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                                    Reményik Sándor: 

Csendes csodák 
‐ részlet – 

 

 
 
 

 
Ne várd, hogy a föld 
meghasadjon  
És tűz nyelje el Sodomát. 
A mindennap kicsiny csodái  
Nagyobb és titkosabb csodák.  
 
Tedd a kezedet a szívedre 
Hallgasd, figyeld, hogy mit 
dobog,  
Ez a finom kis kalapálás 
Nem a legcsodásabb dolog? 

 

Nézz a sötétkék végtelenbe,  
Nézd a kis ezüstpontokat:  
Nem csoda‐e, hogy árva lelked. 
 
Feléjük szárnyat bontogat?  
Nézd, árnyékod hogy fut előled,  
Hogy nő, hogy törpül el veled.  
Nem csoda ez? ‐ s hogy 
tükröződni  
Látod a vízben az eget? 

 

  Ne várj nagy dolgot életedbe,  
Kis hópelyhek az örömök,  
Szitáló, halk szirom‐csodák.  
Rajtuk át Isten szól: jövök. 

                                                                   (1925) 
 

Hétköznapi csodák 
 

Pünkösd  után  szépen,  észrevétlenül  elkezdődik  egyházi 
évünk második  szakasza,  az  „ünneptelen  félév“,  amely 
egészen Advent beköszöntéig ‐egyben A Levél következő 
száma megjelenéséig‐ tart. 
Mennyi  lelki‐hitbeli  élmény  rejlik  Advent,  Karácsony 
csodájának,  a  böjti  időszaknak,  Húsvét  és  Pünkösd 
ünnepének a gyülekezettel együtt való megünneplésében! 
Az  ünnepek  kiemelnek  a  hétköznapokból,  segítenek 
Krisztus  titkából  valamit  újra  megérteni,  mélyítik 
hitünket.  De  mi  lesz  most,  ha  beköszöntenek  a 
hétköznapok? Ha a vasárnapok is “közönséges”, “évközi” 
vasárnappá  válnak?  És  mi  lesz,  ha  beköszönt  az 
istentiszteletek és bibliaorák nyári szünete? 
Ebben  látom  az  ünneptelen  félév  nagy  kihivását  hitünk 
számára. Az  ünnepekkel  teletüzdelt  hónapokban  jó  újra 
meg újra felvonulni Jézussal a hegyre, mint Péter és János 
tanitvanyai  tették  (Máté  17),  és  vágyakozni,  hogy 
ottmaradhassunk  a  magaslatokban.  De  véget  érnek  az 
ünnepek  és  le  kell  jönnünk  a  völgybe,  ahol  a 
mindennapokban  feladatunk  van.  Ezekben  a  sokszor 
egyhangúan  összefolyó  hétköznapokban  is  észre  kell 

vennünk a csodát: hogy Jézus is lejön velünk a hegyről és 
kísér minket. 
A  hétköznapi  csoda  nem  egy  kivételes,  fantasztikus 
megnyilatkozást  jelent,  sem  hallatlan  titkok  feltárását, 
ahogy A Da Vinci Kód  szerzője,  vagy  a  Judás  evangéliuma 
kiadója igéri. 
Várjuk a nagy csodát, és közben észre sem vesszük, hogy a 
“csodában”  élünk. Ahogy Pál  apostol  fogalmazta:  “benne 
(Istenben)  élünk,  mozgunk  és  vagyunk”  (Ap.  Csel.  17,28). 
Isten az, aki megtart minket; felfog, ha elesünk; ajándékba 
adja  egészségünk,  családunk,  barátainkat  és  a  természet 
csodáit.  
Nyáron  lesz  időnk  elnémulni  és  rácsodálkozni  a  kis, 
“hétköznapi  csodákra”. Megtanulhatjuk  észrevenni  őket. 
A katasztrófahírek meghallására olyan  jó a fülünk, és éles 
a szemünk, de a hétköznapi csodák mellett gyakran vakon 
elmegyünk. Élesítsük látásunkat, hogy a vérünkbe ivodjon 
a  “hétköznapi  csodákra”  való  rácsodálkozás  és  értük 
Istennek való hálaadàs! 

Ravasz Hajnalka 
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Fészekmelegben 
‐ Gyülekezeteink kiscsoportos alkalmairól – 

 
„Isten megváltoztatta az életemet a kiscsoportos bibliatanulmányozások által. Csoportok vezetőjeként és csoportvezetők vezetőjeként 
láttam,  hogyan  használja  Isten  a  Bibliát  és  a  kiscsoport  interakcióit  újabb  és  újabb  életek megváltoztatásában. Az  általam  látott 
módszerek közül ez segített leghatásosabban embereket Isten igaz megismeréséhez.”1
  Az  idézett  sorok  írójával  együtt  vallom,  hogy  a  gyülekezeti  kiscsoport  hatalmas  kincs,  amelynek  az  értékét 
általában  fájdalamasan  alábecsüljük.  De  még  ha  így  is  van,  van‐e  értelme  kiscsoportokról  beszélni  olyan  aprócska 
gyülekezetekben, mint a mieink? Itt rögtön tisztáznunk kell azt, hogy a kiscsoport csak másodsorban jelent egy bizonyos 
létszámú  közösséget;  egy  sajátos  mentalitásra  utal  elsősorban.  Ha  istentiszteleteinkhez  nem  tartozik  hozzá  hitbeli 
kérdéseink egymással való megosztása és az ezzel  járó személyes, mély, bensőséges beszélgetések, továbbá egymás név 
szerint való számontartása, ahol minden jelenlévő egyenlő és sok figyelmet kap és ad másoknak, akkor mindegy, nyolcan 
vagy nyolcszázan  jövünk‐e össze vasárnaponként. A kiscsoportok olyan  csendes zugok a gyülekezetben, ahol minden 
sokkal személyesebbé  lehet, mint a mégoly áldott  istentiszteleteken: az  Ige, az ének, kérdések és válaszok,  fájdalom és 
öröm, hit és keresés. De ez messze nem minden, amit a gyülekezeti csoportok nekünk adhatnak. 
  A  kiscsoport  megtörheti  az  egyoldalúan  lelkész‐központú  gyülekezeti  élet  átkát.  Istentiszteleteinkre  sokkal 
inkább közönségként, mint közösségként megyünk, és ez igen keveseket zavar. A kiscsoport azonban szenved, nyög, és 
saját széthullásával  jelzi, ha tagjai nem vállalják a felelősség rájuk eső részét. Másrészt, azonban a kiscsoportban  látszik 
leginkább, mivé lehet a keresztyén közösség, ha 
ennek  feladatai  és  szükségei  nem  csak  egy 
ember  vállára  nehezednek.  Nincsen  élő 
kiscsoport  a  gyülekezeti  tagok  aktív 
felelősségvállalása  nélkül;  éppen  ezért,  az  élő 
kiscsoport a felelős gyülekezeti tag iskolája. 
  Gyülekezeteink  kisközösségei 
növekedésünk  lehetőségei  is.  Jelenlegi 
gyülekezeti  életünk  határait  a  lelkészek 
teherbírása  szabja  meg:  annyi  a  gyülekezeti 
alkalom,  amennyire  az  ő  idejéből  és  erejéből 
futja.  A  protestáns  gyülekezeti  kiscsoportok,  a 
lutheri  gyülekezetekben  való  majd’  fél 
évezreddel  ezelőtti megjelenésük  óta  tipikusan 
laikusok‐vezette alkalmak2; amelyek úgy nőnek ki az istentiszteletből, mint fa ága a törzsből
istentiszteletben  dobogó  szíve  pumpálja  a  vért  annak  tagjaiba,  a  különféle  kiscsoportokb
csoport  és  tagjai  integrálódása  a  vasárnapi  közösségbe:  az  istentiszteletekhez  szorosan  k
„szektásodik el”, a lelkész ellenőrző jelenléte nélkül sem. Gyülekezeti alkalmaink –és ezzel ta
elméletileg addig nőhetne, amíg van önkéntes csoportvezető. 
  Gyülekezeteink kicsoportjai valódi kincsek. Az alábbi írásokat, mint egy kincstár kata
kincstár mindegyikünk előtt nyitva áll! 

                                                 
1 Offner, H. The Fruit of the Spirit (IVP, Downers Grove, Illinois, 1977), 5. o. 
2 Spener, J. Ph. Pia Desideria [1675] (Primo Kiadó, 1993) 57. o.  

