
SZERETETT HÍVEIM, KEDVES ATYÁMFIAI! 
Ézs 65,17—25; Jel 21,1—5 

Az ú j esztendő első reggelén ezt a reménytkeltő, hitet ébresztő bib-
liai verset idézem: „íme, mindent ú j já teszek." 

Egyfelől a több mint két és fél évezreddel ezelőtt élt ismeretlen 
ótestamentumi próféta, akinek írását annak idején Ézsaiás próféta köny-
véhez kapcsolták, másfelől a János Jelenések könyvének hasonlóan is-
meretlen szerzője, bár őket időben nagy távolság választja el, egymás-
hoz nagyon közel álló szövegezéssel, rendkívüli erővel, uj jongó lendület-
tel hirdették, hogy Isten eget és földet, valamint minden teremtményt 
új játeremt, megújít , átalakít és ebben az új, boldog világban nem lesz 
többé igazságtalanság, gyűlölet, hanem minden vonatkozásban öröm, bé-
kesség és Összhang fog uralkodni a földön. 

A világ különböző vallásai általában két csoportba tartoznak. Egyik 
szerint a világ az isteni akarat kiáramlása, a hi t pedig annak elfogadá-
sát jelenti. A másik szerint a világ gonosz, Istennel szemben áll; a hivő 
embernek tehát attól meg kell szabadulnia. 

Az Ó- és Újszövetség lapjain olvasható ké t prófétai szózat sem azt 
nem mondja, hogy a világ teljesen jó, sem azt, hogy teljesen gonosz, 
hanem csupán azt hirdeti, hogy Isten a világot átformálja, hogy mindent 
új já tesz. Azért jön, azért működik, azért van szüntelenül munkában 
bennünk és körülöttünk, hogy megváltoztassa a világot és jobbá, boldo-
gabbá, igazabbá tegye azt. 

Mi, mint a jézusi életprogramot hirdető szeretetközösség, a két lán-
goló lelkű próféta szellemében ú j év reggelén hirdetjük, hogy a mi fel-
adatunk abban áll, hogy Istennek ezt az állandó, soha meg nem szűnő 
munkájá t felfogjuk, és abban, mint az ő munkatársai, szívvel-lélekkel 
részt vegyünk. Űjév reggelén így szól hozzánk az üzenet: nekünk Isten 
szolgálatában kell állnunk egy jobb világért, tele kell lennünk bizakodó 
reménységgel és lelki arcunkkal a jövő felé kell fordulnunk, amelyet 
Isten készít. Tudnunk kell, hogy egy pozitív erő van szüntelenül munká-
ban: Isten. Ö segít minket abban, hogy a Jézus által megálmodott esz-
ményi világhoz közelebb érkezzünk; hogy egyházunk és hi tünk iránti hű-
ségünkben rendületlenül megálljunk; hogy ne csak hirdessük, hanem 
gyakoroljuk is az evangéliumi parancsolatokat; hogy Isten szent lelké-
nek irányításával eredményesen harcoljunk a gyűlöletet terjesztő, bosz-
szút lihegő, embertelen, az emberi méltóságot megalázó lelkület ellen; 
hogy részt vegyünk hazánk minden haladó szellemű, szebb, jobb világot 
megteremteni óhajtó s munkáló nemes törekvésében és tevékenységében. 

Abban a feltétlen bizonyosságban, hogy Isten, aki ú j já te remt min-
dent azért, hogy tisztább, áldottabb legyen a földön az élet; aki velünk és 
közöttünk van és megszenteli, megáldja minden neki tetsző gondola-
tunkat és cselekedetünket, hivő reménységgel, jobb jövőbe vetett fel-
tétlen bizonyossággal és bizakodó lélekkel köszöntjük az ismeretlen ú j 
esztendőt. Szent áhítat tal kérjük, hogy áldása az egész esztendő folya-
mán áradjon ki templomainkra, gyülekezeteinkre, egyházunk minden 
hivő lélekkel imádkozó, hivatását maradéktalanul teljesítő, buzgó tag-
jára, és adjon nekünk, mindannyiunknak békés, eredményes újesztendőt. 

Atyafiságos üdvözlettel és főpásztori szeretettel 
Kolozsvár-Napoca, 1985. január 1. Dr. Kovács Lajos 

püspök 



JELENT ÉS JÖVŐT ALAKÍTÓ ESEMÉNYEK 

Társadalmi rendszerünket jellemző demokratikus szellemben, feb-
ruár 7—8-án tartották Bukarestben a Szocialista Demokrácia és Egység 
Frontja III. kongresszusát. A magas fórum gyűlését széleskörű vita, be-
számoló gyűlések, konferenciák és választások előzték meg, melyeken 
kielemezték a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja Országos Taná-
csa és a tagszervezetek utóbbi öt évi munkáját . Ennek során rámutattak 
arra, hogy az Országos Tanács hogyan töltheti be legjobban szerepét ha-
zánk és népünk nagy céljainak megvalósításában, az állampolgárok bol-
dogabb jövőjének biztosításában, Romániának, mint szabad, szuverén 
és független államnak egyre erőteljesebb nemzetközi érvényesülésében. 

A kongresszus munkálatain a Román Kommunista Párt, a Szocialis-
ta Demokrácia és Egység Front ja tagszervezetei, a szakszervezetek, a 
parasztság, az if júsági és nőszervezetek, a tudósok és műszaki értelmi-
ség, az irodalmi és művészeti alkotók szövetségei, a nemzetiségi dolgo-
zók tanácsai és a vallásfelekezetek képviselői vet tek részt. Egyházunkat 
dr. Kovács Lajos püspök, dr. Barabássy László főgondnok, dr. Erdő Já-
nos főjegyző, Kolcsár Sándor közügyigazgató-esperes és dr. Szabó Ár-
pád teológiai tanár képviselték. 

A kongresszus munkálatai február 7-én kezdődtek. Az első nap 
Nicolae Ceau^escu államelnök, a Szocialista Demokrácia és Egység Front-
ja elnöke tartotta meg előadói beszédét, melyben Románia jelenének és 
jövőjének alapvető kérdéseit elemezte, és vázolta azt az utat , melyen 
haladva hazánkban megvalósítható a sokoldalúan fejlett szocialista tár-
sadalom. 

A kongresszusi dokumentumok tárgyalása során az egyházak részé-
ről felszólalt Justin Moisescu, a Román Ortodox Egyház pátr iárkája, va-
lamint a bizottságok ülésein Nicolae Corneanu temesvári ortodox metro-
polita és Ion Robu a bukaresti katolikus érsekség vezetője. 

Az unitárius egyház kezdettől fogva részt vet t a Szocialista Demok-
rácia és Egység Front tevékenységében, melyben minden társadalmi ka-
tegória és tömegszervezet képviselteti magát. Egyházunk hazafias köte-
lességének érzi, hogy részt vegyen minden olyan nemes törekvésben, 
mely országunk és népünk jólétét, haladását szolgálja. így illeszkedik 
be a Szocialista Demokrácia és Egység Front jában kifejtett tevékenysé-
gével hazánk életébe. Az állampolgárok nemzetiségi és felekezeti kü-
lönbség nélküli jó egyetértése lehetőséget n y ú j t a különböző egyházak 
lelkészeinek gyümölcsöző együttműködésére. A hívek és a lelkészek 
egész népünk közös akaratához csatlakozva részt vesznek az ország épí-
tésének nagy munkájában. 
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