
!"#$%&'()'*"+,-./012'), , , , , , , , , 34456,/$7(89(, , , , , , , , , , , , :6,;#9),

!

!"#$#%&'(!"#$#%&'(!"#$#%&'(!"#$#%&'())))

*+,-*.$%"/)'01*+,-*.$%"/)'01*+,-*.$%"/)'01*+,-*.$%"/)'01))))
! " # $ % & % ' ( ) * " + , - . + / & ' $ 0 " , 1 2 3 & 4 5 , +6 ) , ' " ) ! 7 8! "

 

!"#$%"&'"#'()*($*

+",)'-''.)*

/'",&+-01*23%$"4*

56$57)7'*
!
!"#$! "#! $%&"'()*+! ,%-..! )'/,0,.,'1!
"#!,%/2%.!,'#.,*3-4,*!,5678#+,09:

%,.9*+4,*! )'! %,#";%$..! &8%"'#.8'$+! ,0,3:
/<*6,+<*.! =0,'4).<0)>/")*+! !"#$%&'()*
+,-.#/! 4"%".$*"%/83)! <'! 4"%".$*?@#?-)!
%,%+)=8'#.$0.! &8%"'#.$..8+! /,5! ,5678#:
+,09%,.9*+!2;!=9'=A+<&<B!C,%'#,*.,%<',!
<'!4,)+.".8'"! ;"*>80!DE:8*!&$%.!"!=8=")!
.,/=%$/4"*! 9**,=)! )'.,*.)'#.,%,.! <'! "#!
"%"+>%(! +A#56@%<'! 3<%>.8*)! 9%<''#"+8:
*"+!+,0,.<4,*B!

F! &8%"'#.8'$+! ,0,3/<*6,+<*.! 2;!
?-5$*3*$+1!012*34.-51*6571!<'!2;!%,%+<'#)!
?-;,56#-1!89%"9.*:5.-7,!+,#3)!/,5!'#$%:
58%".8.! +,09%,.9*+4,*1! "+)+*,+! "!
4,)+.".8'80"!)'!,#!"%+"%$//"%!+,09%.!'$0B!
GHIJB! $%3"%K! L5678#+,09%,.9*+! &)%85)! ?-:
;,56#-;<.1! ;'15")* <."=5%"! =0,'4).<0)>:
/")*+!2;0"&8%"'#.$..8+B!

F#! "%"+>%(! +A#56@%<'! 3<%,%-..)! 9%<':
'#"+8*! ,567"*52! '#"&"#8''"%! 7".80$:
#".! '#9%,.,..! "00(%1! 7$56! 012* >51?4.*
>$)57@!,5678#+,09%,.9*+!MN!<&,*!8.!&$%.!
=9'=A+<*,+! "#! ,5678#+,09%,.! "! O.)'#:
.,%,.4,%)!=9'=A+P:)!QR/,.!"3$/8*6$##"B!!

F!3<%,%-..)!9%<''#"+$*!/,5&8%"'#.$..!
.)'#.'<5&)',%-+! %)'.8;8.! %"=>*+! +<'-44)!
'#8/84"*!+A#A%;9+B!S"=>*+*"+!,44,*!"!
0,*3+R&9%)! '#8/84"*! 0<'#%,.,',*!
4,'#8/$%>*+!"#!9**,=)!)'.,*.)'#.,%,.0-%1!
"/,%6! 012* ;97(.?#$* A4.-"5=! =9'=A+1! "!
T')*".! 956&,#,.-! %,%+<'#)! ,%*A+<*,+!
)5,7)03,.<'<&,%!+,#3-3A..!GUB!$%3"%KB!L#.!
+A&,.-,*! ;'15")! <."=5%! ,5678#+,09%,.)!
&)%85)!?-;,56#-!*6).$.."!/,5!"!+A#56@%<'!
3<%>.8*)! 9%<''#"+8.1! /";3! !-#B#"$*
C#1#%(! %,%+)=8'#.$01! "#! L5678#+,09%,.)!
V8%"'#.8')!W)#$..'85!,%*A+,!)'/,0.,..,!"!
+A#56@%<'! 3<%,%-..)! 7".80$#".8.1! "/,%6!
'#,0)*.! "#! "%"+>%(! +A#56@%<'! /,5,0-:

'R.,..,!"!&8%"'#.8'$+!,0,3/<*6<.!<'!,%0,*3,%.,!"!/,5&8%"'#.$..!=9'=A+!?,%'#,*.,%<'<.!<'!4,)+.":
.8'8.B! F! /,5&8%"'#.$..! =9'=A+4-%! :#%"47'$* D""$7'! 0"*5)3-'! ,'=,0,'! &,..,! +)! "#! ,'+9.! /";3! "!
=9'=A+0,!"#!,'=,0,')!+"0!<'!"!;,%,*%<&-!=9'=A+A+!+<0.<+!X'.,*!8%38'8.B!!

F#! 2;! =9'=A+! ?,%'#,*.,%<'<&,%! <'! 4,)+.".8'8&"%! ,5678#+,09%,.9*+! <%,.<4,*! ,56! MN! <&,'!
'#"+"'#! #80>%.! %,B!F!/,5,%-#-!780$/!&8%"'#.8')! Q)+%>'4"*!012*>51?4.*>$)57@* .".")! %,%+)=8'#.$0!
.A%.A..,!4,!"!=9'=A+)!.)'#.,.1!"+)*,+!"!'#$%58%".8.!/,5+A'#A*&,!,5678#+,09%,.9*+!*,&<4,*!:#%E
"47'$*D""$7'! 0"*5)3-'!,'=,0,'!"3$..!78%8.! X'.,**,+G!DB!$%3"%KB!F#!,'=,0,'!>56"*Q'"+!+A'#A*,.<.!
?,;,#.,!+)!84"$*F.'&'!?-5$*3*$+*"+B!

Y.,)*4"Q7!Z(#',?!=9'=A+!'#<+?$5%"%(!4,'#<3<.!G[I\B!$%3"%K!+A&,.-,*!+A'#A*.<',+!7"*5#$.."+!
,%B! L%'-*,+! 012* >51?4.! >$)57@! .)'#.,%,.4,%)! =9'=A+! +A'#A*.A..,! "#! 2;! =9'=A+A.B! F! ]>*"/,%%<+)!
L5678#+,09%,.! *,&<4,*!012* !-'&,! <."=5%! =9'=A+1! =8=")! .,$%(5)")! ."*801! "! ^)'#8*)**,*)! L5678#:
+,09%,.! 0<'#<0-%! F.GB,.* +,-.#/! =9'=A+1! "#! ,'=,0,')! <'! %,%+<'#)! +"0! *,&<4,*!:#%"47'$* D""$7'1! "!
7".80$+$*! .2%)! /"56"0! 0,?$0/8.>''85! *,&<4,*! C'-#?'.* :5.-7,1! "! Y#%$&8+)")! _,?$0/8.>'!
`,0,'#.6<*! L5678#! =9'=A+,! +A'#A*.A..,! "#! 2;! =9'=A+A.B! L#.! +A&,.-,*! "! =9'=A+;,%A%.:.80'1! "!
+A#56@%<'!3<%,%-..)!9%<''#"+8*!=9'=A+)!?-."*8Q'$''8!&8%"'#.$..!;#77'$*HG7"5%!+"=$'&80)!%,%+)=8'#.$0!
.$%/8Q'$%."!;(+R&8*'85").B!F#!2;!=9'=A+!569%,+,#,.,)!*,&<4,*!;4?='$*851G7@!=0,'4).,01!"!'#9%-?"%>!
<'! "! +9%3-! 569%,+,#,.! *,&<4,*! I'J@* :'KG.! '#,*.58%)! %,%+)=8'#.$01! 956&,#,.-! ,'=,0,'! /$*3$..!
+A'#A*.-.B! F! _(/")! `".$%)+>'! L5678#! *,&<4,*! 012! L10M* 6N"#1* 4R4$0$'1! =0R/8'1! ,'#.,05$/:
4>3"=,'.)!<0',+!+A'#A*.A..,!Y.,)*4"Q7!Z(#',?,.B!F!a"56"0$0'#85)!L&"*5<%)+>'!L5678#!*,&<4,*!
<""-N.* +5%G.! ,%*A+:=9'=A+! /$*3$..! +A'#A*.-.B! b8="! V80$'! *,&<4,*! 012* 8G=5(.* HG7"5%!
=$%580/,'.,0!+A'#A*.-;,!7"*5#$..!,%B!F#!9**,=)!)'.,*.)'#.,%,.,.!<'!+A#56@%<'.!+A&,.-!?$5"38'.!012*
O7'051* A5&G1! 0,+.$0! *6).$.."! /,51! /";3! 012* F.#P1#J$* D%015.1! "#! L5678#)! `"=Q'$%".$+!
^).+80'858*"+!&,#,.-;,!/$*3$..!+A'#A*.-.B!F#!c0'#8556@%<'!L/4,0;$5)1!`)',44'<5)!<'!V"%%8'956)!
W)#$..'858*"+! *,&<4,*! !-5.-/'7=$* :5.-7,! "%,%*A+! +A'#A*.A..B! L#.! +A&,.-,*! 8#.-#@* +5%G.1!
W"%".$*"%/83)!V80$'!=$%580/,'.,0,!+A'#A*.<',!7"*5#$..!,%B!

S"=>*+! /8'! 7,%6<*! +A#A%;9+! "! 0,?$0/8.>'! ,5678#+,09%,.,+1! "! 0(/")! +".$%)+>'! <'! "#!
,&"*5<%)+>'!,5678#!*,&<4,*!,%7"*5#$..!+A'#A*.<',+!'#,0+,'#.,..!&8%.$#".8.B!

QD*!-#1?2R!