 
Bibliaóráink Baselban 

  Istennek legyen hála azért, hogy sok év elteltével 
még  most  is  hetente  jöhetünk  össze  a  csütörtöki 
délutánokon  az  Ige mellett,  és  nagyon  jó  beszélgetések 
alakulnak ki. Egymást követő lelkészeinktől mindig sokat 
tanulhattunk  a  Biblia  megértésének  terén.  A  Szentírás 
tanulmányozása  során  egyre  több  szempontból 
vizsgálhattuk  meg  azokat  az  igazságokat,  amelyek 
mindennapi életünk problémáiban segítséget, az örökélet 
elnyeréséhez pedig reménységet adnak nekünk. 
Vannak köztünk akik már régen és rendszeresen jönnek a 
heti  alkalmakra,  vannak  újabb  tagjaink,  és  olyanok  is 
akik nem tudnak különböző elfoglaltságaik miatt minden 

héten  részt  venni. Mégis  úgy
felelősek vagyunk, ha valaki b
és azt megosztja velünk, együ
és  imáinkban  is.  Szeretettel 
évek során átlépték az örökké
tőlük  is  helytállást  és  ragasz
hagyományainkhoz. 
  Sok szeretettel hívjuk 
érdeklődnek a Biblia néha bizo
közösséget vállalnak velünk, 
gyarlósággal terhelt emberekk
a jobb úton járni.  
A baseli bibliaórások egy csoportja
. A gyülekezet, a vasárnapi 
a.  Ezért  kulcsfontosságú  a 
apcsolódó  kiscsoport  nem 
lán aktív tagságunk– száma 

lógusát tesszük közre. Ez a 

Szedlák Tibor 

  érezzük,  hogy  egymásért 
eteg vagy más gondja van 
tt hordozzuk,  látogatással 

gondolunk  azokra  akik  az 
valóság kapuját. Tanultunk 
kodást  a  magyar  egyházi 

és várjuk mindazokat, akik 
ny nehéz szövegei iránt, és 
még mindig sok hibával és 
el, akik viszont igyekezünk 

Ludván Éva 



2006 június                                             Baden‐Basel‐Bern/Biel‐Luzern‐St. Gallen‐Zürich                                                             3 

 

runk 
a 
t é

khöz  csat‐ 

  v

apok

Kiss Boldizsár 
 

Bibliaóra Bernben 
Amikor  Isten  seg rnbe  kerültem,  s 

került  a  Szent  Biblia  egy 
, e tt h

A berni ifi 
  Bernben minden második  hét  szerda  este  sietős 
léptek haladnak a Postgassén az Antonierhaus felé, ahol 
hét  órakor  a  magyar,  keresztény  kötődésű  fiatalok 
találkoznak,  hogy  spirituális  forrásra  leljenek  a 
globalizáció  mindennapjaiban  sokszor  elsivatagosodó, 
szellemiekből  mindinkább  anyagivá  váló  világban. 
Jómagam  is  a  lét  lelki  dimenzióit  keresők  között 
igyekszem  lenni  e  meghitt  szerdai  estéken,  mikor  kis 
csoportunkban  keresztény  létünk  megélhetőségének 
formáiról  és  mikéntjeiről  beszélgetünk  Szedlák  Tibor 
lelkésszel,  néhány  csésze  tea,  és  sütemény  mellett.  A 
Biblia  alapján  és  útmutatásával,  életünk  és  hitünk 
alapkérdéseihez ásva próbáljuk közösen felvetni szellemi 
dillemmáinkat.  Együtt  olvassuk  a  Szentírást  hitünk 
erősítésére és elmélyítésére. Megkísérelünk szembenézni 
hibáinkkal,  keressük  erősségeinket,  hogy  fiatal 
korunkhoz  méltón  új  kovászává  válhassunk  a  berni 
magyar  közösségnek.  Pál  apostol  szavaival  élve, 
szeretetben  igyekszünk 
az  igazságot  mindig 
újra  meglelni, 
megérteni és követni. 
  Felebaráti  sze‐ 
retetben vá minden 
dialógusr nyitott 
vendége   és  kereszt ny 
közösségün
lakozni  szándékozót, 
aki  kész elünk  együtt 
Krisztus és az apostolok 
szavain  át  a 
mindenn  mögöttes 
értelmét  keresni,  vala‐
mint imádkozva keresztény hitét megvallani. 

itségével  l971‐ben  Be
nagy  nehézségek  árán  férjemet  is  utánam  engedték  a 
magyar  hatoságok,  hálánk  kifejezéseként  felkerestük  a, 
már  akkor  is  az Antonierhausban  tartott magyarnyelvű 
istentiszteletet; amelyet azóta is rendszeresen látogatunk. 
Végre  szabadon  és  anyanyelvünkön  hallgathattuk  Isten 
hozzánk szól üzenetét! 
Hamarosan  kezembe 
magyanyelvű  példánya   s  rá  k lle   döbbennem,  ogy 
komoly nehézségembe kerül sok részletének a megértése. 
Nem  voltam  én  egyedül  ezzel  a  problémával,  ezért 
nagyon nagy hálával  fogadtuk akkori  lelkészünk biblia‐
ismertető szolgálatait. Ezek a  foglalkozások a mai napig 
működnek  mindenütt,  ahol  magyarnyelvű,  protestáns 
gyülekezet  van  Svájcban.  Ennek  köszönhető,  hogy  a 
kezdetben  csak  passzív  hallgatóságból  nálunk  is  egy 
aktívan megnyilatkozó, elemző, együtt  imádkozó bibliai 
gyülekezet jött létre. 

Különösen  sokat  köszönhetünk  jelenlegi  fiatal 
lelkipásztorunknak  Szedlák  Tibornak,  aki  komoly 
tudományos  felkészültséggel  ‐ugyanakkor  mélységesen 
alázatos hittel és szerénységgel‐ segít nekünk megfejteni 
a  régen  leírt  eseményeket  is, melyek mindegyike  Isten 
örökérvényű  törvényeinek  betartását,  vagy  éppen  azok 
megszegéseit  példázzák.  Ezeken  az  alkalmakon  lett 
egészen világos számomra Jézus személyének nagysága, 
tanításainak  létfontossága  és  időszerűsége  a mai  ember 
számára  is,  az  idők  végezetéig.  Istennek  legyen  ezért 
hála! 

Jónásné‐Evinich Mária 
 

Ifjúsági csoport Zürichben
Mi havonta kétszer, kedden esténként találkozunk. 20‐tól 
45 éves korig üljük körbe az asztalt  lelkész vezetőnkkel, 
Szedlák  Tiborral.  Talán  nem  is  olyan  rég  ifjusági 
csoportot  jelentett  ez  a  név,  de  az Örökkévaló  előtt  ki 
nem  fiatal?...  Várunk mindenkit,  aki  csatlakozni  kívan, 

aki  nyitott  ilyen 
típusú  összejöve‐
telre.  10  résztvevő 
biztosan  jelen  van 
alkalmainkon.  Az 
elején  gitár, 
csörgődob,  kották 
kerülnek  elő:  nem 
felejtettük  el,  hogy 
aki  énekel,  kétsze‐
resen  imádkozik. 
Majd  rövid  ima 
következik. Egy, az 
asztal  közepén 
Krisztus  jelenlétére 

emlékeztető  gyertya  ʺfényénélʺ,  a  Tibor  által  kiosztott 
vázlattal  a  kezünkben,  megkezdjük  a  kiválasztott 
szentírási szakasz elemzését. A négy, korábban megjelölt 
lehetőség  közül  (Ószövetség,  Zsoltárok,  Evangélium, 
Levelek)  előtte  vasárnapig  megszavazzuk,  melyikről 
szeretnénk  hallani.  A  magadott  kérdéskörök  alapján  a 
szövegelemzéstől  fokozatosan  eljutunk  a  mi  egyéni 
életünkre  vonatkozó  szempontokig.  Ezek  segítségével 
valamennyien nyilvánosság elé  tárhatjuk a  legfontosabb 
kérdéseinket.  Kerekasztal‐beszélgetés  formájában 
egymásnak adjuk a szót, gondolatainkkal mindannyiunk 
meggazdagodását  remélve.  Igyekszünk megérteni, mi  a 
szent  szöveg  üzenete  nekünk  itt  és  most.  Erőt  az 
elmélkedéshez  nem  csak  a  szent  sugallatból merítünk, 
hanem  asztalunk  közepen  mindig  van  kóstolgatni‐  és 
kortyolgatnivaló is. 

