
2015 /16 Szilveszteri / Új Évi üzenet a Budakeszi Himnusz szobornál 

„Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy 

tegyetek velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták” (Mt. 7 12) 

Így hangzik a Jézus által megfogalmazott „aranyszabály” – mely az élet minden 

részletére érvényes. S főként akkor hivatkozunk rá, amikor a háta mögött; vagy a 

szemében rovunk meg valakit szeretetlen magatartása miatt. Közben észre sem vesszük, 

hogy ezzel tulajdonképpen mi magunk is szeretetlenül viselkedtünk. - Nem arról van 

szó, hogy egyáltalán ne foglaljunk állást, alkossunk véleményt másokról, helyzetekről. 

Hanem arról, hogy hogyan tegyük azt. 

- Az apokrif Tóbiás könyvében (15. v.) így hangzik a felszólítás: «És ami rosszul esik 

neked, azt ne tedd senki mással», mondja az agg atya fiának. - Hillel, Izráel nagy 

tanítója arra a kérésre, hogy egy mondatban foglalja össze Izráel tanítását, így válaszolt: 

«Ne tedd felebarátodnak azt, ami neked rosszul esik».  

- Ma már tudjuk minden összefügg mindennel és minden változásban, van. Amit ma 

kimondunk, megítélünk, nagyon rövid idő múlva saját életünkben is jelentkezik éppen 

talán személyes, egzisztenciális kérdésként. – Csak hívószavakban az elmúlt év 

kérdéseiről, mely valószínű a következőben is elkísér bennünket, véleményt kell alkotni: 

2015 – Migráns kérdés , terrorizmus és háború kérdései, 

- Klímakrízis, klímaszabályozás, 

- Biztonsági kérdések, a globális hatalom érdekérvényesítésének kérdései, 

- Születésszabályozás, abortusztörvény, demográfiai kérdések, (Eu. Mo.) 

- Hajléktalanság, elégedetlenség, szegénység, 

Mit lehet akkor tennünk? - A közönyös szeretetlenség öl. 

- A bizalom hosszútávon kifizetődőbb mint a bizalmatlanság, ha a logika mást 

mondana is.  

- A másikban való kételkedés mögött félelem van. Ez embereket választ el, 

tönkretesz barátságokat és jól működő kapcsolatokat darabol fel. 

Egy képet emelnék ide , mely azt hiszem Buddhától származik és a különbséget 

fogalmazza meg aközött, hogy valamit kedvel az ember vagy szereti azt:  

“Ha tetszik egy virág, letéped. Ha szeretsz egy virágot, naponta öntözöd.” - El kell 

indulni a szeretet útján. 

Az aranyszabály azt diktálná, hogy úgy végezzem a dolgom másokkal összefüggésben, ... 
úgy gondolkodjak a világom és a világ dolgairól, …  ahogy ebben az egyre zsugorodó és 
minden mindennel összefüggő világban a saját elemi érdekeim is ésszerűen megkívánják – 
minden dologban szeretettel. – De ha ezt nem is tenném meg önmagamért, a szeretet, a 
kereszténység értékrendjében ezt követeli tőlem. „ Ő előbb szeretett minket...!”  

  

Elhangzott: Budakeszin a Himnusz-szobornál 2016. január 1-én 0 óra 5 perckor 



Új Évi üzenet 2016 Szilveszter – 2017  Új Év.               (Üzenet a Himnusz szobor tövéből.) 

- A 2015-16-os esztendők rádöbbentettek bennünket, a nemzeti kérdések, az általunk lakott föld 

darab, az ország, melyben élünk értékének fontosságára. Kié ez a föld? Ki jogosult itt élni és ki nem?  

S ha ezt eldöntöttük, akkor kik hozhatnak ebben döntést és milyen értékrend alapján?  - Ez a kérdés 

nem csupán egy nemzet kérdése, hanem minden önmagát nemzeti, kulturális identitással tudó népé, 

etikumé  is.              

 – Másik gyakorlati megközelítés, hogy vajon országunkban lassan minden állami intézet, sok  

gazdasági és kereskedelmi egység, és ki tudja  mi még, a nemzeti kitüntető címet viseli.  Félő , hogy  

éppen a kívánt nemzet egyesítő szándék ellen fog  hatást gyakorolni nemzet társainkban és más 

közöttünk élő polgártársainkban ez az igyekezet?                  

