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Ha napjában csak egyszer kicsit elcsendesednél,

és egyedül Istennel kicsit csendben lennél,

kérdések oldódnának, balzsam hullna sebekre,

ez a csendesség lenne ég lenne é út az életre.

Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok,

és az Isten békessége betége beté ölti majd a szívet ívet í és a gondolatokat.

(�������� ����)

2008. A Biblia éve

„Köztetek járok, és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek”épem lesztek”é (3M�� 26,12)
„Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjújat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjú átok!” (É������ 43. 19)

Az elmúlt esztendőn keresztül ez a két ige kísérhete�  el bennünket, az év ígéjeként. Az elsővel a református bibliaolvasó 
kalauzban, a másikkal pedig az evangélikus útmutatóban találkozha� unk.
Visszatekintve azt mondhatjuk, hogy beteljesede� ! Közö� ünk járt örömeinkben és bánatunkban, o�  volt hétköznapjainkban 
és ünnepeinkben. Akkor is, mikor nem ve� ük észre, pedig kerestük- és akkor is, mikor nem ve� ünk róla tudomást, pedig 
Ő is közö� ünk volt!
Jó volt benne bízni, reménységünket belé vetni a nehézségek és próbák közepe� e, mert Ő maga vígasztalt: én Istenetek leszek. 
Ebben az ígéretben benne volt a Gondoskodás („…egyetlen hajszál sem eshetik le fejemrőlőlő …” HK. 1 ��������), a VáVáV ltozhatatlan 
Igazságágá („örökkévaló szerete� el szere� elek tégedégedé …” J��. 31:3), a Kegyelem („Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden 
betegségedet, aki megvégedet, aki megvé áltja életedet a koporsótól…” Z����. 103:3-4)
Mindezen ajándékoknak pedig részesei lehe� ünk nem csupán egyenként, hanem a gyülekezeteink közösségében, 
vasárnaponkénti találkozásainkban, bibliaórákon vagy látogatások alkalmával. HOZZÁ-tartozók lehe� ünk, az ő népe. Ez 
a láthatatlan fonál kötö�  össze bennünket, mégha kilóméterek is választo� ak el bennünket egymástól.   
Azt, hogy mi minden újat teremte�  számunkra az elmúlt esztendőben Istenünk, azt ki-ki maga tudná igazán felsorolni. 
Talán egy újabb jövevény a családban, egy újabb o� hon megtermtése, egy újabb állás, amire már évek óta reménykedve 
vártunk, egy újabb évforduló, amit még megélhe� ünk…
Az év minden egyes napját ez a gyermeki izgalom, várakozás tölthe� e be: vajon mi az az új, amit Isten már elkészíte�  
számunkra! Talán még nem látjuk, de tudhatjuk: „mint titkos bánya mélyiben formálja terveit, de biztos kézzel hozza fel, mi most ézzel hozza fel, mi most é
még rejtve i� .”ég rejtve i� .”é  Hiszen éppen ez a hit öröme: „a nem látható dolgokról való meggyőzőző ődődő és!” (Z���. 11. 1.)

A 2008. évben a következő két Ige szeretne útitársul szegődni Hozzánk:

„mert én élek, és ti is élni fogtok”( J���� 14, 19.)
„boldog, aki olvassa”(J�������� 1, 3.)

Jézus az élet garanciája, Isten az élet Istene, Szentlelke pedig életre hív bennünket. 
Valóságát közvetlenül megtapasztalhatjuk éppen a mindennapos bibliaolvasáson keresztül. Akkor, mikor rácsodálkozunk: 
az olvaso� , vagy akár a hirdete�  íge megszólít bennünket, választ ad kérdéseinkre, megerősít, vagy éppen fi gyelmeztet. 
Mennyi kincset rejteget a Bibliánk! Vajon az elő� ünk álló évben mennyit fogunk belőle megtalálni?
Buzdítson az ígéret: boldog, aki olvassa! Békés, boldog új eszendőt kívánok!   H����� E����, S�. G�����
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Furcsa Karácsony

A Karácsony a szeretet, a béke ünnepe. Vagy legalábbis mi úgy szeretnénk, hogy azzá legyen!
A szeretet ünnepévé, amikor békesség és egyetértés uralkodik a családban - a béke ünnepévé, amikor megbocsátunk 
egymásnak, amikor elfelejtjük sérelmeinket. De a valóság nem mindig felel meg vágyainknak. Sőt, mondhatni, legtöbbször 
éppen ellentmond azoknak.
Gondoljunk csak az ajándékok beszerzésével járó lótás-futásra, a készülődéssel járó rohanásra és idegeskedésre. 
Vagy magára az ünnep, a családi összejövetelre, amikor is igyekszünk túllépni a gondokon, elfelejteni mindazt, ami 
megrontja egymással való kapcsolatunkat. De ez nem mindig sikerül. 
A minket ért sérelmek, az átélt szenvedések – ilyenkor még jobban felszínre törnek, még inkább elszomorítnak, mint a 
hétköznapok idején.
Hiába be kell vallanunk egymásnak és önmagunknak: vágyaink és a valóság közö�  sokszor igen nagy a szakadék.

Az első Karácsony alkalmával nem ugyanígy volt-e ez Testvéreim? 
Nem volt-e akkor is eltolódás saját vágyaink és a valóság közö� ? 

Ha Ti Isten helyében le� etek volna, Ti hogyan rendeztétek volna meg Jézus születését? 
Ha rajtam múlo�  volna, én rendeztem volna egy hatalmas lakomát. Egy vendégséget, amire meghívtam volna a föld 
minden lakóját, szegényt és gazdagot, színes- és fehérbőrűt, időset és fi atalt egyaránt. Mindenki ehete�  volna kedvére, 
senki sem ment volna el éhesen. A gazdagok megoszto� ák volna vagyonukat a szegényekkel, az ellenségek kibékültek 
volna egymással, az emberek együ� esen tisztelegtek volna a megszülete�  Jézus elő� . 
Csakhogy a Szentírás egyáltalán nem ilyen Karácsonyról beszél. 
Máriának és Józsefnek nem ilyesmiben volt része. Az Ő 

csonyr
Ő 

csonyr
Karácsonyuk sokkal mozgalmasabb és gondokkal terheltebb volt, 

mint ahogy én azt elképzeltem. 
Először is egy fedelet kelle�  találniuk a fejük fölé, majd pedig, alig hogy megszálltak és megszülete�  a gyermek Jézus, 
máris menekülniük kelle�  Heródes katonái elől. Noha Isten mindenható, Fiának, a Békesség Fejedelmének születését, 
gyermekek ezreinek halála feketíti be.
Milyen furcsa karácsony! Mindennek, csak nem ilyennek képzeltem volna el Jézus világra jö� ét!

