyS"lC_
r~ multJ: melJel! , !rI.C,~t h,Yal ~ v.a n a jövóben is. Legyen
ezután IS az ?va')g~ llUm szennIt valláserkölcsi életeszmény ~ordo"lÓJa ._Al IJO ~ a mindenkori ludomány színvonalán. n.~ lIldcn.c kclon. laoltsa a növendékeket drága magyar
nyelvunk ffin,lél lclJCscbb elsajátításám. a költó áldott meghagyás..'l szennt:

Vigyázzatok ma jól . mikor beszéltek.
Es áhítallal ejtsétck a szÓt.
A nyelv ma néktek végső mcnedéktek.
A nyelv ma liindérvár és katakomba."

'l

•

"Ugy beszéljen ma ki-ki.
Magyarul. mintha imádkozna.
Mintha aranyat. tömjént. mirrh:ít hozna!"

....

"Vigyáí'..zatok: a nyelv ma Szent kchcly,
Ki borát iSS7Al. élet borát iss7A'."

....

..S a kclyhct többé nem engedi el!"
(Reményik Sándor. Az ige)
Szerelettcl köszöntjük Széke[ykercsztúr nemes lakosságát. nemzetiségre. felekezetre való tekintet nélkül. Köszöntjük a 200 éves iskola mai vezet ői t . igazgatóságát. tanárait és növcndékeit, köszönjük az évford uló mintaS'LCru
megrendezését.
Mi mindannyian. a nehéz. mostoha. viszontags.igos. de
di csőségcs múltba tekintve hisszük. hogy cbben öl nagyS'lCri'i . ősi intézetben a jövőben bizonytalanság és aggodalom nélkül. kiegycnsúlyozott körülményck kÖZÖlI. Istcnben bízva, napi kötelességeinkct szcnt hivatásludaIlal végezve fo lyhat n e mzed ékrő l - ncm zcdé kre a népünk fennmaradását és áldOlIabb jövőjét biztosító ncvelés és oktatás.
Végül. bcfejezésképpcn újra ismétIcm Erdély legnagyobb költőjé ne k mindig időszerű mondani valóját. S'l.cnl
bíZI:llás:\t:
"Eí'.cr évig nőit :t i'_ a vir:\g,
amelynek kelyhe
kifogyh:llallan virágpomi van tele.
A méhet szent t:tlál koz6rn várja
A magyar lélek dús vir:ígporn.
Sírok felelt illato7.. lengedez.
A méz a régi lesz.
amely:t lélek ~7.cn t porából készü l.
Mi tov:\bhadjuk S'lCIlI örökségül."
lk KO\'ács Lajos

püspök

Kétszázadik évforduló
Emlékezzünk régiekröl. ..
Már tavaly, amikor akicsengetésunk 45 . évfordul?ját Onnepelfük , kedvesen Ijgyelmezl~lett az e~y~k
s z erve ző , az egykori osztálytárs. Báro József (HelVI!·
benH a székelykereszturi egyházkör esperese), hogy
az idén is szeretettel hív és vár a 46. osztálytalálkOzóra . Nem értettem a nem kerek évszámo!: mire fel
találkozunk újból? Kérdésemre elmondta, hogy az ÖSI
alma materOnk alap~ásának kerek jubileumát , a
200.-ikat ünnepeljük . .Az már más
gondoltam és
mondtam; nyilvánvaló . hogy aki csak tud és ~moz ·
gásképes", jelen lesz .
Igy is volt. A hatalmas szervezö-elökész~ö munka
eredményeként valóságga vátt egy álom : a földkerek·
ség csaknem minden pontjáról hatalmas véndiák-sereg (és hozzátartozók) s zor~otta m eg a volt igazgalónk , az egykori os ztálytőnö kök és tanárok, az iskolatársak , az osztálytársak , a padtárs(ak) stb. stb. ke zét ,
ölelte-csókolta a soha nem fel ejthető barátot, szobatársat. künnlakót , bennlakót , leszármazottat , ismeH

-

In m e moriam

rő sI.

Május 9-15. között zajlott a soha el nem felejthető
emlékmüsor. Volt ott minden , mi szem-szájnak ingere : ü nnepi istentisztelet a három felekezet t emplomában, díszebéd , a S z abadelvű Valtásfelekezetek Világszövetségének főtitká ra , a Romániai és a Magyarországi Unitárius Egyház főpá szto rainak jelenlét e, felsorolhatallanul sok egyházi és vi lági személyiség
megtisztelö jelenléte. Engedtessék meg e sorok írójának, hogy a név szerinti felsorolástól eltekintsen , de a
megje le nt ekrő l lust rá! készítve , a lap szükre szabott
kereteit sokszorosan túlhaladná a névsor.
Volt osztálykirándul ás a Szej ke -fürdőre , ahol Orb~n Balázs jelképes síremlékét koszorúztuk meg : volt
kirándulás a paraidi sóbányába . Szovátára, a Homor?d völgyébe, Vargyasra (ez utóbbi helyen a telepü le?, lelkésze, Andorkó Ferenc tisztelete s csodálatos
~usoros esttel kedveskedett a Magyarországról kOlonbusszal érkezel! véndiákoknak és ünn e plő híveknek. a.. száll~sadó házigazdák vendégszerető kedvességérol pedig külön fejezetet lehetne imi!) .
~ székelykere sztúri utazás megszervezésében és
az Ide~enveze t ésbe n óriá si feladatol vállalt magára

dr. Lőnncz Ernőné lI~ikó ... An:erre csak megfordultunk
az autóbusszal (Szelke-furdö , Parajd , Szováta a Homoró~-völgye , Vargyas , TusnádfOrdő, CSik.so~lyó. a
TolvaJos -t~ tö , st ~ . stb.), mindenhol a hely nevezetességévei osszefuggő sz aks z e rű magyarázatot kap!Unk. A magyarázatok~t minden alkalommal nagy járt~~~ágot eláruló szake rtelemmel , ízes nyelven hallotA ju?ileumi t~lálko zó fényét emelte a magyar korr;!n y I~len levö két ~~a~ran.g~ tis;ztségvisetÖje : dr.
é us:ta~ Erzsébe.t, n.épJolétl mlOlszteriumi államtitkár
M~ r "'é~boS Kflsztma , a Müvelödési és Közoktatási
InlS u num helyettes államtitkára.
Illesse e helyröl is őszinte köszönet a szervezöket
a !és ztvevő ket , a magyar kormány hivatalos kiküldöt:
tM, egyszÓval mindenkit!
(;álffy Gábor

