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Az ú j esztendő első reggelén, hála- és dicsőítő zsoltárt énekelve, 
az evangélium üzenetére figyelve és buzgó áhítattal imádkozva, bi-
zodalmunkkal és reménységünkkel , első gondolatunkkal és első fo-
hászunkkal gondviselő Atyánkba, megingathatat lan kősziklánkba ka-
paszkodunk. Az óesztendőtől való búcsúzásnak és az újév köszöntésé-
nek ünnepi hangulatában mulandó voltunkra, gyarlóságunkra, tőle 
való te l jes függésünkre fokozott mér tékben ráeszmélve, tiszta áhíta-
tunkkal lélekszerinti áldozatot muta tunk be előtte. Jézus taní tásainak 
a szellemében Tőle kérünk és vá runk segítséget, útmutatást és áldást 
az esztendő feladatainak sikeres elvégzésére. 

Ezen a napon az újévi hangulat a szokottnál még áhítatosabb, 
még bensőségesebb. Hiszen az 1979-ik esztendő egyházunk történel-
mének je lentős évfordulója: november 15-én 400 esztendeje lesz an-
nak, hogy egyházalapí tó első püspökünk, Dávid Ferenc a dévai vár-
ban az eszme diadaláért mártírhalált szenvedett . Ez a körülmény hang-
súlyozottabbá teszi a ma kimondott szót, ünnepélyesebbé magaszto-
sít ja az ezen a napon elhangzó köszöntést . 

Bibliai ismereteinkből tudjuk, hogy az ószövetségi tö rvény elő-
írásai ér telmében minden hetedik év ún. szombatév, az ünneplésnek, 
az imádkozásnak, a munkától való tar tózkodásnak éve volt. A hétszer 
hét év után következet t ötvenedik esztendőben, a kürtölés évének első 
napján megszólaltak a hegyeken és halmokon a kürtök és meghirdet ték 
a szent évet . 

A Lukács szerinti evangélium 4. fe jezetében színes, hangulatos tu-
dósítást olvasunk arról, hogy Jézus nyi lvános tanításainak kezdetén 
miképpen lépett fel a názáreti zsinagógában és miképpen mondotta el 
az ott je lenlevők előtt Ézsaiás próféta szavai a lapján tulajdonképpeni 
programbeszédét: ,,Az Úrnak lelke van énraj tam, mivelhogy felkent 
engem . . . hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét ." 

Az az esztendő, amikor Jézus a nyi lvánosság elé lépett és az 
Istenországáról szóló tanítását, az Isten- és emberszeretet magasztos 
örömüzenetét népe körében hirdetni kezdte, valóban az Úrnak kedves, 
áldott esztendeje volt. Amit hirdetett, meg is cselekedte; a magas-
rendű eszményt, amiért élt, halálával megpecsételte. De a Jézus által 
meghirdetet t kedves esztendő az Ószövetség szombat- vagy jubileumi 
evétől abban a lényeges pontban különbözik, hogy nem pihenésre, a 
munkától való tartózkodásra hív fel, hanem a jónak, az igaznak, a ne-
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mesnek szüntelen cselekvését vá r j a , söt követel i tőlünk, ezzel a min-
dig időszerű parancsolatával : ,.Példát adtam nektek, hogy amiképpen 
én cselekedtem, ti is aképpen cselekedje tek." 

Ezekben az ú jév i pi l lanatokban lelki szemeinkkel lát juk, amint 
a gyülekezete inket körülvevő hegyek és halmok kilátóin megharsan-
nak az Ür kedves, szent esztendejének kezdetét jelentő kürtök. De 
1979, az Ür kedves esztendeje, a kegyele tes emlékezés szent éve, 
Jézus szellemében nekünk nem véget nem érő ünneplést és pihenést 
jelent, hanem egyházunk minden egyes t ag já t az eddiginél még ön-
tudatosabb, még lelkesebb, még fáradhata t lanabb munkára, egyházunk 
múl t jával és je lenével való beha tó foglalkozásra, komoly elmélyülésre 
és buzgó imádkozásra, de ugyanakkor hazánk, Románia Szocialista 
Köztársaság iránti mindennapi kötelességeink maradéktalan tel jesí té-
sére hívja fel. Jövőbe látó szemeink nincsenek, de bizalommal és re-
ménységgel tekintünk előre, mert van feltétlen, diadalmas hitünk 
Istenben, gondviselő Atyánkban. 

Kérjük Öt, á ld ja és szentel je meg egyházunkat és benne minden 
egyes dolgozó és imádkozó h ívünket ebben az esztendőben is. Áld ja 
meg egységes nemzeti állammá alakulásának 60. évfordulóját nemré-
gen ünnepelt hazánkat , annak vezetőit és minden állampolgárát. Gond-
viselő áldása nyugod jék meg templomainkon, gyülekezeteinken és híve-
inken, hogy továbbra is egyházalapítónk, Dávid Ferenc szellemében 
élve, gondolkozva és cselekedve, magasra tarthassuk a jézusi evan-
gélium alapján álló hitünk nemes zászlaját . Adjon mindannyiunknak 
elég testi és lelki erőt ahhoz, hogy éle tünket hivatásszerűen él jük, 
hogy munkánkkal és imádságunkkal, ha parányi mértékben is, de já-
ru l junk hozzá az eszményi világ, az Istenországa, a békés, igazságos, 
áldott közösségi és egyéni élet megvalósulásához. 

Ilyen gondolatokkal gyülekezeteink vezetőinek, minden egyes tag-
jának és minden jóakaratú embernek békességet és jólétet árasztó, 
eredményes, áldott ú j esztendőt kívánok. 

TÖRTÉNELMI ÉVFORDULÓRA EMLÉKEZÜNK 

A román fe jedelemségek — Moldova és Havasalföld — egyesülé-
sének, a modern Románia megszületésének 120. évfordulójára emlé-
keztünk. A román nép történelmi önmegvalósulásának olyan mérföld-
kövé t jelzi ez a dátum, amely alapvetően meghatározta az ország fej-
lődését, gazdasági, társadalmi és kulturális haladását. 

Az az út, amelyet a román nemzet az 1859-es egyesítésig megtett, 
akadályokkal teli, nehéz út vol t és hosszú időt vett igénybe. Amint 
köztársaságunk elnöke, Nicolae Ceau§escu, 1978. december 1-én el-
hangzott beszédében kifej te t te : ,,A román nép történetén vörös fo-
nalként vonul végig a leigázók ellen, a nemzeti és társadalmi felsza-
badulásért folytatot t harc. Népünk rendkívül mostoha körülmények 
között élt és fej lődött a v i lágnak ezen a részén [ . . . ] Ám az elkép-
zelhetetlenül nehéz életkörülmények, minden történelmi viszontagság 

4 




