Nyugat-Európai Magyar
Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

Húsvéti gondolatok 2017-ben
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége „húsvéti körlevelében”
az idei teológiai elmélkedést én írhatom – és ezt örömmel teszem. Ezúton minden
olvasónknak békés és Istentől megáldott feltámadás-ünneplést kívánok.
Ezzel az Ígével köszöntöm az olvasókat: „Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje
megújul…” (Ézsaiás 40, 31a).
Ez az ószövetségi Ige – szerintem – nem csak általában igaz és ma is érvényes bibliai
üzenet, hanem egyben a „húsvéti feltámadás” ünnepére is utal, mert egy igazi húsvéti
„megújulást” csak akkor érzünk és tapasztalunk meg már e földi életünkben , ha
valóban új életerőt, megújulást ad nekünk a feltámadás hite!
Csak az tud igazán húsvétot ünnepelni, aki a megújulásban, egy új élet lehetőségében
hisz, s az Úrban úgy bízik, hogy az Ő újszövetségi küldöttjének, Jézusnak a szavában
nem kételkedik:
„Én vagyok a feltámadás és az élet – aki hisz én bennem, ha meghal is él...” –
mondja Jézus (Ján. 11,25).
Nyilvánvaló, hogy ez a húsvéti evangélium a földi életünk utáni örök életre utal –„ha
valaki meghal is” – üzeni itt Jézus - az a feltámadás hite által „élni fog”, éspedig egy
új életet, vele együtt, a feltámadott és élő Jézussal .
De a mi bizodalmunk, reménységünk már e földi életben, a mindennapokban is nagyon
fontos, hogy gondjaink, aggodalmaink és a számos kihívás között „útra keljünk, ne
lankadjunk, hanem megújult erővel szárnyra keljünk, felszálljunk, mint a sas madarak
...” (Ézs. 40,31b), és hogy „ne fáradjunk el, ne szigetelődjünk el, hanem bizalommal
járjunk életünk útján” (Ézs. 40, 31c).
Ezt az érzést, a megújulás örömét kivánom mindnyájunknak!
A virágvasárnap előtti hétvégén már évek óta presbiteri találkozóra és
továbbképzésre hívja - a németországi Holzhausenbe - gyülekezeteink vezetőit a
Nyugat-Európai Szövetség. A presbitereken kívül a lelkészeket, az önkéntes
gyülekezeti munkásokat, a teológiai hallgatókat és érdeklődő egyháztagokat – és ez a
nyugat-európai találkozó, a Szövetségünk évi rendezvényeinek egyik pillére. Itt
tanulhatunk, találkozhatunk és közös gondjainkról beszélgethetünk egymással.
Öröm számomra, hogy az április 7-9. tartandó találkozóra szinte 70 jelentkezőnk van,
ahol együtt ünnepeljük e „jubileumi évben” a magyarok között is elterjedt reformációt!
Ez is a „megújulás” egyik jele és bizonyitéka volt – és ma is az – a keresztény egyház
történelmében.
A Nyugat-Európai Szövetségünk – amely 2001-ben alakult és melynek már szinte
mindenik nyugat-európai magyar protestáns gyülekezet tagja – ezen a tavaszi
találkozón kívül, évente egy konferenciát ill. közgyülést is szervez a diaszpórában élő
gyülekezetek számára. Ez a Szövetségünk másik pillére. Én is fontosnak tartom, hogy
éppen a „megújulás” reményében tartsuk a kapcsolatot itt a diaszpórában egymással
és a Kárpát-medencei magyar anyaegyházakkal .

