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Szeretett híveim! 

A tovatűnt esztendőtől búcsúzva és az ú j évet köszöntve, mindenek-
előtt gondolatban néhány pillanatra végigéljük az elmúlt esztendő fon-
tosabb egyházi eseményeit, amelyeknek középpontjában egyházalapí-
tónkra, Dávid Ferencre való emlékezésünk állott, márt írhalálának 400 
éves évfordulóján. Egyházi és egyházközösségi szinten egyaránt kegye-
lettel emlékezve, ünnepi zsinatunkon és a dévai vár cellája előtt áhíta-
tos lélekkel, hazai és külföldi hittestvéreinkkel együtt tisztességet téve, 
mély meghatottsággal magasztos szellemét idéztük. Ez emlékezés által 
istenhitünkben, egyházunkhoz való ragaszkodásunkban és evangéliumi 
lelkületet árasztó hivatástudatunkban megerősödtünk, megszentelődtünk. 

Mindezért gondviselő Istenünknek remegő lélekkel hálát és köszöne-
tet mondunk. 

Szívből jövő újévi köszöntésemet két bibliai vershez szeretném 
kapcsolni. A Példabeszédek könyve 20-ik fejezetének 15. versében ezt' 
olvassuk: „Van arany és drágagyöngyök sokasága, de drága szer a 
tudománnyal teljes a jak. a A 2. Tesszalonikai levél 2. részének 17. verse 
pedig így hangzik: „Isten, a mi Atyánk erősítsen meg minden tudomány-
ban és jócselekedetben." 

Példaadó tanítómesterünk önmagából minden gondolatával, min-
den szavával és minden cselekedetével Istent sugározta. Egész élete alá-
zatos, de öntudatos bizonyságtétel volt Istennek, az Atyának fensége, 
nagysága és az örök emberhez lehajló jósága, megbocsátó szeretete és 
gondviselése mellett. Hitt az emberben, szüntelen fejlődésének lehetősé-
gében, alkotó képességében, hitt, a mai nyelven szólva, a földi, világi 
tudományban. De különbséget téve a múló és az örök, a látható és lát-
hatatlan értékek között, minden érzésével, gondolatával, hitével és gyer-
meki bizalmon alapuló imádkozásával gondviselő Atyjába kapaszko-
dott, abban a szent meggyőződésben, hogy minden ismeretnek és titok-
nak végső megoldása Isten. 

Mi, akik az evangéliumi életeszmény hirdetőinek és cselekvőinek 
valljuk magunkat, ú jév reggelén első szavunkkal és első gondolatunk-
kal Istenünk felé fordulunk. Mulandó voltunk, kicsinységünk, Tőle való 
teljes függésünk tudatában remegő áhítattal lélekáldozatot mutatunk 
be előtte az ismeretlen ú j esztendő kezdetén, tudva, a zsoltáríróval 
együtt, hogy „ha az Ür nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak 
építői; ha az Űr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző". Ugyanakkor 
Jézus szellemében és mindig időszerű útmutatásai szerint tekintetünket 
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a földi világ, közösségi kötelességeink, felebarátaink iránti feladataink 
felé fordít juk. Egyfelől a múlt szent értékeit tiszteletben tar tva és fel-
használva, másfelől az emberi élet szüntelen fejlődésében, állandó tö-
kéletesülésében, a világi tudomány soha meg nem szűnő gyarapodásában 
őszintén bízva, és annak minden áldásos törekvését lélek szerint tá-
mogatva, magasrendű felelősségünk és hivatásunk tudatában hitet te-
szünk arról, hogy mint Szocialista Köztársaságunk hűséges állampol-
gárai mindent megteszünk azért, hogy ebben az évben is családi tűz-
helyünk, egyházi közösségünk, felebarátaink, népeink, hazánk és minden 
jóakaratú ember békességét, jólétét, anyagi és szellemi gyarapodását mi-
nél teljesebb mértékben, szüntelenül munkáljuk. 

Az apostol idézett szavaival kérem gondviselő Istenünket, hogy erő-
sítsen meg minket minden ,.tudományban és jócselekedetben". Erősít-
se meg tudományban és jócselekedetekben szeretett egyházunk veze-
tőit és buzgó híveit, hogy az evangélium szellemében, egyházalapítónk 
és hitvédő őseink útmutatása szerint hitükkel és példaadó életükkel jé-
zustanítványokká magasztosulhassanak. Isten áldása nyugodjék meg 
templomainkon, lelkészeink hitépítő szolgálatán, híveink áldozatkész lel-
kületén és áhítatos imádkozásán. 

Ilyen gondolatokkal kívánok mindnyájuknak békességet, megértést 
és szeretetet árasztó, eredményes, áldott ú j esztendőt! 

Atyafiságos üdvözlettel és főpásztori szeretettel: 

DR. KOVÁCS LAJOS 
püspök 

A KITELJESEDŐ DEMOKRÁCIA ÉS EGYSÉG JEGYÉBEN 

A szocialista demokrácia, az egység és alkotó munka szellemében 
tartották meg ez év január 17—18. napjain Bukarestben a Szocialista 
Demokrácia és Egység Front jának (SZDEF) II. kongresszusát. 

A széles néptömegeket egyesítő szervezet létrejötte híven tükrözi 
egyfelől a román nép évszázados egységtörekvését, másfelől az utóbbi 
15 esztendő mélyreható változásait. Ebben az időszakban az élet minden 
területén előbbre léptünk, gazdasági, társadalmi, szellemi, művészeti 
téren nagy fejlődésnek lehet tünk tanúi. Tovább erősödött szocialista 
demokráciánk, és az ország állampolgárai egyemberként veszik ki ré-
szüket közös hazánk, Románia Szocialista Köztársaság felvirágoztatásá-
ért, előrehaladásáért végzett munkából. 

Nicolae Ceau§escu elnök megállapítása szerint a „Szocialista De-
mokrácia és Egység Frontja felölelve a tömeg és társadalmi szervezete-
ket, a társadalmi rendünket alkotó összes társadalmi osztályokat és ré-
tegeket, kifejezésre ju t ta t ja egész népünk érdekeit és törekvéseit, nem-
zetiségi különbség nélkül az összes dolgozók együttműködését, testvé-
riségét és szolidaritási kapcsolatait". A 'SZDEF olyan nemzeti fórum-
ként jelentkezett, mely lehetőséget nyújtot t a dolgozók minden rétegé-
nek arra, hogy elmondhassa az országos kérdésekkel kapcsolatos vélemé-
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