 - S ne kerülgessük, itt van  a ma egyre erősödő kérdés a globális migráció kérdése. Kik ők? Háborús 

övezetekből, klimaváltozás által érintett,  gazdasági nehézségek elől menekülő emberek.  Ehhez 

hozzá kell számítanunk, hogy ezekből az országokból érkezők elsősorban muzulmán hitű emberek 

modern nemzeti identitásukat csak a XX. szd.-ban nyerték el,élték meg. Így ez a tapasztalat nagyon 

eleven.      Mit kell tennünk velük?  Egy biztos, nem szabad, hogy a napi politika tárgyaivá váljanak. Az 

sem megoldás, hogy  bizonyos irányítás alatt egyes országok demográfiai vagy munkaerő hiányuk 

megoldásaképpen  „hasznosítsák” főleg  a képzettebb, fiatalabb, még képezhető személyeket.    

Mit kell ma itt mondanom az itt röviden felvázolt nemzeti kérdéshez. Okos nagy presztízzsel   

rendelkező emberek, vagy döntéshozók sem tudnak teljes és véglegesen jó válaszokat adni a 

kérdésekre. 

1/Rövidre zárt és egyoldalú válasznak tűnik az evangéliumi szeretet jegyében elhangzó válasz 

mit egy politikai alakulat részéről hallhattunk : „És, aki egy ilyen gyermeket befogad, az 

engem fogad be.”( Mt. 18,5.)     Ott a befogadás teljes szükségletek biztosításáról és a 

befogadás minden következményeivel együtt, feltételek nélküli elfogadásáról szól.                                                                                                                                                  

2/A másik nem igazi megoldás a teljes bezárkózás. István király fiához írt intelmeivel is 

ellentétes ez a megoldás:      VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL 

„A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi 

méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy 

magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt 

hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem 

teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a 

vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert 

hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a 

pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. 

Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad 

és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. 
Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, 

kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd 

országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.”  ( István király)                        

- Igaz itt vendégekről, jövevényekről van szó, akik teljes joggal számíthatnak elfogadásra, ha 

az országnak rendjét elismerik és annak kultúráját gazdagítani kívánják.  



Új Évi üzenet Szilveszter – 2018                                         (Üzenet a Himnusz szobor tövéből.) 

- Mi az a mindnyájunknak fontos és el nem halasztható téma, mellyel kapcsolatban ma, és 2018-ra is 

érvényes  üzenetet  kell megfogalmaznunk?  - Évről – évre itt állunk a Himnusz szobor előtt az „ország 

zászló” árnyékában. Kötelességünknek érezzük, hogy mint a próféták annak idején, legalább itt 

szorongó szívvel népünkért-nemzetünkért,  a lelkiismeret hangját meghallva, szót emeljünk az 

igazságosság , az egyenesség és a becsület, a lelki érzékenység hangját megszólaltatva. 

Az előttünk álló 2018-as évben az ország vezetése Mátyás emlékévet hirdet Mátyás király 
születésének 575.  és királlyá koronázásának 560. évfordulójának emlékére. (Nagyon nehéz 
szívvel gondolunk ugyanakkor keleti szomszédaink „Nagy-Románia” ünneplésének 100. 
évfordulójára, általuk Románia és Erdély egyesítésének nevezett centenáriumára.- Azt 
hiszem nem a legjobb apropó a: „Gyorsan ünnepeljünk mi is” és valaminek ellenében 
meghirdetjük ezt a „nemes ünnepet”. De fogadjuk pozitívan a hírt!)                                                         
„Mátyás király erőskezű, jelentős uralkodóként vonult be a magyar történelembe, aki 
uralkodása alatt megerősítette a Magyar Királyságot, és felismerte, hogy csak úgy lehet 
megállítani az Oszmán Birodalom terjeszkedését, ha az állama szilárd.”[1](Viipédia                          

„Nemcsak a történetírás, hanem mondáink és népmeséink is őrzik alakját.”(Potápi Á) Nemcsak a 
magyar nép, hanem a környező népek gondolatisága is őrzi az a jótevő, „igazságos Mátyás” 
képét. ( Még az osztrákok is így emlékeznek rá, bár „nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek 
büszke vára.”) Halála óta a népi mondás ma is élő:  „Meghalt Mátyás, oda az igazság.” 