VáVáV gyaink és a valóság közö�  óriási a szakadék! Saját elképzeléseink és Isten te� ei közö�  néha igen nagy az eltolódás!
Mit lehet ebben a helyzetben tenni?

Először is – azt hiszem - jó lenne szembe néznünk a valósággal, Testvéreim. 
Jó lenne elfogadnunk, hogy nem minden úgy történik ezen a világon, ahogy mi azt jónak látjuk. Isten útjai, nem mindig a 
mi útjaink, Ő 

lenne elfogadnunk, hogy nem minden 
Ő 

lenne elfogadnunk, hogy nem minden 
sokszor nem úgy cselekszik, ahogy mi azt jónak képzeljük el.

A második lépés pedig talán azt lenne, hogy Máriához hasonlóan, elgondolkozzunk, mindazon amit a karácsony által Isten 
üzenni akar nekünk.  
Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy meglátva a gyermeket a pásztorok elmondják mindazt, amit az angyaloktól 
halo� ak a gyermek felől. 
Mária pedig „mindezeket a dolgokat megőrizte őrizte ő és forga� a szívíví ében”. (L��. 2, 19)
Más szóval: Mária igyekeze�  megkeresni a történtek értelmét, igyekeze�  Isten akarata szerint cselekedni. Szolgálni Istent, 
de nem saját akarata szerint, hanem Isten akaratának megfelelően. 
Mi készek vagyunk erre Testvéreim?        L����� R���, L�������
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Kicsoda szakít el Isten szeretetétől?
Sem jelenvalók, sem következendők

(Római levél 8:39)

A magasság és mélység megtapasztalásával, a halál és élet nagy talányával, a kozmikus hatalmak emberfele� i erejével 
szemben, az idő hatalma ellenére vallja meg az apostol boldog bizonyosságát: sem a jelen, sem a jövő nem szakíthat el minket Isten 
Krisztusban való szeretetétől. 

Sem jelenvalók... Ha időről beszélünk, elsősorban a jelenre gondolunk, hiszen mindig a jelenben állunk, és a jelen idő állít 
szembe elkerülhetetlenül gondjainkkal. Ezt is jelenti az apostol kifejezése: „jelenvalók”, vagyis mindaz, ami velünk szemben áll, 
amit nem tudunk kikerülni, ami bekövetkeze�  és tényként ránk nehezedik, amitől nem tudunk megszabadulni. Olyan nyomasztó 
gondot jelenthet ez, hogy mia� a nem tudunk másra gondolni: mia� a másra nincs időnk és erőnk. Vagy éppen olyan kikerülhetetlen 
feladatként feszül ránk, hogy mia� a minden mást feladni kényszerülünk: csak erre van időnk. Vagy olyan meghatározo� ságot alkot, 
mely minden mást határtalanná, alaktalanná, megfoghatatlanná tesz: nem látunk ki az örök jelenből. Mindannyian tapasztaljuk a 
jelen időnek ezt a hatalmát. Egymással kapcsolatban is: a gyerekeiért robotoló szülőnek éppen csak a gyerekeire nincs ideje, a betegét 
ápoló embernek már nincs ideje a betege teljes személyiségére, a profán világban őrlődő és Istent kereső, Isten után kiáltó embernek 
nincs ideje a szentség óráira, nincs ideje Istenre. Olykor pedig éppen a vallási túlbuzgóság takarja el előlünk azokat, akikhez Isten küld 
vagy hív minket, s ily módon Őt magát sem látjuk. Vagy éppen mindent korábbi jót és igazat eltöröl a jelen – emigrációba szakadtak 
re� entő tapasztalása ez. S ahogy Pál is szinte megszemélyesítve beszél az időről, ugyanolyan megrendítő személyes képekkel beszél 
Shakespeare is az időnek erről megtapasztalásáról: 

„Zsákot hord hátán az Idő, Uram,ő, Uram,ő
S morzsát koldul a feledésnek, a
hálátlanságnak, az iszonyú szörnynek.
A morzsák, múlt jóte� ek, mind lenyelve,
Mihelyt megtörténtek, feledve, már
Születésükkor.....
Mert az idő, mint a maiő, mint a maiő  vendégléglé ős,ős,ő
lanyhán rázza a távozó kezét
S tárt karral, mintha repülni akarna,
Öleli az érkezőt.őt.ő ”

 De az idő, a jelen-idő nemcsak azért hálátlan szörnyeteg, mert minden egykori érdemet porral temet be, hanem azért is, 
mert a múltunkból újra újra ú és újra elújra elú énk tartja bűneinket, rendezetlen számláinkat, s felszítja gyötrő lelkiismeretünk tüzét. Az apostol 
bizonyossága az, hogy nem állhat közénk és Isten közé ez a re� enetes hatalom sem.

Sem következendők.... A jövő, vagyis ami bekövetkezni készül, ami soron van, i�  most azt jelenti, ami elől nem tudunk kitérni. 
Mostanában sokat beszélünk arról, hogy a nyugati civilizációban elvesze�  a jövőképünk, de ezt pontosítanunk kell. Jövőképünk 
van, ám ez a kép sötét és szorongó, nincsenek távlatai, alig van pozitív tartalma: ami jön, jövendő, az re� enetes erővel szorul ránk. 
Éppen a közvetlen holnapért érze�  aggodalom, a kilátástalanság takarja el előlünk azt, hogy mi „az eljövendőt keressőt keresső ük” (Z�������� ��� 
����� 13:14). A közelebbi jövő nyomasztó képe elfedi ezt a csodálatos és isteni távlatot, s ily módon akar minket Istentől elválasztani, 
noha Ő jobbról gondoskodo�  nekünk.  Mindenkori tapasztalat, hogy a jelenből nem tudunk előremenekülni a jövőbe, ha nincsenek 
távlataink, a mélységből nem tudunk Istenhez kiáltani, ha közvetlenül bekövetkező dolog ereje elnémít minket. Ám az apostol boldog 
vallomása: a jövendő sem választ el minket Isten szeretetétől. Miért?