%&



!"#$#%&'()*+,-./$%"0)123)

 

4)

!"#$%&'()"*%"+",-$."
!"#$%&'()*+,$-.)/012$,3+4,"5+06)+$

!
"##$%&'!()*&$+$,$-.!/,$0$-$--!1$2-340$+!5!6072,-82!94,82:5#.!;,!72-$#<
-72,-$&$-0$!+42,*&42!+=,:$#!$2,$>:$!?8-@--!AABBBC!9D#@2!%D%5C!E7!%0@-$2<
-D#2@+! 2@+! +$F3$2! -=0-4#$-$-! 72>$0*#+! -'&$! 42! 0G&5C!;,! $H)7+! 7&)$#!
-=0-4#$-!2,$07#-!$H)!2,4%!#5%@#!+7I5&&H5-D2@#!?D0-!#D&5!5!37&DH!35&5>$&)7+!
-D3@&7!%@#-?D0G&! ?=--!>5H52!05#HJ!$H)ID,7!>4&-G2DH!42!$&>@#F-5K!/,$#-<
5-)D>L!4??$&<#5%%5&!M25+!5,@#!H@#F@&+@F@>L!I@H)!>7&)$#!#5H)!N$&$&'224H!
35#! 05?-5>C! O72,$#! 5##)7! &4&$+! N$&$&'224H$! 35#! 0D>!:P,35L! 42! 2@+2,@0!
@&)5#!#$I$,$#!372$&$>!$,-!5!-$0I$-C!;!-=0-4#$-!2,$07#-!5,-!>@#F-5!AABBBC!
9D#@2K!>$H40-$&$+L!F$!2,$0$-#4>!>@2-!$&>@#F5#7!#$+$FL!I@H)!5,!$&>J&-!
4??$&!&D-@>D2@>L!D&>@>!3@&-C!;,-!D&>@F-5>L!I@H)!@--!35H)@+!5,!Q0!2,P#$!
$&'--!42!$H)!+7M27-!%5#52,+@F@>!#$+7C!O@H)!4#!35H)@+!5!0G>57!37&DH!N$?$L!
>7M2@F5! N$&$&'224HL!>7M2@F5!-$I$0C!R2!5,-D#!@F5?=--!I@,,D>!D&>@>:5#!
$H)!5#H)5&L!>$H27>@H5--5!5!3D&&5>5-L!42!5,-!>@#F-5L!(7@35##7L!(7@35##7L!
#$>!35H)!-$!@&)5#!N@#-@2C!
O@H)!>740-!?8-@--!$,!$2,$>:$S!1$0>42,$-$2$#!#5H)@#!?G&!$2$--L!

5>7+@0!/-$7#:5MI! 9G,2$N!%*2%=+!J0! N$&IP3@--L! 42! +40-$L!I@H)! 4#!I70<
F$22$>!5,!7H4-!$,$#!5,!*##$%7!72-$#-72,-$&$-$#C!67!72!IJ,-5>!>5H5>L!
ID-! 7H$#L! 5,40-! 35&5>7-! -8F@+! 4#C!;,-D#! T! #$>! -8F@>L! I@H)! 5#H)5&!
3@&-L!35H)!#$>!5#H)5&!T!35&5>7!:$##$>!72!>$H2,G&5&-!42!5,-!>@#F-5K!
8H)5#! >D0L! $H)2,$0U$#! 5! E5H)50@02,DH7! V$N@0>D-82! WH)ID,:5#! -$!
35H)!5!05#H7F'2!%*2%=+C!OD-!$,!$00'&!2,G&C!
;,-!H@#F@&@>L!$H)!@&)5#!7H4-L!5>$&):$#!$##)70$!I5#H2J&)@,@--5#!

N@0F8&! $&'L! I@H)! 4#L! I@H)! 4#! 35H)@+L! 42! 5>$&)0'&! -$0>42,$-$2$#!
-8F?8+L!I@H)! 7--! 94,82!6072,-82!>5HD0G&!:$2,4&L!>7L!6072,-82!+=3$-'7L!
2,@&HD7! 2,$0$-?*+!>5H8#+05! 72! 3@#5-+@,-5-#7C! R%%$#!$,40-! 72!#5H)@#!
N@#-@2! 42! 2,*+24H$2! 5,! 5,! $35#H4&78>7! ?G,5#2DHL! 5>$&)! 2$HP-! 5::5#L!
I@H)!5,!$>:$0!-8F?5!25?D-!>5HD-!72!I$&)0$-$##7L!42!$,,$&!$#H$F7L!I@H)!
35&G:5#!6072,-82! &$H)$#! 5,@#! 5! I$&)$#L! 5>$&)!$H)$F*&!'-! 7&&$-7!>$HC!
94,82#5+! $::$#! 5! #5H)@#! ?G&! 72>$0-L! M2@FD&5-@2! +4%$+:$#! H5,F5H!
>@#F5-57:5#! @&)5#! +4,,$&! N@HI5-GL!>5HD-G&! 40-$-'F'!8-5&D2@+! 35#<
#5+!%D2,-@07!2,@&HD&5-@+05L!3$,$-420$C!
W,$+!+=,*&!5!+4%$+!+=,*&!4#!>@2-!M25+!$H)$-!2,$0$-#4+!+7$>$&#7L!

5,!5?-G-C!;,-!>@#F?5!94,82K!4#!35H)@+!5,!5?-GC!R#!35H)@+!5!:$?D05-L!42!4#!
35H)@+!5!+7?D05-C!;!:$?D05-!>7#F$#!F@&@HI@,L!>7#F$#I$,L!5>7-!-$2,*#+!
5,! '! +=3$-424:$#! &$&+7%D2,-@0+4#-L! %*2%=++4#-C! O5! $,-! 5! :$?D05-@-!
$&-43$2,-?*+L!I5!$,-! 5!:$?D05-@-!#$>!3$22,*+!+@>@&)5#L! 5++@0!:7,@#)!
#5H)@#!+=##)$#!$&'N@0F8&L!I@H)!JH)!?D08#+L!>7#-!5,!5!,$#$+50L!5>$&)7+!
5,-!>@#F?5K!GL!ID-!5##)72,@0!I5#H@&-8#+!>D0!>D2!+@#M$0-!$&'--L!>@2-!
N$&$2&$H$2!I5#H@&#7C!O5!35&5+7!5!I5#H@&D2-!$&N$&$?-7L!I5!35&5+7!5!:$?D05-@-!
$&-43$2,-7L!5++@0!8-D#5!35&5>7!,U0,5350L!35&5>7!@&)52>7!&$2,!:$&'&$L!5>7!
#$>!-8F?5!2,@&HD&#7!B2-$#!37&DHD#5+!2,4%!0$#F?4-C!
/@+2,@0!@&)5#!7F7&&7#$+!-U#7+!$,!5!+4%K!5!%D2,-@0!42!5!#)D?C!X$!5,40-!

$::$#!5!+4%:$#L!42!$N$&'&!$H)!%7&&5#5-7H!#$>!&$I$-!+4-24H*#+L!@--!35#!5!
>7! 37&DH8#+!>7#F$#! 35&G2DH5C!E$0-! 94,82! +$#F',$-&$#*&! :$2,4&! -@&35<
?@+0G&L! 05:&G+0G&L! +$#F',$-&$#*&! :$2,4&! N50+52@+0G&L! +$#F',$-&$#*&!
:$2,4&!5!:40$2$+0'&L!5+7+!$&N8-#5+L!42!2@028+05!I5H)?D+!5!?8I@+5-C!!
BH$#L!$,! 5!>7! 37&DH8#+C!E$0-!#$>M25+!5,!$H)ID,#5+L!#$>M25+!5,!

$H)ID,7! 2,@&HD+#5+L! F$! $##$+! 5! 37&DH#5+! 27#M2$#! >D2! &$I$-'24H$L!
#7#M2!>D2! :$?D05-5! 42! +7?D05-5L!>7#-! 5,L! 5+7! 5,-!>@#F?5!>5HD0G&K! 4#!
35H)@+!5,! 5?-GC!W##$+!5! ?G&! 72>$0-! 2,5+52,#5+!5!34H4#!@--! 35#!5,!5!
2@+5-!7F4,$--L!+$0$2,-)4#$+!$H)24H4-!72!$&4:*#+!-D0G!>@#F5-L!5>$&)<
&)$&!94,82!5!%$02%$+-P3D-L5!-D3&5-@-!$&4#+!D&&P-@--5L!5>7+@0!5,-!>@#F?5K!
ED2! ?8I57>! 72! 35##5+!#$+$>L! 5>$&)$+!#$>!$::'&! 5,! 5+@&:G&! 35&G+K!
5,@+5-! 72!3$,$-#$>!+$&&L!42!I5&&H5-#7! 72! N@H#5+!5!I5#H@>05K!42!5++@0!
&$2,!$H)!#)D?L!$H)!%D2,-@0C!6$0$2,-)4#!$>:$0$++4#-!#$+*#+!I7##*#+L!
35&&5#8#+L! &D--5-#8#+! +$&&! $##$+! 5! 37&DH#5+! 5! 2,D>D05L! I@H)! $,! #$>!
M25+!#$+*#+!2,G&C!;I@H)5#!#$>!5,,5&!+$,F7!5,!=0=>IP0-!9D#@2!$35#<
H4&72-5L!I@H)!JH)!2,$0$--$!B2-$#!5,!$H)ID,5-L!I@H)!5,!'!$H)2,*&'--!N7D-!
+*&F-$C! Y$2,! $H)! %D2,-@0! 42! $H)! #)D?C! B2-$#! -$0$>-$--! 0$#F?4#$+!

6072,-82:5#!I$&)0$D&&P-@--! 35&G2DH5! 5,L! 5>$&)#$+!>8#+D&G7L! 2,@&HD&G7L!
5>$&)#$+!$>&4+$,-$-'7!&$I$-*#+!42!35H)8#+!$::$#!5!37&DH:5#C!
Z&)5#!0$?-4&)$2$#!I5#H,5#5+!94,82#5+!$,$+!5,!=#+7?$&$#-42$7K!4#!