.
dr. KOVACS LAJOSNE
Főti,sztelendő

Vask a Klára
Erdély unitárius pOspökének hűs é ges felesége, életének 69. , boldog házasságának 45. évében 1993. május 23-án rövid szenvedés után
örökre eltávozott szeretteinek - férjének, gyermekeinek, unokáinak - köréből.
Kolozsvárott a házso ngárdi temetöben száz
palástos unitáriu s lelkész állta körül a koporsót.
Si ratták a nagyasszonyt , aki majdnem minden
falusi útjára elk ísérte fé rj ét és szólt az asszonyok felelösségéről mint az Unitárius Nös zővet
ség országos elnöke .
Férj e oldalán az unitárius nagyvilágban, az
Egyesü lt Államokban. Kanadában , az európai
országokban sz elid mosolyával, halk szavakkal
az ösi unitárius lalvak papnöinek példáját követve békességet és szeretet et hirdetett.
Dr. Szabó Árpád rektor idézte az evangélium
szavait: "Szerette az övéit e világon, mindvégig
szerette öket".
A világ minden tá járól érkezett láviratok a
nagy együttérzést tanü s ~ olták.
A Kriza sírkertben - f érje öseinek nyughelyén
_ temelték el Kolcsár Sándor esperes bücsüZlatója után , képviseletúnkben dr. Jakab Jenő lelkész velt ré szI.
Magyarország és Budapest unil áriu sai - köz tük e sarok írója is - emlékezetét örökre megőr
zik.

dr. t'erencz

,j!í7Sef
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A ma és a holna p unita ri zmusá ról
A KERESZTENY HITEGYSZEROS~GE
AI amen),.:U UIliL.lflus·um\~n.1hSl:a ncg)"cdé\', folyótr.1l .
az U.U. CHRISTIAN 1992. éVI cgycs~leu I- 2. Q.ama _Az
uml:'iTlUS szcllenH9é~ \...I:lsszlkusalént P:dfrey PERKINS
h'lt elö:wJj~11 JClcnlCIIC meg ..CHRISTIAN SIMPLICITI·
dmmcl. Az ISSJ·b:m s.-UlcICII t.... 1976·1'1:111 meghalt
Perkm<; egYik alnpílóp volt )944·ben :IZ U.U. Chn:,'lannel.. A nlOSl úJmnyomoll cl6ad.1sok 19;;.a-bcn hangwlI:lk
CI és azóta laérdernclték. hogy :ti. uml;~nus szellemiség
kla.'is-lllus énékcl közé kcl'ÚljCllc.k. AJ. cload:\sok l..'rt..1Im:'i~
,lIclócn nem lehel nem meglátni a rokons.'1gOl ~/..i1..-,dunk
eOO felének legnagyobb hal{isú Icológusál1.1k TEILHARD
DE C HARDIN· nck szellemISégével.

Es"

l. M . eg.\"S-l~ rüség eltúnése.