A választ két oldalról erősíti meg Isten Igéje. Talán mindenkinek feltűnik i� , hogy az apostol nem beszélt a múltról. Pedig, 
mondhatnánk, éppen a múlt az, ami minden meghatároz: a jelen nyomorúsága, a jövendő szorongató valósága mind a múltból 
táplálkozik, vagy éppen nem képes legyőzni a múltat (A hálátlan jelen a múlt kiegyenlítetlen számláit lobogtatja elénk, a félelmetes 
jövő pedig éppen a múlt dolgainak következménye). Amikor az apostol a Római levél 5. részében arról szól, hogy az első ember, Ádám 
le�  az eljövendők előképe, arra utal, hogy az ember „Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkezik” (Róma 5:14). S ez az, mondhatnánk 
mi is, ami minden meghatároz i�  és most, és majd egykor. Ádám esete önmagában elszakadás Istentől (bűn), és ez le�  az ősmintája ája á
annak, ahogy mi is elszakadunk, elkülönülünk Istentől.  Miért nem beszél hát a múltról, ha éppen azt kellene mondania, hogy a múlt 
sem szakít el Isten szeretetétől? A válsz abban rejlik, hogy a múlt megbocsá� ato� . Amikor az apostol arról beszél, hogy a háta mögö�  
levőket elfelejtve, az elő� e levőknek nekifeszülve célegyenest fut a „fel„fel„ ülről valől valő ó elhívíví ás jutalmára” (F������ 3:14), akkor nem a mindenre 
képes kamasz elszántságával beszél, akit nem érdekel a múlt. Hanem úgy fut, mint aki tudja, hiszen Krisztusban meg is tapasztalta, 
hogy bűnei Isten megbocsátó irgalma által felvéte� ek Isten szeretetébe. Nem puszta feledésről van szó (mert aki elfeledi a múltat, 
mondja a fi lozófus Santanaya, arra kárhoztatik, hogy megismételje azt), hanem sokkal többről: megbocsátásról. Az időfölö� i isteni 
valóság tes� é le�  i�  az időben, alávete� e magát az idői létezés minden nyomorúságának, és a halálnak, hogy kiváltson minket a 
„rothadandóság rabságából.“ Krisztus nem eltörli a múltat, hanem feloldoz meghatározó kényszerei elől. Megszabadít!

Másodszor arról is szól, hogy aki Krisztusban van „új teremt„új teremt„ú és” (2K������� 5:17, G����� 6:15). Ennek az időre is kihatása 
van. Amikor Luther megkérdezték, hogy mit csinált Isten, mielő�  a világot teremte� e, Luther dühösen válaszolt: kiment az erdőbe, 
vágo�  egy husángot, hogy jól elnáspángolja azokat, akik ilyen ostobaságokat kérdeznek. Ezzel a csípős válasszal azt akarta kifejezni, 
hogy Isten a teremtéssel együ�  teremte� e az időt.  De ez azt is jelenti, hogy Isten „új teremt„új teremt„ú ése” új id” új id” ú őt is teremt. Aki Krisztusban 
van, az új teremtúj teremtú és, tehát számára az új idúj idú ő nem ellenség, nem Istentől elszakító, önállósodo�  nagyhatalom, mely a jelen gondjait 
és a jövő félelmeit Isten és közénk állítja és elzár minket az élet forrásától. Éppen ellenkezőleg, ez az új idúj idú ő (megbocsáto�  múlt, 
Isten jelenlétévé alakíto�  most, és az eljövendő mennyek országát hozó jövő) Isten szeretetének az idejévé válik. S ha Ádám le�  a 
emberi idő nyomorúságának, ĳ esztő valóságának előképe (típusa, mintája), akkor Krisztus az ája), akkor Krisztus az á áldo�  isteni idő valóságának mintája ája á
és teljessége.

Ez az a két tapasztalat: Isten megbocsátó irgalma és Isten újjújjú áteremtő hatalma, amelyek minket is bizonyosakká tesznek: az 
ő szeretetétől nem szakít el semmi.      B������ S���� I����I����I��� �, D���������� ���. P�����
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Ablakom elő�  kihajolva magambő�  kihajolva magambő ól
könnyezve nézem az elszézem az elszé ürkülten tündöklő Világot

valami hiányzik,
fekete-fehér negatív a papív a papí ír még az elég az elé őhőhő ívíví óban
sokan készülnek kirakatban
hever a karácsony

valaki hiányzik,
csillagok gyúlnak szememben tükröződnekődnekő
arcomra hullnak a hópelyhek

valami hiányzik,

panelházak ablakaiban könnycseppek
világítanak a karácsonyfadíszekíszekí

valaki hiányzik,
közben, valamikor és most, újbújbú ól és 
mindig,
meglátogat a csendes szeretet,
kopogtatnak, halkan és melegen,
hallod?
Ő lesz,
aki hiányzo� .  P��� P����

(T�T�T ���� /É���, ���, ��� F���������������� �����, 

M������, 1997.)

Petrás Mária: Betlehemi hangulatPetrás Mária: Betlehemi hangulat
 Szervátiusz díjas moldvai
 kerámiaművész alkotása

...Aki hiányzo� 

Adventi gondolatok 

      Ádvent mindig a legkedvesebb időszaka az életemnek. Igaz, hogy hideg van, szürke, szomorú ilyenkor a világ, mégis 
gyönyörűségesen kezd valami fény látszani a horizonton, a Megváltó érkezése, naptámadat kezdete. A remény az, ami 
átmelegíti a szívünket, az idő is másképpen telik, lelassul olykor és engedi, hogy visszamenjünk benne, vagy előre siessünk. 
Hajdan volt ádventek jó íze és a magyar holnap ábrándja is összebékül a jelennel. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy ebben 
az időszakban megcsendesül az emberi szó és egyre több lesz az angyali üzenet. Ez az ádvent különleges levegőjének a 
titka: nemcsak hangulat, hanem maga a Hang, az Ige szólal meg. Boldogok azok a családok, ahol az Ige jelen van, mert o�  
angyalok is közlekednek a növekvő ünnepi forgatagban. 