35H)@+!5,!J-L!4#!35H)@+!5,!5?-GL!4#!35H)@+!5!%D2,-@0C!15&D#!M25+!5++@0!
40$,,*+! >$H! 42! 40-?*+! >$H! 7H5,D#! $,$+$-L! 5>7+@0! 5,-! &D-?8+L! I@H)!
>$##)70$!#7#M2!J-L!I@H)!>$##)70$!#$>!-5&D&8#+!5?-G-L!I@H)!>$##)70$!
#$>!-5&D&8#+!%D2,-@0-C!E7#-! 5>7+@0! 5! 2735-5H:5#!,50D#F@+&G+!>$H<
+40F$,7+! 5! 3$,$-'7+$-L! I@H)! I@H)5#!>$#?$#$+! -@3D::L! I72,$#! #7#M2!
J-! T! 5,-! 5! 3D&52,-! +5%?D+K! >@2-! 4#! 35H)@+! 5,! J-C![5H)! ?=22,! 3$&$>L!
35H)!?=22,!5005L!5>$00$!4#!>$H)$+L!35H)!#7#M2!J-C!R#!35H)@+!5,!5?-G!T!
>@#F?5!6072,-82C!;>7+@0!%*2%=+2,$#-$&42$#!35H)8#+!$H)*--L!&$I$-<$!
>D2! +4042*#+L! 7>DF2DH8#+L! D&FD28#+L! >7#-! 5,L! I@H)! %*2%=+! -$2-34<
0*#+$-!JH)!D&F?5!42!3$,$22$!5,!=0=++435&G!B2-$#L!I@H)!5,!'!2,@&HD&5<
-D:5#! >7#F7H! -8F?5L! I@H)! 5>7+@0! 6072,-82! 5,-! >@#F?5K! 4#! 35H)@+L!
5++@0! $,,$&! +72,5:5FP-! :$##*#+$-! 5,! 4#<+=,%@#-J2DH:G&L! 5,! =#,42<
:'&C!R2!5>7+@0! N@&)-5-?5K!4#!35H)@+!5,!5?-GL!5++@0!>$H>8-5-?5K!I5!4#!
&$2,$+! 2,D>@F05! 5! :$?D05-! 5! >D27+! $>:$0I$,L! 5! 0DF! :P,@--5+I@,L!
>7#F$#!N$&5F5-I@,L!>7#F$#!2,@&HD&5-I@,L!5++@0!$#H$>!>$H-5&D&2,L!I5!
4#8-D#5>! ?D02,L! 5++@0!#$>! &$I$-#$+!@&)5#! +82,5L! +7&D-D2-5&5#L! $&$3$!
0$>4#)-$&$##$+! P-4&-! I$&),$-$+L! 5>$&)$+:'&! #$! -5&D&#D&! +7L! >$0-! 4#!
35H)@+!5,!5?-GC!
;!\]C!,2@&-D0!@&)5#!M2@FD&5-@2L!I7I$-$-&$#!+4%%$&!5F?5!3722,5!$,-!

5,! 7H5,2DH@-L! 5>7+@0!5005!2,G&P-?5! N$&! 5! -$>%&@>!5?-G7-L!I@H)!$>$&?4<
-$+! N=&! N$?$-$+$-L! -7! '27! +5%8+L! I5FF! 3@#8&?@#! :$! 5! F7M2'24H! +70D&)5C!
B2-$#!5,!5?-G#!D-!3@#8&!5!-$>%&@>:5L!5,!$H)$#$2!J-@#C!W00$!5,!$H)$<
#$224H0$L!$00$!5!:$?D05-<!42!+7?D05-<>$H-5&D&D205!35#!>5! 2,*+24H*#+!
>7#F5##)78#+#5+L!$00$!35#!2,*+24H$!5##5+! 72L!5+7-! B2-$#!5005!>4&-5<
-@--L!42!5005!IP3@--!$&L!I@H)!>D2@+5-!2$HP-2$#!$,-!5!6072,-82<:$?D05-@-!
42!6072,-82<+7?D05-@-!>$H-5&D&#7C!W::$#!5!M2@FD&5-@2L!H5,F5H!+4%37&DH<
:5#!@--!35#!$H)!2,D>8#+05!N$&N@HI5-5-&5#!$&&$#-4-C!;>7+@0!5!%D2,-@0!
42!5!#)D?!$H)*--!35##5+L!5>7+@0!5!#)D?!0D!35#!:P,35!5!%D2,-@0!H@#F?57<
05L! $H)!%@#-@#!>4H72M25+!>$H:7M25+&7+!$,! 5! +4%C!E$0-! 5,40-! 5! 35&G!
37&DH:5#L!:D0>$##)70$!72!H@#F@2+@F7+!5!?G!%D2,-@0!5!#)D?0G&L!5,40-!5!
34H$!>4H72M25+!5,L!I@H)!5!:D0D#)-!&$=&7+C!W,!5!M2@FD&5-@2L!5!>$HN$?-<
I$-$-&$#! 5::5#! 5,! B2-$#! 70H5&>D:G&! 35&G! -7-@+:5#L! 5>$&)$-! '! 6072,<
-82:5#! #$+*#+! 5F@--L! I@H)! ':$##$! 5! %D2,-@0! 42! 5! #)D?! $H)! &$I$-C!
E$0-!$,!5!%D2,-@0!5,!4&$-4-!5F?5!5!?8I@+40-C!W,!5!>7!I7-*#+L!$,!5!>7!
0$>4#)24H*#+L! 42! 5++@0! -8F?8+L! I@&! 35#! 5! I$&)*#+L! -8F?8+L! >70$!
IP35--8#+L! -8F?8+L!>7! 5,! 5! %$02%$+-P35L! 5>$&):$! :$D&&P-! B2-$#! IP3D25C!
O@,,D! -50@,8#+L! $H)>D2I@,! -50-@,8#+L! 42! $,40-! '-! >5H52,-5&?8+L!
4&$-*#+!>7#F$#!#5%?D#C!;F?5!5,!=0=++435&G!B2-$#L!I@H)!PH)!&$H)$#!5,!
$H)ID,+$0*&$-:$#L! %*2%=+-$2-340*#+! 4&$-4:$#! 42! 2,@&HD&5-D:5#L!
5#)52,$#-$H)ID,8#+:5#L! 6072,-82<+=3$-'! +=,=224H*#+:$#L! 42! >7#<
F$#!?G5+505-J!$>:$0!+=,=--C!^>$#C!



!"#$#%&'()*+,-./$%"0)123) 4)

!"#$$%"&'%()'*"(+,&'*-."#/'01&02+'&34#5"#$6"7(6'
 
 

„Becsüljétek meg azokat, 
akik fáradoznak közöttetek” 

 
 

 
 
F!tisztelet" Püspök Úr! Tizennyolc éven át betöltött 
aktív püspöki szolgálatodat lezáró ünnepi közgy"lésün-
kön a Dunántúli Református Egyházkerület lelkipászto-
rainak, a presbitériumoknak, gyülekezeteknek nevében 
mondok köszönetet szolgálatodért, áldásos, mindig 
egyházunk és a gyülekezetek érdekeit szem el!tt tartó 
fáradozásaidért. Hálát, köszönetet mondunk els!sorban 
Istennek, „Aki hívnek ítélt” és annak idején a püspöki 
szolgálatra rendelt. Hálát adunk Néki, hogy er!t adott, 
sok türelmet és megújuló reménységet. 

De köszönetet mondunk személy szerint neked is az 
elmúlt 18 év minden elmondott és leírt igehirdetésért, 
szolgálatban meger!sít! bíztatásért, amit általad Urunk 
adott. Köszönjük a sok tartalmas írást, egyháztörténeti 
kutatásaid, tanulmányaid gyümölcsét, melyre hisszük, 
Isten ihletett, és hasznosak maradnak továbbra is a 
tanításra. Köszönjük a segít!kész védelmet, amit álta-
lad Isten nyújtott azok számára, akik rászorultak a le-
hajló, segít!, megért! szeretetre. Köszönjük az újraindí-
tott intézményekért tett sok-sok küzdelmet, tör!dést. 

Egyszóval köszönjük a pontos és fontos szolgálatok 
számtalan sorát, amelyre Isten él! szava is int bennün-
ket: „Testvéreim, becsüljétek meg azokat, akik fáradoz-
nak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban és intenek 
titeket, munkájukért nagyon szeressétek !ket.” 
(1Thessz. 5,12–17) 

Az Istennek való hálaadás és köszönet szavait nem 
zárhatjuk le anélkül, hogy ne forduljunk h"séges társad, 
Nagytisztelet" Asszony felé, aki az Úr hív szolgálóleá-
nyának bizonyult és készséges volt hordozni mindig a 
szolgálat terhéb!l a reá es! részt. Adja az Úr, hogy 
együtt még sokat szolgáljatok a tatai gyülekezetben. 
Isten adjon továbbra is er!t, egészséget, az eddig vég-
zett szolgálatok feletti örömet, továbbra is hitet, türel-
met, a theológiai akadémián a leend! lelkészek nevelé-
sében, a Dunántúli Egyházkerület közgy"lésében és az 
Országos Zsinat munkájában. A 128. zsoltár versét 
mondjuk áldásul: „Mind boldog az, aki féli az Urat; aki 
az # útaiban jár.” 

Lentulai Attila esperes 

Jutalmam az, hogy tehettem 
DR. MÁRKUS MIHÁLY ELKÖSZÖNÉSE 

 

 
 

Dicsérem és dics!ítem, áldom és magasztalom Terem-
t!, Megváltó és Magasztaló Istenemet, hogy tizennyolc 
éven át er!t adott az „er!m feletti” (1Kir 19,7) úthoz. 
Tizenkét esztend!sen olvastam fekete gránitkövön 
arany bet"kkel Édesapám sírkövén: „Nékem az élet 
Krisztus” (Fil 1,21/a). Teológuséveim során Gyökössy 
nagytisztelet" úr egy péntek esti bibliaórája lobbantotta 
bennem lángra a másik páli levélrészletet: „Mindenre 
van er!m a Krisztusban” (Fil 4,13) 

Örülök, hogy vállalhattam a rám bízott szolgálatban: 
„…életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futá-
somat…” (ApCsel 20,24) 

A próbák, a szenvedések „oltókése” is üdvtörténeti 
távlatokat tárt ki: betölthettem „ami híja van a Krisztus 
szenvedéseinek az én testemben az # testéért, amely 
az anyaszentegyház” (Kol 1,24). 

Miután másfél évtizeden keresztül Dunaalmáson dia-
konissza testvérek között is szolgálhattam, megtanultam 
egy életre: „A jutalmam az, hogy tehetem”. 

