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Három évtizedes bajor magyar református testvérkapcsolat 

Hálaadó istentisztelet Nürnbergben 2013. április 14-én  

 

Áldáskívánással a gyülekezet életére keresem fel kedves nürnbergi Testvéreinket az Ígével: 

  

“És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened…, hogy nyilvánvaló 

legyen, mi van a te szívedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?” 5 Móz 8, 2 és 

“Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”. Zsid 13,8 

 

Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ma összejöttetek itt ünnepelni! 

Az ünneplésre pedig minden ok megvan, hiszen a 30 év alatt nagyon sokat tettetek református 

magyarságunkért, kultúránkért és a visszaemlékezésekben kitűnik, hogy sok év eltelte után is a jó 

emlékek és a közös munka öröme az, ami összetart bennünket. 

Kezdjük a visszatekintésünket a megtett útól száraz adatokkal: A Nürnbergi Szent Mártha 

Gyülekezetben http://www.stmartha.de/index.php5 már 1945 óta, hovatovább 7 évtizede hirdettetik az Íge 

magyarúl, de különlegessége, hogy 1983. óta folyamatos magyar szolgálat létesült, majd 1993. óta a 

magyarajkú gyülekezeti rész lelkipásztorával a németajkú református gyülekezet integrált részeként 

folytatja áldásos tevékenységét. Most ez az integrált kétajkú gyülekezet Istennek hála önazonosságát és 

nyelvi függetlenségét megtartva, immár 30-éves évfordulóját ünnepli. Az említett 30 évből 1987. 

novembere óta 26 éve szolgál itt özv Lázárné-Zahn Dalma Enikő nt. asszony!  

Nürnberg városa nevét említve képzettársítással rögtön Albrecht Dürer, a nagy középkori művész 

alkotására  - az imádkozó kéz tanúlmányára – gondolunk. Ez a nürnbergi festő jó 500 évvel ezelőtt 

1508.-1509.-ben – alkotta meg azt a képet, amely az emberiség vallási sokszínűségének egyenes 

következményeként, az imának mind belső lényegét, mind megnyilvánulásait számtalan fajtájában 

tárja elénk. A református templomot maga a gyülekezet szenteli meg, mindazonáltal az imádkozásnál 

az összekulcsolt kéz és lehajtott fő helyénvaló. Imádkozni a másikért, szeretni a másikat. Milyen 

fontos ez: Isten szava, meg a gyülekezeti közösség. Mind a kettő a mában van. A hívő embernek ez 

nagyon elég! Itt szólunk mégis a a szórvány létfontosságú megerősítéséről, hiszen felekezeti és nyelvi 

kisebbségben jóval nagyobbak a kihívások, mint ahol tömbreformátus közösségben kárpátmedencei 

testvéreink élnek. A Jóisten akarata teljesül életünkben, a mi feladatunk pedig csak annyi, hogy ezt az 

akaratot felismerjük, és kegyelmével teljesítsük.  

Aki megérti, mit jelent, hogy "Jézus Krisztus tegnap", az meglátja, hogy akkor boldog a tegnap, ha 

Őbenne volt az, ha Ő volt a tegnapja. Hogy lehetett Ő a tegnapom? Úgy, hogy találkoztam vele, 

megbocsátott, elfedezte a múltamat. A tegnapban azt fedezem fel, hogy Jézus Krisztus az, aki újjá tett, 

és aki azt mondta: eredj el, és többé ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod! Akinek Jézus 

Krisztus a tegnap, az most hálás szívvel köszöni meg, felállítja az emlékkövet, amit Sámuel is egykor 
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felállított, és elnevezte: Eben-Háézernek  mert ezt mondta: Mindeddig megsegített minket az Úr! 1Sám 

7,12. Ebben a változó világunkban csodálatos ez az ige. Igen, a hatalmas hegycsúcsok, a hófödte 

bércek is kopnak, változnak. Ennek a változásnak vagy passzív elszenvedői vagyunk, például az 

öregedés, akár tetszik, akár nem, megállíthatatlan folyamattal megyünk az öregedés felé mindannyian. 