A $'.lcr115 úgy 1!llj!!. hogy:l kCre57Jénységhcz fcnnáltás.'Í.nak éVS'I..11..1dai soron sok olyan magy:u':17..1t taJXldl. ameIyck cs.'lknem c lfcdték a lényegct. A tCC?lógi.1i viták é.~ értckczések. a kialakílolt és elfogadolI h"vallások azonban
kereszténység fejlödésének cs.1k egyik. kulsó oldalát m~ 
t:llj.1k . Fel kell emellen ismcrni. hogy van a kerc.<;ztény hl!nek egy bel ső oldala is. a benső egyszcru h5t. :1.I~e l y al
emberek ft hitaláb:m él. S"1.'il..1dról-sz.11.adra ahg módosul!.
ma is világosan és frisscn újra és újra fclS"l.ínre kcrul az
egyszeru emberi élctck kereléhell. Ha a mai v i l~.gba~ Jél.lIs
lrl.cmélyiségéne k és szerepének hat{lS.'it keres::;uk. ugy aLt
elsősorban on talá lh:ltjuk mcg. ahol mindig is rejtózött . aL
emberi élet cgyS"l.eru gondolala ib.11l és cselekedeteiben. Itt
éli meg val6s.'igát az cgySW11 kcrc~'-l.tény hil. ellenállva :.
tcológi:li és egyházi kereszténység fonm1li.s. hon.yolululO
megfog:llmazotl bcmul:ltás.'in:tk. A kereslJénység Jelcnc és
jö\'óje S"l.cmpontjából ku!cskérdés. hogy egyréS7.t sikerül-e
a jr;/lJi kercsl.lény hit lényegét credeti tiszt:lSi.ígáb:m és
cgYS"l.Cruségébell ViSS1...1hozni. :1 hou...'ila!Xl<h dc a lényegéhcz. I1cm tanozó vagy :tllól idegen tana lom gondos leváI:LSzl:ís:1val. m:isréS"1.1. hogy cz.! az cgyszcru kercs-Ltény hitet a modem emberi gondolkod:\s és élctfelfogás kcrclébcn
is \"OII7.Óvá tudjuk-c tenni. Ez az utóbbi feltétel legaL'ibb
olyan fontos. mint :IZ clóbbi. hi ~7.e n :I modcrn fclvil:ígosult
gondolkodist mély ~"-"':l kad ék v:íl:isztj:l cl :I hagyom:ín ros
leológÍ;Ílól. ugy:m.1kkor :lZ cmberi lélekben örökké é l a
tisztas.:íg. al igaz. én ékck. a Iclki békesség utfini yágyalwz:'\s. amit Cs.1k a ben sőséges hit adhat meg. AI. or10d0~ kötöuségckböl kibontakozó egyszcrÍl kere~zt é n y hit nem kerülhct cllentétbe al. emberi gondolkod(lS h:ínllCly új credményével. hiszcn a hit és a tudás egyar.ínt az emben meghatározó tanaimi vonások. amelyck nem iitkÖ"-.hetnck cgymiss.11. minthogy a mindenkori vallásos hit a mindcnkori
iSlllcretekcn lúl és fdül rcali....álódik. A hit ugyanis 1Il:1r
nem hit. ha ténycken vagy logi kán nyubSzik. és nem :1 1apulhat valamilyen kétségtelen tényen \':Igy nyilvánvaló
ercdmé ll ~'en. A hilbeni igaz..Si.ÍgOl a lélek biw nyoss.-'i ga t:írja fel s-L:ímunkra. ami egészen más. milli az én eicm l:Iizonyoss.'ig:l. P;íl apostol írj:l :1 zsidókhoz szóló Icvélben ( II.
I): A hil pedig :l reménylcll dolgoknak \':IIÓs.1g:l. és a nem
lálolt dolgokról való meggyól.ödés.
A Jéws halál:'it követo évsz..'iz..1dok \'all:'isi gondolkodói
csodálau" méltó erófcS"Liléseket lenek egész életüket arr.1
S"l.cmelvc. hogy az (lj V;lmS jcllcgét Illcghat:'irozz..'ik. filo·
Lónáj;\t kidolgol.z..'ik. hitelvi rcndswit felépítsék. Odaadó
f:'irndm..:lsuknak . valamin! xl. uj közösségek élelleli . hősi és
S"1.Í"élyes életének Jutalma allatal cgyház gyors növckedése fs \·idgz.;\sa volt . A kor;li év~-L..141dokball megfog:llma1.011 lrómai. niceai. konstamin:ípolyi. efezusi és kalcedoni)
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hllv:lILisol voltaképpen lu l1 é ll~ :lloológl."1 nllcri tartalm.1n.11. lényegf l. b ;vt ~m \ehet «:h·ltatm3. ~)' ,ek:ntoo SZCrt"ptll. \'01t al eg}h:\7 mcg~lIbnluLisaban. :t Q.CfYCzClknstg. :I S7.élS"I.6ró<Ll.~. a 9.entllncntáLts uk:ahlmU$ heh:tIOl~",1 vev.élyénel clh:\riI:\sáb.1.n A b..1J ahNIIl wlt. hogy
a hll\'allások s:r igoni ~m;ikk;1 Illcrc,·edtek . dlcn.illtaL.
minden későbbi fehsmeres bch.1tol:l....11\.11.. a vaiU", megújulflsi li~t1ctck cIIenI h.1n: l.emény fegY\'cr6-t \:lIL1l. .
sót ti közben tátSld..1lmi hatalomm;í \'ált eg)ha1. :l tudományos fejlódésscl is S"LcmbehcJYC7.tC kOtltcrvativ é.~ ru·
galmatlan dogmáil. Ha clfogul:lll:mul nfl.zuk ezcl ct a hltvallások:u. nem lehct kétsé.gbevonni. hogy mfu" nem ri jé_
zusi egyszeru. tiszta fogalmak:" tÚlrt)7.ik. nem ::lZ :\11..,13
megfogalmazott krisztusi keresztény hitet tanalm:1Zrlk .
hanem .p.obl :I halála után mcgfOnllált hitciveket. amcIyekben cgyre nagyobb helyet foglalt CI a görög metafizikus és dialektikus gondo lkodi.~. túldefiniálva :I hit minden
elcmét. valamint ;I közelkeleti misztik.1 is. :tmelyek egyuttesen \-cgül is Icljc.scn elfedté.k. a legmélyebh ré tegekre
szoritott:ík vis.s'Z:J "..- eredet i egysLenl krisztusi hitel. Tegyük hOl......1. hogy a korai keI"C:ménység hil\'all:\sait:l késő
középkor nyugati kel"CSl.tény egyháza tovább crósitelle és
a reformáció sem oldotl:l fel. h:tnem lényegukhcn változ..111:H1ul hagyta a bennuk foglalt luteh-cl:.ct.
Jézus cvangéliuma fé lreérthetet lenül csak cgyet lcn Isten(ÓI. az. Atyáról tanítoII. aki lélek. igazs..'ig. szcretet. és
akit lélekhen és ig:l ....s:lgban tudunk egyct len s-l.cmélyébcn
imMni és nki személyválog:uás nélkül mindenkinek fclk{nálja szcretetét. AI. egyszcru ken:!S"lIénység clső fóp::tt:m CS.1 ennck :I szeretetnck :I \·i.S"l.onl.i'kl. hogy teljes szívból.
lélekből és elméből szeressük m; is Istent. Ehhcz al. cgyszeru kriS"l.tusi egyistenhilhcz társult Jél.US h:tl:lla után a
Fiúisten meg,,:.1I:'is.1 . E7.7.el al. emhcri történeIcm Jél.USo1
Krisztusként _ jóllehct valóSi.i~os cmberi lennészetét IS
vallott:'lk ugyan. mégis - valós:'igos Istenként örök érvénnycl aJ. Atyaisten mcllé kenUt az_ égi hicrarc.hia és a
földi egyhá7.i hierarchia Ura k~ nt . JéLus _ev:m~é humá b.1n
nem olvashat unk :lO"Ól. hogy Adám ósbuJle miatt Istcn :t
későbh i gcner:íciók mindcn t:!&ját m:\[ s;r.iilclésüklÓI (og.\·:1
az áteredő bön miatt kárhoz"': ltr:' ítélte volna. Azt scm Jelentellc ki. hogy Öflm:lga életét ezén az ósbönén adja elégtételként a ~""lCrcló Atyának mint cngCS"l.tcló :\ldoz..110t. ~
Ná..-...:.íreti Jézus azén jött . hogy örömhín h01.7.0n. hogy ktllyi l:ll kozt:ISSi.' Isteni. a S7.CrcIÓ Atyát. hogy lsten orsz:1gát
az cmberi szívekbcn építse fcl és :t törvény .)o-Lolgálata helyett az élei SZi.lhads.'ig:ít 6; békéjét nyújts.1 :IZ ~m~rek:
nek. akik mindannyian lsten szerelet! gycnnekcl . .Ezén:,
küldctésért kész \'olt élctét is odaadni és hal:\I:í\'a! IS 1:U~U
sílani :IZ lsten és :lZ ember idnli önz.ctlen. önlel:íldoz.6
S"Lcrctetét. Istcn ig:w.s.'igoss.'ig:ínak :l KriS"/.t~s ha!:íl:ít ~öve
leló beállít.1s:t nem egyeztcthető ÖSS"LC a JéZUSI t::U1ll1sok
egyszerúségb·cl. ov. isteni S"l.crctct :l lIal:ll1os ér\'ényé,'cl.
Abban a hitben . amelyct az cgy~á..-: fog:llmaZOIt m~gh~:
e!!.yS'Lerú krisztusi lénycg m:'ir ahg Ismerhc.tó rel. . '.arnclyre Jézus anél kül hí\'(l{t. hogy ~zt :l hltct. dcfi~tált:'
,·ohl:1. az a hil. amely ?:íl apostol szerint ISlen aJ:I~ldék~ ~
üdvösség elnyeréséhcz. a~ egyh:\7:h:m .~I~gh.~~á~A'i.~
magyar.íz:ltok szö\'evénycbc kc nlll cs .1 kercsllé ~~
alapj:"lt jclcnló egyszcru hil elveS"Llellc ~al6s tarl:lhn~l' k •
hit helyfl elfoglalta :I val l;ísoss.'Íg. :Iflll pcd~g scmn~p
pcn ncm azonos a hillel. mikélll nem leheto egyen
gl
jel az onodoxia és :1 kcrcsztéll)'ség közé SCIll.
dr. S1.lUnldJC1.)' Zoluí n
{f"ol)/"";s" U>t,·,tJ.r.iI uj",lw.1
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Az Egyházi
Folyó ev második negyedévi rendes ülését
1992. JÚniUS 5-en tartona. A nagyszá.mban