A legnagyobb jutalmam, hogy tehettem; s ha még 
valamit rám bíz az én Uram, a jutalmam az lesz, hogy 
még tehetem… „Nem er!vel és nem hatalommal: az én 
lelkemmel”! (Zak 4,6-7) 

Ady Endre gyakran idézett verscímével szólva: „Kö-
szönöm, köszönöm, köszönöm.”  
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F!tisztelet" Egyházkerületi Közgy"lés! Kedves Szolgatársaim! Kedves Testvéreim! Püspöki székfoglaló beszédem három 

részb!l áll: egy igei üzenetb!l, egy teológiai alapvetésb!l, valamint konkrét el!retekintésb!l. 

 

 
 

I. 
IGEI ÜZENET 

 
ános evangéliuma els! fejezetének 11. és 12. verse 
így hangzik: „Az övéi közé jött, de az övéi nem fogad-

ták be !t. Akik pedig befogadták, azoknak megadta 

azt a hatalmat, hogy Isten fiaivá legyenek”. Ez az Ige ma 
több szempontból is meghatározó. El!ször is egyértelm" 
üzenete miatt, amir!l hamarosan szólok. Másrészt azért, 
mert az évfordulón ez az Ige szólt hozzánk napi Igeként. 
Harmadszor pedig számomra azért is meghatározó ez az 
Ige, mert a veszprémi Lovassy László Gimnázium klasszi-
kus m"veltség" tanára, Horváth Géza, amikor megtudta, 
hogy teológiára készülök, bibliai görögre kezdett tanítani. A 
preparáció és a mondattani elemzés után egy görög igever-
set minden nap meg kellett tanulnom az általa összeállított 
memoriter szerint. Könyörtelenül ki is kérdezte minden 
órán ezt az egyre b!vül! memoritert. Azt kérte, hogy ezeket 
minden nap mondogassam magamban. A memoriter els! 
Igéje ez volt: „Az övéi közé jött”

1.  
A János 1,11 az egész krisztusesemény rövid summázata. 

Olyan ez mint egy transzplantáció, mint egy szívátültetés. 
Isten Krisztusban önmagát, tulajdon életét, az isteni élet tel-
jességét; a saját szívét transzplantálta a világba. 

Ehhez az életment! operációhoz lehet úgy viszonyulni, 
hogy a szervezet nem fogadja be az új szívet, kilöki magából: 

                                                 
1 „eis ta idia élthen, kai hoi idioi auton ou parelabon – hoszoi de elabon 

auton, edóken autois ekszouszian tekna theou geneszthai” 

„Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be !t”
2. Az is 

el!fordulhat, hogy a beteg késlelteti az operációt, amíg lehet, 
és megelégszik pótmegoldásokkal, m"billenty"vel, vagy 
pacemaker-el3. Amíg nincs tünet, egészségesnek is érezheti 
magát az ember, közben pedig nagyon beteg. El!bb utóbb 
mindhárom a szervezet halálához vezethet. 

Aki azonban befogadja az új szívet az „nem vérb"l és 

testb"l, hanem az Istent"l született” (Jn 1,13). Ez az újjászü-
letés. Egy cserép fekete földben megjelenik a valóságos élet 
csírája. Ez székfoglalóm igei üzenete. Egyházkerületünkben 
tapasztalható néhány problémára tekintve különösen is meg-
szólalt bennem az Ige: „Ne csodálkozz, hogy azt mondom 

neked, újonnan kell születnetek” (Jn 3,7) – Újonnan kell 
születnünk! 
 

 
II. 

TEOLÓGIAI ALAPVETÉS 
 

Ez az igei üzenet átvezet a teológiai alapvetéshez. Kálvin 
szerint az újjászületés Krisztus uralmának megvalósulása az 
Egyházban, az egyes ember életében, és a világban. Mindhá-
rom a Szentlélek munkája. Kálvin Jánost ezért a Szentlélek 
teológusának nevezik. 

A Szentlélek els!dleges hatótere az Egyház4. Az Egyház-
ban Krisztus uralma folyamatosan valósul. Az Egyház nem 
intézmény, hanem esemény, történés; ezért nem az számít, 
ami benne leltározható, hanem ami történik benne és általa. 
Nem statikus, hanem dinamikus Egyházról van szó. Ennek 
látható jelei: -„Hisznek Jézus Krisztus nevében” (Jn 1,12), 
azaz Jézus Krisztus mindent eldönt!, végérvényes megoldást 
nyújtó, isteni valóságában5. -Hív! emberek egymást tisztelik 
és szeretik, ezért egymást segítik; hiteles életet élnek, mert 
életük a Szentlélek fegyelme alatt stabilizálódott élet. -Isten 
Igéjét (evangéliumát és akaratát) akár prófétai bátorsággal 
képviselik (soha nem összekeverve a saját akaratukat és az 
Isten akaratát). 

                                                 
2 A görög nyelvben mindez szemléletesebb. Az els! tagmondatban el!-

ször semleges nem szerepel, utána himnem. Ez azt jelenti, hogy Isten Krisz-
tusban az # világába jött, és az # világa (világmindensége) engedelmeske-
dett neki, a tenger, a vihar, szél, az elemek, a betegség; de az emberek világa, 
még pontosabban, az ! népe nem fogadta be #t. 

3 Valóban kockázatosabb egy szívátültetés, mint egy pacemaker beülte-
tés, vagy egy m"billenty" behelyezése. Az ember el!bb elfogad más megol-
dásokat, mint az új szívet. El!bb elfogadjuk azt, hogy tudomány, társadalom-
tudomány, lélektan, kultúra, m"vészet, teológia, meghatározott tan, és el!írt 
kegyesség; mint azt, hogy „újonnan kell születnetek!”. Isten kínálja a megol-
dást, miközben mindenféle más megoldás érdekes. Itt dobog közöttünk az 
Isten szíve, és nem sikerül a transzplantáció. 

4 Az Egyházban szólal meg, tárul fel Isten Igéje, mint hallható Ige (ige-
hirdetés) és mint látható Ige (sákramentum). A Szentlélek az Egyházban 
Krisztus uralmát valósítja meg, miközben a Szentlélek megmarad szuverén-
nek. A Szentlélek nincs hozzákötve az Egyházhoz (institucionalizmus). A 
Szentlélek szabadon adatik, ezért van szükség az epiklézisre. A Szentlélek 
fölött nem rendelkezhetünk. 

5 Sok vélemény ütközik ebben a világban, de az újjászületett ember 
számára az a dönt!, amit Krisztus mond. Az újjászületésb!l fakadó hit dönt! 
koncentrálás az élet s"r"jében Jézus Krisztusra. 

0#
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Kálvin ezután beszél a személyes hit szükségességér!l 
(Krisztus uralmáról az egyes ember életében), amely nélkül 
nincs él! Krisztus-test, azaz Egyház. A megigazulás mellett 
hangsúlyozta a megszentel!dést, az actus mellett a 
processust, az ajándék mellett a feladatot, az elfogadás mel-
lett a cselekvést, hiszen a Szentlélek nemcsak regenerátor, 
hanem sanctificator is. Isten Lelke ugyanis mindig úgy cse-
lekszik, hogy soha nem zárja ki az emberi faktort. János 
evangéliuma els! fejezete is hangsúlyozza ezt: „Akik befo-

gadták, azoknak megadta a kiváltságot, hogy Isten fiaivá 

legyenek”. Itt az eredetiben nem „dynamis” van, hanem 
„ekszuszia”. Nem dinamitot kapunk az Istent!l, amely magá-
tól is m"ködik, hanem felhatalmazást, kiváltságot, hogy az 
Istent!l kapott tervrajzot, vázlatot dolgozzuk ki. Ez pedig a 
mi cselekvésünk, tudatos  munka, mégha a Szentlélek által 
vezérelt is. Így leszünk nagykorú keresztyének, akik érett 
hittel és személyiséggel rendelkeznek, nem infantilizálhatók6, 
képesek komplexen gondolkozni, mindent megvizsgálni, 
mert „nem játékai mindenféle szélnek”. 

Kálvin szerint a Szentlélek azért munkál az Egyházban és 
az egyes emberben, mert munkálni akar a világban. Kálvin 
szerint Isten dics!sége áthatja az egész világot. A világ 
„theatrum gloriae Dei”, azaz Isten dics!ségének színtere, és 
ez a dics!ség ott van az atomok rezgésében, a f"szál növeke-
désében, a bogár röptében, minden kultúrában, a m"vésze-
tekben, a tudományokban, a társadalomban és az államban. 
Ezért az Egyház soha nem a világ fölött, hanem mindig a 
világban és a világért van; azért, hogy hasznossá legyen a 
világban, és a Krisztus evangéliumával áthassa a világot. 
Bonhoeffer kiélezi ezt a kálvini gondolatot, amikor azt mond-
ja, hogy a világnak nem az egyházra, hanem Krisztusra (meg-
váltásra) van szüksége. Az Egyház nem önmagáért van, ha-
nem mindig a világért. 

 
III. 

KONKRÉT EL!RETEKINTÉS 
 
Az Igei üzenet és a teológiai alapvetés után végezetül hadd 

tegyek konkrét el!retekintést is. Ez az el!retekintés nem lehet-
séges felfelé tekintés nélkül. A holnap Isten kegyelmében van. 
Mindig emlékezetünkbe kell idézni az Isten kegyelmes tetteit 
(Zsolt 107,43), amelyre válasz szolgálatunk a világ felé. Isten 
legnagyobb tette pedig Jézus Krisztus halála és feltámadása. 
Ezért az Ige Egyháza, bármit tesz, mindig a feltámadott Krisz-
tus legyen a középpont, aki szereti az embert és a világot.  

E felfelé tekintés után lehetséges a befelé7 (saját szolgálati 
területünkre) tekintés. Mint egyházvezet!8 is elengedhetet-
lennek tartom a pásztori munkát, a személyes kapcsolatok 

                                                 
6 …azaz (jól értsük) elszakadhatnak az Atya gyámkodásától, mert az 

Atya internalizálódott, azaz bennük van. Az Atya nem fogja már a kezem, 
mert bennem van, internalizálódott. Elszakadhatok t!le, mert bennem van. 
Ez az internalizálódás a Szentlélek munkája. 