Mindannyian szeretnénk egy igazságos, kiegyensúlyozott, hazugságtól és manipulációktól 
mentes országban élni. Ezért imádkozunk elöljáróinkért, választott vezetőinkért hogy adjon 
Isten értelmet és bölcsességet, hogy így tudják vezetni ezt az országot. Elég azonban az 
ismeret, a szakértelem és a bölcsesség egy ország megmaradásához?                                              
- Az értelem és az ismeret feltétlenül szükséges hozzá. A tudomány nélkül elvész az ország. 
De jó tudni, a tudomány és az ismeret nem tesz mindenhatóvá. Megtanultuk a materializmus 
kapcsán:” Most még nem vagyunk minden ismeret birtokában, de majd az ismeret mindenre 
elvezet, minden kérdésre választ ad, mindenhatóvá tesz!” ( Az ismeret ha nem tesz 
alázatossá, elbizakodottá, gőgössé tesz….melynek vége romlás.)     (ld. a teremtés történetet)                                                                                
- Bölcsességre van tehát szükségünk… A bibliai Salamon király  Istentől, nem hosszú életet, 
nem gazdagságot kér, hanem bölcsességet, hogy tudja jól vezetni népét. S azt írja kb. 3000 
évvel ezelőtt: „A bölcsesség kezdete az Istenben vetett bizalom…”(Példabeszédek) Ez azt az 
ősbizalmat is jelenti, mellyel az ember a végső kimenetelt, a megoldást, aggodalom nélkül 
felülről reméli. Miközben megéli: „Az ember küzdve küzdj és bízva bízzál” gondolatot, 
imádkozva énekli „Isten áld meg a magyart!”                                                                                   - 
De hitem szerint még egy dologra nagy szükségünk lenne a megmaradáshoz, a teljes 
értelemben vett élethez. Az igazság levegőjének megteremtésére. Mondhatjuk úgy is:”Az 
ország erkölcsi megújulására”. A próféta Hóseás (10,12) így ír:                                                                                                                 
„Vessetek magatoknak igazságot, akkor Hűséget arathattok!...                                                                             
…keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét.”                                                                   
Olyan légkört kellene teremteni az országunkban, hol igazságosság uralkodik. – Akkor 
várhatunk hűséget és áldást, ha az alapok tiszták, valódiak, igazak és igazságosak. Ha az 
országban az egyenesség és a  becsület alapértékké válik.   – Mindennapos, rövidlejáratú 
előnyökért nem lenne szabad feláldoznunk a jövőnket, a gyermekeink és az unokáink jövőjét.      
Isten áldjon meg minket ez Új Esztendőben! 



                                                                                                     Himnusz szobornál 2018.december 31.24.óra 

Új Évi üzenet   2019.              

A Herrnhuti testvérek  Új Évi Igéje  2019-re  „Törekedj békességre, és kövesd azt!” (Zsolt 34,15)                                                           

Világunk tele volt 2018-ban is megoldatlan problémákkal. Egy összetett kérdést 

Ferenc pápa december 24-i miséjén megnevezte: „Kevesek bőségben 

lakomáznak, miközben túl sokaknak még az életben maradáshoz sincsen 

kenyerük” Előreláthatóan nem lesz kevesebb gond 2019-ben sem. Ilyenek:                                                                                             

                   - migráció – szabályozott migráció 

                   - a menekültek ügye –akik (az előzővel nem összetévesztendők)             

                   - klíma változás miatti menekültek, 

                   - háborús menekültek, 

                   - természeti katasztrófák elől menekülők, 

                   - megoldatlan élelmezési gondok és túlnépesedés miatti menekültek,   

                   - világméretű konfliktusok és háborúk miatt menekültek, 

                  - vallási szűkkeblűség miatt menekülők.      