Képviselő
!,lZ

EKT

f!l~~je!ent !an~'

csosok pozrtfva n ertékellék a tavas~ , te~d~lVuh fö.lan3'cs~·
lés (IV.3.) eredményeit. így a györi ön_allo !gyha.z~oz~eg
megalapitasat, a z elnökség mi~1 v,!z~ tol est ul el kodifi ka lását, a z uj lisztségvise lOk mege rosft:eset. é~ a Fö~anác~. V~·

lamint Kepvisal6 Tanács illetve fegye lm~ b lzo~sago.k k18g9szft:esát, újraválasztása!. Kiame l~ et/5 mS9 az a~ogo .egyházi jogalkotási program alfogadasa, ami azt Jet.en~,. ~ogy
1994 öszére korszerO szerveze,ti és fe~lY.el~1 .torvenyt,
nyugdijszabályzatot és kinevezésI választasI .torvenY1 ~ belsó ügyviteli és oktatási szabályzatol kell kidolg.oznI. Az

EKT kijelölle az egyes cimek irán'yíió ~z~n<esZI~f1. akik a
lervezetek kimunkálásához haladek _nelkul hoz.zá!<-ezdhe~
nek. Ami az Egyház nem kíVán! terhet, a Husz\l-lele kárt"'rftés; kérdés! iIIe!i, az EKT sajnálattal vette tudomásul,
hogy peren kív~H őnké~les . t~lje_sités hiány~b~n kényt?Jen
az ügyel igazsagszolgatlalaSI forumok~ "Inn~. IIy~n ert~
lemben megbízásl adott dr. Jakab Jeno lelkesz JO~lana·
csosnak a szolgálati lakás kiürítése, és dr. MUNay Samuel
jogtanácsosnak a gazdalkodási hiany tárgyában birósági
eljáras megindítására.
A gazdasági kérdések körében az EKT elfogadta a MUE
1993-ra szóló végleges kőltségvetese t , tovabbá indokolt
mé rt ékű közpon ti támogatáSI szavazott meg a hódmező·
vásárhelyi és koreserdl egyhazközségnek beruházás i célokra.
A személyi ügyekre att eNe az EKT - dr. Jakab Jenő javaslatara - kooptálta tagnak a képv iselő tanácsba (az el·
hunyt lörök Tamas helyére) Szücs György p estszent lőrinci
presbiter-tanácstagot, majd dr. Kozma Tamásról hallgatott
meg elöte~ esztést . Az előadó dokumentálta, hogy Kozma
Tamás alia rendszeres kapcsolatot tart az E gyesítő Egyhaz SleNezeleivel (pl. PWPA = Professzorok a világbékeért), ami összeferhetetlen egy unitárius vezetőtisztség egyidejű betöltesével. Az EKT egyhangúlag úgy döntött, hogy
dr. Kozma Tamást felfüggeszti teológiai intézeti felügyelő
gondnoki megbizásaból: ennek folyományakent nevezett
EKT-tagsága is szünetel. A Ké pvis e lő Tanács ugyanakkor
határozatban határolódott el egyes szekták (Moon, Scien1010gY) vallási vagy világi szervezet eitől s ilyen ért elemben
hivatalos nyilatkozat kiadására kötelezte az Elnökséget.
Fontos helyeI kapott az EKT anyaegyházzal fennálló
kapcsolatunk szorosabbra IOz9se. Az ügy j elentösegere tekin tettel az e tárgykörben hozol1 határozatot teljes terjedelemben közöljük.

..A külföldi kapcsolatok tárgyában 1992. II. ' -en hozott
határozatára visszautalva, az EKT újólag kiemeli az e/delyi
anyaegyházzal való szoros és rendszeres kapcsolattartás
fontosságát. Ennek megvalósltása érdekében - az 1992ben történt kezdeményezésekre és a Székelyker esztúron
'.993. V. 9-én lezajlott ad hoc egyházközi beszélgetésre is
figyelemmel, bizottságot jelöl ki az alábbi összetételben:
Püspök, Fogondnok. Jogtanácsos, Egyházi titkár

Ak adá~yo.Zl a~ás ese!én a püspököt a püspökhelyett es
vagy .a k~:lZü.gy!gazgato , a f6gondno kot a f6gondnokhelyettes kepv!seh.
A ~izOllsá9 az erdélyi anyaegyháznál létrehozandó hasonl~ IestülelIel ~sszehangoltan kialak~ja a munkamódszere.t , a találkozok tematikáját, röviden: együHmüködési
szabalyzatat.

Irány~lv~ént a.z EKT leszögezi a kapcsolall artás folya·
matossagat, a ~l! negye.dévente történó tájékoztató-egyeztetö megbeszeleseket IeIenI felvállva Kolozsvárott illetve
Budapesteo. A megbeszélések terjed jenek ki elvi és gya ko/lah értelemben ~z e.g~hAzi ~g alkotás, a Teológiai Intézel és a lelkész-ulanpotlas, a kladvil.Oy és dokumentáció-

Tanács ülése

csere, az unitárius szertartásrend és teológIa kérdései/e
közös rendezvényekre. és kölcsönös meghIvásokra. fiu:
töndij ügyekre és minden, a kél egyházat érlntö problémá-

m.
Sürgo.sseggel kell foglalkozni a Magyarország számára
K?Io~ sv~rott tört_éno. lelkészképzéssel (Iétszamigény, költsegvlseles), tovabba ezen belül a budapesli evangélikus
karon tanuló hallgatók diplomaszerzésével (átiratkozás
különbözeti vizsgák, stb.), végüt a budapesti Unitárius Teo:
lógiai Intézet ilyen státusának formális megszüntetésével
és a helyebe lepő intézmény kialakíi.ásaval (elnevezés, jo_
gositványok: küHöldi oklevelek honosftása, lelkesz-utókép zes, világiak képzése, diakón i a).~
Végül beszámolókat hallgatott meg es vett tudomásul a
testület ~e lnök.ileg intézett" loly6 ügyekrOl, egyhá zi életünk
eseményeiról és a székelykeresztúri gimnázium , 993, V.
9-15. közön ren dezett bicentená.riumi ünnepsegarÖI. Utóbbin Egyhá.zunk magas szinten képviselt ette magát és híveink egy kb. 30 los csoportja autóbuszos kirándulást is tett
a Székelyföldön, melynek talán legszebb, legmeghittebb
állomása a vargyasi látogatás volt.