7 Csupán pár szót önmagamról. Fontosnak tartom az alapos készülést, a 
kitartó munkát, az állandó önképzést, mindenben a rövidséget, átláthatóságot 
és tömörséget, a nyitottságot és párbeszédet. A konfliktusokat adott esetben 
fel kell vállalni, de azokat miel!bb meg kell oldani, mert tartós konfliktusban 
nem lehet áldásosan dolgozni. Arra törekszem, hogy tudjam, hol vannak a 
korlátaim, határaim. Ez mindenkor alázatossá tett. Igen fontosnak tartom a 
másik ember tiszteletét, noha egyikünk sem tökéletes: ez a magatartás szá-
momra a szeretet gyakorlati megvalósulása. Sok a feladat, de vigyázni kell, 
hogy a szolgálat ne váljék gürcöléssé. 

8 Az egyházvezet! sem érthet mindenhez. Kötelessége mindenkor „képben 
lenni”, de a legfontosabb területeken hív!, egyházát szeret! szakemberekre van 
szükség, akik együttm"ködnek az egyházmegyék és a gyülekezetek vezet!ivel. 
Ez a sokat emlegetett, és fontosnak tartott „csapatmunka” alapja. 

kialakítását és ápolását, a lelkipásztorokkal9 és gyülekezetek-
kel való találkozást, mégpedig az ünnepi alkalmakon túl. 
Egyházkerületünkben fontosnak tartjuk a közös munkát 
(együttgondolkodást és cselekvést): azaz 

• a testületeink helyzetbe hozását a döntéshozatalban, 
• az egyházmegyék súlyának és felel!sségének megnö-
velését, 
• fontos területeken szakemberek bevonását, 
• más egyházkerületekt!l való tanulást, 
• a problémák !szinte, indulatmentes, józan megbeszélé-
sét, és ugyanakkor a „jó” meglátását. 

Intézményeink (oktatási és diakóniai intézményeink) 
szolgálatunk fontos bázisait képezik. Ezek fenntartása, re-
formátus lelkiségük biztosítása mindenkori kötelességünk. A 
közegyházi feladatokban fontosnak tartjuk: 

• a határokon túli testvéreinkkel való tevékeny kapcso-
lattartást, 
• az egyháztestek alkotmányjogi egyesülését és a magyar 
reformátusság találkozóját ez év májusában,  
• várakozással tekintünk az idei Kálvin-év elé. 

A felfelé és befelé tekintés azért történik, hogy áldássá le-
hessünk kifelé. Ehhez a szolgálathoz nélkülözhetetlen az em-
bernek, a társadalomnak; a ma emberének és társadalmának 
ismerete. A világ megváltozott körülöttünk. A társadalom 
struktúrája, és a települések szerkezete átalakult. Nem a keresz-
tyén hit iránti igény veszített érvényességéb!l, hanem talán az 
a mód, ahogy ezt az egyház tolmácsolni próbálja. Önreflexióra 
van szükségünk, hogy meglássuk, miben kell változtatni, hogy 

                                                 
9 A lelkipásztori közösséggel kapcsolatban a szeretet, bizalom és szolga-

társi közösség elmélyítését tartom a legfontosabbnak, emellett lelkészek 
továbbképzése, lelkigondozása, ugyanakkor az egyházfegyelem gyakorlása 
elengedhetetlen feltétele az áldásos szolgálatnak. Itt meg kell említenem az 
igehirdetés színvonalának fontosságát is. 
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végezni tudjuk a megszólítás és megbékéltetés szolgálatát. A 
misszió újragondolása ilyen értelemben legfontosabb feladata-
ink közé tartozik: mit tehetünk a klasszikus és bevált módsze-
rek mellett (konferenciák, áldássá lett alkalmaink megtartása, 
országos missziókkal való kapcsolattartás) a meghaló falvak-
ban, az élni akaró kis gyülekezetekben és a nagyvárosokban, 
mit tehetünk az ügyhöz méltó igehirdetésért és más szolgálati 
ágakért. A misszió kínálta lehet!ségnek tartjuk az internet, a 
református folyóiratok, rádió, televízió-adások, és egyéb kom-
munikációs csatornák fórumait. Ránk bízott küldetés reformá-
tus örökségünk meg!rzése és újragondolása, valamint nemzeti 
értékeink feletti !rködés. 

 

 
 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani az Úr emberi eszkö-
zeiért. Köszönöm dr. Márkus Mihály püspök úr szeretetét. 
Szent buzgósága és végtelen munkabírása utolérhetetlen példa 
számomra. #, aki az egyháztörténet professzora, és számos 
egyháztörténeti tárgyú publikáció szerz!je, az Úr kegyelméb!l 
e 18 esztend!ben „egyháztörténelmet csinálhatott”. Köszönöm 
jelölttársamnak, Bellai Zoltánnak, hogy a választás idején is a 
Krisztus ügyét nézte. Szakértelmére szüksége van Egyházkerü-
letünknek, és köszönjük, hogy kész az együttmunkálkodásra, 
mint megválasztott püspöki f!tanácsos. Köszönöm Köntös 
László f!jegyz! úrnak az eddig is nyújtott sok segítségét. Hi-
szem, hogy velük, valamint dr. Huszár Pál f!gondok úrral, dr. 
Baráth István világi f!jegyz! úrral, az Egyházkerületi Közgy"-
lés alkotó tagjaival, a délel!tt megválasztott tisztségvisel!kkel, 
az egyházmegyékkel, és gyülekezetekkel együtt tudunk szol-
gálni Krisztus ügyéért és Református Anyaszentegyházunkért a 
világban. Köszönöm a Testvéregyházak vezet!inek, hogy itt 
vannak, együtt imádkoznak, és örülnek velünk. 

Hálás vagyok gyülekezetemnek, a balatonalmádi-balaton-
f"zf!i gyülekezeteknek, a szentgáli és veszprémi gyülekezet-
nek, tanáraimnak a Teológián és a Pannon Egyetemen, vala-
mint családomnak, édesanyámnak, feleségemnek, gyermeke-
imnek, hogy az Úr eszközei voltak és lehetnek az életemben. 

Nagyon szeretem Református Anyaszentegyházamat. Ál-
dom az Urat a szolgálat lehet!ségéért. Az Úr tegyen méltóvá 
és er!sítsen meg bennünket a szolgálatra. 
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Egyházkerületi f!gondnoki tisztségemet megtisztel! szolgá-
latnak, a Mindenható Istenünk által most számomra kijelölt 
!rállói feladatnak tekintem. "szinte hálával, keresztyén alá-
zattal szeretném Isten országa ügyét – az " segedelmével – 
h#séges sáfárként eredményesen szolgálni. Arra törekszem, 
hogy az " „békességének engedelmes eszköze” lehessek. 

A zsinat-presbiteri alapelven m#köd! Református Egyhá-
zunkban kiemelked!en fontos szerepe van a paritás elvének. 
Hittel hiszem, hogy ezen alapelv szellemében mi, nem lelké-
szek is – éppen lelkészeink hitéleti tevékenységének céltuda-
tos segítésével, alkalmankénti kiegészítésével – hasznos 
szolgálói lehetünk Anyaszentegyházunknak, Isten országa 
ügyének. Ebben a szellemben szeretném érvényesíteni a nem 
lelkészi egyháztagság befolyását Egyházkerületünk vezetésé-
ben, miként arra már beiktatásom el!tt is biztatást kaptam. 
Hasonló buzdítást kaptam arra is, hogy egyházunk érdekében 
kamatoztassam azokat a tapasztalataimat, felekezetközi kap-
csolataimat, amelyeket akkor szereztem, amikor nyolc éven 
át a Veszprém Megyei Önkormányzati Közgy#lés elnökének 
egyházügyi tanácsadójaként tevékenykedtem. Természetesen 
szeretnék mindezen elvárásoknak tisztességgel megfelelni, 
minden t!lem telhet!t elkövetni Anyaszentegyházunk javára. 
Egyházkerületi f!gondnoki programomat egyetlen szóval, 
illetve jelz!s szókapcsolattal ki tudom fejezni: h!séges szol-

gálat. 
Gyermek- és ifjúkorom meghatározó személyisége volt 

mélyen hív! édesanyám mellett kit#n! lelkészem és hittaná-
rom, immár boldogemlékezet# f!tisztelet# Dr. Fejes Sándor, 
aki nagyban hozzájárult reformátussá, magyarrá és értelmisé-
givé történ! nevelésemhez. Olyan lelki-szellemi értékeket – 
keresztyén hit, emberi tisztesség, becsület, szorgalom, helyt-
állás, embertársaink megbecsülése, magyarságtudat – kaptam 
t!le, illetve az ! közvetítésében természetesen az Úristent!l, 
amelyeket tolvaj el nem orozhat, t#z meg nem égethet, rozsda 
meg nem emészthet, a múló id! még csak meg sem kevesbít-

het. Négy évtizedes, Isten végtelen kegyelméb!l valóban szép 
ívelés# tanári pályám, de egész életem során ezeket a mara-
dandó értékeket igyekeztem, illetve igyekszem a fiatal nem-
zedékeknek továbbadni, hogy mások is gyarapodhassanak 
általuk lélekben. 

A Veszprémi Egyetemen a német nyelvterület kultúrtörté-
netének oktatójaként történt nyugdíjazásom óta több kötetet 
fordítottam németr!l magyarra, illetve magyarról németre a 
Kálvin Kiadó számára. Isten segítségét remélve és kérve 
írásaimmal a jöv!ben is igyekszem segíteni Református Egy-
házunk tevékenységét. A Pápai Református Teológiai Aka-
démia eddig három kötetemet jelentette meg, a negyedik 
éppen kinyomtatás alatt áll. Több tanulmányomat közölte 
egyházunk hivatalos folyóirata, a Confessio, illetve a Refor-
mátus Egyház. Úgy remélem, hogy teológiai témájú írásaim-
mal, illetve el!adásaimmal eredményesen segíthetem egyház-
tagjaink lelki-szellemi gyarapodását. Reménységem szerint 
eredményesen szolgálhatom ezzel Isten országa ügyét. 

