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A NEGYVEN ÉVES KÖZTÁRSASÁG KÖSZÖNTÉSE 

Hazánk története kimagasló eseményeinek sorában tartjuk számon a 
Köztársaság kikiáltását, amelyre 1947. december 30-án került sor. Ez az 
esemény egyenes következménye volt azoknak a gazdasági, politikai és 
társadalmi változásoknak, amelyek az 1944. augusztus 23-i antifasiszta 
és antiimperialista, társadalmi és nemzeti forradalom győzelmének ered-
ményeként jöttek létre. A Köztársaság olyan ú j történelmi korszak kez-
detét jelentette, amelyben a román nép, kezébe véve saját sorsának irá-
nyítását, meghatározta az ország gazdasági helyreállítását, demokratizá-
lását és fejlődését. Románia az eltelt 40 esztendő alatt elért eredményei 
és megvalósításai által olyan hírnévre tett szert a határokon kívül is, 
amilyennel azelőtt soha nem rendelkezett. 

A Köztársaság győzelmével olyan humanista, társadalmi-kulturális 
tartalmú életforma vette kezdetét, amely nemcsak a gazdasági, de a szel-
lemi és vallásos élet valóságaiban is megnyilvánult. A szocialista kultúra 
humanizmusa és demokratizmusa konkrét kifejezői a lelkiismereti sza-
badságnak, amely forrása a többi emberi jogoknak és szabadságnak. 

A Köztársaság alkotmánya biztosította a teljes vallásszabadságot, 
megteremtve a vallásgyakorlat szabad kifejezésének feltételeit. Az 1948-
ban megjelent ú j kultusztörvény szavatolta a vallásfelekezetek közötti 
teljes egyenlőséget, megszüntetve ezáltal a múltban tapasztalt feleke-
zetek közötti bizalmatlanságot és ellentéteket. A felekezetek között meg-
valósult a kölcsönös tiszteleten, a nép és ország szolgálatában a közös 
együttműködésen alapuló új magatartás. 

Az évforduló megünneplésében részt vesznek a vallásfelekezetek is, 
hiszen kezdettől fogva segítették a nép harcát az igazságtalanság és a 
leáldozott társadalmi rendszer felszámolásáért. Az egyházak teljes lojali-
tással csatlakoztak a köztársasági államformához, kifejezve ezáltal is azt, 
hogy szorosan kapcsolódnak a néphez és készek hozzájárulni az ország 
új életének építéséhez és fejlődéséhez. Támogatták mindig a nép erőfe-
szítéseit az új társadalmi rend építésének minden szakaszában. Ott vol-
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tak a háború okozta nyomok és sebek eltüntetésében, az analfabétizmus 
felszámolásában, a mezőgazdaság szövetkezetesítésében, a szocialista 
gazdasági rend megerősítésében épp úgy, mint a béke ügyének szolgá-
latában és a népek közötti közeledés és együttműködés elősegítésében. 

Az egyházak hívei és lelkészei szilárdan meg vannak győződve arról, 
hogy a legjobb eszköz az ország népének szellemi, politikai és társadalmi 
egysége megerősítésére, a szocialista társadalmi rendszer iránti teljes hű-
ség megőrzése, meggyőződéssel támogatva annak törvényeit és szolgálva 
azokat a törekvéseket, amelyek az ország jólétét segítik elő. 

A Köztársaság 40. évfordulóján a vallásfelekezetek hívei és lelkészei 
a haza iránti szeretettől és az ország vezetői, élén Nicolae Ceausescu 
államelnök iránti tisztelettől áthatva, egyesítik erőiket az ország népével, 
a szocialista Románia sokoldalú fejlesztése és jóléte eléréséért, a világ 
népei közötti béke és egyetértés megvalósításáért. 
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Dr. KOVÁCS LAJOS 

EVANGÉLIUM'ÉS EGYHÁZ 
t 

Püspöki jelentés az 1986. november 20 —1987. november 30. közötti időszakban 
végzett szolgálatról. v 

Múlt évi főtanácsi ülésünket 1986. december 6—7. napjain tartottuk. 
Az azóta eltelt időszakról az alábbiakban terjesztem elő jelentésemet. 
1. Személyi változások 

a. Egyházi központunkban a nyár folyamán szomorú esemény tör-
tént. Tana Ferenc főszámvevő hat heti szenvedés után 59 éves korában 
augusztus 12-én elhunyt. Közel 15 évig állott egyházunk szolgálatában. 
Pontos munkája, valamint egyházunk vezetői és minden tagja iránti ki-
fogástalan magatartása, baráti melegsége, igaz embersége mindnyájunk 
előtt kedvessé tette. Az utóbbi hat esztendőben végzett püspöki vizsgála-
tok mindenikén nagy buzgósággal vett részt. Köszönjük hűséges szolgá-
latát. A temetési szolgálatot Kolcsár Sándor közügyigazgató végezte, a 
sírnál dr. Szabó Árpád teológiai tanár búcsúztatta. Emlékét kegyelettel 
őrizzük. 

Egyházi Képviselő Tanács, a Főtanács utólagos jóváhagyása reményé-
ben, október 1-től kezdődően a főszámvevői állásra Farkas Dénes pénz-
ügyi ellenőrt, az ő helyébe pedig Durugy Lorándot, a Pénzügyi Bizott-
ság tagját alkalmazta. Mindkettőjük munkájára Isten áldását kérjük. 

b. Lelkészi kinevezések. 
Pál Ádám haranglábi lelkészt 1987. február 1-től áthelyeztem a va-

dadi egyházközségbe. 
Pálji Dénes bethlenszentmiklósi segédlelkészt 1987. május 1-től ki-

neveztem ugyanebbe az egyházközségbe rendes lelkésznek. 
Fülöp Dezső tarcsafalvi lelkészt 1987. május 1-től áthelyeztem a 

mészkői egyházközségbe. 
Orbán Fitori Dezső székelymuzsnai segédlelkészt 1987. szeptember 

1-től kineveztem rendes lelkésznek Káinokra. 
Pap László bágyoni segédlelkészt 1987. november 1-tó'l rendes lel-

késznek kineveztem ugyanebbe az egyházközségbe. 
c. Lemondások 
Várady Zoltán káinoki lelkésznek, aki ellen meg nem felelő maga-

tartása miatt már korábban fegyelmi eljárásra került sor, viselkedése 
miatt a gyülekezet döntése értelmében 1987. április 17-én lelkészi állásá-
ról le kellett mondania. 

Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy Fazakas Dénes oklándi lel-
kész 1987. augusztus 9-én országunkat törvénytelen módon családjával 
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