Or. Lörinc1. Ernö

Al. utóbbi idliben s1ii rn)'r.l ke ll hírcsztelések és :l'wk
kap('s:í n hnnii nk - kűl i'mb iizil forr:\sokb61 - érkezett
j elzések, \'a f:lminl hí\'t'illk és :I szélesebb kö.wélemény
tlíj tl koztlltJÍsú nak szükségessége arr.a k é n)'!I~le rít en ek ,
hogy Eg)'h{ll.unk nevében a7_alá bbi

NYILATKOZATOT
hozzuk nyilvá nuss:ígr.a :
'rorténefmi Eg)'há"ltlok, II i\'lag)'arurs7..ígi Ullit:í rius
Eg ~' há 7. ötöd ik é\'sz:íwdos fcnn á ll:ísil alatt mindt'okor
IIlcgilrizte ün{lllóság:'l t CS függetlenségét.
Nem fefel III ~ a \'aIÍls{lgnak az II híresztelés, hllgy
Eg)'h:ízullknak b:irmiféle küz ... \'agy kapl'Solata \'uloa :l
SUN M YUN G MO O N tiszteleh!..'i {,Ital \'czd ett ún.
.. EG YESiTÖ Et;YU ';\ZZA t" , \'agJ llZ á ltala afapított
CAUSA INT ERNATIO NAL ne\'ü "ihigi S1.en 'ezettel, a
Professzorok a Vif:ígbékéért (l'WI'A) nt' \'ü szcr\'t'zeut'l,
iIIell'e bá rmih'eo ne" ü , de hasunió cé lú \'afllísi \'agy világi szen 'czcltel. Ezckt üf sem lInyag i, sem más természe t ű jullal:íst soha nelll kapolt és nelll is fog:ld cl. Velük soha nem lIIííkiidiilt eg ~' üll scmmiftlfe l' afl {L~ i \'agy
világi te\·ékcn.\·ségbcn és ezt I I j ih 'iiben selll t ~""I. i .
Mások \';lII:isi Illeggyiiziidését tiszteletben wrl v:!, S:~
ját keres7.télly unitárius hiteh'einket SCIll 11I6do;'IIllIII,
scm más i r:i n~' 7..a t u k bcfol)'ásJÍra mcgl':'1 ltu7.tatlll nem
S7.ándék07.unk.
Kél·jük. hog y fentiek. minI tén.\"1.>k és minI l17. egéS1. és
egységes Mllg~' :mll"s7il g i Unit{lrius Eg.yház s~.:ínllí ra fefelösseggel kijll'leúí kijelentések, nllndcnkl S1.:í nlllnl
szolgá ljanak sú \'cs tudmn:'lsuf .
lIuda pesl, I'.I'J3, junius IS.
i\ l u.:, :U1n'S'dij,: i Unit ári us ": j,:} hli/.

Ké" ,' lsd ;' Tll n :l ~~u

UN ITA RIUS ÉL ET S

Le vé l
a z IARF főtitkárától
1)/

Koh/'''' 1hm' \·jlágs/th'crségllnk. :17. IAJ<F fÓli rk:'irn

máj us clcj~n IIlcgJáwg:l1la cgyhállUl k:1I is. ütbotn a szé·
J..cly l..cl'CS7 tlin UnncJlségc k~ . B u.d:p~:S [c n n,lcgbcS7.élésr
fol yl:lIOIl cgyh:\7unk lelkés7.1 és \'11.1);1 vczcr6r\'c l. KomoIy:m é rd e k l ődöt! jöv6bclll te rveink iránI. kmönös tek intettel:l \'olr eg)'h:1/i ingall:mo k ra \'ona lk07.6.1n.
V i.~sz:l l ér\'c

Oxfordha a fót irkár meleg hangú Ic\'élbcn

kÖSI.Önrc mcg BC!lcl.c ~ I árl on egyházrónek
1)I.:.,.~li

vcndég l;\lás l. a Kololsv:írig való

:J

szívc..'i hml:l-

killőn

aulóbm.-I.I.

melyet s/.:'imár:l biz tosfro lh mk .

Levelében hangsúlyo1.01!:m kitér a magyarorsz.1gi vall:ísos hclyl.Clrc. :1 késl.iill'íbcn lévő új cgyh:'izi ~?rv~nY~ll6do
SIlásra. majd felhívja az cgyh:lzffin kC rc.~l t u l tll vc mk figycl mél egyes. a nyuga.i uni táriusok iíHal veszélyesnek

ítélt

v;ll1 ~si

kÖl.tI.sségckre. \Í n ...szcktiíkra".

Az al ~bh bklx Ul szó szeri nt idézünk

l evelébő l :

.. ... az un il~rius és ..Szr.badel" fi Va ll:'isok Vi l:\gszövetségc, a7. IARF-nck nincs semm ilyen szcrvezeti kapesol:lta:lz
Egyes ítő Egyh:'izz:11. ill. :l Sciemology Egy h:í ~z;II, sem
aw k b.'\nninemtl szcrve/.ctével. wlgy CSOPOflJ~\';l1. AI
IARF soha nem szponzor:'ilt. szen'Cl.clt . V:lgy veu résl t
olY:lIl progr:1I110klxlII. melyckct a fent említeU két egyhal.
kezdeményezett , soha nem v:'ill:lln;t közös pl:ltformot azok
k épv i sel ői vel.