Zürichi ifisek 

Mindennek lezáró keretet ismét a közös ima s előtte egy 
gitáros  ének  ad.  Az  ilyen  elcsendesülésben  akár 
hangosan,  akár  bensőnkben  mindig  felszáll  a  fohász 
lelkünkből:  ʺTeremtőnk,  köszönjük  hogy  ismét  együtt 
lehettünk és kérünk, sok ilyen alkalmat adj még nekünk! 
Ámen.ʺ 

Borosy Lea 
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Mi‐Ma 
Zürichben, 2004  februárjában, egy modern, ökumenikus 
bibliakör  kezdte  meg  havi  összejöveteleit:  a  “MI‐MA” 
kör. Eredetileg  a közép korosztály  részére  indult  ez, de 
nyitva  áll  az  ajtó  fiatalabbaknak,  és  idősebbeknek,  itt 
élőknek és ideiglegesen Svájcban tartózkodóknak is! 
Vannak  női,  de  vegyes  tagságú  téma‐estéink  is, 
amelyekről jóelőre hírt adunk! 

A hagyományos bibliaórától  ezek  a
csupán  annyiban  különböznek,  h
foglalkoztató,  aktuális  témákból  in
Bibliában  elénk  adott,  mára  is 
lelkészeink vezetnek rá. Ilyen alkalm
a  mai  svájci  gyülekezetekben 
Találkozásainkat  ezen  kívül  énekl
néha  egy‐egy  film  megtekintésével
töltjük.  Természetesen  mindig  van
enni‐innivaló  közös  elfogyasztásr
maradjon éhesen!  
 

“Mert  ahol  ketten,  vagy  hárman  egybegyűlnek  az  én 
nevemben, ott vagyok közöttük” ‐mondja Jézus (Máté 18,20)‐
,  amit  főleg  a mai,  egyre  szekularizálódó  világunkban 
fontos  komolyan  vennünk.  És  mindez  itt  és  magyar 
nyelven, a testvéri viszontlátás reményében! 
Kedves Olvasó!  Téged  is  feltétlenül  ide  várunk,  akár  a 
városban élsz, akár messzebbről jönnél, mert témáinkhoz 
szóló kérdéseiddel és véleményeddel te is gazdagíthatod 
együttléteinket! 

Bruderer‐Bodoky Orsolya 
 

A zürichi bibliaóra 
Most  így  nevezzük  ezt  az  összejövetelt,  hogy 
megkülönböztessük  az  ifjúsági  bibliaórától,  ami  egy 
héttel  eltolva,  szintén  a  Grossmünster  Helferei 
(Kirchgasse  13)  első  emletén  kerül  megtartásra.  A  mi 
bibliaóránk  azonban  nem  este,  hanem  d.u.  3  órakor 
kezdődik a hónap első és harmadik keddjén. 
Általában  5‐6  személy  jön  el,  föleg  50  év  feletti 
asszonyok, néha egy‐két férfi is. Szeretnénk, ha a jövőben 
több résztvevőnk lenne. 
A  Biblia  egy  előre  meghatározott  fejezetét  olvassuk 
lelkipásztorunk Ravasz Hajnalka vezetésével. Az olvasott 

 

Isten Igéjének hűséges hi
orszá

‐ Visszatekintés Pósfay G

  Ez  év  június  4‐én  búcsú
gyülekezetektől 25 év hűs ges szolg
„Nyugdíjba  vonulásának”  alkalmá
bemutató cikkel szeretnénk köszöne
munkájáért. 

é á

  Pósfay György 1921‐ben szü
evangélikus,  anyai  ágon  szilágysá
bekapcsolódott  a  magyarországi  cs
arról,  hogy  az  ifjúság  keresztény 
mozgatórugója.  Érettségi  után,  19
Evangélikus Hittudományi Karára S
1946‐ban  Ordas  László  püspök  két
tanulmányainak folytatására. A mag
kommunisták‐  követi  az  otthoni  u
lelkigondozásával  foglakozik.  1951
protestáns gyülekezetekben megüre
Néhányan a MI‐MÁból
 meghitt  együttlétek 
ogy  itt  a  minket 
dulunk  ki.  Isten,  a 
érvényes  üzenetére 
ak az egyes hazai és 
is  megtalálhatóak. 
éssel,  közös  imával, 
  és  megbeszélésével 
  magunkkal  hozott 
a,  hogy  senki  ne 

szöveget utána megbeszéljük, mindenki hozzászólhat, és 
személyes  tapasztalatait  is  elmondhatja  ezzel 
kapcsolatban.  A  magyar  énekeskönyvből  is  éneklünk 
közben, ami megerősít a hitben; akárcsak a közös ima. Ez 
az  összejövetel  kiegészíti  a  vasárnapi  istentiszteleteket 
azáltal,  hogy  egy  munkanapon  is  van  alkalmunk 
kikapcsolódni,  a  Szentírásból  tanulni  és  lélekben 
megerősödni. 
Izráel  népének  ókori  története  összefüggött  Isten 
kegyelmével,  vagy  a  hitetlenség  és  engedetlenség 
büntetésével.  Ez  a mai  korra  is  vonatkozik,  Isten  jelen 
van mi életünkben is. 

Tímár Erika 

rdetője három kontinens öt 
gában 
yörgy lelkészi szolgálatára ‐ 
 
zott  a  francia‐svájci  magyarnyelvű 
lat után dr. Pósfay György lelkipásztor. 
ból  ezzel  a  rövid,  életét  vázlatosan 
tet mondani fáradhatatlan, példaértékű 

letett Budapesten, apai ágon dunántúli 
gi  kálvinista  családból.  Már  fiatalon 
erkészmozgalomba,  híven  tanúskodva 
hitre  való  nevelése  életének  egyik  fő 
39‐ben  beiratkozott  a  Pécsi  Egyetem 
opronba és 1944‐ben lelkésszé avatták. 
  éves  ösztöndíjjal  Svédországba  küldi 
yarországi politikai helyzetre való tekintettel ‐Ordas László püspököt letartóztatják a 
tasításokat  és  kint  marad  Svédországban,  ahol  a  magyar  menekült  protestánsok 
‐1955  között  már  az  Egyesült  Államokban  találjuk,  ahol  a  Cleavland‐i  magyar 
sedett lelkészi állást tölti be. 1955‐ben az   Amerikai Evangélikus Egyház felkéri egy 
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venezuelai  egyházi  felmérésre,  aminek  gyülekezetalapítás  és  16  éven  át  tartó  Caracas‐i  szolgálat  lesz  a  vége.  Itt 
elsősorban a magyar gyülekezetek  lelkigondozója, de besegít a svédeknek, németeknek vagy szükség eseten spanyolul 
tanít  hittant.  1971‐ben  felkérik  az  Evangélikus  Világszövetség  titkári  állásának  betöltésére,  így  családjával  Genfbe 
költözik.  1981‐ben  dr. Krüzsely  József  lelkész nyugdíjba vonulása után  a  francia‐svájci protestáns gyülekezetek  lelkészt 
keresnek. Mivel  a  segélyszervezet  1980‐ban  beszüntette  a  nyugatsvájci magyar  lelkészi  állás  támogatását,  az  említett 
gyülekezetek  vezetői  felkérnek  négy,  ekkor még Genfben  élő magyar  protestáns  lekészt: Harmati  Bélát,  Kupa  Lászlót, 
Pósfay Györgyöt és Varga Sándort, hogy vállalják el felváltva, díjazás nélkül, a genfi és Lausanne‐i magyar istentiszteletek 
megtartását.  
  Ezt  a megoldást  a  két  gyülekezet  vezetői  akkor  ideiglenesnek  tervezték,  de  a  lelkészi  szolgálat  továbbvitele, 
immár 25 éve,  ilyen módon  történik. Az eredetileg  felkért  lelkipásztorok közül mára már csak Pósfay György szolgál. 
Egyikük, néhány évvel megbízatása után, kérte –egészségügyi okok miatt–  szolgálatból való  felmentését. Dr. Harmati 
Bélát,  1987‐ben  visszahívta  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Budapestre,  a  másik  Genfben  élő  nyugalmazott 
lelkipásztor pedig, 1995‐ben visszaköltözött Magyarországra. 
Azóta Pósfay György lett a genfi és Lausanne‐i magyar protestáns gyülekezetek „tiszteletbeli beszolgáló lelkipásztora”. 
Életkorát  meghazudtoló  fiatalsággal,  szellemi  frissességgel  és  munkakedvvel  utazott  a  különböző  szolgálati  helyek 
között,  hogy  az  istentiszteleteket,  bibliaórákat megtartsa;  hogy  reményt  és  vígasztalást  vigyen  azoknak,  akik  sokszor 
kilátástalannak látták a jövőt. 
  Azt, amit Pósfay György  tett  a  francia‐svájci  területen  élő magyar protestánsokért,  emberileg meghálálni nem 
lehet.  Így  imádságainkban  kérjük  Istent,  hogy  hálálja meg  Ő mindazt,  amit mi  nem  vagyunk  képesek megköszönni. 
Tartsa meg Pósfay Györgyöt és családját égészségben és békességben, áldása kísérje a családot további életútján! 