Nem költészet mondatja velem ezt hanem valóságos tapasztalás. Nagyanyám tekintete, anyám  szelíd arca 
kapcsolódik össze az igével, advent, karácsony történeteivel. A család szellemi alapjai raka� ak le mozdíthatatlanul, vagy 
talán a felfüggesztése az Isten világába ezáltal le�  olyan erős, hogy semmiféle erő nem tudta azóta sem letépni  és elsodorni 
a hat testvér közösségét, bárhol legyünk azóta.  
       Ádvent négy hete elegendő alkalmat adhat rá, hogy elgondolkozzunk a családunk állapotán, az elő� ünk jártak életén, 
a személyes létünk alapjainak erősségén.
        Ez az az időszak számomra, amikor a gyermekkor kincses barlangjából előkerülnek az első gyülekezeti élmények 
is. Számomra a református szónak azóta is döntő élménye innen ered. Innen vannak a szavakban kevéssé kifejezhető 
színek, illatok olyankor kissé kopo� as tárgyi világa, arcok mosolyok kavalkádja. Mindezekre  épül  bennem egyfajta 
gondolkodásmód, tudatos protestáns szellemiség, amelyre büszke vagyok, egy olyan közösségi azonosságtudat, amely 
páratlan és nemcsak megőrzésre  méltó, hanem élő szellemi-lelki többlet. Inkább az a kérdés, felnő� em e ehhez az örökséghez 
egyáltalán. 
         Ha a térképre nézek, a hajdani protestáns országokat látom magam elő� , melyekre kitörölhetetlenül rányomta bélyegét 
ez a fajta gondolkodás és magatartás. Tüs. Tüs. T posz, azaz minta ez, bibliás, protestáns hitvallók hagyatéka. Nemcsak egyéni 
hitükben, életmódjukban, hanem jogi, gazdasági, szervezeti tekintetben is mély nyomot hagytak ezekben az országokban. 
Ez ma is o�  van sokféle  rárakodás, üledék ala� . Ide érdemes visszatérni, erre érdemes emlékezni. 
          Az angyali beszélgetés mindig elbeszélte szüleim sorsát is.. „Odaát és ideát” azt jelente� e, hogy a Csallóközbe 
mentünk haza, hogy azután haza mehessünk Pestre. A nemzet mindig jelen volt a családban, a rokoni találkozásokban, 
ünnepeken, távolról, Felvidékről, Erdélyből érkező rokonokban, ismerősökben. Ezeknek a beszélgetéseknek a jellemzője az 
emlékezés és a reménykedés volt és valami természetes, de nagyon mély szívós ellenállás: soha nem adjuk fel önmagunkat. 
Ez a meggyőződés nem elvakult soviniszta jelszóhalmazból állt össze, hanem megszenvede�  igazságokból. Az alázat volt 
az alaphangja, a mások iránti tisztelet a korlátja és a szolgálatra való készség a mozgósító ereje.
            Mögö� e természetesen simultak be a nagy protestáns hősök, mártírok, írók, költők fejedelmek, tudósok sokasága. 
Életük célja az Úr Krisztus és nemzetük szolgálata volt. Soha meg nem kérdőjelezte senki az ő életüket. Voltak nekem 
is protestáns szentjeim, csillagok ma is az ádventi éjszakában, arról téve bizonyságot, hogy van út a sötétben, ha felfelé 
tekintünk. Ők már legyőzték a múló időt és a  rostájájá án nem hullo� ak ki. Teljesíte� ék azt, amit az Isten reájuk bájuk bá ízo� . 
             Ádvent idején van elég időnk megállni, gondolkodni azon amit vártunk és ami le�  belőle. De ne feledjük: ádvent 
az érkező ünnepe. A helyes emberi magatartás mindezeken túl: nyito�  szívvel felfelé várni az érkezőt. Először a hangját 
halljuk, az Igét, amely örömhírrel érkezik s azután megpillantjuk Őt magát, a remény gyermekét és királyt, aki megtanít 

újra szeretni újra szeretni ú és újra újra ú értelmet ad az életünknek.                                                          N��� P����, B������
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A szentek közössége

Az ember közösségi lénynek teremtete� , ez már a Szentírás első lapjain nyilvánvalóvá válik. Ezt mondta az Úristen: Nem 
jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtőtő ársat (1M�� 2, 18). Jézus sem hagyta fi gyelmen kívül ezt a tényt, tizenkét 
tanítványt választo�  ki magának, azaz egy tanítványi közösséget. Szolgálni is ke� esével küldte őket, mert – a Prédikátor 
szavaival – jobban boldogul ke� ő, mint egyő, mint egyő . Mert ha elesnek, az egyik ember felemeli a társát. De jaj, az egyedülállóknak, mert 
ha elesik, nem emeli föl senki (P��� 4, 9�.10). Sokféle közösség létezik: a legkisebb, legszorosabb közösség az életközösség, a 
házasság, a család. Ezután következnek a társadalmi közösségek, osztály- és munkahelyi közösségek, baráti közösségek, 
sportklubok, etc. A hívő ember számára azonban semmi sem pótolhatja a testvéri közösséget, a gyülekezetet. Minden 
közösséget összetart valami, az azonos életkor, a megegyező érdeklődési kör, vagy közös célok. A keresztyén gyülekezetet 
Isten Igéje, és Jézus Krisztus személye tartja össze. Nem emberi akarat, vagy buzgalom. Speciális közösség ez, ahol az ember 
a legteljesebb módon élheti meg beléteremtete�  közösség utáni vágyát. Különleges, mert nem csupán emberekkel lehet/van 
találkozásunk, hanem magával az Élő Úrral. Közösségben van az Úr az Őt félőkkel (Z���� 25, 14�), olvassuk a 25. zsoltárban. 
Több dimenziójú kapcsolat ez: a testvéreimmel, és az Úrral való közösség egyszerre. Ismét a Prédikátort kell idéznünk: a 
hármas fonál nem szakad el egyhamar (P��� 4, 12�). Általában ez kedvelt házasságkötési textus, de más emberi kapcsolatokra 
is igaz. Ha a közösségre alkalmazzuk, akkor ez a „fonál” összeköt a testvéreimmel, összeköt engem és testvéreimet 
Istennel. Ha valamelyik „fonál” megszakad, közvete�  módon mégis kapcsolatban maradok azzal, akitől elszakadtam. Ha 
elveszítem Istennel a kapcsolatot, a többi hívő segíthet újra megtalújra megtalú álni azt. Ha látom, hogy valamelyik testvérem rossz úton 
halad, szerete� el hívhatom onnan vissza. És ha megromlik a viszonyom embertársaimmal, az Úristen tud újbújbú ól közösséget 
teremteni köztünk. Ez a keresztyén közösségek, gyülekezetek valódi ereje. Ezért nem mondhatja senki: egyedül is tudok 
hinni, imádkozni, nincs szükségem társakra. Magányosan nem megy. A Biblia nem tud egy szent emberről sem. Sem az 
Ószövetség, sem az ÚjszÚjszÚ övetség nem nevez senkit szentnek. Pál viszont gyakran beszél a szentekről, de mindig többes 
számban (például: R�� 15, 25-26; 1K�� 6, 1; 2K�� 13, 12�). A „szentek” Pál szóhasználatában a hívőket, a közösséget jelenti. A 
gyülekezet szent, az Ószövetségben Isten népe szent nép (2M�� 19, 6; 5M�� 7,6), a magányos hívő azonban nem az, nem is tud 
az lenni. 