Vagy pedig aktív munkálói lehetünk, de csak emberi korlátaink között. Mert van olyan, hogy mi is 

változtathatunk valamin, de csak emberi korlátaink között. Minden változik, mert minden változó, de 

jó tudni: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztusnak nincs szüksége 

változásra. 

Jó volt ezt tapasztalni, hogy amíg Isten igéje szól, amíg egymással kapcsolatban és közösségben 

lehetünk, az a ma. És mi a jövő? Az, hogy Isten ígéreteinek bizonyosságában járok. Valaki azt mondta: 

a jövő kiszámíthatatlan. Így van ez? Nem! A hívő ember nem mond ilyet, hogy a jövő 

kiszámíthatatlan, mert tudja, hogy kiszámítható, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 

ugyanaz. Azt ugyan nem tudjuk, hogy velünk mi történik, de ha én abban az Úrban bízom, ha én annak 

az Úrnak a kezében vagyok, aki megígérte, hogy még a hajatok szála is számon van tartva, és a 

mennyei Atya akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről... - akkor nem kiszámítható a jövő? 

Dehogynem! De ehhez az kell: valld és mondd a szívedben: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 

ugyanaz. Jézus az örök állandóság, az örök változhatatlan.  

Mindannyiunk életében van ma, és reménységünk szerint, amíg Isten engedi, lesz holnap. Higgyünk a 

közös jövőben! Megtanúltuk, hogy ne azt keressük, ami szétválaszt hanem azt, ami összeköt 

bennünket. Közös munkánk alapja azon felismerés, hogy a felelős magyar reformátusságunk azonos 

alapérték a német református testvéreinkével, akikkel oly jó együtt dicsérni az Úristent. De, 

különértékünk a magyar nemzethez való tartozásunk tudata, önazonosságunk és hagyományaink 

megtartása és ápolása, a közösségeink értékteremtő munkája, a tudás, a képzettség tisztelete, valamint 

a szabadidő értékes és hasznos eltöltése.  

Változások lehetnek az életünkben. Kidülhetnek mellőlünk házastársak vagy kortársak vagy barátok. 

Igen változások lehetnek, de ha belekapaszkodsz ebbe, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 

ugyanaz, akkor ezt a mai napot is boldog hálaadással, a jövőt Tőle elkérve és a jövőt Őreá bízva 

mehetsz a holnapba. 

Az Úrnak irgalmát tapasztaltuk meg az elmúlt 3 évtizedben. Amikor hálaadással emlékezünk a hét 

évtizedes múltban szolgálatban hűséggel elöttünk jártakról említsünk néhány nevet is Nagy Sándor, 

Borsitczky Imre, Czegledy Zoltán, Nagy Ernő, Varga Sándor, Kardos István, Gulyás Kornél, Farkas 

Sándor, Ferenczy Zoltán és Lázár József-Csaba atyánkfiairól akik már a minden elők útján 

eltávoztak. Mindezért Istené legyen a dicsőség! Bátran mondhatom, hogy ez a kis gyülekezet nagy 

hitről és lelki erőről tett bizonyságot. Ezen a szép ünnepen újra azt kívánjuk özv. Lázárné Dalma-Enikő 

nagytiszteletű asszonynak, hogy hittel és hűséggel szolgáljon azok között, ahová az Úr őt küldte és 

még sokáig énekelhessétek együtt az ősi zsoltárainkat. Kívánom, hogy adja az Úr számotokra, hogy a 

jövőben is minden találkozás, minden istentisztelet folyamatos ünnep legyen! Legyen az Úristennek 

hála és köszönet az elmúlt 30 esztendőért. Wass Albert szavaival élve: ’ami  most kezdődött el, ajánljuk 

hát az Ő kegyelmébe. Mert Őbenne vagyon minden bizodalmunk. Ámen’ 

 Lund, 2013. Feltámadás ünnepén 
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Dr Békássy N Albert, világi elnök 

 


