
KÖSZÖNTŐ XJJÉV REGGELÉN 

A tovatűnt 1980-ik évtől búcsúzva, az 1981-ik esztendő reggelén 
első szavunk remegő áhítattal gondviselő Istenünk felé száll. 

Jézus tanítványait és munkatársait, akik életprogramjának hallga-
tói és áldott tevékenységének részesei voltaik, a sóhoz és világossághoz 
hasonlította, akiknek az a hivatásuk, hogy az Istennek tetsző élet ízét, 
zamatát az ő tanításai szellemében továbbadják, és önmagukból fényt, 
világosságot árasztva, az eszményi élet, az Istenországa eszméinek hor-
dozóivá válva, a tanítvány nevezetre méltóknak bizonyuljanak. 

Jézus fellépésében, szavaiban., mondanivalójában, egész lényében 
volt valami egészen rendkívüli, lenyűgöző és elragadó, amit az egyik 
evangélista tömör jellemzésben így fejezett ki: „És elálmélkodtak az ő 
tanításain, mert úgy tanította: őket, mint akinek hatalma van és nem 
úgy, mint az írástudók." 

Ez a gyökerében más, ú j felfogás jut kifejezésre Lukács evangéliuma 
22. része 24—27. verseiben: ,,A pogányokon uralkodnak az ők királyaik 
és azokat, akik hatalmat gyakorolnak, jótevőknek nevezik. De ti ne úgy 
cselekedjetek, mint a hatalmon ülők; hanem aki a legnagyobb köztetek, 
olyan legyen, mint aki a legkisebb, és aki a fő, olyan legyen, mint aki 
szo lgá l . . . Mert én tiköztetek olyan vagyok, minit aki szolgál." 

Űj esztendő reggelén az idézett jézusi szavak nekünk, szent elkötele-
zettségképpen ezt jelentik: a világban, a mindennapi élet állandó kísér-
tései közben általában tülekedés folyik a hatalomért, az uralkodásért, a 
mindenáron való érvényesülésért. Nekünk azonban, késő tanítványoknak 
ezzel a szemlélettel erőnk teljes megfeszítésével szemibe kell fordulnunk. 
A mi célunk egy pillanatig sem lehet a hatalom, az uralkodás bármilyen 
formája. A mi hivatásunk a szolgálat: szolgálat a kettős jézusi szeretet-
parancs és az ahhoz szervesen kapcsolódó többi evangéliumi követel-
mény szellemében. Nekünk úgy kell az evangélium eszméi diadalmas 
hordozóivá válnunk, hogy az elsősoriban a családtagoknak, a szomszé-
doknak, a munkatársaknak, a barátnak, de ugyanakkor az ismeretlen 
felebarátnak is önzetlen szolgálata, megsegítése, oltalmazása, védelmezése 
legyen társadalmi, nemzeti vagy vallási hovatartozásra való tekintet 
nélkül. 

Ha Jézus tanításai szellemében mindennapi életünkben gyakoroljuk 
az egymás iránti szeretetszolgálatot, kiérdemeljük a legnagyobb tisztes-
séget, a 'tanítvány nevezetet. 

3 



A fentiekben tehát adva van ebben az esztendőiben is az Isteniben 
diadalmas hittel bízó és kötelességeit maradéktalanul teljesítő, a több 
mint 400 éves egyházi múlt nemes hagyományain álló és a fokozatosan 
megvalósuló szebb, igazságosabb, áldottaibb közösségi élet minden nemes 
célkitűzésében öntudatos lélekkel részt vevő hivő keresztény és unitárius 
ember feltétlen szeretetszolgálata. 

Kérem a gondviselő Istent, segítsen minket abban, hogy etaben az 
esztendőben is tudjunk úgy élni, szeretetszolgálatunkban új ra meg újra 
úgy felmagasztosulni, hazánk, népünk és egyházunk előmeneteléért úgy 
dolgozni és imádkozni, hogy a jézustanítvány elnevezésre méltóknak bi-
zonyuljunk. 

Isten áldása legyen Szocialista Köztársaságunkon, annak vezetőin és 
minden állampolgárán. Gondviselése áradjon ki templomainkra, egyház-
községeinkre, egyházunk és egyházközségeink világi és egyházi vezetőire 
és minden buzgó gyülekezeti tagunkra, valamint nemzetiségre és fele-
kezetre való tekintet nélkül minden jószándékú, önmagából a békesség 
és megértés szellemét árasztó emberre. 

Egy Istenünk áldása nyugodjék meg mindnyájunkon és adjon békés, 
eredményes, áldott újesztendőt. 

Dr. KOVÁCS LAJOS 
püspök 

Dr. KOVÁCS LAJOS 

SZÁMOTADÁS EGY ESZTENDŐ PÜSPÖKI 
TÉNYKEDÉSEIRŐL 

Főtisztelendő Zsinati Főtanács! 
Az 1980. március 22—23. napjain tartott Egyházi Főtanács óta eltelt 

időszak jelentősebb püspöki ténykedéseiről az alábbiakban terjesztem elő 
jelentésemet. 

1. Változások központunkban, egy házköreinkben 
és egyházközségeinkben 

a) Egyházi Központunkban legutóbbi Főtanácsunk óta személyi vál-
tozás nem volt. 

b) Az egyházköri közgyűléseinken végbement választások eredmé-
nyeképpen a kolozsvári egyházkörben az esperesd tisztségben változás 
nem történt; az egyik köri felügyelő gondnok Bállá József sinfalvi 
atyánkfia lett, a másik tisztség egyelőre betöltetlen. A székely keresztúr— 
udvarhelyi egyházkör esperese és felügyelő gondnokai továbbra is 
tisztségükben maradtak; az ú j köri jegyző Lakatos Gyula homoródkasrá-
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