A közösség megélésének több formája van: ezek kája van: ezek ká özül leggyakoribb az istentiszteleten való részvétel. A közös éneklés, 
imádság, igehallgatás, hitvallás, úrvacsora mind azt fejezik ki, összetartozunk, mert Valaki összeköt minket. Sokatmondó, 
hogy Jézus így taníto� a a tanítványait imádkozni: Mi atyánk… Az Úri imádság végig többes számban szól. De a közösség 
megéléséhez tartozik az anyagi terhek együ� es viselése, és a diakónia gyakorlása is. Az első gyülekezetről ezt olvassuk: 
Mindenük közös volt, (…) nem volt közö� ük egyetlen szűkölködő sem (A�C��� 4, 32�. 34�). Ma már a vagyonközösség nem tűnik 
megvalósíthatónak, de az elv most is érvényes. Nem csak az örömök, hanem a terhek közös vállalását is jelenti a közösség 
tagjának lenni.  

Adja meg az Úr, hogy a svájci magyar nyelvájci magyar nyelvá ű gyülekezetek igazi élő közösségek legyenek, ahol a hívők biztatják és erősítik 
egymást a hitben, ahol segítenek a bajbajuto�  testvéreken, ahol érezhető Jézus Krisztus jelenléte és az Ő közösséget teremtő 
ereje.              K���K���K�� �� E����

A pénzről is beszélnünk kell

A legutóbbi beszámolóban tájájá ékozta� uk Testvéreinket arról, hogy a svájci magyar nyelvájci magyar nyelvá ű lelkigondozás – elsősorban a zürichi 
egyháztanács elnökének, Ruedi Reich-nak a velünk szemben tanusíto�  megértésének és jóindultának köszönhetően - a 
következő néhány évben biztosíto� nak látszik annak ellenére, hogy a KIKO (Deutsch-Schweizerische Kirchenkonferenz) 2007-
tel beszünteti támogatásunkat. Az idei esztendőben folyósíto�  (búcsú-)összeg jelentősen magasabb volt az eddigieknél, ezzel 
a jelenlegi tőkénk kb. még egy fél évnyi működéshez elégséges.  A továbbiakban a zábbiakban a zá ürichi egyháztanács közvetítésével kapjuk 
majd a létünkhöz szükskéges anyagiakat. 
A jó hírek után engedtessék meg nekem, hogy a gondjainkról, nehézségeinkről is beszámolhassak. A svájci kantonájci kantoná ális egyházaktól 
eddig évi 85-90’000 frankos felajánásunk volt, ezután viszont csak 59-60’000  frank bevétellel számolhatunk, a hiányzó pénzt 
nekünk magunknak kell előteremtenünk. A saját erőből eddig előteremte�  átlagbevétel (tagdíjak íjak í és adományok) évenete kb. 14-
16’000 frank volt. Ha az eddigi évek szigorúan takarékos kiadásait, költségeit vesszük számba, akkor is évi kb. 80-85’000 frankra 
van szükségünk. Minden érv amelle�  szól tehát, hogy bevételeink növelését  első sorban a  tagdíjaink emelíjaink emelí ésével, a tagdíjfi zetíjfi zetí ők 
számának növelésével érhetjük el. 
A 2007-es közgyűlésünkön jelen lévő küldö� eink megérte� ék kritikus helyzetünket és ellenszavazat nélkül elfogadták a 
tagdíjaink 20%-os emelíjaink 20%-os emelí ését. Emelle�  el kell érnünk azt is, hogy az eddig nemfi zetők is felelősséget érezzenek a kis magyar 
protestáns közösség fennmaradásáért. Hálásan köszönöm Testvéreink megértését és remélem, hogy a tömeges befi zetések
mia�  rövidesen nem lesz elég nyomtatványunk.         D��� P����, � S�������� ������������� ����
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„Így tegyetek próbára engem!“

Húsz gyülekezeti tag el tud tartani egy lelkészt, és képes fedezni az egyházközség egyéb költségeit – dr. 
Márkus Mihály a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Egyházkerületének püspöke kétségtelenül megragadta 
mindannyiunk fi gyelmét, akik ezt az ez év szeptemberében, a Nyugat-Európai Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek 
Szövetsége brüsszeli közgyűlésén tőle hallo� uk. De milyen alapokon is nyugszik ez az állítás, és mit jelenthet nekünk, 
svájci magyar protestájci magyar protestá ánsoknak?

„Bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.” - bételi látomása után Jákób még önként, hálával túlcsorduló szívből 
te� e azt a felajánlást az Élő Istennek (1M��. 28,22), ami utódaira már törvényként nehezede�  (3M��. 27,30-32; 5M��. 14,22). Ezt 
a tizedet rendelte aztán Isten a léviták, tehát azok járadékául, akiknek a liturgiai szolgálat életfelada� á le� , így nem volt 
lehetőségük a termelőmunkában részt venni, és mindennapi kenyerüket saját kezükkel megkeresni (4M��. 18,20-24; Z����� 5,7-

9). Ők azonban nem fordítha� ák a hozzájuk ájuk á így befolyt javak egészét csak önmaguk és családjuk ellátására, a tized tizedét 
ugyanis az istentiszteleti élet anyagi és tárgyi szükségeinek fedezésére kelle�  elkülöníteniük (4M��. 18,26.28; N��. 10,38-40). Így 
még a tizedből élők is fi ze� ek tizedet.
Persze mindez kicsinyes szőrszálhasogatásnak tűnik az első keresztyén gyülekezetek gyakorlatához képest: „akiknek 
föföf ldjük vagy házuk volt, eladták azokat, az elado�  javak árát pedig elhozták, és lete� ék az apostolok lába elé, azuté, azuté án szétoszto� ák 
mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rége volt ré á.” (A�C���. 4,34-35) I�  messze többről volt szó, mint az egyház hivatásos szolgáinak 
ellátásáról. A gyülekezet szegényeire való tekinte� el történtek ezek a felajánlások, amelyek már a Jeruzsálem határain túl 
alapíto�  keresztyén közösségekben sem voltak általánosak. Az alapelv azonban az ÚjszÚjszÚ övetségben sem tér el a� ól, amit
ószövetségben lá� unk: „Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítójójó át.” (G��. 6,6) Ellenérvként gyakran 
történik utalás Pál apostolra, aki sátorkészítésből, nem pedig gyülekezeti adományokból élt missziói útjai során (1T����. 2,9; 

�.�. F��. 4,15-16). Ne feledjük azonban, hogy az apostol leginkább olyan közegben hirde� e az evangéliumot, ahol még nem volt 
keresztyén gyülekezeti élet, és egyházi struktúra. O� , azonban, ahol ez már kialakult, Pál is leszögezi: „Így rendelte az Így rendelte az Í Úr is, 
hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek.” (1K��. 9,14)

 Szerte a világon nagyon sok keresztyén egyház elvárja tagjaitól, hogy kövesse az ószövetségi tized parancsát. 
Hogyan állnánk anyagilag, ha mi is ezt tennénk? Ténk? Ténk? T telezzük fel, hogy megközelítőleg 500 gyülekezeti tagunk mindegyike az 
országunkban ado�  évi 12’900 frankos minimál-nyugdl-nyugdíjbjbíjbí ól (AHV, 2006-os adat) él. A tized rendelkezésének megtartásával 
így évente 500x1’290, azaz 645’000 frank folyna be Szövetségünkhöz mindenféle külső támogatás nélkül. Ebből a jelenlegi 
feltételek melle�  7 főállású lelkész állhatna a Szövetség szolgálatában, tehát minden gyülekezetünknek saját, teljesállású 
lelkésze lehetne. Persze erre ígygy nincs szükség. Azonban módunkban állna két családos lelkipásztort alkalmazni, két magyar 
parókiát, lelkészi hivatalt és akár még saját templomot is fenntartani.
 A magyar protestáns egyházak azonban hagyományosan nem követik a tized gyakorlatát. E helye�  „a tized 
tizede” gondolatát, azaz keresetük 1%-ának befi zetését állítják tagjaik elé irányelvként, amely –mint azt fentebb lá� uk,- a 
Szentírásban nem ebben az összefüggésben kerül megfogalmazásra. Így ha egy húsztagú gyülekeze� ől nem is, de egy 
kétszáz lelkes egyházközségtől elvárható, hogy maga tartsa el lelkészét, és fedezze egyéb költségeit.
Ezt az elvet követve szövetségünk közel 65’000 frankra számíthatna tagjai részéről évente, ami költségvetésünk 
háromnegyede, tagságunk jelenlegi hozzájájá árulásának, pedig négyszerese lenne. Egészen másként néznének ránk a 
svájci kantonok egyhájci kantonok egyhá ázai, ha úgy fordulnánk hozzájuk tájuk tá ámogatásért, hogy elmondhatnánk: a magyarnyelvű protestáns 
lelkigondozás fenntartásának költségeit háromnegyed részben magunk teremtjük elő!
 Egyelőre azonban ezt nem mondhatjuk el. Leginkább ahhoz az egyetemistához hasonlítunk, aki ugyan diákmunkából 
megkeresi már tandíjíjí át, és személyes költségei egy részét is, de még mindig egzisztenciálisan függ szüleitől: gyakorlatilag 
ők tartják el. A felnő� é válás része az is, hogy valaki nem csak saját magát látja el, de másokról is –például gyermekeiről, 
elaggo�  szüleiről, stb.- gondoskodik. Ebben az értelemben mi még nem nő� ünk fel.
 Tudom, nem vagyunk gazdagok – de szegények sem! És ha még azok is lennénk, úgy mint Izrael népe, akik 
a babiloni fogságból visszatérve egy romos, parlagon heverő országban próbálnak meg új új ú életet kezdeni, akkor bizony 
nekünk is szól a prófécia, amiben Isten először őket szólíto� a meg: „Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség ég é
a házamban, és így tegyetek prígy tegyetek prí óbára engem - mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornég csatorné áit, és bősőső égeségesé  áldást 
árasztok rátok.” (M������� 3,10) I�  Isten még nem is hitet és belé vete�  bizalmat kér az övéitől. Arra hív minket, hogy tegyük 
Őt próbára, legalább tegyünk egy kísérletet Vele. Ő, pedig ugrásra készen vár, hogy végre megnyithassa az ég csatornáit,
és gondviselő áldásaival árasszon el minket. 
Mennyei kihívás ez számunkra. Felvállaljuk-e?!         S������ T����
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A svájci és magyarországi protestáns egyházak kapcsolata
Összefoglaló Dr. Balog Zoltán baseli előadásáról

A vendégelőadó neve a magyar újsújsú ágokat olvasók, az internetes híreket fi gyelők, a magyar nyelvű műholdas tévéadásokat 
követők s az időnként hazalátogatók körében közismert. Balog Zoltán, a Budapesti Németajkú Református Gyülekezet lelkésze, 
korábban Orbán Viktor kormányában a miniszterelnök egyházpolitikai tanácsadója volt. Jelenleg parlamenti képviselő, és ebben 
a tisztségében az Országgyűlés Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizo� ságának elnökévé választo� ák. Az összeférhetetlenségi 
törvény értelmében mint közszereplő, parlamenti mandátuma idejére szünetelteti lelkészi állását.