Luczky Réka 

 

Presbiteri Konferencia negyedízben 
 
  A  Nyugat‐Európai  Magyar  Protestáns 
Gyülekezetek Szövetsége negyedik alkalommal rendezte 
meg a „Presbiteri konferenciát“ 2006. április 7‐9. között a 
németországi  Holzhausenben.  A  jelentkezési  listán  50 
név  szerepelt  8  országból: 
Angliából,  Svédországból, 
Belgiumból,  Hollandiából, 
Svájcból,  Ausztriából, 
Magyarországról  és 
Németországból.  A  jelen  levők 
több mint  fele már részt vett az 
előző  évi  presbiteri 
konferenciákon is, az újak pedig 
hamarosan  otthon  érezték 
magukat. 
  Idei  témánk  így 
hangzott:  „A  presbiter  és  a 
Szentírás  –  ismerd  meg  a 
Bibliát”.  Előadóként  felkértük: 
Joób  Olivér  ny.  lelkipásztort 
Svájcból, valamint Hermán János 
és Remp  Péter lelk rokat 
Hollandiából. Áhítatot tartottak: 
Gémes  István  és  Varga  Pál 
lelk pásztorok  Németországból. 
A  záró  ntis eten, 
virágvasárnap,  Igét  hirdetett  Szabó  Emőke Hollan
az úrvacsoraosztás liturgiáját Varga Pál végezte. 
Ebbe  a 

ort ipászto

i
iste ztel

teológiai  „keretbe”  illeszkedett  be  az

  került    ‐egy  rövid,  de 
bemutatkozás után– az első előadás meghallgatásá

és 
int  emberi  alkotás  –könyv,  azaz  irat‐gyűjtemény‐ 

e
megkaph .

s  el ás  a

érdés

I l
  is az 
s g

 

odik 

megb

konferencia műsora.  
Már  az  első  este  sor

 
Hermán  János  előadása  a  Biblia, mint  Isten  beszéde 
m
előállásáról szólt. Ezt az előadást a szerző megbetegedése 
miatt Varga  Pál  olvasta  fel. Az  lőadást  az  érdeklődők 

másolatban  atták   A 
színvonala őad   Biblia 
előállásának  többszázéves 
történetébe, a bibliai könyvek 
szerzőinek k ébe, a Biblia 
kanonizálása  korába  és  a 
különböző biblia‐fordításokba  
vezette be a hallgatókat. 
Gémes  stván ny.  elkipásztor 
esti  áhítata   Írással 
foglalkozott  é pedig  ez  I e 
alapján:  „A  teljes  írás  Istentől 
ihletett...” (1Tim. 3,14‐17) 
A  hivatalos  esti  műsor  után 
ismerkedésre, beszélgetésre és 
közös  emlékek 
felelevenítésére került sor. 
  A  találkozó  más
napja  két  további  bibliai 
előadást és azok csoportokban 
való  eszélését 
Részlet a Leningrád Kódexből (Kb. 1010 Kr. u.)
diából, 

  egész 

érdekes 
ra.  

nzív 
unkát

s á

lása  idejére, 

tartalmazta  és  nagyon  inte
m   és  figyelmet  igényelt. A  reggeli  áhítaton Varga 
Pál  az  új zövetségi  kor  „írás‐magyarázat t” mutatta  be 
Pál  apostol  Béreában  végzett  misszióján  keresztül 
(Csel.17,10‐14). 
A délelőtti előadáson Joób Olivér az Ószövetség könyveit 
ismertette,  részletesen  kitérve  azok  előál
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b t   s

eszélg
 

l r é a  a

rkezett résztvevőivel és egy közös esti 

találkozót.  Az  általános 

á   n

a lk  
ületéről  foglalkozni 

tartalmára és szerzőire. Mindezt a résztvevőkből alakított 
5  csoport  megbeszélte  és  ki‐ki  saját  emlékeit, 
tapasztalatait mondta el a gyermek‐kortól a felnőtt korig. 
  Az e éd –és mindenik é kezés– nem c ak  finom 
volt,  hanem  alkalmat  adott  az  asztaltársakkal  való 
b etésre  és  személyes  kapcsolatok  kialakítására  is. 
Ebédszünetben még ülésezett a Szövetség Választmánya, 
tervezve  a  Szövetség  idei,  nyári  konferenciáját 
Ludwigsburgban – s kávé után folytattuk a bibliai témát. 
Most kerü t so  Remport P ter elő dására z Újszövetség 
könyveiről.  Az  egyes  könyvek  előállása  és  részletes 
ismertetése után  ismét csoport‐munka következett, majd 
plénumban  a  csoportok  vezetői  röviden  kiértékelték  a 
megbeszéléseket. 
Este  már  együtt  volt  a  presbiterek  serege  a  Ifjúsági 
Konferencia megé
műsor  –játékos  ismerkedés–  és  esti  áhítat  zárta  a 
munkanapot. Ezután ki‐ki addig maradt fenn a „kellemes 
együttléten”, amíg ereje bírta. 
  A  vasárnapi  kiadós  reggeli  után  a  presbiterek 
csoportja  kiértékelte  az  idei 

vélemény  az  volt,  hogy  szükség  van  évenkénti 
találkozásra  és  továbbképzésre  a  nyugati  diaszpóra 
presbiterei  sz mára, akik  különbe   csak  ritkán 
találkoznak  egymással.  (Svédország  és  Ausztria 
viszonylatában pl. ez nyilvánvaló!) 
Megállapítottuk  közösen    jövő  évi  talá ozó idejét  és 
témáját.  Az  egyháztörténelem  ter
fogunk  a protestáns  egyházak  kialakulásával  –  különös 
tekintettel  a  magyar  protestáns  egyházakra.  E 
konferencia ideje: 2007. március 30 ‐ április 1. 
(a virágvas na  előtti hé vége), a  talá ozó helye  ismét ár p t lk
Holzhausen lesz. 
A  jelenlevők megválasztottak  egy  szervező‐bizottságot, 
amelynek  tagjai:  Jaskó  Irén  (Anglia),  Máthé  Zoltán 

é j o

 

(Németország)  és  Vaszi Árpád  (Svédország)  presbiterek, 
valamint  Joób Oliv r  (Svá c)  és Varga  Pál  (Német rszág) 
lelkipásztorok. A  legtöbben azzal a  reménnyel váltak  el 
egymástól, hogy jövőre ismét együtt konferenciáznak. 

Varga Pál 
lelkipásztor, a NyEMPGySz elnöke 

 

Néhány szó a Nyugat‐Euópai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatról 

 
  Népegyházi  szervezéssel  és  zsinat‐presbi   működő  Szolgálatunk  a  magyar  református 
agyom i ő  hiva alap  

volt
s

otestánsok között a magyarnyelvű 

(NyEMRLSz) 

teri  elv  alapján
h ányok és  lelk  értékek meg rzésére és  továbbvitelére tott  itványként bejegyzett jogi személy a nyugat‐
európai hatalmas méretű szórványban.  
  Az Egyetemes Konvent  legitimitásával  kezdődött  e munka  szervezése. Dr. 
Ravasz  László,  a  Konvent  lelkészi  elnöke  1944‐ben  megbízta  Nagy  Sándor   
bukare ti  esperest,  hogy  vezető  lelkészként  a  Nyugatra  jött  menekültek  közt 
megszervezze  a  magyar  református  lelkigondozást.  A  megbízást  az  Egyetemes 
Konvent  1946‐ban  megújította.  Nagy  Sándor  munkatársaival  együtt  történelmi 
szerepet  töltött  be  az  országokkénti  állandó magyar  református  egyházi  szervezet 
megteremtésével  (Szórványban  Élő Magyar  Református  Egyház  SzÉMRE).  Ennek 
jogutódja  az  európai  keretszervezetté  1957‐ben  alakult  Nyugat‐Európai  Magyar 
Református  Lelkigondozó  Szolgálat, NyEMRLSz  lett,  amely  1993‐ban,  nemzetiségi 
jellegét hangsúlyozva Magyarnyelvűvé módosúlt, majd  2001‐ben visszatért  eredeti 
nevéhez, és tovább halad az eredeti úton.  
  Célunk ma  is a nyugat‐európai nagy szétszórtságban élő reformátusok és pr
igehirdetés  és  lelkigondozás  munkálása.  Gyülekezeti  szinten  a  kapcsolattartás,  az  egymást  ʺlássátok  és  halljátokʺ 
célkitűzés,  a  kölcsönös  tájékoztatás  összehangolásával  és  az  evangélizációs  igények  kielégítésével  kíván  eleget  tenni. 
Részt  vesz  a  Magyar  Református  Egyházak  Egyetemes  (Tanácskozó)  Zsinatában  és  küldetésének  tartja  a  magyar 
reformátusok  közös munkáját  az  egész  világon,  tagja  a Magyar Reformátusok Világszövetségének. Az  érdeklődőnek 
honlapunk http://www.refnet.cz/nyemrlsz‐test/index.html bővebb tájékoztatástással szolgál. 
 

