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Újévi köszöntő 
 
 Hamarosan belépünk a harmadik évezred 17. reményteljes évébe. Nagy 
Szent Gergely pápa volt az, aki a római időszámítással felhagyva Jézus születésétől 
kezdte számolni az éveket, s ez lesz az egész világ időszámítása. A zsidóság az 
5675. évet írja, az iszlám 622-től számolja az időt, amikor Mohamed Mekkából 
Medinába futott, a hinduizmusnak, a buddhizmusnak is megvan a maga 
időszámítása. A mi időszámításunk alapja megváltásunk öröme, az a tény, hogy 
Jézus Krisztusban Isten emberré lett. Időszámításunknak ez a módja: „Krisztus után” 
eszünkbe juttatja Jézus szavát: „Íme, én veletek vagyok minden nap a világ 
végezetéig.” 
 

Krisztus velünk és előttünk jár. Vezetni szeretne bennünket, mind a 
történelemben, mind személyes életünkben, mind közösségi életünkben.  

 
Krisztus vezet, velünk van minden nap. Ez feladat is számunkra. Nem elég 

olykor-olykor figyelni rá, amikor éppen szükségem van segítségére. Minden nap ott a 
lehetőségem, hogy találkozzam vele, hogy figyeljek az Ő intésére, parancsaira, hogy 
eljussak, ahogy Ő kéri, a szüntelen imádságig, vagyis a szüntelen ráirányultságig.  

 
Krisztus velünk van a világ végezetéig. A világ nem áll fenn örökre, mi nem 

hiszünk a reinkarnációban, mi a Bibliával valljuk, a világnak kezdete és vége van. 
Van „utolsó nap”. Ez komoly kihívás: Felelősséggel éld az új esztendő minden napját!  
 

Befejezésül Ferenc pápa december 21-i beszédéből idézek: „Ő belép a 
világba, és erőt ad ahhoz, hogy vele járjunk – Isten velünk jár Jézusban! –, és hogy 
vele járjunk az élet teljessége felé; megadja az erőt, hogy új módon éljük meg a 
jelent, még ha az nehéz is. Remélni a keresztény ember számára tehát azt a 
bizonyosságot jelenti, hogy Krisztussal együtt haladunk a ránk váró Atya felé. A 
remény sohasem mozdulatlan, a remény mindig úton van, és haladásra késztet 
minket.” 

 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden olvasónak áldott, reményteli új 

esztendőt! 
 

Budapest, 2016. december 23. 
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