Balog Zoltán Baselben 2007. november 15.-én mintegy 35 fős, német és magyar anyanyelvű közönség elő�  beszélt a svájci ájci á és 
a magyar Református Egyházak kapcsolatairól, valamint  a társadalomban betöltö�  szerepükről. Az előadó szerint, 1989 óta 
nem csak a történelmi viszonyok, de a két egyház kapcsolata is sokat változo� .  Míg közvetlenül  a változások  idejében a svájci ájci á
testvéreink fő kérdése az volt, miben segíthetnének,  s hogyan támogathatnák anyagilag, morálisan és egzisztenciálisan is a magyar 
egyházat, a későbbi években egyre inkább megakadt ez a lendület. Egyre többen úgy gondolták, hogy Magyarországon a diktatúra 
elmúltával megszűnt a szenvedés,  normalizálódtak a viszonyok, nincs már segélyekre szükség. A határok megnyílásával  szintén 
fokozatosan elmúlt a vasfüggöny mögö� i korábban elzárt ország „egzotikus“ vonzereje, mely azt az intellektuális kiváncsiságot 
táplálta, hogy milyen is az egyház élete egy olyan országban, melyben Svájccal ellentájccal ellentá étben a politikai hatalom nem támoga� a az 
egyház munkájájá át. A Magyarország felé fordult őszinte érdeklődést, a segítőkész és lelkes hangulatot a kiábrándulás légköre válto� a 
fel. A svájciak szemájciak szemá ében a változások  nem voltak elég lendületesek és mélyrehatóak. A magyarországi és a közép-kelet-európai 
országok és egyházak fele�  a nacionalizmus és az antiszemitizmus újjújjú ászülető árnyát vélték látni, mely ellen a haladás melle� i 
elköteleze� ség jegyében küzdeni kelle� . E valós problémával párhuzamosan azonban a magyar protestáns egyházból és a magyar 
társadalomból egyre erősödtek azok a fi gyelmeztető hagok, amelyek a régi, diktatórikus kommunista világ, a titkosszolgálatokra, 
pártkapcsolatokra alapuló rendszer máig túlélő struktúráinak, kapcsolatrendszereinek veszélyére igyekeztek, igyekeznek felhívni 
a fi gyelmet. Ebben a viszonylatban a magyar politikai, társadalmi, gazdasági és egyházi szervezetek esetében is sokszor felmerül a 
személyes érinte� ségek kérdése. Ez pedig a 89-90-es évek változásait megelőző rendszer viszonyainak túlélését jelenti. E lényeges 
történelmi kérdés rendezése, a kellő válasz megadása, sokak korábbi szándékával és törekvésével szemben a valós rendszerváltás 
elmaradását jelenti. Így az alapvető kiindulási helyzet szomorú rendeze� lensége és a mindennapos politikai gyűlöletszítás  
továbbra is akadályozzák a fejlődés lendületét. A múlt szelleme gyakran visszakísért. A posztkommunista struktúrák egyaránt 
tovább élnek a társadalomban és az emberek fejében.

A kölcsönös elvárások évtizedei  után az együ� működő svájci ájci á és magyar protestánsok új utakat, új utakat, ú új lehetúj lehetú őségeket keresnek. A 
gyanakvás és a csalódo� ság légkörét az utóbbi években megint csak felváltja a nyito� abb kapcsola� eremtés. Ma már nem annyira 
az adakozó svájci polgájci polgá ár és a megajándékozo�  magyar gyülekezet állnak egymással kapcsolatban, hanem egymásnak kölcsönösen 
értékeket átadni képes egyházak. A kapcsolatok ezáltal sokszínűbbek le� ek. Ebben az új helyzetben lehetúj helyzetben lehetú őség nyílik arra, hogy 
újonnan hatújonnan hatú ározzuk meg kölcsönös viszonyunkat. Például tudatosíthatjuk magunkban a mentalitásbeli különbségeket, s ahelye� , 
hogy ezeket nivellálnánk, inkább megprobálhatunk egymástól tanulni. Együ�  lehet keresni a keresztyén életvitel kialakításának  
alapkérdéseire és mikéntjeire adandó válaszokat. Közösen lehet válaszokat  keresni és találni az egyre gyorsabban változó  és 
globalizálódó világ kihívásaira. Arra, hogy az új viszonyok kúj viszonyok kú özö�  milyen társadalomban is élünk és miként élhetjük meg ennek 
kereteiben továbbra is keresztyéni hitünket, miként alkakíthatjuk  e hitnek megfelelően a mindennapi létünk világát.

Balog Zoltán ehhez konkrét példákat említe� : Az egyházak szerepe például Magyarországon merőben más, mint nyugaton. A 
magyarországi egyház nem kantonális népegyház, mint a svájci, s bájci, s bá árha a népszámlálási adatok szerint a magyar lakosság 70%-a 
hívőnek valja magát, a mindennapi gyakorló és megélt hit, az egyházhoz tartozás o� hon még mindig a másság légkörét hordozza 
magában. Az egyházak aktív tagjainak így kialakult elhivatással párosult eli� udata Nyugat-Europa szemében ismeretlen. Egy 
erősen polarizált, szociális válságban lévő magyar társadalomban azonban ez a küldetéstudat vezeti sokszor a nehéz helyzetben 
küzdő hívő hitoktatókat, szociális munkásokat, tanárokat, hogy mentsék, ami menthető. Tegyék ezt legtöbbször alulfi zete�  
állásokban, egy a gazdasági és társadalmi válság súlyto� a országban, ahol a lakosság 2/3-a – saját bevállása szerint – rosszabbul 
él, mint az 1989-es változásokat megelőzően. Ebben a helyzetben a kiszolgáltato�  egyénekben még nem tudatosul, hogy a 
közösség lehet képes az egyént a külső negatív hatásoktól legalább részben megvédeni. A kiszolgáltato� ságot  csak az egyén és 
a közösségek együ� működése és autonómiája kája ká épes mérsékelni. I� , a társadalmi autonómia formáinak terén, Svájc egyájc egyá értelmű 
működő példákkal szolgálhat.
Más a viszonya a két országnak a történelmi változásokhoz is. Míg Svájc az aktualitájc az aktualitá ásokra koncentrál, azokra kíván reagáni, 
Magyarországon gyakran a gyökerek keresése ill. azonosítása zajlik. A magyar hívek azt a kérdést teszik fel, hogy miként vérteznek 
fel minket a hagyományaink, hogy hitünket megőrizhessük. A két nézőpontból születő közös továbblépés  formája lehet azonban ája lehet azonban á
a hagyományokat ismerő, azokat tisztelő de ugyanakkor jövőorientált,  a kor kihívásait  elemző, azok kihívásainak ismeretében 
cselekvő  egyházi közösségek.

