a béke megtartásának ügye. Mindig megnyugvással gondolunk Á l l a m elnökünk határozott állásfoglalására és törekvéseire, melyek által a b é k e
eszméjének diadaláért a nemzetközi kapcsolatokban egy békés légkör
megteremtéséért, de legelsősorban a nukleáris leszerelés megvalósításáért munkálkodik, amely az emberi élet fenntartásának elsődleges f e l tétele.
Mint az ország és a román nép sorsának irányítója, Nicolae
Ceausescu államelnök a romániai vallásfelekezetek működését is elősegítette, biztosítva számukra az Alkotmány és az ország törvényei által
meghatározott szabad működést, nagyra értékelve az egyházak béketevékenységét.
Az Unitárius Egyház is a többi vallásfelekezetekkel együtt e n n e k
a szabadságnak szellemében működik m i n d az egyházközségek belső tevékenységét, m i n d a lelkészképzés biztosítását illetően.
Az ország népének egységes gondolatához és érzéséhez csatlakozva,
egyházunk vezetői, lelkészei és hívei tiszteletüket és nagyrabecsülésüket
fejezik ki Államelnökünk születésnapján, biztosítva, hogy sajátos eszközeinkkel ezután is támogatjuk országunk erőfeszítéseit és törekvéseit
a haladás, a béke és egyetértés megvalósításáért.

NICOLAE CEAUSESCU ŐEXCELLENCIÁJA
Románia Szocialista Köztársaság elnökének,
a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja elnökének
Bukarest
Excellenciád születésnapja alkalmából, az Unitárius Egyház lelkészei
és hívei nevében, csatlakozva n é p ü n k lelkesedéséhez, az Ön iránt táplált
odaadástól és nagyrabecsüléstől eltelve, hosszú életet, egészséget és
munkabírást kívánunk Önnek.
Engedje meg, hogy ezen ünnepi alkalommal, mely valóságos nemzeti
ünnep, hadd köszöntsük a hagyományos köszöntéssel: éljen soká! Ü j a b b
sikereket kívánunk tevékenységében, hogy általuk hazánk olyan nagyszerű eredményeket érjen el, amilyeneket az elmúlt két évtizedben ismegvalósított, amióta Ön vezeti országunkat.
Annak tudatában, hogy az emberek élete és jóléte elválaszthatatlanul kapcsolódik a békéhez, az Unitárius Egyház őszintén csatlakozik az
Ön által támogatott ú j békekezdeményezésekhez, s m i n d e n t megtesz a
béke megvédése érdekében, a leszerelésért, az együttműködésért és a
népek közötti egyetértésért.
Az Unitárius Egyház lelkészel és hívei nevében biztosítjuk Önt,,
hogy követni fogjuk azt az utat, melyen hazánkat, Románia Szocialista
Köztársaságot 'a jólét és felvirágoztatás felé vezeti, a békés, fegyver- és
háborúmentes világ útján.
Dr. Kovács Lajosunitárius püspök

ÚJÉVI PÁSZTORLEVÉL
Kedves Atyámfiai, Testvéreim!
Lukács evangélium 20. fejezetének 25. versével köszöntelek az esztendő első reggelén: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené."
Kevés olyan jézusi kijelentést találunk az evangéliumokban, amely
példaadó tanítómesterünk személyiségének és életprogramjának lényegét határozottabban j u t t a t n á kifejezésre és találóbban jellemezné az ő
valóság iránti nagyszerű érzékét, az adott társadalmi és valláserkölcsi
helyzetben megnyilvánult emberi bölcsességét. Ezek a szavak töretlen
fénnyel, érvényüket soha el nem veszíthető időszerűséggel hangzanak
ma, ú j é v reggelén is minden hívő keresztény és közelebbről u n i t á r i u s
ember felé.
Több mint 400 éves múltunk bizonysága annak, hogy mint egyház,
mint a Jézus szellemét hordozó lelki közösség minden időben megadtuk
azt, ami a császáré, azt, ami a mindenkori világi hatalomnak kijár. Ez
vallásunk szelleméből egyenesen, természetszerűen áradt.
Jézus idejében Izrael népe a római birodalom elnyomását keservesen érezte. A mi viszonylásunk a világi hatalom felé azonban egészen
más. Országunk Alkotmánya biztosítja egyebek mellett minden állampolgárnak a lelkiismereti- és vallásszabadságot, valamint anyanyelvünk
szabad használatát. Ennek alapján egyházunk szabadon élheti valláserkölcsi életét. Ezért állampolgári kötelességeinket öntudatos lélekkel teljesítve, minden erőnkkel támogatjuk országunk vezetőinek és felelős
tényezőinek minden olyan törekvését és ténykedését, amely az állandóan
fejlődő, az elmúlt negyven esztendő nagyszerű eredményeire visszatekintő szocialista rendszerben országunk és népünk szüntelen gyarapodását, anyagi és szellemi előhaladását szolgálja.
Ebben a hazánk minden állampolgárának biztosított keretben, a
múlt minden nemes hagyományát tiszteletben tartva, egyházalapítónk,
Dávid Ferenc és az ő nyomdokain járt tiszteletreméltó elődök szelleméből táplálkozva, igyekszünk ennek az esztendőnek a folyamán is emberi
méltóságunkról ú j r a meg ú j r a bizonyságot téve, egyházi életünket evangéliumi lelkülettel, magasrendű emberekként, igazi jézustanítványokként
élni.
Az elmúlt esztendő folyamán a maros-küküllői egyházkör egyházközségeiben folytattuk a püspöki vizsgálatot. Megelégedéssel tapasztaltuk híveink egyházunkhoz való törhetetlen ragaszkodását, példaadó áldozatkészségét és feltétlen élniakarását. Jól esett, hogy testvéregyházaink lelkészei ás hívei ünnepi istentiszteleteinken m i n d e n ü t t részt vettek, és meleghangú beszédekben, ökumenikus szellemben juttatták kifejezésre jókívánságaikat.
Életünk központi jelentőségű, döntő fontosságú kérdése a nagy veszélyben levő béke minden erőnkkel való megvédése. Az elmúlt év folyamán is számos hazai békegyűlésen és külföldi találkozón tettünk
hitet egyházunk következetes béketörekvései mellett. Ebben a szellemben a béke erőinek győzelmében rendületlenül bízva ó h a j t u n k ennek az
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