A most megkezdett 2009. esztend!ben emlékezünk meg a 
nagy genfi reformátor, Kálvin János születésének ötszázadik 
évfordulójáról. Az ünnepsége-sorozat el!készítésére Refor-
mátus Egyházunk Zsinata két évvel ezel!tt életre hívta az 
Országos Kálvin Emlékbizottságot, amelyben magam is 
feladatot kaptam Egyházkerületünk képviseletében. E bizott-
ság felkérésére írtam meg Kálvin János életét, teológusi, 
reformátori és egyházszervez!i tevékenységét bemutató, a 
Kálvin Kiadó gondozásában éppen most megjelent könyve-
met. E munkámban arra is törekedtem, hogy a genfi reform-
tor magyarországi fogadtatására, itteni egyházi és társadalmi 
hatására, a Kárpát-medencében egyedülállóan kiemelked! 
megbecsültségének gyökereire is rámutassak. Szeretném, ha 
e könyvem révén is hozzájárulhatnék református testvéreink 
azonosságtudatának er!sítéséhez, illetve a Kálvin János ne-
véhez id!nként társított téves – bizony nem mindig 
jószándékú – híresztelések tisztázásához, cáfolatához, az 
évszázadok folyamán Kálvin nevéhez tapadt tévképzetek 
eloszlatásához. 

Megítélésem szerint nemzetünk mélységesen mély erköl-
csi válságából egyetlen egy valós kimenekedési út létezik, az 
Istenhez fordulás, az Istenhez menekvés útja, amiként azt 
nemzeti történelmünk XVI–XVII. századi sorsdönt! esemé-
nyeinek példáján is láthatjuk, amikor a lét és a nemlét határá-
ra szorult magyarság valóban az Istenhez menekvésben ke-
reste és találta meg nemzetünk megmaradásának útját a török 
veszedelem és a német hódítás kett!s szorítása ellenében a 
nemzeti megmaradásért és a hit szabadságáért vívott heroikus 
küzdelmében. 

Hittel vallom, hogy ebben a mostani feladatban mind-
annyiunkra, lelkészekre és nem lelkészekre egyaránt számít a 
mi Mennyei Atyánk. Azt várja mindannyiunktól, hogy a ma-
gunk helyén, a magunk lehet!ségei között álljunk valameny-
nyien lelkészeink mellé, igyekezzünk a magunk eszközeivel 
és lehet!ségeivel eredményesebbé tenni hitépít! törekvései-
ket, próbáljuk hitelesen megszólítani azokat a honfitársainkat, 
akiket lelkészeink a szószékr!l el nem érhetnek, mert azok az 
emberek bizony általában a templom közelébe sem jönnek, 
mi, nem lelkészek viszont más fórumokon esetleg elérhetjük 
!ket. 
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Hiszem és vallom, hogy nemzetünknek jelenlegi állapotá-
ban lelki-szellemi megújulásra van szüksége. Csak és kizárólag 
ez a lelki megújulás, az Úristenhez való visszatalálás jelenthet 
kiutat mostani erkölcsi válságunkból. Szilárd meggy!z!désem, 
hogy Istenünk jelent!s feladatot szán ebben a megújulási fo-
lyamatban egyházainknak. Világosan látom, hogy ennek a lelki 
megújulásnak megvalósítása nem kizárólag lelkészeink felada-
ta, joggal igényelhetik a nem lelkészi tisztségvisel!k, de a 
minden tisztség nélküli egyháztagok segít! közrem#ködését is. 
Vallom, hogy ebben mindannyiunknak fel kell vállalnia a maga 
részét Anyaszentegyházunk h#séges !rállójaként azon a posz-
ton, ahová Istenünk állított bennünket. 

Az Úr azzal tüntetett ki, hogy a f!gondnoki tisztségre hí-
vott el, ennek megfelel!en igyekezni fogok a T!le kapott 
talentumaimat valóban példás h#séggel hasznosítani. Úgy 
remélem, nyelvtudásom révén els!sorban Egyházunk, gyüle-
kezeteink külkapcsolataiban, valamint egyházi témájú el!-
adásaimmal és írásaimmal a laikus hívek lelki-szellemi er!sí-
tésében lehetek hasznára Isten országa ügyének. 

Anyaszentegyházunk, hazánk, nemzetünk, s!t az egész te-
remtett világ jelenlegi – emberi megítélés szerint már-már 
kilátástalan – állapotában gyakran merül fel sokunkban a kér-
dés: Mi lesz velünk? E kérdés jogosságát, megalapozottságát 
nem vitatom, mert az vitathatatlan. Mégis engedtessék meg 
nekem így módosítva feltennem a kérdést: Ki lesz velünk? 
Ezzel immár költ!ivé vált a kérdés, hiszen mindannyian tudjuk 
a biblikus alapú választ. Mindannyian hisszük és hittel valljuk, 
hogy a mi Urunk, a Szentháromság egy Örök és Igaz Isten a 
legnehezebb id!kben is velünk volt, most is velünk van, és a 
jöv!ben is mindenkor velünk lesz. Ez persze egyáltalán nem 
azt jelenti, hogy tétlenségben szemlélhetnénk Egyházunk sor-
sának alakulását, mondván, hogy az Úristen majd helytáll 
helyettünk is. Istenünk várja, s!t elvárja mindannyiunk egy-
házépít! tevékenységét. Hasznos, mondhatnám: a szó köznapi 
és vallási értelmében véve egyaránt üdvös lenne, ha eredmény-
nyel sikerülne megszólítanunk egyrészt azon honfitársainkat, 
akik a legutóbbi népszámlálás során úgy nyilatkoztak, hogy 
valamiképp egyházunkhoz tartozónak érzik magukat, másrészt 
azokat, akik ugyan sehova, egyetlen keresztyén felekezethez 
sem tartoznak, de bennük is megvan, netán sarkallja is !ket az 
Isten-keresés vágya. Mindannyiunknak szól, mindannyiunkra 
érvényes ma is Krisztus Urunk missziós parancsa: „… tegyetek 

tanítványokká minden népeket!…” 
Egyházunk Ura, a miattunk, érettünk és helyettünk ke-

reszthalált szenvedett Úr Jézus Krisztus azt ígérte nekünk: 
„Mert ahol ketten vagy hárman egybegy!lnek az én nevem-

ben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18, 20.). E krisztusi ígéret 
fényében kívánom én látni Anyaszentegyházunk közeli és 
távoli jöv!jét. Hittel hiszem, hogy Mennyei Atyánknak – 
miként eddig – a jöv!ben is gondja lesz az " Egyházára. 

Ránk, Jézus Krisztus mostani tanítványaira pedig azt a fel-
adatot rója, hogy az " általa kijelölt helyen a h#séges sáfár 
módjára munkáljuk Isten országának ügyét. Hiszem, hogy 
presbitériumaink döntése révén " határozta meg mindannyi-
unk !rhelyét, ahol alázatot, h#séget ás odaadást vár t!lünk, 
hiszen Istenünk valamennyiünket azzal tüntetett ki, hogy mun-
katársául fogadott bennünket üdvtervének megvalósításában. 

Meggy!z!désem, hogy nyilvánvaló jószándékkal nyit-
nunk kell társadalmunk egésze felé, hozzá kell járulnunk 
annak a még bizony mindig felfedezhet!, esetenként vésze-
sen tátongó szakadéknak a feltöltéséhez, amelyet a diktatúra 
az elszigetelés szándékával létesített egyházaink és a társada-
lom másik része között, mintha bizony mi, Krisztus-hív!k 
nem is tartoznánk szervesen a társadalom, a magyar nemzet 

egészéhez. Isten segítségével keresni fogom a lehet!ségeket 
azon társadalmi er!k ellensúlyozására, amelyek – a régi re-
cept alapján – ismét a templom fala közé igyekeznek szám-
#zni egyházaink tevékenységét, mert riasztja, s!t irritálja !ket 
az egyházak társadalmi jelenléte. A minden emberi értéket 
maga alá gy#rni akaró globalizáció szálláscsinálói és haszon-
élvez!i szemében ugyanis szálkát jelent a keresztyéni elköte-
lezettséggel, netán még magyar nemzeti azonosságtudattal is 
rendelkez! ember, mert ez az ember kevésbé manipulálható, 
nem könnyen állítható a mindenhatónak kikiáltott piac, a 
pénz és a profit engedelmes szolgáinak sorába.  

Ugyanakkor arról is meg vagyok gy!z!dve, ha megismer-
jük nemzetünk egészének valós gondjait, súlyos problémáit, 
rá kell jönnünk, hogy ezek megoldásában mi, keresztyének is 
teljes mértékben érdekeltek vagyunk. Legyen elegend! ezút-
tal a teljességre törekvés igénye nélkül csak a kilátástalanság, 
a lelki-szellemi talajtalanság miatt kallódó ifjúság, a demog-
ráfiai gondok, a meg nem született gyermekek, valamint a 
magukra marad – nyíltabban fogalmazva – a magukra ha-
gyott öregek problémájára, a sajnos egyre mélyül! erkölcsi 
válságra utalnom. Ebben a kemény, de nem reménytelen 
küzdelmünkben krisztusi szeretettel, az !szinte együttm#kö-
désre készen kívánunk odafordulni más felekezet# keresztyén 
testvéreinkhez. Abban a tudatban és meggy!z!désben tesszük 
ezt, hogy a jórészt formai különböz!ségeink ellenére mind-
annyian a Szentháromság Egy Örök és Igaz Istent kívánjuk 
szolgálni, és amennyiben "hozzá közel kerülünk, úgy egy-
máshoz is közel leszünk, a Hozzá f#z!d! szeretetünk egy-
mással is összekapcsol bennünket. 

Istenünk gazdag áldását kívánom és kérem ere a mai alka-
lomra, az itt egybegy#ltekre, most beiktatott és felszentelt 
püspökünkre, minden tisztségvisel! társamra, Református 
Egyházunk minden rend# és rangú tagjára és velünk ünnepl!, 
örömünkben !szinte szívvel osztozó kedves vendégeinkre. " 
adjon mindannyiunknak kell! er!t, türelmet, bölcsességet és 
alázatot, hogy valóban tanítványi h#séggel tudjunk munkál-
kodni Isten országa ügyén., hogy olyan vezet!k lehessünk 
Mennyei Gazdánk szolgálatában, akik önmaguk példás oda-
szánásával vállalják és végzik a „plántálás” és az „öntözés” 
munkáját. Hittel hiszem, hogy a Kegyelem Istene majd a 
„növekedést” is megadja. 
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Dr. Márkus Mihály 
CSAK JÉZUST EGYEDÜL 

 
„Feltekintettek: senkit sem láttak, csak 

Jézust egyedül” (Mt 17,8) Csak Jézust 
egyedül. A Dunántúli Református – a 
földrajzilag hazánkban a legnagyobb, 
lélekszámban a legkisebb – Egyházke-
rület élére választott meg Téged, püspök 
uram – és titeket, f!gondnok és f!jegy-
z! testvéreim – a gyülekezetek imádko-
zó közakarata. Ragyognak a fények: 
egyfajta megdics!ülés! Jó itt: építsünk 
három hajlékot, állítsuk meg az id!t!  