HITTUDOMÁNYI TANÁCSKOZÁS FELSŐŐR‐OBERWART, Ausztria 
Önazonosságunk tében  gondolkodva 

ipás

    megtartásával  nemzettestben  és  közös  református  hagyományaink  kere
lálkozónkra az idén július 7‐9., immár második alkalommal kerül sor a ferendszeres évenkénti ta lsőőri őshonos magyar 

reformátusoknál.  Annak  a  hagyománynak  folytatására  törekszünk,  amelyet  néhai  Gyenge  Imre  Oberwart  Konferenz 
néven életrehívott.  
  Szeretettel  hívunk  és  várunk minden  velünk  közösséget  kivánó  református  ill.  közös  protestáns  gyülekezeti 
tagot, ifjút, előljárót és lelk ztort Felsőőrre (http://www.ref‐kirche‐oberwart.com/ Reformierte Kirchengasse, AT‐7400 
Oberwart, Tel +43‐3352 32416, Fax +43‐3352 34019.) Helyi szervező nt. Gúthy László, a tanácskozás díja önköltségi alapon a 
helyszínen fizetendő. 

Dr. Békássy Albert 
A NyEMRLSz Elnöksége megbizásából 
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42. pünkösdi találkozó 
ismét a beugg . június 3‐5. 

 
Szövetségünk  42.  pün

nius  3   gja

 

s k

 Szedlák    az

d

z

 
el

  é 3,

lítva, amikor magunkat a gazda, 
 és  ma

eni középkori kastélyban, 2006

 
jú

kösdi  találkozójára  2006. 
‐5.  között  gyültek össze  gyülekezeteink  ta i  a 

németországbeli Beuggen kastélyában.  
  A  találkozó  megnyitójára  a  kastély  egy  barokk 
termében került sor, ahol Csapó Éva vezett el minket a barokk 
világba, az Esterházy hercegi udvar zenéjébe Georg Philipp 
Telemann  és  Heinrich  Schütz  három  gyönyörű  dalán 
keresztül Kertész Blanka zongorakíséretével. 
  A  megnyitóelőadást  Küngné  Hefti  Paula  tartotta. 
Esterházy  Péter  hatalmas  művét,  a  „Harmonia  caelestis“ 

című,  két  részes 
családregényét 

mutatta be, amelynek 
572  fejezetében  az 
Esterházy‐dinasztia 

történetét  és  a  saját 
sorsát  a múlt  század 
ötvenes  éveiben 
mozaikszerűen írja le. 
A mű 2000‐ben  jelent 
meg,  éppen  akkor, 
amikor az író kezéhez 
jutott  négy  dosszié, 
ől  tanú kodna .  A 

„Javított kiadás”  (2002) Esterházy Péter  tanúvallomása apja 
valódi  lényéről. De  a  valóság  nem  öli meg  fiúi  szeretetét 
édesapja  iránt,  és  kibékülve  fejezi  be  a  regény  harmadik 
részét. Ez  a vallomás nagyon  erősen hozzájárult Esterházy 
Péter  híréhez,  sikeréhez:  2004‐ben  elnyerte  a  német 
könyvkereskedők  békedíját  (Friedenspreis  des  Deutschen 
Buchhandels).  A magyarok  számára  pedig  fontos  a múlt 
feldolgozása, a Kádár‐időszak 33 évének nyomasztó légköre, 
minden  bizalmat megrontó  politikája. Megbocsájtani  lehet, 
elfelejteni nem. 
  Vasárnap  délelőtt  pünkösdi  istentiszteletet 
tartottunk, mely

Sátán múltja, jelene és jövője kérdése köré rendeződött. Bár a

amelyek  az  apja  kémtevékenységér

en  Tibor lelkipásztor  1Sám 10,1‐9 
alapján hirdette  Isten  Igéjét. Az  istentiszteleti  és úrvacsorai 
liturgiát  Hieble‐Novák  Erika  és  Ravasz  Hajnalka  lelkészek 
vezették. Az  istentisztelet ünnepi hangulatához Pigler Anna 
orgonajátéka is komolyan hozzájárult. 
  A  délután  folyamán  Szedlák  Tibor  a  középkori 
keresztyén  spiritualitásba  tartott  rövi   bevezetőjében  a 
kastélykertben  található  labirintus  rejtelmeibe  vezetett  be 
minket  és hívta a  testvéreket  imádságra, meditációra,  Isten 
színe  előtti  elcsendesedésre  életünk  céljáról,  Istennel  való 
kapcsolatunkról a labirintus tekergős ösvényein. 
  Az  idei  pünkösdi  találkozó  főelőadását  Szedlák 
Tibor tartotta „Lám a Sátán serge talpon” – A gonos  világa, 
a  világ  gonoszsága  címmel.  Az  előadás  nagyon  sok 
információval,  rengeteg  figyelemfelkeltő  illusztrációval  a 

Gonosz kezdetéről  és múltjáról nem  árul    sokat  a Biblia, 
létezését  nem  tagadhatjuk,  munkálkodásának  hatását 
érezzük. A Sátán  jövőjét nagyon  röviden összefoglalhatjuk: 
nincs jövője. Mivel Krisztus a kereszten legyőzte a Sátánt. A 
mi  feladatunk a  jelenben  ébernek  lenni, nem helyet adni a 
Gonosznak, hanem  Isten  fegyverzetébe öltözve  (Ef 6,10‐20) 
helyt állni a Gonosz támadásaival szemben. 
  Pünkösd vasárnapját egy vidám népdalesttel zártuk. 
A  népdalokat  zongorán  kísérö  Pigler Annát  születésnapja 
alkalmából  köszöntöttük 
és  életére  Isten  áldását 
kértük. 
  Pünkösdhétfőn 
egy  délelőtti  bibliaórára 
került  sor  Hieble‐Novák 
Erika  vezetésével.  A 
konkoly  és  a  búza 
példázatát (Mát  1 24‐30) 
meglehetősen  szokatlan 
szemszögből 
tanulmányoztuk.  A 
bibliodráma  módszerével 
a bibliai szakasznak olyan 
aspektusai  kerültek 
felszínre, melyre más módo
és érzékeink voltak megszó
az ő szolgái, az ellenség, a jó  rossz g vagy a szántóföld 
helyébe  képzeltük  bele.  Személyes,  erőteljes  bíztatást 
kaptunk  nagyon  sokan,  hogy  Isten  jó  vetéseként  az  Ő 
dicsőségére növekedjünk fel. 
  A  pünkösdi  konferencia  ez  alkalommal  is  40‐45 
résztvevőnek  jelentett alkalmat régi és új  ism

n nem figyelünk fel. Érzelmeink 

erősökkel való 
találkozásra,  elcsendesedésre  és  feltöltekezésre.  Soli  Deo 
gloria! 

