
nevében NEM-et mondunk a háborúra. Az életet a maga valóságában 
csak a nyugalom és a béke feltételei között lehet élni. Békét akarunk, 
virágzó életet, derűt, mosolyt. Mert ez az emibernek való élet. Egyhá-
zunk egyhangú támogatását azért nyerte meg a SZDEF felhívása, mert 
ezért az életért emelte fel a hangját. Munkánk által mi országunk és 
az egész világ békéjét óhajtjuk szolgálni." 

A nagygyűlés november 26-án felhívást fogadott el az államok kor-
mányaihoz, az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez és a világ jót akaró 
embereihez a béke megmentése érdekében. A vallásfelekezetek konfe-
renciája végül táviratot intézett Ndoolae Ceausescu államelnökhöz, ki-
fejezvén a lelkészek és hívek egyhangú akaratát, hogy mindent meg-
tesznek a fegyverkezési hajsza megállítása, a leszerelés és a béke biz-
tosítása érdekében. 

Az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa december 3-án tartott ülé-
sén tárgyalta a SZDEF leszerelési és békefelhívását. A gyűlésen jelen 
volt a Vallásügyi Hivatal részéről Iulian Sorin igazgató és a területi fő-
felügyelő. Az Egyházi Képviselő Tanács meghallgatta dr. Kovács Lajos 
püspök részletes előterjesztését a békefelhívással kapcsolatos intézkedé-
sekről, valamint a vallásfelekezetek bukaresti békekonferenciájáról. A 
SZDEF leszerelési és békefelhívásának, valamint a vallásfelekezetek bu-
karesti nagygyűlése felhívásának felolvasása után a tanácstagok ré-
széről többen szóltak hozzá. Az egyház nevében az E. K. Tanács teljes 
meggyőződéssel csatlakozott a SZDEF felhívásához, és vállalta, hogy 
minden lehetőt megtesz a felhívásban foglalt feladatok megvalósításá-
ért. Az unitárius vallás csak az élet, a haladás és civilizáció oldalán 
állhat. Más választása az evangéliumi vallásnak nem is lehet — állapí-
totta meg az Egyházi Képviselő Tanács. Ennek értelmében felhívta a lel-
készeket, hogy a szószékről olvassák fel a SZDEF felhívását, és annak 
szellemében tartsanak prédikációkat, imádkozzanak a békéért és vegye-
nek részt a béke védelmét szolgáló minden megmozdulásban. 

Egyházi Képviselő Tanács táviratot küldött Nicolae Ceausescu állam-
elnöknek, kifejezve egyházunk csatlakozását a SZDEF leszerelési és bé-
kefelhívásában foglalt nemes célok szolgálatához. 

Mi megtanultuk, hogy a békét alapvető értéknek tekintsük s mint 
ilyent mindenekfölött óvjuk és őrizzük. Hit- és életfelfogásunk sze-
rint a vallás legnemesebb célja és feladata nem lehet más, mint az em-
beriség szolgálata. Amikor NEM-et mondunk a háborúra és állást fog-
lalunk a béke mellett, akkor az embert és Isten legdrágább ajándékát, az 
életet szolgáljuk. 

FELHÍVÁS 

a Románia Szocialista Köztársaságban levő vallásfelekezetek felhívása a 
leszerelésért, békéért és az emberek és népek közötti egyetértésért. 

Mi, Románia vallásfelekezteinek képviselői a határokon kívüli nagy-
rabecsült vendégekkel együtt, hitelveink szellemében és híveink ne-
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vében, akiknek szellemi és lelki irányítói vagyunk, a béke ügyének szen-
telt nagygyűlésünkön, amely Bukarestben, október 25. és 26. napjain a 
jelenlegi nemzetközi helyzet megvitatására gyűlt egybe, megrendülten 
állunk a nagy veszedelemmel szemben, amely az egész emberiség el-
len irányul. 

A világ minden részén élő jóakaratú emberekkel együtt m)élysé>-
ges aggodalommal figyeljük a fegyverkezés, különösen a nukleáris fegy-
verkezés óriási méretű kiterjedését, a feszültségek és ellentétek állan-
dósulását, az uralkodás törekvésének kihangsúlyozódását, a befolyásos 
övezetek feletti jogosulatlan ellenőrzés folytatódását, amelyek mind a 
népek biztonságát és függetlenségét és az emberek közti egyetértést 
veszélyeztetik. 

Egy ú j háború növekvő veszélyével szemben nekünk, a szószék szol-
gáinak, akik az emberek és népek közti békét, igazságosságot, egyen-
lőséget és testvériséget hirdetjük, szent kötelességünk a földgömbün-
kön levő életek megsemmisítésének a megakadályozásáért ténylegesen 
munkálkodnunk, tudván, hogy az élet a legértékesebb ajándék, melyet 
Isten az embernek adott. 

Az emberi szellem egyetemes értékei megőrzése nagy felelősségé-
nek a tudatában, az igazságosság és a legfőbb jó nevében, amelyek 
mindannyiunk hitfelfogásának alapjai, valamint országunk egész népé-
vel és az egész világ békeszerető embereivel való teljes egyetértés-
ben fokoznunk kell erőfeszítéseinket a béke megvédéséért földünkön. 

