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ONNEPI ADVENTIISTENTISZTELETRE H(VUNK MINDENKIT SZERETETTEL. 
290 EVE TARTUNK MAGYAR NYEL:VEN ISTENTISZTELfTET UTRECHT VAROsABAN. 

'Vala pedlg a jobb kezeben het csillag; es a szajab61 ketelCi eles kard jo vala ki; es az 0 orczaja, mint 

anap a ·mikor~nylik az ·{fer-ejeben.' Jelenesek -kOnyve 1:1-6 

December 1.-en szimpoziumot rendezunk Utrecht varosaban. December 2.-an adventi 

Istentisztelettel ·szeretnenkhalat adni agyulekezet Uranak. Ugy, ahogy Gy. Szabo Bela metszet€n 
latszik: Jezus Krisztus tartja a 7 cSiilagot, a gyulekezeteket kezeben. Es ugyanakkor rank nez: mi 

vagyunk anyolc3dikcsillag? 
A 20. versben o/vashato a csiilagok 'titka': 'A het csillag a het gyUlekezet angyala' (Jel. 1:20) Sok 

magyarazat van arra,ki 'agyulekezet' angyala. Legva/oszinubb, hogy a gyulekezet vezetoje volt. A 
Biblia kontextusabol emelem ki adventi gondolatkent: mi fenylunk-e, mint csiilagok e vi/agban? 

Tudunk-emasokat a betlehemi Gyermekhez vezetni asat€tben? -Filippibeliekhezrrtleve~ben 

olvashatjuk a feladatot: '(Hogy) legyetek feddhetetlenek, es tisztak, Istennek szeplotlell gyermekei az 

e/fordult ·eselvetemedettnemzetsegkazepette,kik kazatt fenyletek, mint cSillagok e vilagon.' (HI. 
2:15). 

fia ·erted, hogy a Fenytadolat es hordoz teged, akkorteis ragyognifogsz. Mert~tenigy igeri: 'A 

sotetseg sem borft el el6led, es fenylik az ejszaka, mint a nappal; a sotetseg olyan, mint a vilagossag.' 

(Zsolt. 13-9:12). Adjonlsten ilyen adventi fenyt mindnyajunknak, ami asotetsegunket vilagossagga 
formalja at. 



Ha Utrechtben setalunk, akkor harom helyen is talalkozhatunk olyan emlektablaval, mely a magyar 
-diakok jelenletereutal. AzegyetemregiepUleteben aperegrinus -dicik -dombormuve, a Pandhofban a 
"magyar templom" emlektablaja, valamint a Geertekerkben a 5tipendium Bernardinum (pfalzi es 
magyardiakok -szamara ·Ietrehozottosztondtj, mely a mainapiglE~tezlk) 2S0 eves evror-dulojan 
felavatott tablaja. 
Amagyarokhollandiai jelenleter-eorszagsz-erte 1gemlektabla -uta!. KOlonleges ez a -he~yz-et : -egy nep, 
melynek egyes tagjai ideiglenesen, vagy veglegesen Hollandiaban telepedtek Ie, tudatosan nyomot 
akarthagyni magautan. Kinek -es miert teszik -ezl? Azis -kOlonleges, hogy a -holland koz.ossegek 
tiszteletben tartjak ezeket a magyar nyomokat. A legfrissebb ilyen pelda az utrechti remonstrans 
gyulekezet. Agyulekezet a SUpendfum -Bernardinum 2S0eves .evfor-duI6ja -kapcsanle~kesefl vMlalta 
magara a feladatot, hogy erdekl6d6ket es turistakat korbevezessen, megismertetve velUk a 
negyedevezredesosztondij tort.enet.et. A magyarkOzosseg vo~t a -kezdemenyezo,-de -most mar -egyOU 
haladunk tovabb a megkezdett uton. 
~anem igy tennenk, akkor a megemlekezesc-sakegylir-es frazislenne. A m~!tra -em-Iek-ezGfl.k, ami mar 
nemletezik, de azzal,hogy alehet-6legreszletesebbenfeltarjuk amti-itat, a jelel'lunkMz kapcso~uk. 