Küngné Hefti Paula, Ravasz Hajnalka 
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Ifjúsági kirándulás a 23. Zsoltárral 
‐ Aareschlucht, 2006. június 10. ‐ 

 

 
 
  Bernből,  Zürichből,  Genfből,  Baselből  és  Zweisimmenből  összesen  huszonketten  jöttünk  össze.  Az  Aare‐
Schluchton át kirándultunk Meiringenből Innertkirchenig, ahonnan vonattal jöttünk vissza a kiindulási pontra. 
  A 23. Zsoltárt olvasva, minden szakaszhoz megálltunk egy‐egy helyen. Ahogy azt Tibor ígérte is, a táj és a zsoltár 
olyan összhangban voltak egymással, mintha ezt a bibliai  szakasz az általunk  látott  füves mező,  csobogó víz, és  sötét 
sziklafalak alapján íródott volna. A természet lélegzetelállító szépséggel tárta elénk a dolgok szemmel látható oldalát. Egy 
résztvevő helyesen fejezte ki, hogy az egész túra egy zarándokúthoz hasonlított: megálltunk, meditáltunk, imádkoztunk, 
elolvastunk egy  Igeszakaszt, majd  indultunk  tovább. A kiváló szervezés miatt nem kellett sietnünk, ezért  igen sok  idő 
maradt fényképezésre és pikinikre is. Így senkinek nem volt fárasztó a kirándulás. 
Amilyen  szép  volt  az  út,  olyan  volt  a 
befejezése  is.  Az  innertkircheni 
templomban  pár  szóban  leírtuk 
érzéseinket,  benyomásainkat  a  túráról. 
A  lejegyzett  gondolatokat  csendben,  a 
keresztelő‐medencén  elhelyezve, 
osztottuk  meg  egymással.  Majd  kört 
alkotva mindenki elolvasott egy verset a 
23. Zsoltárból. Ezt imádság és egy áldás 
követte. 
  A  beszélgetések  és 
visszajelzések  alapján  elmondhatjuk, 
hogy minden  résztvevő,  kivétel  nélkül 
csodás élménynek tartja a kirándulást és 
hálás  Yvonne‐nak  és  Tibornak.  Ezért, 
egyfelől,  ez  a  beszámoló  is  a  köszönet 
visszhangja  lelkészházaspárunk  és 
szövetségünk  felé.  Másfelől  e  sorok 
mögött az a  remény van, hogy ennek a 
tökéletesen  sikerült  úttörő  munkának 
lesz majd folytatása. 
        Berde Judith 
 

“
„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, …
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Hálaadás:  2006.  február  19‐én  ünnepélyes 

keretek  között  beiktattuk Turai Andrást  a  berni  és  bieli 
gyülekezetek  presbiteri  tisztségébe.  Az  első  gyermeke 
születését  örömmel  váró  apa  a  gyülekezeti  ifjusági 
munka  és  a  Berni  Magyar  Katolikus  Misszióval  való 
kapcsolattartás  adta  koordinációs  feladatokat  vállalta 
magára. Turai András megválasztásával a berni és bieli 
gyülekezetek  a  Szövetség  nemcsak  legaktívabb,  de 
legfiatalabb  presbitériumával  is  büszkélkedhetnek. 
Urunk  gazdag  áldását  kérjük András  életére,  növekvő 
családjára és gyülekezeti szolgálatára! 
  St.  Gallenben  kerek  születésnapjuk  alkalmából 
köszöntöttük  Dr.  Zehery  Lajost,  Csábi Máriát, Margitai‐
Menges  Boglárkát  és  Somorjai  Bélát;  akiknek  ezúton  is 
Isten áldását kívánjuk! 
  Keresztelés:  A  badeni  Parkkapellében  2006. 
május  28‐án  kétnyelvű  istentisztelet  keretében 
megkereszteltük  Henrietta  és  Tobias 
Bopp(‐Somodi)  második  kislányát, 
Mirjamot.  A  keresztség  szentségét  a 
büszke  nagyapa,  Pfr.  Paul  Bopp 
szolgáltatta  ki  a  szülőkel  együtt 
rvendező  családtagok  és  barátok  kis 

ensőm 

 S sy ád
‐S m a 

támasz lhatatlanságban, 
,  elvettetik 

15,42‐43) 
lmaink:  2005 

megtartottuk  a  szokásos  ökumenikus 
dventi nepél   köze ázan,  Bernben 

sok  gyermek– 
  Az  előbbi 
yvér (zongora), 
szolgáltak;  az 
szcsapat  tagjai 
lehemest.  Az 
k Tibor látta el, 

. január 15‐én 
ben  és  a zürichi Grossmünsterben 

teleteket. Igét 

hirdetett  Szedlák  Tibor  (Baden);  Ravasz  Hajnalka, 
Christoph  Sigrist  és  Matthias  Rüsch  (Zürich).  A 
Grossmünsterben  szokatlan  formában:  trialógusban 
elhangzott  prédikáció  igen  jó  visszhangra  talált 
gyülekezeti tagjaink között. 
  2006. március 12‐én az 1948‐49‐es Forradalom és 
Szabadságharc  emlékünnepén  Zürichben  és  St. 
Gallenben került  sor ökumenikus  istentiszteletre. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a zürichi alkalomra –hosszabb 
szünet után–  ismét  református  templomban kerülhetett 
sor. Ezt a Neumünster gyülekezetének vendégszeretete 
tette  lehetővé,  amiért  ezúton  is  szeretnénk  hálát 
mondani!  Római  katolikus  részről  Vizauer  Ferenc  atya 
szolgált  mindkét  istentiszteleten,  Ravasz  Hajnalkával, 
Szedlák  Tiborral  (Zürich),  illetve  Hieble  Erikával  (St. 
Gallen) közösen. 
  Egy  héttel  később  Bernben  is  ökumenikus 

istentiszteletre  gyűlhettünk  össze, 
amelyen  a  berni  német  evangélikus 
gyülekezettel  együtt  magasztaltuk 
Istenünket.  Németnyelvű  igehirdetéssel 
Szedlák  Tibor  szolgált,  a  lutheránus
hagyományt  követő  úrvacsorai  liturgiát 

man  Éva 

égével  igyekeztünk  még  inkább 
megragadni  a  feltámadás  és  az  örök  élet  hatalmas 
reménységét.  A  kétnyelvű  áhítatot  Szedlák  Tibor 
tartotta. A majd’ harmincfős vendégsereget a gyülekezet 
tagjai gazdagon megvendégelték. 
  Vendégeskedés,  vendéglátás:  2005 
decemberében  a  berni  gyülekezet  tagjai  számosan  és 
örömmel  vettek  részt  a  „Karácsonyi  nyitott  ajtók” 
elnevezésű programsorozatban. Advent három, egymást 
követő  szombatján  három  otthon  ajtaja  nyílt  meg 
minden  érdeklődő,  Karácsonyra  és  Krisztus 
visszajövetelére készülő  testvér  számára:  Jónás Kinga és 
Albert,  Szedlák‐Michel  Yvonne  és  Tibor,  továbbá  Pfarrer 
Gizella  vendégszeretetét  élvezhettük  húsz‐huszonöten 
alkalmanként. Mindannyian,  akik  akár  csak  egy  ilyen 
estén  is  részt  vettün,  egyet  értünk  abban,  hogy  a 
következő Adventet is így szeretnénk tölteni! 
  2006.  április  23‐án  Zürichben  sajnos  kicsi,  de 
melegszívű  gyülekezet  fogadta  a  Zilah‐Ligeti  Református 
Egyházközség  (Erdély)  32  tagú  vegyeskarát,  kántorát  és 
lelkipásztorát: Oláh Mihályt,  aki  az  istentiszteletet  is  tartotta. 
Akik  a 
velük

További gyülekezeti események 

 

ö
templomunkat  megtöltő  közössége 
előtt.  „Áldjad,  lelkem,  az  Urat,  és  egész 

pedig Harald Möhle vezette. 
  2006.  április  18‐án  Ser

b az Ő szent nevét! Áldjad, lelkem az 
Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled!” 
(Zsolt. 103,1‐2) 
  Halálesetek: Mint Isten drága ajándékait, akiket 
azonban  nem  áll módunkban mindörökké megtartani, 
úgy  engedtük  el  az  elmúlt  fél  évben  elhunyt 

művésznő  szép  ajándékkal  kedveskedett 
a  luzerni  gyülekezetnek.  A 

kezdeményezésére  megszervezett  zenés  áhítaton 
Wolfgang  Amadeus  Mozart  levele  és  zongora‐
kompozíciói –A‐mol szonáta  (KV 310) és B‐dúr szonáta 
(KV  333)–  segíts

szeretteinket:  
Dr. zöllő  Árp  (Basel) 
Bárdos zenti rei Pirosk (Basel) 
Csernyik György (Zürich) 

Mint  mag,  hullottak  ki  kezünkből,  mely
romlandóságban,  fel tatik  romo
elvettetik  gyalázatban,  feltámasztatik  dicsőségben
erőtlenségben, feltámasztatik erőben.” (1Kor. 
  Rendkívüli  gyülekezeti  alka
decemberében 

  „elvettetik 

a   ün yeket.  Baselban l  sz
több  mint  százhuszan  –köztük  nagyon 
készültek  együtt  Karácsony  ünnepére.
ünnepségen Csapó Éva (ének), Oláh Gyöng
és  a  baseli  magyar  iskola  növendékei 
utóbbin  a  berni  Kodály  Zoltán  Cserké
adtak  elő  egy  hagyományos  bet
igeszolgálatot mindkét alkalommal Szedlá
Bernben Pópa Péter atyával közösen. 
  A Keresztyén Egység Hetében 2006
a badeni Parkkapellé
tartottunk kétnyelvű ökumenikus  istentisz

 

 ott voltunk, igazi örömöt találtunk a kórus énekeiben és
 együtt való éneklésben. 
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‐ Néhány szó közvéleménykutatásunkról ‐ 

k

megoszlása  azt 
utatja

  amelyek 

t t
 kérdéseit illetően. 

  feladatai

 

Hol állunk most? 