Kirchentag 1993
A német Evangélikus EgYház Junius 9-13. közöt! Mün_
ch enben rendezle meg a 25. Kirchentag-ol. (Szabad lorditasban: Vallási Napok.) A kétévente rendezésre kerülö eS9mény, mely az öku mené jegyében zajlik. az idén külónósen
aktualis cimet kapon: Nehmet einander an - fogadjá/ok el
egymástl

A fendezvénysorozat központja a müncheni vasarvaros
volt, de a programok az Olimpiai faluban , a különoozö
templomokban és magaban a városban is zaj Ion ak. Választék volt bőven: ökumenitlus istentiszteletek. BIbliama_
gyarázatok. zenei- szin házi fesztivál, fiatalok fóruma. nök
fóruma. idösek fó ru ma stb., és a különbözö egyházi kamabemutatkozása. Jómagam a Magyar OkuII
i
I I
mentem. Egyik pavilonban
rendeztük mi is meg i
a Szeretetszolgálat menekültügyi, külföldi és
iszocialis munkájaról. A nagyszabásű eseménysorozat 150-200 ezer embert vonzott, és
örömmelliIttam, hogy az érdeklödök több mint fele fiatal
volt, akik egyaránt érdeklödlek a vallási, valamint a mene.
kültügyi és szociális problémák iránt. Jó lenne, ha nálunk
Magyarországon is egyszer elkezdödne, és késöbb hagyománnyá v álna egy ilyen Ki rc hentag- sz erO, ökumenikus rendezvény, amely az embereket és a vallásokat egyaránt közelebb hozná egym áshoz .

'"C,,;

Az oka ennek nagyon egys....criL mindkét szcn·el.ct
olyan meglévcs7.t6 módon kö ....clcdik Ill:\sokhoz. mely félrcénhctó. Pid.: az Egycsítő EgyMz az összejövctelcin kl's'lÍtel1 fDlókat ligy haszn ~ lj:l fel. milllha az. azokon S'l.ercplii
rés1.I\'t~vök az adoll egyhá .... t:'imog:llói. vagy tagjai !elllk' nek. hololI lehet. hogy aJ. ilktó slemélyd 1)lISl1a énleklil.
désből \'ohak jelen. TovnbM az E gycs ít ő EgyMz teh"
kcnységét kmönhőző szen'e7.elek neve alall rejti cl . anll'
Iyck nemzetközi v:III:'isok közölI i csoporl névcn mllköd ·
nek. ugyanakkor al. Egyesítő Egyh:íz közvctlen feHigyekh'
alá t:lrtoznak . Egy sn bad társad:lloml'l;.lIl joga V:111 mirukn
val1:\sI fele kezetnek. hogy tc"ékcnykcdjék - ameddig .1
törvényeket nem sérli . dc az IARF és tagegyh:h.;tl !lern
fognak egylittrtlíiködni ezekkel :l s1.ckl:'ikkal."

Dr. Rolle rt Tracr fől i tk:\J' ill tan67-kodjS:1 soron mcghcszélést fol ytatolI II .. Fehérhhhall":1Pur/mm!!!/ EII/bt'fjogi.
\'(ll/úsi h Kis('IJIJSégi Bi:ollsdgfÍ!!ak alclllökévcl.

Pünkösd-e a Pünköst?
MIkor hatvan évvet elelön a kololsván ullltanus teológl3n Gátli
lÓllnc uJszovetségl és gÓfög nyelvi prOlesfolortól a görögöt ta·
nultuk, telhivta ligyetmilnkel. hogy a magyar pOnkösd folÓ helye·
sen pOO",öst. mert a görög nl."(tlllO<m\ folóból szármaZIk. Korábbi
énel<.eskonyvemk IS a pilnl<.óSI klteJllzésl haszoA)ák és Dr Borbély
tstván po-otessUlr IS egyIk. a leológlal hallgatói!. részére kladon M ·
lan J9gyzetében (az én példilnyom aháborUDan etkaltódon, igy
n8m tudom $.lÓ szerml idézm) a pilnkösl m9llen loglatI áIIásl MIkor df ReZI Elek kolozsvári leológlai prolesszomak erröl be$lét·
18m. Ö a pilnkósd k.stejezésl helyeselte
') r. ,1akab .Ie nö
A Sze,*eszr6s4g m89J99Yz&u ' A ,piJnkosr a mal hetyes~s
&lennI .pUnkósd' ként Irandó (HelyeslrásI kézlszó!ár . AkadémIa!
Kiadó Budapest, I ggI , 512 oldal)
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Neukamm elnök
magyar állami kilÜntetése

•

•

Egyházközségeink életéből
Konfi,maciós ünnepség a Nagy Ignac utcai templomban

Ötvenéves évfordul ó

1993. ma;us 3Q.án, '
pünkösd ünnepén a
9yíilekezet elön m99je-

Benns6séges ünnepséget rendeze"
a Budapesti Unitárius Egyházközség
és egyetemes egyházunk Bencze
Márton lelkész, püspökhelyetles tiszteletére, akit t 943. juli. t-el neveztek
ki a H6gyes Endre. (akkori Rákos) utcába segédlelkésznek.

lenl es hitétől vallásI
lett 19 ifjú. akik az
1992-1993-a5 valláserkölcsi nevelői év során példas szolgalom.
mal elsajál~Oltik az
unita/ius vallás hit1é1~
le~ es az Unitárius Katé kérdéseiru;k megva-

Az ötven éves évfordulóra rendezeM
ünnepi istentiszteletre, juni. t2-én ketült sor, a volt Misszió házban. A szószéki szolgálatot Bencze Márton, mint
ünnepelt végezte, majd a köszöntök
so/ában elsökElnt erdélyi egyházunk
föpásZ1ora, dr. Kovács Lajos püspök
evangélium i idéze"el, tartalmas beszédben szólo". ot köve"e Bartók Béla főgondnokunk , dr. Ferencz József
ny. püspök, aki személyesen is jelen
volt Bencze Márton 50 évvel ezelMí
beiktatóján .
A kolozsvári teológia nevében. ahol
Bencze Márton lelkészi oklevelét szerezte dr. Szabó Árpád szólott, őt követte a hazai lelkeszi kar és budapestiek nevében , a budapesti társieikész,
Orbókné Szen/-Iványi I/ona .akiket Isten Lelke vezere!, azok Islen fiai"
Róm. 8,t4. Igevel. Kifejezte köszönetet az ünnepeltnek azell a peldamutató, életa~ es ,szolgálatart. amelyet egy,
hazunkert vegzen az öt avtized alan .

.

laszolilsava!

bizo-

nylollak, hogy alkalmasak arra. hogy az Uni·
tárilJS Egyház öná!ó
tagjaiva váljanak és ré·
szesülhessenek éle1Ükben elöszőr az urvacsorai kenyér és bor jeikepes kegyeiben.
A lelemelö szertartás sOlan csod3lalos punkosdi közösséggé forrt össze az egesz gyUlekezet. Múk, jelen és jövő egyiltl és egyszerre
tett tanubizonyságot az egy lsten és emberszeretet örök eszméi me"e!!.