Az a mozzanat, amikor az utrechti varosi tanacs a magyar diakoknak engedelyt adott, hogy 
anyanyelvukon tarthassana-kistentiszteiet-et, -sz.lllt.en -e~g -ellentmondasos volt. A 00m pr-es-hlt-eri 
tanacsanak jegyz6konyveben olvashatjuk, hogy a magyar diakok kozDssege eleg e!szigetelt volt es a 
magyar nyelva istentfsztelett-el -meg jobbane-!sz-eparaIDdott a -varosRotlafld tarsad,*mat61. t:z 
egyuttal egy olyan jelenleg is aktualis kerdes, mely sokakat foglalkoztat. Egyreszt Hollandia szavatolja 
azt akulonlegeskivaltsagot, hogy -sajat anyanyetvensajat fe~-ez-etffiek megfelet6e-n tarthatna-k 
istentiszteletet a bekoltozott idegenek. Masreszt, mint Hollandia iak6i ezert az idekoltozottek 
tartoznakvalamivel a befogad6 -orszel-gnak, mely ezt a szabadsagjogotbiztositja . -Ha az klegen-ek 
tudatosanelszigetelodnek, akkor nem tudnak reszt venni a holland tarsadaimi eletben. 

Ez az egyik gondolat, mely foglalkoztatott minket a szimp6zium el6keszftesekor. Remeljuk, hogy 
egyutt emlekezhetUnk, es abb61 tanuiva, amit a masik adhat nekUnk, uj felismeresek segftsegevel 
kOzOsen haladhatunktovabb az -Uton. 
Tuski Marti 

MEGHIVO: 
AHollandiai Magyar .p-r~stans -Ker-es~~gondow Srolg~at.es a -Oebr-e<:eni .fgyetem 

Nederlandisztika Tanszeke tisztelettel meghivja Ont a 290 eves a magyar nyelvO istentisztelet 

-Ytl'echtben -cimu -szimp6z';Ymra, -me8emh~kez.esr-e .es *ialHtasra 2{)12 -dec-e-mber 1~, 14.00 6rat-GI 

Utrechti Egyetem, Aula/Unie van Utrechtzaal, 

Domplein 2-9, -3-5121E Utr-echt 

Program: 

14.30 Koszontot mond 5umeghy Gyuia, Magyarorszag 
hagai nagykovete 
Eloadasok: 
14AO ferenc-Postma: Magyarok a franekeri -Egyetemen 
15.00 Bozzay Reka: iVlagyar peregrinusok hetkoznapjai 
~ollandiaban a -koraujkorban 
15.20 Eredics Peter: A kora ujkori hollandiai magyar 
peregrinacioemlekei 
lSAO Tuski Marti: A "magyar" egyhaz Hollandiaban 
16;00 Lucius W. de Graaff: Magyarhfmz.esekholland 
templomokban 
16.20 Zarsz6 
Levezeto -el-nok: Pusztai Gabor 
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Kiallrtas az utrechti magyar istentisztelet 290 eves evfordul6ja alkalmab61 november 9 es 

december 3kazOtt az Utrechti -D6mban: 

Magyar Bibliak es 
Gy. Szabo -8elagrafik-us alkotasai: Janos Jelenesek -KOnyve 

A kiallitas november 9-tol tekintheto meg az utrechti D6mban, melyet az utrechti magyar nyelva 
istentisztelet 2-90 eves evfordul6ja alka~mabol rendez:tun-k. Az utrechti varosi tanacs 1722-ben adott 
engedelyt az utrechti magyar diakoknak, hogy a Pandhofban talalhat6 audit6riumban 
"istentiszteleteket es predikaci6kat" tartsanak. A hollandiai magyarreformatus egyhaz december l
en -szimpoziummal, valamint kialHtassal emlekezik megerrD!. 