 
  „Hol állunk most? Milyen szerepet játszunk jelenlegi 
tagjaink  életében?  Találkoznak  céljaink  az  Önök 
elvárásaival?”  –  ezeket  a  kérdéseket  tettük  fel 
Olvasóinknak  A levél  legutóbbi  számában,  arra  kérve 
Önöket, hogy töltsék ki az ehhez csatolt kérdőívet. 
  A  visszaérkezett  válaszok  száma  legmerészebb 
elvárásainkat  is felülmúlmúlta: összesen 113‐an küldtek 
vagy  adta   vissza  kitöltött  kérdőívet,  azaz 
megközelítőleg minden hetedik megkérdezett válaszolt. 
A  válaszok  gyülekezetek  szerinti 
m , hogy a kis gyülekezeteink komolyabb befolyást 
gyakorolnak közvéleménykutatás eredményire, mint azt 
a  többi  gyülekezethez  képest  való  nagyságuk  alapján 
várhatnánk: 

Luzern, St. Gallen és Baden tagságuk nag
mozgósította, mint  a  népesebb  gyülekezetek,
mind a Szövetsé

yobb hányadát 

g 20%‐os átlaga alatt maradtak. 
  Még nem zárult le a válaszok részletes elemzése, 
amelynek közlése szétfeszítené A levél nyújtotta kereteket. 
Néhány  megjegyzés   azonaban  már  i t  is  tehetünk  a 
közvéleménykutatás legfontosabb

A  Szövetség  legfontosabb    A 
válasza s  evangéliuma, 

a

n

é

dók  egyértelműen  Jézus  Krisztu
azoknak tják    legfontosabb 
feladatnak, akik ezt  leginkább magyarul értik. Második 
legfontosabb  feladatunk  kétségtele ül  a magyarnyelvű 
lelkigondozás.  A  beérkezett  válaszok  komolyabb 
széthúzást  mutatnak  két  feladatkör  megítélés

  való  hirdetését  tar

ben: 
tagjaink  magyarságtudatának  ápolása  és  a  magyarul 
nem  beszélő  családtagjaik  felé  való  nyitottság  kérdései 
ezek. Ez utóbbi érinti a német nyelv istentiszteleteinken 
és összejöveteleinkken való rendszeres használatát is. A 
vonatkozó eredmények összehasonlító értékelése nélkül 
ennél  többet  nem  mondhatunk,  annyit  azonban 
megjegyezhetünk  már  most,  hogy  nem  halogathatjuk 
soká ezeknek a problémáknak a tudatos átgondolását. 
  A  Szövetség  és  gyülekezetei  alkalmai  A 
visszaérkezett kérdőívek fényében megállapítható, hogy 
gyülekezeti  alkalmaink  gyakorisága  általában megfelel 
tagjaink  igényeinek.  Ez  alól  csak  kevés,  de  igen 
egyértelmű  kivétel  található.  A  kötetlen  összejövete‐
leket és a tanulási lehetőségeket határozottan hiányolják 

a válaszad k. A 
már  meglévő 
gyülekezeti 
alkalmak 

ó

llegéne
 

bibliaórai stru tsz nb
is átgondoland
  Gyüle azá

V
ok számához képest (%)

4Ba

je k 
átalakítása  –a
korábbiaknál 
több, 
szisztematikusabb 
és  tudatosabb 
tanítás 
bevezetése, 
például–  részben 
válasz  lehet  erre 
az  igényre.  A 
jelenlegi 

ktúra esetleges á erkesztése azo an így 
ó marad. 
kezeti  látogatottság  és ut si  szokásaink 
ból 66 (58.4%) jelezte, hogy szilárd utazási 
ak.  Az  datok  gyülekezeti  megoszlását 
deni és  luzerni  látogatottság mutatkozik a 
g  a  baseli  és  St.  Gallen‐i  a

113 válaszadó
szokásai  vann a
tekintve, a ba
leginkább,  mí   legkevésbbé 
kiszámíthatónak.  A
megállapíthat
gyülekezeti  é   nov l  m rad

o   k
ic

t
got. K a

  beérkezett  adatok  tükrében 
ó,  hogy  tagjaink  többsége  számára  a 
let embertő árciusig  tart.  Pa ox 

módon  a  legnagy bb  keresztyén ünnepe   idején 
visszaesik a látogatottság, az egyetlen zür hi gyülekezet 
kivételével,  amely  még  követi  az  egyházi  élet  ősi 
ritmusát. 

  Gondoljuk  át  jelenünket  és  jövőnket  közösen  a 
beérkezett  válaszok  fényében!  Erre  hívom  a  Szövetség 
vezetőit,  a  presbitériumokat  és  minden  gyülekeze i 
ta özülük 113‐n k különös hálával  tartozom azért, 
hogy válaszaikkal megtiszteltek bennünket, és vették az 
időt és fáradságot a kérdőívek kitöltésére. 

Nagyon köszönöm, kedves Testvérek! 
Szedlák Tibor 
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Szerkesztői felh
 

rdetések CD‐n 
l  istentiszteleteink  azokhoz,  akik  nem 

l 
ssan  egy  éve  a  gyülekezeteinkben 

hirdetések  felvételét  és  CD‐n,  illetve  a 
  való  közzétételét.  A  lemezek  száma, 
  eddig  igény  mutatkozott,  lassan  eléri  a 

Lapzártáig  az  alábbi  felvételek  kerültek 
: 

ívás 
  Fontos születésnapok közelednek. 1951. október 
21‐én  tartotta  a  zürichi  magyarnyelvű  protestáns 
gyülekezet  az  alakuló  istentiszteletét.  „Húga”,  a  baseli 
gyülekezet  1952.  február  24‐én  gyült  össze  elöször 
istentiszteleti alkalomra. 
  két  „E kiválasztott Úrnő”  –ahogy  János  apostol  utal  az 

egyházra  (2János  1)–  ötvenötödik  születésnapját  egy 
rövid  fotóalbum  közzétételével  szeretnénk 
megünnepelni  A levél következő  számában.  Kérjük 
Olvasóinkat,  juttassák  el  hozzánk  olyan  fotóikat, 
amelyek e gyülekezetek életének húsz, harminc, esetleg 
ötven  évvel  ezelőtti  pillanatait  örökítették  meg.  Ha  a 
képekhez egy  történet  is kapcsolódik, mondják el vagy 
írják  meg  azt  a  gyülekezetek  lelkipásztorainak. 
Csoportképek  esetén  kérjük,  legjobb  emlékezetükhöz 
képest,  írják  le  a  látható  személyek nevét  is, ne  csak  a 
felvétel helyét és idejét! 
Jó  minőségben,  színesben  fénymásolt,  esetleg  már 
digitalizált  fotók  megkönnyítik  a  kiadást,  de  eredeti 
papírképeket  is  szívesen  fogadunk.  Ez  utóbbiakat 
igyekszünk  mielőbb  visszajuttatni  Önöknek. 
Segítségüket előre is nagyon köszönjük! 

Szedlák Tibor 
 

 

„Hisszük az egyház létezését – ez annyit jelent, 

hogy hisszük ezt vagy azt a gyülekezetet, mint a 

Krisztus gyülekezetét. Jól jegyezzék meg: aki 

nem hinné azt, hogy ebben az ő gyülekezetében 

–ezekkel a férfiakkal és nőkkel, ezekkel a 

vénasszonyokkal és gyermekekkel– létezik a 

Krisztus gyülekezete, az egyáltalán nem hiszi 

az egyház létezését.” 
 

Karl Barth 
Kis Dogmatika (Bp., Evangéliumi Megújulás Munkaközössége), 115. o. 