A szertal1as végén az ifjak fogadalomtétellel és eskwel kötelezték el magukat az Un~á·
rius Egyház szolgálatara. Ezt köve/Gen Ben:Zf! ~on pü~~elyeltes k~zf<ilélel.lel meg·
aldona es bibtiaJ Igekkel bocsaIolta ú1lukra al
ifjaka\.

I

Peslszentlőrinc

úr:asllala mellől kölen hangon a ~sz • .,InYllvanítást Közvet·
lelend0 asszr: y ite~b h09~ még a FŐtislgfllatál a
~ en 'ljéfte meg szol·
....
PQSlSlentlőnllCt 9yOlekel etn k
.." moSI mély,yasza.b
' .
e .
.e191 F6 .
an .IS teljesrtene
Igá·
hogy m:~on SUIva!! alZaJ !9jezle be
Io.el és
Ita a konh.maló növendéke:
9YUk!J..el~ :mplomOI .tsútoláSlg meglot lo

~iak

es az egész

.Legyelek okosak mint a kigyók és szelidek,
mint a galambok"
(-Mt:10,t6-)

Konfirmá ció Kocsordon

megtöltölték, lelkészeink
kozül i ~ , t~bben jelen voltak, egyházunk vIIagi vezetői, presbiterei társaságában.

sl~~leK~:s, L
10S.:!l

lsten aldása kísérje az
gyiilekezet eletel.

I

z~ufo l aslg

PeSlSlen.!lönncen POnkösd első napjan
~Onnepl IstenliSlUllet keretében dr. JaDr ~'1lelké.s z a szószékrol köszön tötte
v ?s LaJ~ kolozsvM unitárius pOs.
pokOl: akinek hitvese váratlan elhunyta aj.
kalmaból kilejezte al egyházkózség és a
maga nevében őszinte egyOnén ését.

kol.

>-_____________________________

':Iiv~i n.k a Högyes utcai templomot

A meghitt, felemelő ünnepseget
sze/etetvendagseg követle, ahol a hívek t~ál kozhaltak erdalyi egyházunk
vez~to~e l., s alkalmuk volt feJidazni az
elmult evtlzedek egyházi eseményeit .

A felkesz~esért es a csodálatos unnepsé-gen ~Ie.sse ~sz~nel Orbó/me Szent·/vanyi Ilona I.elkesznol, Sandor Gy. Mátyas hiteleli mun·
katarsal, Vadady A/tila kánton, valamint Musz·
ka Ibolya és Szolga Tőkés sándor hitoktat&.

Ket év Ulan. majUS 2J·án, Ujra konflrmació
volt Kocsordon. Harom helybe~ Ilövendékunk,
Jakab Emese, Jakab Endre és Székely Anen
melli!!t harom környékbeli is konfirmáM: Dusa
00na Debr~nböl, Fe!llös DáviMerenc és
Ko~ Szabolcs Vásárosnaményból. A hely·
belieket nem volt nehéz kitogáslalanut felke.
szfteni. Tulajdon szorgalmuk és szuleik oda·
adó öntudatossága sziwonalas sZeleplést
ere<!ményezel\' Kettejök tesI vére: Jakab Sanyika es Székely Borika meghatö szavalanaJ
kedveskedett teslvé/ének és a szép számu
templomi közönségnek.. A vendégkonfirmtook
Ie lkész~és8ben FeIlös Szabolcs szórvány·
gondnok S9Qédke z&tl

A helybeli szu lök goAdoskodlak
a templom pazar feldísz~éséröl.
Ehllez Jakab Ferenc un~árius vi·
rágkereski!dötöl ajándékba is kaJr
tunk dísznövényekel. A kontirma·
ció megörö~ésére a szülök egy
mikrofont adományoztak a vilanyorgonához, és kel szép, ernyOs
csill311 az imale/embe. Az adományozashoz a vendégek is hozzájaruhak. Al egyházközség imaköny·
vel és Török Tamas, nemrég elhalt
iró atyánkfia Un~áriusok c. könyvé!
ajill1dékozta mindenik növendék·
nek.. Felllös Szabolcs a Pro1esláns
Kör részéről minden növendéknek egy-egy
emlékJapot adott, saját három IlÖvendékének
pedig kulön ajándékozoh egy-egy könyvel
emlélq>lake!1et. Ez utóbbibót. pár szál virág ktwehiben a lelkésznek is. A virágokat az Mr
rvdbányai emlektáblához tette a megajándékozotl.
Az ünnepség magaval ragadla a gyiilekezelel, tovább mélyftve az unitárirs hitet. Az
öSSlellangolás nehezségeilek elkeriilés8ért a
gyülekezet mégis kéri, Ilogy a lelkész a SZÓl'
ványt kíilön szolgálja ki. Erre nézve leflál az
1990-09n kOIön megállapodás szerint togtlnk

es

~árni.
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Évzál"Ó"

"

hogy egy !Iv
bíbliaO,..elktulróI \\Id·

ko,zonetet mondani a
rélZ" minden hNOnk·
•

HfREK
A Föv'roal Önkorm*nY181 Jünlut
23·'n fórumoI rendezett az egyhÁuk.
kal lIaló kapcsolatok leJI.uté.ének
megalapozása céljából. A témék kö '
zön szerepelt az egyházi Ingallanok
helyzete, az Onkormányzat 6s az egy'
házak agyünmOköd6sa Q szociális
munka taroletén. o.mszky Gábor fO·
polg'rmesler megnyitó suval ulán
Paskai László bIboros. dr. H&gfKIOs
Ló"'", református, és dr. HarmAti Bila
avangélikus püspök méltanák. a ne·
hézs6gakel is megemlltve az elmült
IdOszak együttmOködését. Egyházun·
kat dr. L6rincz EmO fOgondnokhalyet .
tes -j ogtanácsos. dr. Jakab JfHlO lelkész -jogtanácsos és ifj. BImeze Md,.
tonné a Szociális Bizottság vezetOje
képviselte.