A kiallitas ket reszbol all: magyar Bibliak es az 1970-es evekbol szarmaz6 metszetek, melyeknek 
temaja az apokalipszis. 
Ha valaki nem erdeklodik kifejezetten a regi Bibliak irant, akkor egy magyar Bibliakb61 all6 kiallftas 
nem lehetszamara lui erdekfeszfto. Megiserdekes tenY,hogy a 17. -szazadtol kezdve mind 
Utrechtben, mind mas holland varosokban magyarok es hollandok egyarant nyomtattak magyar 
nyelva -Bibliakat. Miert tettekezt? Azelso magyar Bibliakat Leidenben es Amszterdambannyomta-k, 
mivel az ellenreformaci6 idejen a katolikus egyhaz betiltotta a nep nyelven irt Bibliak magyarorszagi 
nyomtatasat. Magyar nyomdaszok erkeztek Hollandiaba, hogy itttanuijak a mesterseg fortelya~t 
tobbek kozott a hires amszterdami nyomdaszt61 Blaauw-t61. Miszt6tfalusi Kis Mikl6s sajat betatfpust 
iskesz-itett abiblianyomtatashoz, az antiquat, melyet meg manapsag ishasznalnak es a szamftogepek 
szovegszerkeszto programjaban is megtalalhat6. A magyar nyomdaszok sajat koltsegen nyomtak a 
magyar -Bibliakat flollandiaban. Az Utrechti -Egyetemegyik teol6giai professzora, Hieronymus van 
Alphen penzgyajtest rendezett, hogy a "szegenyek szamara" olcs6 magyar nyelva Bibliat 
nyomtassanak. -Ez az 1765-ben nyomtatott,un. "Utrechti -Biblia". Azt mondhatjuk, Rogyettol az ~otol 
kezdve a holland hiv6k szazadokon keresztiil rendszeresen gyajtottek penzt, hogy magyar nyelva 
-Bibliat nyomtathassanak Kelet-Eur6paszamara, a szukseget szenvedo testvereknek. -Ez a mainapig 
fgy van. Az utrechti gyulekezet Van der Wert lelkesz vezetesevel a rendszervaltas elott szinten reszt 
vettebben a munkaban. -Bibliakatvittekeslelkisegitseget nyuJtottak a bebOrtanzott magyar 
-Ielkeszeknek. -Ez is resze azutrechtigyulekezet tortenetenek. 

A kiallitas masik resze a kolozsvari Gy. Szab6 Bela grafikus alkotasaib61 all, melyetJanos Jelenesek 
-Konyve ihletett. Amagyar egyhazakat annakidejen uldozlekesez jelen-tosen befolyasolta az 
egyhazak gondolkodasat. Nem az "adozati szerepet" akarjuk itt lattatni vagy arra emlekezni. Sokkal 
inkabb arra akarjukfelhivni afigyelmet, hogy a mualkotasoksegitsegevel milyen erosenlehet 
kifejezni a fajdalmat es a tiltakozast. Mikor Gy. Szab6 1977-78-ban ezeket a metszeteket keszftette, 
akkor tertek vissza a buntetotaborokb61 azelso - Ie~kesz-ek . Vo~tak -kazottuk, akik Gy. Szab6val egyutt 
pr6baltak megfogalmazni, hogy hogyan lehet a hitet, az elszenvedett fajdalmakat es minden mas sok 
rosszates jot kepiformaban kifejezesre juttatni. -Ezekkel a muvesz-i alkotasokkal a romanhatalom 
ellentmondasosan bant. A roman allam a metszetek nyomtatasat megtiltotta, kiveve het kepet, 
melyeket kesobb allami protokollajandekkent(l) tobbek kozatt Washingtonnak es a Vatikannak 
adomanyoztak. Gy. Szab6 ahhoz az ellenzeki korhoz tartozott, melynek lelkeszek es maveszek voltak 
a tagjai,es akik ertelmisegikent akartak hallatni hangjukat. -Batofsagot akartakonteni azemberek 
szivebe, hogy felulemelkedhessenek a minden-napos elnyomason. 

A kiallitas termeszetesen ingyenes. A Domtemplom presbiteriuma orul, ha egy pici adomanyt adnak a 
-latogat6k a templom karbantartasara. 
Remeljuk, hogy ezzel a kiallftassal oromet szerezhetiink Dnnek is! 

TuskiMarti 



URVACSORAI FOGADALOMTETEL 
Az Urvacsoranal az anvaszentegyhaz allando gyakorlatahoz kepest kerdeseket teszunk tel. Amikre 
'mindnvajan hitetek es meggazadesetek szerint lelkiismeretesen es hallhato szoval feleljetek meg. 

Sokan mar foglalkoztak ezzel az utolso evekben. Kel e fogadalmat tenni ha Ur vacsorat veszunk? 
Regies e7 Bibliai 7 Szabad e a mai vilagban, amikor az ember nem tudja tartani a fogadalmat? 
Voltak mas hangok is. Meg kell arizni Magyar Reformatus hagyomanvunkat es ezert kell 
fogadalmat tenni. Ez ut6bbi erv nem eh~g a fogadalomtetelhez, mert szokasb61 nem szabad liven 
sulvos dolgot kimondani Isten elatt. Vendeg szolgalonk volt a Magyar Otthonban Petro Laszlo 
lelkipasztor aki az Urvacsorai szokasokr61 doktoral. Megkertem irjon nekiink mit gondol, kutatot. 
Ugy gondoltam, hogy egy istentisztelet karOl megbeszelhetjuk azt am it Petro Laszlo irt. Innen is 
kaszanam, hogy aszefoglalta gondolatait. 