Igehi
Hadd  jussanak  e
tudnak  eljutni  a
indítottam  el  la
elhangzó  ige
világhálón
amelyekre
négyszázat! 
öszeállításra

z  istentiszteletre!  –  ezzel  a  mottóva

CD kód  Tartalom  Igehirdető 
Ap. Csel. 19:8‐20  Szedlák Tibor 

Efézus 1:1‐14  Szedlák Tibor 

Efézus 1:15‐23  Szedlák Tibor 
Efézus 

Efézus 

1‐2 

2:1‐9  Szedlák Tibor 

Efézus 2,10  Szedlák Tibor 

E ézus f 2,11‐22  Szedlák Tibor 

Efézus 2,11‐22  Ravasz Hajnalka 

Efézus 3,1‐13  Ravasz Hajnalka 
Efézus 3‐4

Efézus 3,14‐21 

 

Ravasz Hajnalka 

Efézus 3,14‐21  Szedlák Tibor 

Efézus 4,1‐6  Szedlák Tibor  

Ézsaiás 40,31  Pfrn. Claudia Bandixen (német) 

Efézus 4,7‐15  Szedlák Tibor (beiktatás) 
Efézus 5‐6 

Efézus 4,17‐24  Szedlák Tibor 

Efézus 5, ‐14  Szedlák  ibor 1 T
Efézu  5,15‐17  Szedlák Tibor s
Efézus 5,21‐33  Szedlák Tibor 

Efézus 7‐8 

Efézus 6,1‐9  Ravasz Haj alka n
Lukács 2,25‐35  Szedlák Tibor 

János 3:16  Ravasz Hajnalka Karácsony 
2005 

Zsoltàrok 65,10  Szedlák Tibor 

Kolosserbrief 3,16  Ravasz Hajnalka 

1 Mose 16,8  Szedlák Tibor 

Matthäus 18,15‐22  Szedlák Tibor 
Deutsche 
Predigten 

Markus 6,1‐7a  Szedlák Tibor 

A  felvételek  Szedlák  Tibornál  igényelhetőek  és 
térítésmentesen elérhetőek. 
Nagyon köszönöm, az elmúlt év folymán, a CD‐misszió 

fenntartására kapott, nagylelkű adományaikat! 
Szedlák Tibor 

 
 
Minden kedves Testvérünket kérünk, hogy tegyen eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, ezzel is segítve a magyarnyelvű 
lelkigondozás fennmaradását Svájcban. A tagdíjak egy évr
felülfiz tést hálásan köszönünk, amit a 12.127.2 8.0 UBS s

e szóló összeg
e 0 zámlár

  e a hátlapon található. Minden adományt vagy 
a lehet befizetni. 

Kihez fordulhatok a helyi gyülekezetekben? 
Baden  Deák László – gondnok   Gässliackerstr. 7, 5415 Nussbaumen   056 282 32 89 
Basel  Borsos Elek – ondnok   Mutt nzerstr. 137  4127 g e ,  Birsfelden   061 313 07 34 
Bern/Biel  Jónás Albert – gondnok   Gesellschaftsstr. 30, 3012 Bern   031 301 32 46   Albert.Jonas@sis.unibe.ch 
Luzern  Egger Èva – gondnok   Libellenstr. 50, 6004 Luzern   041 420 31 00   Egger_Eva@hotmail.com 
St. Gallen  Hieble Erika   lelkész/gondnok   Oberthalhofen–  16, D‐88167 Stiefenhofen   +49 8383 922 488   hiebleri@freemail.hu 
Zürich  Bíró Gyula – gondnok   Am Balsberg 32, 8302 Kloten  044 814 01 17  
 



 

 

Magyarnyelvű protestáns istentiszteletek 

Dátum 
Baden  Basel  Bern 

ierhaus 
sse 62 

Biel 
Farellhaus 
Ob. Quai 12 

Luzern 
Lukaskirche 
Zwingli Saal 

St.Gallen 
He
Gem

Zürich  Genf  Lausanne 
Av. Villamont 

13 

2006. július ‐ december 

Parkstr.  1  Lukaskirche 
Winkelriedpl 

Anton
Postga

!!!   !!! 

iligkreuz 
eindesaal 

Gr.Münster 
Helferei 

St. Léger 
20 

Kirchgasse 13 

2    10:30 SzT  17:00  zT   S          

9              16:00 RH     
16 

23 

Júl. 

30 

6 

13 

N y á  t r i   s z ü n e  

20    10:30* SzT  17:00* SzT      17:00* VÁ       
Aug. 
 

27  18:00 SzT        10:00* SzT    16:00* RH     

3    10:30 SzT  17:00 SzT           10:00 LR  

10        16:00 SzT          

17    10:30 SzT  17:00 SzT      17:00 HE  10:00* RH       
Szept. 

24  18:00 SzT        10:00 SzT  16:00 Sz      T  11:00

1    10:30 SzT  17:00 SzT        10:00 LR    

8        16:00 SzT    1 16:00   7:00 ök HE  H   

15     10:30 SzT  17:00 SzT            

22    14:30 ök VÁ  16:00 ök SzT      
:00 ök

 10:00 SzT    14  RH  11:00   

Okt. 

29                  

5    10:30 RH  17:00 RH        10:00 LR    

12        16:00 LR      16:00 RH      

19   10:30 SzT  17:0 T     0 Sz        17:00 HE 

Nov. 
 

26  10:00* Zürich, a Szövetség évi rend  es közgyűlése 11:00   

3    10:30 SzT  17:00*     00 LR  SL        10:

9    16:00 ök HE              

10      16:00ökSzT       16:00 R  H   

17        16:00* SzT      10:00 LR   17:00* HE 

24      22:00 RH            
25    10:30* RH  17:00* SzT    10:00* SzT  00* R    16: H   

Dec. 

26  15:00* SzT                
Jelmagyarázat  SzT: Szedlák Tibor  RH: Ravasz Hajnalka  HE: Hi vák Erika y Réka  Nagy Ágnes eble‐No   LR: Luck VÁ: Vályi 

  SL: Dr. Samuel Lutz  H: helyettes 
igyelem! Istentiszteleti rend változás Baselban!!! Új kezdési időpon
zept. 17. Zürich: Dank‐, Buss‐, und Bettag – nemzetközi ökümenikus

tentisztelet; Zwingli Kirche, Ämtlerstr. 23 
 Okt. 22. Baden: Kérjük a badeni gyülekezet tagjait, hogy jöjjenek el a zü

ünnepi istentiszteletre. 

ök: ökumenikus 
 F t: 10:30
 S  

is
richi 

 Okt. 22. Basel: Ök ten cheben. 
 O Ök epi meg ndában. 
 O : Ö st smünsterben. 
 Dec.  Ökume  ünn liz, katolikus 

templom (Morgens

*: úrvacsora   
umenikus ünnepi is tisztelet a Peterskir

kt. 22. Bern: 
kt. 22. Zürich
 10. Bern:

umenikus ünn emlékezés a Roto
kumenikus ünnepi i

ti
entisztelet a Gros

nikus adven
trasse). 

epély; Bümp

 

bliaórák Bi Tagdíjak (1 évre) 
Basel  Minden  12 sz. alatt. csütörtökön 16:00‐kor a Florastr. 
Bern   Az istentiszteleteket követő szerdákon 18:00 órakor az Antonierhaus F

Ifjúsági bibliaóra  eket megelőző szerdákon 19:30‐kor a Fresk
reskó‐termében. 

ó teremben. az istentisztelet
Genf  Minden hónap első és harmadik péntekén 19:00 órakor a ma

1218 Grand Saconnex ‐GE). 
gyar könyvtárban (Chemin de Terroux 21, 

Zürich  Minden hónap első és harmadik keddjén 15:00‐kor a Grossmünster Helferei‐ban. 
Ifjúsági bibliaóra a hónap második és negyedik keddjén 19:00‐kor a Helferei 1. emeletén. 

 
Nyugdíjas / diák család               50.‐ 
 
Egyedülálló diák / nyugdíjas      40.‐ 

„MIMA” női kör minden hónap 4. csütörtökén 19:30‐kor. 

 
Család                                           100.‐ 
 
Egyedülálló                                   80.‐ 

 
 

    A levél  Fontosabb címeink: 

Szedlák Tibor 
lelkész 

Hohlengasse 30, CH‐3661 Uetendorf 
Tel. Büro: 033 345 68 59 
Mobil:  076 542 29 10 
szedlakmichel@yahoo.de 

Ravasz Hajnalka 
segédlelkész 

Marktgasse 21, CH‐3177 Laupen 
Mobil:   076 516 47 89 
ravaszh@hotmail.com 

A Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek értesítője 
Megjelenik évente kétszer: júniusban és karácsonykor 
 
 
A mostani szám munkatársai voltak: 
Kedves János, Szedlák Tibor, Ravasz Hajnalka 

Pataky Ferenc 
szövetségi elnök 

Rütistr. 2, 5400 Baden 
Tel/Fax:   056 222 17 20 

 