Az ok tulajdonképpen elsősorban, hogy Krisztus szavai szerint évszázadokon 

keresztül és ma sem tekintjük embernek testvérnek, barátnak az embert. Pedig 

bibliai tétel ez:  „ Isten az embert a saját képére teremtette, férfivá és nővé 

teremtette őket.” Az ember az embert rabszolgává tette és teszi, megfosztva a 

másikat szabadságától.  Amikor az ember mások, a másik  érdekeinek eszközévé 

válik, árúvá lesz. Mások cselekményének nem célja, hanem eszköze ekkor. 

Megfosztják személyiségétől és pénzben kifejezhetővé válik.  A folytatás a 

fegyveres konfliktus, erőszak és sokféle módon „emberrablók áldozatává” válik. 

Megoldást keresve ebben az évben sem ajánlhatunk jobbat a Biblia szavainál:   

„Törekedj békességre, és kövesd azt!”  -  A békesség nem a sorsunkba való 

bárgyú belenyugvást jelenti. Nem egyszerű elfogadását a változtathatatlannak.  

Nem a meggyőződésünk feladását jelenti. De mindenképpen  jelent 

erőszakmentességet, értelmes okos megegyezéseket. S itt a megegyezés mellett 

a békességre törekvés a legfontosabb. Ilyen az erőszakmentesség, ami felszínre 

hozza és nyilvánvalóvá teszi a gondokat és az emberi igazságérzet, becsület, 

erkölcsi magaslatáról győzi meg a társadalmakat, az emberiséget. „Nem tehetek 

másként!” Vállalom az igazságot és a világosság meggyőz, győzni fog!     

Példák erre: 

 Gandhi  legkapzsibb kereskedők kasztjába tartozott. Maga a család fűszerkereskedő volt. 

Későbbi nevét híveitől kapta; a Mahátma szanszkrit szó, jelentése: „nagy lélek”. Ezen a 

néven ismeri őt az egész világ, s vált a békés ellenállás jelképévé.  



Új Évi üzenet 2020 

                                                                              Elhangzott 2020 január 1.-én Új  Évkor a Himnusz szobornál 

 

Újév napja a tökéletesen elhelyezett magaslat, amelyről visszanézve láthatjuk, mi nem 

tetszett az elmúlt évünkben, mitől éreztük rosszul magunkat, majd fejest ugorhatunk az 

üdítően tiszta ötletek és gondolatok tengerébe.  (Sarah Ivens) 

Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az 

újrakezdés mosolya.(Pilinszky János)  

– A két gondolat kapcsán hadd jegyezzük meg, hogy ez a mesterséges időbeli szétválasztás 

nem oldja meg a múlt problémáit, nem kezdhetünk tiszta lappal, „nem törölhetjük el a múltat 

végképp”.  – De  egy módon mindig lehet újra kezdeni…. hittel…. Istenbe vetett 

reménységgel.    

 

Évi jelige:   „ Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!”  Mk. 9, 24. 

 Jézus megdicsőülés története után, ahol csak három tanítványával tölt el időt, lejön az 

átélések, tapasztalatok hegyéről. A lenn maradt tanítványok kísérleteznek egy epileptikus-

néma gyermek meggyógyításával, akit az édesapja hozott eléjük. „Nem tudják 

meggyógyítani.”- panaszolja az édesapa Jézusnak. Jézus szavai a tanítványaira vonatkoznak 

elsősorban: „ Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még 

titeket?” (19)  Jézus véleménye a „hivatásos állományról” lesújtó és elkeseredéséről beszél  

velük kapcsolatban. 

Az apa Jézushoz fordul:  „ Ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk!” (22)  

Jézus: „Ha valamit tehetsz? Minden lehetséges annak, aki hisz „. (23) 

Az apa válasza: „Hiszek! Segíts hitetlenségemen: (24)  - Hiszek hitetlenül. Rád bízom magam 

egészen!  - Ady Endre juthat eszünkbe, aki hasonlóan kiált fel: 

 

Hiszek hitetlenül Istenben 

Hiszek hitetlenül Istenben, 

Mert hinni akarok, 

Mert sohse volt úgy rászorulva 

Sem élő, sem halott. 

 

Szinte ömölnek tört szívemből 

A keserű igék,  