Az urvacsorai fogadalomtetel nehezsege 
Reformatus gyakorlatunk szerint az urvacsora alkalmaval hitLink es buneink megvallasat a 

Jews Krisztus mellett val6 teljes elkotelezettseg kinyilvanitasa koveti. De hogyan mondhatja ki az 
ember nyugodt lelkiismerettel azt, hogy "odaszanja magat elo, szent es Istennell<edves aldozatul?" 
J61 tudjuk, ennek megtartasa emberileg nezve lehetetlen, mert az ember termeszet.en el fogva bOnos. 
Vajon nem lenne helyesebb azt mondani, hogy mindezt megigerem, s minden igyekezetemmel ennek 
megtartasan leszek? 
1. Bibliai gyokerek. A Szentirasban a fogadalom mindig oo-kentes feiajanlast jetentett. Nem arr61 volt 
sz6, hogy akar egy evszazados egyhazi gyakorlat rakenyszeritene az embert vala mi mellett val6 
elkotelezett-segre. Igy -ketfele fogadalommal talalkown-k. A felteteles felajanlas az volt, ami-kor 
Istennek felajanlanak valamit, csakhogy muljon el a veszely. A feltetlen fogadalom pedig azt 
jelentette, hogy a nep halabOl ajanlott fel valamit, mert megtapasztalta Isten j6sagat. (J6n 1,1-6) Az 
urvacsorai fogadalom az ut6bbihoz all kozelebb, mert ott is a buninkbol valo szabadulas indft 
bennOnket fogadalomtetelre. 
2. Egyhaztortenelmi szalak. Eloszor az 6korban meruit fel az elkotelezettseg kerdese. Ignatius azt (rta, 
nogy az urvacsoraban Jews aldozatara emlekszun-k. De ez azt fS jelenti, hogy ahogyan Krfsztus 
felaldozta mag,3t erettunk, nekunk is ugyanugy kell magunkat felaldozni azert a kegyelemert, amit 
nekunk nalalaval szerzett. Kalvin mar a sakramentumok kett6s celjar61 beszel, amfkor azt mortdja, 
hogya sakramentum egyfel61 erositi a gyengeket, masfelol arra mutat, hogy fogadalmat tegyunk 
Istenhez vala husegunkrol. Zwingli pedig azt mondja, hogy a fogadom -sz6 ugyanaz a szo, arnellyel a 
r6mai katonak elkoteleztek magukat a hazajuk megvedesere. Ebben azt fejeztek ki, hogy ok azzal 
tartoznak nazajuknak, hogy ha a biztos halalba is mennek, de mindent megtesznek a megvedesere. 
rgy egy onkent vallalt hatartalan elkotelezes volt a fogadalmuk, amely nem ismerte a felelem hatarat. 
-3. Hikai problema. Kimondhat6-e olyan fogadalom, amit nyilvanvalaan nem tudun-k megtartani? -Hoi 
van ebben a hatar es Isten mit var talunk a fogadalomban? Megfogadni valamit mindig tobbet jelent, 
mint (geretet tenni annak a megpr6balasara. A fogadalomban nines benne a bizonytalansag erzese, 
ezzel szemben a megpr6balas mar eleve magaban hordozza a lehetoseget, hogy elbukhatunk. Eppen 
ezert emberileg nezve nyugodtabban esbiztonsagosabban mondjuk azt ki,hogy megigerem. A 
nehezseg abban van, hogy barmelyiket is valasztjuk, az eredmeny mindig ugyanaz lesz: bukas. Akar 
fogadom, akar megpr6balom, el fogokbukniebben a harcban. De nemszabad elfelejteni,hogy eddig 
sem a magam cselekedetei vittek elore, hanem Isten kegyelme. Tehat akar igy, akar ugy bukok el, 
egyedul -Krisztus kegyelmefog felemelnL Ugyanakkor azt sem ·szabadelfelejteni, hogy Jews a 
torvenyt abban az Igeben foglalja ossze, hogy IISzeresd az Urat, ate Istenedet teljes szivedbol, teljes 
lelkedboles teljeselmedbOl ... Szeresd felebaratodat, mint magadat." (Mt 22,-37-3-9) -Ezt sem tudjuk 
megtartani, megsem tudjuk magunkat kivonni a torveny al61. A torveny alapjan tehat elbuknank, de 
Krisztuskegyelme eletet jelentszamunkra. 
4. A remenyteljes java. Az urvacsoraban azt valljuk, hogy a feltamadott Krisztus a Szentlelek altai 
jelen van. Tenat az arokkeval6elhozza a bunbocsanatot es az orok elet igeretet, 5 igy azurvacsora 
nem mas, mint el6fze, jelkepe annak a mennyei vendegsegnek, amellyel az 6 orszagaban var minket. 
Eppen-ezert~z urvacsor~i fog~dalom nem csupan ~tikai kercies, sokkalinkabbh~tbeli kerdes. Nem az 
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a kerdes az urvacsoraban, hogy en mit teszek es tehetek Jezusert, hanem az, hogy 6 mit tett ertem, 5 