Lelkiismereti kötelességünknek tekintjük, hogy Románia egész né-
pével együtt válaszoljunk a Szocialista Demokrácia és Egység Frontjá-
nak leszerelési és békefelhívására, amely országunk legszélesebb körű 
szerve magában foglalva az összes tömeg- és közéleti szervezeteket, va-
lamint a vallásfelekezeteket, amelynek a kibocsátása Románia Szo-
cialista Köztársaság elnökének, Nicolae Ceau§escunak a kezdeményezé-
sére történt, és amely az összes népek felé hangzik azzal a kíván-
sággal, hogy a lehető legteljesebb egységben történjék intézkedés a biz-
tonság, enyhülés és nemzetközi együttműködés legsürgősebb tennivalói-
nak azonnali megvalósítására. 

Figyelembe véve a hitfelfogásunk szerinti okokat, amelyek a mai 
emberiség eszményeinek a támogatására hívnak fel, mi, Románia vallás-
felekezetei minden erőnkkel ki kívánjuk venni részünket az emberek 
és népek közti béke megteremtéséből, határozott nem-e t mondva a há-
borúnak és a fegyverkezési folyamatnak. Egyházaink úgy vélik, hogy 
egy új gazdasági világrend biztosítéka lehet a világban levő béke ál-
landósulásának. 

Mindezek alapján mi, a romániai vallásfelekezetek képviselői, sür-
gető felhívást intézünk minden állam kormányához, az Egyesült Nem-
zetek Szervezetéhez, valamint a világ minden jóakaratú emberéhez, hogy 
tántoríthatatlanul tevékenykedjenek a fegyverkezési hajsza ellen, az ál-
talános leszerelésért, elsősorban is a nukleáris leszerelésért, azért, hogy 
állítsák le és ne fejlesszék tovább Európa területén a középhatósugarú 
nukleáris rakéták elhelyezését, vonják vissza és semmisítsék meg a meg-
lévőket, tiltsák be a neutronbomba és más tömegpusztító fegyverek gyár-
tását és használatát. 

Ugyanakkor felhívásunkat a világ összes egyházaihoz, minden val-
láshoz és vallásos szervezethez is intézzük, hogy imádkozzanak a Min-
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denhatóhoz a békéért, jólétért és minden ember boldogságáért; hog) 
neveljék híveiket Isten és a felebarát szeretetében, az egymás iránti tisz-
teletben; hogy erősítsék a felekezetközi, vallások és emberek közti kap1-
csolatokat, a ma emberének szolgálatára, a béke, igazságosság, szabad-
ság és jólét erősítésére helyi, regionális és kontinentális találkozások 
rendezése által, amelyeknek célja, hogy erőteljes támogatást nyújtsa-
nak az élet megvédésének, az emberek közti barátságnak, összhangnak 
és együttműködésnek a szolgálatában, hogy a hívek lelkében minél na-
gyobb mértékben erősödjék az egymás iránti és az emberiség békés jö-
vőjébe vetett bizalom. 

Az összes egyházak lelkészei és hívei, az egész világ békeszerető em-
berei! 

Emeljétek fel hangotokat, mint a béke harsonái és mondjatok erő-
teljesen nem-et a fegyverkezési folyamatra. 

nem-et a neutron-rakéták és -bombák Európába való telepítésére. 
nem-et a nukleáris halálra. 
Őrködjetek a világ békéjén, őrködjetek a világ életén, földgolyónk 

életén és békéjén. 

Románia Szocialista Köztársaság vallásfelekezeteinek 
vezetői 

DECEMBER 30. 

A népek történetében vannak fordulópontok, amelyek mélységes je_ 
jelentőségét az idő teltével egyre tisztábban látjuk. Ilyen számunkra 
1947. december 30-a, amikor a nép akaratát érvényesítve, kikiáltottuk a 
népköztársaságot. Történelmi tett volt, s mi azóta is hasonlókkal ír-
juk tele az ország krónikáját. A királyság eltörlése, a teljes politikai 
hatalom meghódítása a Román Kommunista Párt vezetésével, a népi de-
mokratikus rendszer megteremtése jelezte az áttérést a szocialista for-
radalom feladatainak végrehajtására. Hiszen nem sokkal a köztársaság 
kikiáltása után életbe lépett az ország első demokratikus alkotmánya, 
mely hazánk történetében első ízben mondotta ki: „a teljes államha-
talom a néptől ered és a népé". Ügyszintén alig fél évvel azután, hogy 
megszületett a köztársaság, államosították az altalajkinicseket, a termé-
szeti erőforrásokat, a termelőeszközök nagy részét, a bankokat és a köz-
lekedési utakat. Majd szocialista forradalmunk tovább ívelt köztársa^ 
sági létünk útján. Ahány év, annyi győzelem, melyet mindig kemény 
és nehézségektől sem mentes küzdelmekben vívtunk ki. S miután a 
szocializmus teljes győzelmet aratott minden tevékenységi ágban, meg-
valósult az egységes szocialista gazdaság, és 1965-ben országunk Ro-
mánia Szocialista Köztársaság lett. Az azóta eltelt idő szocialista kor-
szakunk sikerekben és eredményekben gazdag, gyümölcsöző időszaka. 

A köztársaság kikiáltása óta eltelt 34 esztendő történelmi szemszög-
ből a munka, a haladásért, a civilizációért és kultúráért vívott harc 
megannyi lépcsőfoka, harc a százados álom valóra váltásáért, azért a 
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