De kihunynak a fények. Mindenki 
hazamegy. Hideg van, és sötét: szinte 
semmit sem látni. Nem baj. Lássad – 
csak Jézust egyedül.  

Nehéz napok jönnek. Kilátástalanná 
homályosodik a horizont. Nem baj. 
Lássad – csak Jézust egyedül. 

Elborul a szívünk: mi lesz velünk?! 
De ne ezt kérdezzük, ne is kérdezzünk. 
Kérdezzük inkább: Ki lesz velünk? És 
másra, és többre nem lesz szükségünk. 
Lássad hát szüntelen, a szívedben, el!t-
ted, melletted és veled – csak Jézust 
egyedül! 

 
Dr. Szabó István püspök 
IGE, GERINC, TÉRD 

 
F!tisztelet" Püspök Úr! Nekem is Kál-
vin jutott eszembe a köszönt!re készül-
ve, aki ugyan nem ítélt olyan hevesen a 
filozófusokon, mint Luther, de nem is 
rajongott értük annyira, mint Zwingli, 
ám azért az üres retorikai dialektikától 
mindig óvott. Annak pedig f! szabálya, 
hogy amennyiben nem jut eszünkbe 

semmi, mondandónkat osszuk biztonsá-
gos három részre. (Jut eszembe, Te is 
három részre osztottad székfoglalódat!) 
E magyarázkodás oka abban van, hogy 
Téged mi karizmatikus embernek isme-
rünk, aki megkapta Istent!l az evangéli-
um-hirdetés nagyszer" ajándékát. S ha 
Te ezt tudod szólni, mi mást is mond-
hatnánk mi? Nos, engedd meg, hogy én 
is három, remélem, tartalmas részre 
osszam köszöntésemet, nem dialektikus 
módon, hanem a puritánok mintájára. 
Eszerint el!ször arról kell szólani, amit 
tud a szóló és tud a hallgató is, aztán 
arról kell beszélni, amit a hallgatók nem 
tudnak, de tudja, aki szól. S végül arról 
kell szólni, amit sem a hallgató sem a 
szóló nem tud. 
 

 
 

El!ször is tehát, tudjuk mindannyi-
an, mint az el!bb mondottam, hogy Te 
karizmatikus ember vagy, bírod az 
evangéliumhirdetés karizmáját. Azt 
kívánom, azt kívánjuk mindannyian, 
hogy legyen mindig er!s a torkod. Mert 
akinek Isten megadta ezt a csodálatos 
ajándékát, annak er!s torkúnak kell 
lenni, hogy az ige, mely új életre szül, 
az ige, mely Isten örök igazságát közli 
velünk, az ige, mely megszentel, nem 
más, mint az Isten szeretetének meg-
szentel! igazsága. Mostanában sokan 
akarják elhallgattatni ezt az igét. De 
legyen er!s a torkod, hogy inkább to-
vább szóljon, akár mint a vészcseng!, 
amivel egyébként éppen mostanában 
akarják kicseng!zni Magyarországról a 

klerikális reakciót. Ne hagyd magad, 
legyen er!s a torkod, és bírd mindig 
tovább mondani Isten él! igéjét. 

Másodszor szólnom kell arról, amit 
én tudok, s talán a gyülekezet nem. Ez 
pedig az a kívánságom, hogy legyen 
egyenes a gerinced. Hogy ezt miért kell 
kívánni, talán még te sem tudod, s talán 
a gyülekezet sem tudja. Én azonban 
tudom, hiszen olyan szolgálatban állsz 
be most, melyre nézve kívánom, és 
imádkozom is érte, hogy soha meg ne 
bánd azt az esküt, amit az imént elmon-
dottál. Lesznek emberpróbáló id!k. De 
nem az az emberpróbáló id!, amikor azt 
érezzük, hogy elfogyott körülöttünk a 
leveg!, vagy kivették kezünk közül a 
lehet!séget, nem is az, amikor igehirde-
t!ként, egyházkormányzóként úgy ér-
zed, hogy nincs szükség arra, amit csi-
nálsz. Az a nehéz id!, amikor meg akar-
ják törni az ember gerincét. Krisztus 
anyaszentegyháza mióta itt él a világon, 
állja ezt a próbát, több-kevesebb siker-
rel. Hálát adok azokért, akiknek soha 
nem sikerült a gerincét megtörni. Meg-
siratjuk, és Isten kegyelmébe ajánljuk 
azokat, akikét megtörték. Nekünk bol-
dog bizodalmunk, hogy az egyház olyan 
üll!, amelyen sok kalapács elkopott 
már. Lehet, hogy a te hátad, gerinced 
lesz ez az üll!. Kétség, gond, támadás, 
hiábavalóság-érzet, bántásoknak való 
kiszolgáltatottság, s minden egyéb ve-
szély érhet, - legyen hát mindig egyenes 
a gerinced. 

És végül arról is hadd szóljak, amit 
senki nem tud itt közülünk, mert ezt 
nem ajándékba kapjuk, mint a szólás 
szép ajándékát, nem is velünk születik, 
mint az egyenes tartás velünk reformá-
tusokkal. Ezt a harmadikat mindannyian 
szüntelen tanuljuk. Azt kívánom, legyen 
jó vastag a térded. Jó vastag, kemény 
térded. Nem a futáshoz, nem a sokat 
járáshoz, hanem az imádkozáshoz. 
Amikor arról szóltál székfoglalódban, 
hogy miképpen ajándékoz nekünk, a mi 
bomló, ide-oda d!l! emberi életünknek 
Isten Lelke az evangélium csodálatos 
munkája nyomán stabilitást, akkor úgy 
éreztem, ez egybe fog csengeni azzal, 
amit utoljára mondok majd. Igen, akkor 
a legstabilabb az életed, akkor a legsta-
bilabb az egyház élete, ha térden va-
gyunk, ha imádkozunk. Legyen id!d, 
legyen er!d, és legyen jó vastag, er!s 
térded mindig imádkozni. Imádságban 
stabil, megingathatatlan, örökké er!s 
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anyaszentegyház. Légy mindig imádko-
zó, szüntelenül Isten el!tt térdepl! püs-
pök. Isten meghallgatja a buzgó szív 
könyörgését.  

Isten áldjon meg, kívánom a duna-
melléki egyházkerület nevében, kívá-
nom személyesen, mint a pápai teológia 
tanára, és kívánom úgy is, mint aki ige-
hirdetésednek csodáló hallgatója va-
gyok. Kérlek, maradj Almádiban, hogy 
mikor nyaranként átsétálunk a csalá-
dunkkal, téged találjunk, és hallgassunk 
abban a szép templomban. Isten áldjon. 
 

Csomós József püspök 
DÁNTÓL BEÉRSEBÁIG 

 
F!tisztelet" Egyházkerületi Közgy"lés! 
Ünnepl! Gyülekezet! Kedves Püspök 
Testvérem! A Bibliát olvasó ember 
számára ismer!s kifejezés: Meghallotta 
Izrael Dántól Beérsebáig. 

Talán sokan úgy is gondolják, hogy 
a kett! szorosan összetartozik. Mi tud-
juk, hogy annyira tartozik össze, hogy 
az ország két vége volt.  

Az itt jelenlév! püspökök közül, 
akik t!lem messzebbr!l jöttek, az már - 
úgymond - határon túlról jött. Mégis azt 
mondom: lehet, hogy a püspökök közül 
mégis mi tartozunk leginkább össze.  

A Zsinaton egymás mellett van a he-
lyünk. Az biztos, hogy az els! megjegy-
zéseket nem a Zsinatnak fogjuk tenni 
tárgyalás közben, hanem egymásnak. 

Azután úgy is közel állunk egymás-
hoz, hogyha közös baráti társaságunk 
téged felköszönt József napon, akkor 
csak engem is felköszönt. 

Amikor az elmúlt szombaton, Mis-
kolcon jártatok, és beszélgettünk arról, 
hogy hogyan is gondoljátok ezt a közös 
szolgálatot, akkor úgy éreztem, hogy itt 

és ebben van ez a fajta együtt haladás és 
együttgondolkodás. Ez azóta is ott mo-
toszkál bennem, és ezért hoztam ezt a 
köszöntést erre az ünnepi alkalomra. 
Mert úgy érzem, hogy a „Dántól Beér-
sebáig” ma azt fogja jelenteni -mint 
ahogy azt ma is használják,-: Tiszánin-
nent!l Dunántúlig. 

Én abban kérem segítségeteket, és 
ajánlom az egyházkerületünk segítségét, 
hogy tudja meg az egész ország, Dántól 
Beérsebáig, Zemplénagárdtól Gy!rig, 
hogy „…eljött, és voltak, akik befogad-
ták, és azoknak hatalmat adott...”.  

Kívánom, hogy ez az „adott hatalom” 
látszódjon rajtatok, és érezze az ország 
Dántól Beérsebáig. Isten áldjon téged! 
 

Fazekas László püspök 
EGY A HANGUNK 

 
F!tisztelet" Egyházkerületi közgy"lés, 
f!tisztelet" Püspök úr, F!gondnok úr, 
F!jegyz! úr, tisztelt vendégek, keresz-
tyén gyülekezet! Az a megtiszteltetés ért 
– s ezt én nagyon köszönöm –, hogy a 
külhoni reformátusok nevében köszönt-
hetem a közgy"lést és a megválasztott 
tisztségvisel!ket. 