legfCSkeppen akarok-e ebben reszesedni? Amikor azt mondom, hogy (gerem es fogadom, akkor az 
nem mas, mint a leghatarozottabb hitvallas amellett, hogy en reszesedni akarok abban az orszagban, 
amit 6 hoz el. Azaz, Jezus jovat kinal nekunk itt a foldon es a mennyben is. Smikor azt mondom, hogy 
igerem es fogadom, akkor az azt jelenti, hogy ebben a jovCSben en is reszt akarok vennL 
S eppen ez oldja fel a feszultseget is. Emlekszunk a talentumok peldazatara, amikor a gazda ot, ketto 
es egy talentumot adott szolgainak. Az elso kettCS ugyanannyit szerzett, mint kapott, mig a harmadik 
elasta. Nem a bukas tenye volt a gazda problemaja, hanem az, hogy a harmadik szolga nem pr6balta 
meg. Az elso ketto is elbukhatott volna, de reszt akartak vallalni a gazda eleteben, 5 ajandekainak 
aldasaban. Mig a harmadik szolga biztosra akart menni, hogy onmagat vedje, 5 ennek eredmenye az 
lett, hogy nem lett az ove semmi a gazda aldasab6l, 5 a gazda is csak a bukast latta eleteben. Hiszem, 
hogy amikor fogadalmat teszunk Jezus Krisztus kovetesere, akkor 6 nem azt fogja nezni, hogy 
elbuktunk ebben, hanem azt az oromteli, minden k(sertest legyozni vagy6 elhatarozast, hogy reszt 
akarok venni az 6 orszagaban, 5 (gy minden aldasabanl Ezzel a bizonyossaggal aldja meg a 
Mindenhat6 Isten a gyulekezet eletet, urvacsorai kozosseget, 5 unneplesetl 

Petro Laszl6 

lelkipasztor, 
Debrecen-Nagytemplomi 
Reformatus Egyhazkozseg 

Ahogy egy ismert Urvacsorai enekszovege mondja: 

Megterftve all elotUnk a szeretet asztala; 

Maga szerze nagy Mesterunk, 

ki ertettunk meghala: 

hogy halala erdemeben, 

a kenyer es bor jegyeben 

hit altai reszesuljunk, 

orok eletet vegyunk. 


Halljuk hiv6 sz6zatodat, 

Melyben a faradtaknak 

Nyujtod vigasztalasodat, 

Az elesett vilagnak: 

Szomjazonak, ehezonek, 

Betegnek es szenvedonek 

Eletet s felujulast, 

Nyujtasz itt szabadulast. 


Aldott Jezus, 

Hfveidre toltsd ki mostan Lelkedet; 

E buzgo gyulekezetre 

Araszd ki kegyelmedet, 

Hogy Lelkedtollelkesulve, 

Asztalodban reszesulve 

Veled eggye lehessunk 

Es eletet nyerhessunk! 




MEGHIVO: 

December 1.en szympozion a 290 eves Magyar reformatus istentiszteletek megemlekezesere. Lasd 

a Jejjetekben a meghiv6t. 

December 2.an 14:30 6ral kezdettel iinnepi istentiszteletet tartunk a Magyar Otthonban. Sz6lgal6k: 

Paal Karoly es Tiiski MartI. 

December 25en 14:30 oral kezdettel karacsonyi istentiszteletet tartunk. Szlvesen varjuk a 

szeretetvendegseghez a finomsagokat. 

December 30an 14:30 6rai kezdettel oevi Istentisztelet kereten beliil elgondolkodunk az elmult 

evrel. 


~ * 