•

Külföldi Hfrek
Az Eur6pal Protestáns Magyar
Szabadegyetem ebben az esztend6·
tan elöször Erdétyba". Szavárón tar-

tolla évi akadémiai napjnit, jelentOs
számu erdélyi és magyarorszá9i
réSZNevOkket Az ökumenikus kerek-

asztal beszélgetés hivatalos meghl.
voll!a Orb6kn4 lelkásznö volt, de 9
konferencián részben rész t velt Ko/·

cssr SAndor marosvásárhelyi esperes
és Kis Mihály hódmez6vásárhelyi lel·

kész is.
Az EPMSZ

vezetőségében két uni·

tárius vallású lag is van: dr. Kende
P4tlN, Párizsban él6 tudós, és Fe,.nczy Sándor. kinek édesapja kolozsvári gimnáziumi landr voh.
A protesténs sznbadegyetam új el·
nököt vólosztott Sz6f16ssy Pál. Zürich -

ben álO mérnök szemalyében, aki II

slIAicl magyar protes\('ms gyülekezetek világi elnökQ. széles látóköre.
nagy mOvettsége. nyitolI egyénisége
mindanképp Alko.lm3ss6 te szik ft fel adat ellátásá/a.

•
Az Amerikai Unitárius és Unlver%.lUsta Egyház (UUA) 1993. jünk vé·
gén. ~szak-KarotinA államban IMotta
landes évi k6zgyOlésél. A közgyUlés.
rQ, majd az aZI kévelO nemzelkózi elOtoókn~
nökségi
megbeszélésre
SZ9nf-lványi Ilona lelkész kapo .. maghivást. aki kószénlOJéb9n totmácsollo
egyházunk jókfvánságM. és kérle.
hogy szen taijenek nagyobb ligyelmet
kIS egyházunk dolgaira. problémáila.
A kézgyOlés sOl6n Üj vezetOség vá.
lasztAsm is sor keiOlt. A megvátasztolt
uj egyh'zi elnök. dr. John BUflhr9ns.
voll New·Yom·' veletO lelkész. o nlQ'
del otor.IOgondnok: Den/se Dl.lvidoff
OZletosszony lan
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A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tenécsának Elnökságe ÜI1nepélyes megemlékezés t ta/l ott {\ Kól·
vin téri reformátu s templomb an az
6kunJ9nikus Tanács megaJakulosa·
nak 50. évfordulója alkalméb61. Az
ökumeniku s istentisztele ten igét hirda·
tett dr. H9fJ9dOs L6ránt reformatus
püspök, a Zsinat eln6ke. Egyházunk
részérOl Bencze MArtan p Ospékhe·
Iyettes velt részt a megemlékezésQIl
és az utána következO ünnepi közgyO lésen.

•
A Szlovák Köztársaság Hegykövetsége állami ünnepük, és SZ911t Ci·
,,/I és Szent M9tód Napja alkalmöból
klsplas ztlka- és ére mkiáll~é st , valamint fogadást rendezett a Szlovák
Kulturális Intézetben. A megnyitón. és
az utána következO el6ndóson. amely
feleleven~etle Ci /illhez és Matódhoz
kapcsolódó szlovók hagyományokat.
BenCZ8 Mdrton püspökhely eues voll
;elen.

•
Dr. Murvay Sámuelt egyházunk
vezetö joglanócsosal jünlus 20·Ón az
Erdélyi Kérök kongresszusán lU Erdélyi SzövetSég aleloökének válasz tottak. amely a Magyarok Vlh.\gszövelségének layszervezate. A lllegl lszlelO
lellldathoz szIvböl gmIulaiunk. és
ered ményes munkát kIvánunk atyánk liának.

olyAn métydobtn tárgyalják m-o.
hogy ,'találjanak 8rra az utra. am.1y
ezt a r.ndk~Ollon to. lérUdalml pltlb.
lémét a h!vOk Igénye tzerl", oldja
mog. Az angol ts német nytlvO SZ_kclóülé'eken. ahol ez egyházak logl
oktatási és nocláli. starepé/ŐI lol~
tanác.kodt. egyházunkat Benu.
MArton pOspökh_lyettes. OrbóIrnl
Sz.mt - l\/dny; Ilontl lelUunO é. I~·.
BfH"Icz. M.irtonn~ képviselte.

•
A Dévény Anne Alepltllány 1616.
konys6g1 g61aestet lendezett mt\lus
26·(\n a Vá.rosháza dlsztarm éban. A
bevételt n lótékonysAgl adakozast. VA.
lamint II nevas muvészek lelajanlott
fellép" d~át II nehéz helyzetbe ketillt
Al apfivány hosználja tel fennmatad á.
sa érdekében. hogy 600 mozgássérO"
gyil/meket továbbr('j ls gy6gy~llni tud.

Ion.

HALOTTAINK
- IXm~l~ r 1L~,tk 79 é\'~
- N,lndOI"I SlImlvr 7.1 é\' ~·s
- Dr. N~mc.~ NaSY M/scfllé Híni Er/_~é
\)Ct 97 "c\"\!S
- KuM csi Jánosné A. Ol\u~ Z!. u ,..s~nn~
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- olov. D:lvld l\ ~ru l)'lIé S1ép Id3 87 éI'~~
- S1r.C.~ ~hh.il }né Sl~lmán 7A.-Sfia 17
dr. Klilvn~1 An tnlné Konc1 Judlr 7~
éI'cs
"Icn [klJ'lII c'~Hlk~ PlhcI16r Cltá"Ol\l1l
1~~I\'ér~mlmck :"It,

,m}.lfOld ölében. Idkílk.
nck \kh· J'~~<gcl. il h ~1flmmnld l gY:!'1.<J1.1kl1.1k 1I'.:dig \'igllvtill:t~I .
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MagyaroruAgI Unitárius Egyhaz
F6swllolsu5
Orbókn' Sunt·tvinyi Ilonl
A$zl!fIo"mtösé!l mynk.1~V$1I1
S.~ndor Gy Mll1yÁs. GAII~ GIlbor.
Bencze FmnoskA

AnlllllesztÖ6ég elme
v NlIQY IQnk urCII ~ BOdajlMt. tOM-

"'elilton l 1 t 2801

•
Erdélyi kön)tJa somn a tordtd orstággyOlés 425. évlordulóJónllk ünnepségén részt veti és beszédet mondott Pozsgay Imf6.

•
..Az európai államok es 8Z egyh• •
tak kapcsotata II Illegvóltozolt v!lt\g·
ban" clmmeltartolttlk nemze!köl.1 kon ·
hltonelál BudapesterI május 26-28-19.
A háromnapos tanácskozás cé tl aként
tOzték kl. hogy az államok és al. ugyházak közéni legtolltosabb kérdéseke t

II"ldu: 25 842
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