Nekem Józsué könyvének 24. része 
jutott eszembe, amikor Józsué ország-
gy"lést hív össze Sikembe és a Jordán 
túlsó partjáról is érkezik két és fél törzs. 
A Jordán nem olyan határt képezett 
akkor, mint amilyen határok között és 
határok mellett élünk mi, jóllehet ezek a 
határok és a határon való átjárás egyre 
jobban oldódik. Ezért hálásak vagyunk 
Istennek! 
 Józsué akkor felteszi a kérdést az ott 
lév!knek: Kinek akartok szolgálni? Úgy 
gondolom, minden szolgálattev! számára 
kérdés ez, örök kérdés, hogy kinek szol-

gálunk. # akkor azt mondja: „Mert én és 
az én házam az Úrnak szolgálunk”. 

Nagyon érzékenyen érint most a 
kérdés, hiszen január 1-t!l vettem át én 
is a püspöki hivatalt, és úgy gondolom, 
ez számodra is, és a megválasztott tiszt-
ségvisel!k, és az Egyházkerületi Köz-
gy"lés számára is kérdés, amire választ 
kell adnunk. Hogyha azt a választ adjuk, 
hogy én és az én házam az Úrnak szol-
gálunk, akkor ez megadja az életünk 
irányultságát, és megadja azt az egysé-
get, amelyre áhítozunk és vágyunk. 
Ekkor semmi sem választhat el minket 
egymástól, mert egyek vagyunk. 

A költ! azt mondja: „Dunának 

Oltnak egy a hangja, / morajos, halk, 

halotti hang.” Elkezdhetném sorolni az 
egyes egyházkerületeket – nekünk egy a 
hangunk! De nem morajos, halk, halotti 
hang, hanem az élet szava és üzenete. Ha 
mindannyian az Úrnak szolgálunk, akkor 
ez az egység megmarad és élni fogunk. 
Ennek a hitbeli, nemzetbeli egységnek a 
jegyében köszöntöm szeretettel a f!tisz-
telet" közgy"lést, Püspök urat, F!gond-
nok urat, F!jegyz! urat, és Isten gazdag 
áldását kívánom életükre és munkájukra. 
 

Dr. Erd! Péter bíboros-prímás 
„AZ ÚR EL"TTED VONUL” 

 
F!tisztelet" Steinbach József Püspök Úr, 
F!gondnok Úr, F!jegyz! Úr, Igen Tisz-
telt Ünnepi Közgy"lés! Egyházunk a 
zsolozsma Olvasmányos Imaórájában a 
mai napra Mózes ötödik könyvének egy 
szakaszát jelöli ki. Azt a részt, amikor 
Mózes búcsúzik és átadja a nép vezetését 
Józsuénak. Manapság Katolikus Egyhá-
zunkban is – mint protestáns testvéreink-
nél régi id!k óta – az egyházi vezet!k 
többnyire nyugalomba vonulnak, és 
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átadják feladataikat utódjuknak. Tapasz-
taljuk, hogy ez emberileg nem mindig 
könny" helyzet. Akárcsak Mózesben, 
bennünk is gyakran él az az érzés, hogy 
nem tudtunk mindent megtenni, amit 
szertettünk volna. Nem tudtuk bevezetni 
a népet az ígéret földjére. Ezt éppen azok 

érzik a leginkább, akik a legtöbbet tettek 
Isten Országáért. És természetesen meg-
érintheti a búcsúzó vezet!t az aggodalom 
is: Vajon utóda jó irányba vezeti-e majd a 
népet? Ugyanígy nagyformátumú, köz-
tiszteletben álló vezet!k utódai maguk-
nak is gyakran felteszik a kérdést: Méltó 
módon tudom-e tovább építeni, amit 
el!deim elkezdtek? De Mózes szavai 
bátorítanak minket: „Az Úr azonban 
el!tted vonul, nem hagy el, és nem hagy 
cserben. Ne félj, ne csüggedj!” (MTörv 
31,1–15.). Isten vezeti népét, az egyház 
feje pedig maga Krisztus: ! t"zi elénk az 
örömhír továbbadásának nagyszer" prog-
ramját. De a vezet!k emberi értelemben 
sem állnak egyedül a közösség élén: 
segítik !ket a közvetlen munkatársak, 
kíséri !ket a hív! emberek imádsága és 
tevékeny szeretete. Ez a tevékenység ma 
különösen is aktuális, mert sok ember 
szorul rá a mi segítségünkre, keresztény 
hitünk és reményünk erejére. 

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm 
a leköszön! Márkus Mihály püspök urat, 
és kívánom Isten áldását Steinbach Jó-
zsef püspök úr szolgálatára. Kérem a 
Mindenhatót, hogy segítsen minket szo-
lidáris szeretetben képviselni Krisztus 
ügyét, és korrekt, baráti, ökumenikus 
szellemben fáradozni a keresztények kö-
zötti szeretet és egység el!mozdításán! 
 

Ittzés János evangélikus püspök 
DRÁGA ÖRÖKSÉG 

 
F!tisztelet" Püspök Úr! Tisztelt F!-
gondnok Úr! F!jegyz! Úr! F!tisztelet" 
Egyházkerületi Közgy"lés! Amikor az 
egyházi köszönt!k között utolsóként lép 
mikrofon elé az ember, sajátos helyzet-
ben van, hiszen sok minden elhangzott 
már, amit ismételni nem szükséges. 
Marad-e akkor még valami, amit el-

mondhatok, és áldáskívánásként Püspök 
Úrnak és testvéreimnek továbbadhatok? 
Természetesen van még ilyen feladat, 
hiszen egyházunk, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház képviseletében és 
püspöktestvéreim, valamint a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 

nevében szólhatok. Testvéri szívvel 
kívánom Püspök Úrnak, az egyházkerü-
letnek, a ma hivatalukat kezd! tisztség-
visel!knek, hogy egyetértésben, egymás 
iránti szeretettel, az egyházért, az evan-
géliumért és magyar nemzetünkért ér-
zett felel!sséggel végezhessék szolgála-
tukat. Sok évszázados közös történel-
münk kötelez is bennünket arra, hogy 
Jézus Krisztus Urunk földön küzd! 
egyháza nagy közösségében élve ki-ki a 
maga sajátos színével, teológiájának, 
felel!s szeretetének elkötelezésével 
végezze a reá bízott szolgálatot. Meg-
gy!z!désem, hogy az egyház ezekben a 
részekben úgy munkálkodhat Jézus 
Urunk követségében, hogy a részek: 
felekezeteink, egyházkerületeink, egy-
házmegyéink, egyházközségeink szol-
gálata mind beleépülhet Isten embereket 
üdvözíteni akaró munkájába. Kívánom 
Püspök Úrnak és kívánom magunknak 
is, hogy úgy tudjuk a nagyjából azonos 
földrajzi területen dolgozva a ránk bí-
zottakért szolgálatunkat végezni, hogy 
mások is meglássák rajtunk, hogy akik a 
Krisztus-hit közösségében, az Isten 
el!tti felel!sségben egyek, azok valóban 
testvérek, ha más-más felekezetben is 
élik életüket.  

Kívánom Püspök Úrnak, legyen min-
dig nyitott szeme és nyitott szíve, hogy 
pásztori szolgálatát érzékenyen és felel!-
sen tudja végezni. Szomorú tény, hogy 
lelkészcsaládokban, gyülekezeti tisztség-
visel!k életében és családjában ugyanúgy 
jelen vannak korunk nyomorúságai, kihí-
vásai, mint szerte a társadalomban. A 
pásztorok pásztorának felel!sségét kérem 
imádságban Püspök Úr számára is. Kívá-
nom, hogy mindig Krisztusra figyel! 
tanítványként és szolgatársként tudja jól 
és helyesen megítélni ezeket a jelensége-
ket, hogy a felel!sségére bízott közössé-

geket Isten akarata szerint irányíthassa és 
az igazság útján megmaradni segíthesse. 

Nem olyan régen zártuk le a Biblia 
évét, amelyet mint a reformáció egyhá-
zai római katolikus testvéreinkkel 
együtt ünnepeltünk. Kiemelked! és 
csendesebb alkalmak során újra és újra 
örömmel fedeztük fel, hogy a Szentírás 
közös kincsünk. Tudjuk, a református 
egyházban elindult a Kálvin-ünnepsé-
gek sorozata. Isten áldását kérjük a 
mögöttünk lév! és az el!ttünk lév! 
ünnepi alkalmakra. De figyelnünk kell 
arra is, hogy a reformáció forrásából 
táplálkozó és onnan induló közösségek-
ként már 1517 félezredes évfordulójá-
hoz is közeledünk! Szívesen osztozunk 
a Kálvin-ünnepségek örömében. Remé-
lem, testvéri szívre talál az a kérésem is, 
hogy egyesítsük er!inket, jó szándékun-
kat, amikor majd a reformáció 500. 
évfordulójára készülünk. Kívánom egy-
házainknak, közösségeinknek, hogy úgy 
tudjuk drága örökségünket, lelki kincse-
inket felmutatni, hogy az valóban épít!, 
segít! és els!sorban Jézus Krisztus 
Urunk dics!ségét szolgáló legyen.  

Hadd forduljak néhány szóval dr. 
Márkus Mihály püspök úrhoz is. Az 
elmúlt id!szakban, püspöki szolgálatom 
nyolc esztendejében együtt voltunk a 
két nagy protestáns egyház vezet!i itt a 
Dunántúlon. Sokszor találkoztunk kü-
lönféle alkalmakon, ünnepi eseménye-
ken, gyülekezeti rendezvényeken. Szí-
vesen emlékezem ezekre a találkozások-
ra. Kívánom, Püspök Úr – talán ezen az 
alkalmon ez a leghelyesebb jókívánság 
–, hogy úgy tudd utódod munkáját, 
szolgálatát szemlélni, hogy szívedben 
öröm és Isten iránti hálaadás legyen.  

Kedves Testvérek! Ünnepl! Gyüle-
kezet! Kívánom – felekezetekt!l függet-
lenül – a magyarországi keresztyénség-
nek, hogy Isten szeretetér!l tanúskodva 
úgy tudjon jelen lenni, és úgy tudja szol-
gálatát végezni nemzetünk közösségé-
ben, hogy akik a mi egymás iránti szere-
tetünket és jócselekedeteinket látják, 
dics!ítsék mennyei Atyánkat. Nyugodjék 
meg Isten gazdag áldása Püspök Úron és 
a Püspök Úrra bízott közösségen!  
 

E számunk fotóanyagát 
Babos János készítette. 
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