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A tovatûnt óesztendõt búcsúztatva, az
újat köszöntve, áhítattal gondolok vissza
arra a nagyszerû pillanatra, amikor no-
vember 15-én megállhattam a dévai vár
magaslatán, egyházalapító püspökünk,
Dávid Ferenc börtöncellája elõtt, ahol
mintegy ezer unitárius hívõ társaságában
magasztos szellemét idézve tehettem tiszte-
letet, és helyezhettem el a Magyarországi
Unitárius Egyház kegyeletteljes koszorú-
ját.

Úgy érzem, hogy ezen megemlékezés
nagyban hozzájárult, hogy hitemben meg-
erõsödve, próbáljam minden Magyaror-
szágon élõ, és hitét gyakorló unitárius felé
sugározni az õseinktõl örökölt unitárius
hitben való megszentelõdés, és a hivatás-
tudatban való megerõsödés szükségszerû-
ségét, globalizált és szekularizált vilá-
gunkban, a 2004-es esztendõ elsõ óráiban.

Újévi köszöntésemet a Galata levél 5. ré-
sze, 13-ik verséhez szeretném kötni, mely
vers így hangzik: „Ti testvéreim szabad-
ságra vagytok hivatva, csakhogy a
szabadság ürügy ne legyen a testnek,
hanem szeretetben szolgáljatok egy-
másnak!”

Jézus, életünk példaadója, minden
megnyilatkozásában, minden szavával és
minden gondolatával Istent sugározta.
Rövidre szabott élete bizonyságtevés volt
Istenünk nagysága és fensége, valamint az
örök emberhez lehajló jósága, megbocsátó
szeretete és gondviselése mellett. Hitt az
ember szabadságában és a szüntelen fejlõ-
dése áldott lehetõségében. Ebbõl fakadóan
hívta fel az emberek figyelmét, hogy a sza-
badság ürügy ne legyen a testnek, mely
szabadság sajnos mai világunkban mind-
inkább a szabadosság területére siklik át,
hanem inkább az emberek, mint testvérek
éljenek, és egymásnak szeretetben szolgál-
janak.

Csakis az egymást szeretõ és egymásnak
szeretetben szolgáló emberek lehetnek ké-

pesek magasztos cselekedetek végrehajtá-
sára.

Mi, akik az evangéliumi eszmény cselek-
võinek és hirdetõinek valljuk magunkat,
most újév elsõ perceiben Isten felé fordu-
lunk, és neki lélekáldozatot mutatunk be,
magunkévá téve Pál apostol nagyszerû
szavait: „Semmiért se aggódjatok, hanem
imádságban és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten
elõtt, és Isten békessége mely minden értel-
met meghalad, meg fogja õrizni szíveiteket
és gondolataitokat” (Fil 4,4).

Ugyanakkor Jézus szellemében, meg-
próbálunk felebarátaink felé fordulni, és
nekik szeretetben szolgálni, hogy ebben az
évben is, melyrõl hisszük, hogy az elõzõnél
jobb lesz, megteszünk mindent, hogy a csa-
ládi tûzhelyünk, egyházi közösségünk, fe-
lebarátaink, hazánk és népünk, és minden
jóakaratú ember békességét, jólétét, anyagi
és szellemi gyarapodását, minél teljesebb
mértékben, szüntelenül munkáljuk.

Gondviselõ Egy Istenünk erõsítsen meg
mindannyiunkat, hogy az evangélium
szellemében, egyházalapítónk és hitvédõ
õseink útmutatása szerint, erõs hittel és
példaadó élettel, Jézus-tanítványokká ma-
gasztosulhassunk.

Isten gazdag áldása nyugodjék meg
templomainkon és imaházainkon, lelké-
szeink hitépítõ szolgálatán, híveink áldo-
zatkész lelkületén és áhítatos imádkozá-
sán.

Ilyen gondolatokkal kívánok, mindnyá-
juknak békességet, megértést, egymás
iránti szeretetbõl fakadó szolgálatot, to-
vábbá eredményes áldott új esztendõt.
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