A magyar protestáns hívek sokszor azt fogalmazzák meg az Alpokból érkező testvéreiknek, hogy gyökerek nélkül, az identitás 
biztos alapjai nélkül nem működik a világra való nyito� ság, mert a táguló világ elsodorja különben éppen úgy az egyént, 
mint a közösségét. A svájci protestájci protestá ánsok üzenete összefoglalva a magyar testvéreiknek  pedig az lehet, hogy a nyito� ság és a 
tolerancia azonban semmiképpen sem spórolható meg. É

sszefoglalva a magyar testv
É

sszefoglalva a magyar testv
rdekes volna ilyen szempontból is kísérni a felnövekvő generációkat, s 

megfi gyelni, hogy ezek a látásmódbeli különbségek idővel eltűnnek-e, vagy maradandónak bizonyulnak. A kölcsönös hitbeli és 
gondolkodásbeli gyarapodás útja a személyes éle� örténetek  és a közösségi tapasztalatok elmondása, megosztása lehet, ami nem 
más, mint az egyéni és csoportos sorsokon át megérte�  történelem.

Az egymás iránti nyito� ság feltételezi, hogy meg akarjuk ismerni a másikat, annak történelmi, társadalmi, mentalitásbeli 
különbségeivel együ� . Ehhez nélkülözhetetlenek a személyes kapcsolatok, a közös utazások és beszélgetések, egymás nyelvének 
megismerése, egymás szokásainak tiszteletben tartása, ugyanakkor azonban a saját jellegzetességek  komolyan vétele,  szeretete 
is. Ha a volt Kelet-Európa és a volt Nyugat-Európa egyaránt tanul egymás történelmi tapasztalataiból,  az új Eurúj Eurú ópa csak akkor 
lehet sikeres és valóban újra egysújra egysú éges.

Köszönjük Balog Zoltánnak érdekes és tartalmas előadását!
         V�V�V ���-N��� Á����, ���������� �������� ����� ���, B����
         K��� B�������� J����, �����, B���
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Gyökérerősítés székely módra

„...így kígy kí észülünk szelíd híd hí áborúra,
mindig magunkért, soha mások ellen,
sót párolunk és vásznakat szövünk,
s míg kisebbíg kisebbí ítnek lassan megnövünk!“
D���� J���

Borongós őszi nap. Nem tudja az idő, hogy felhagyjon a szomorkás könnyezéssel és rávesse napsugarait a gyülekező 
tömegre, avagy hulló esőcseppjeivel áztassa a földet. Azt az anyaföldet, amely szemmel láthatóan még azoké, akik székely-
magyarok.
Szálfa termetű fi atalember magyaráz a téren összeseregle�  szeredai jónépnek. Hangos szóval, határozo�  tekinte� el szórja 
a szebbnél-szebb gondolatokat arról, hogy mit fed ez a szó, hogy baranta. Bocskai szobrával szemben, hős alakjából erőt 
merítve.
Aztán bevonul a csapat. Ostor pa� ogtatása múltat idéz, virtust ébreszt és szemet-lelket gyönyörködtet. Később íjjak íjjak í
feszülnek, botok csapnak össze, aztán a mindent feloldó, férfi as tánc következik. Vévetkezik. Vévetkezik. V gül az elszánt harcművészek himnusza 
melenget.
Székely ruhás fi úcskák és leánykák suhannak át a téren. Ruhájuk egyedi, csak minket, szájuk egyedi, csak minket, szá ékely-magyarokat jelképez. Nem 
jár benne a japán dzsúdózó, a kínai kung-fu-zó, de oláh „pérényicázó” sem. Ezeket a kincseket érő viseleteket ne keresd 
máshol népeken.
Szekér gurul be a kisváros főterére. Házi szövésű tarka szőnyegekkel gondosan takart deszka ülések csalogatják a 
csőszlegényeket, a csőszleányokat lovas kocsikra. Szépek a lovak, a ruhák, a szőnyegek, de ezer-hajfonatú kicsi lányaink 
szépsége legékesebb.
Borongós őszi nap. Nem tudja az idő, hogy felhagyjon a szomorkás könnyezéssel és rávesse napsugarait a gyülekező 
tömegre, avagy hulló esőcseppjeivel áztassa a földet. Azt az anyaföldet, amely szemmel láthatóan még azoké, akik székely-
magyarok.
Templomozásra sietnek a székelyek. Az asszonynép jó csinosan felöltözve, a férfi ak a kötelező fehér ingükben vonulnak be a 
harang hívó szavára a szent házba. Oda, ahová a székely ember errefelé mostanában jóval ritkábban jár, mint temetésekre.
Pedig ez az a hely, ahol kizárólag a saját törzse körében megpihenhet. Ez az a hajlék, ahol nem kell betolakodók nyelvén 
beszélnie, nem zúdul rá tőle idegen értékcsatornák szennye. Most is erőt merít, a kicsiny székely ikerpár keresztelését 
elnézve.
Borongós őszi nap. Nem tudja az idő, hogy felhagyjon a szomorkás könnyezéssel és rávesse napsugarait a gyülekező 
tömegre, avagy hulló esőcseppjeivel áztassa a földet. Azt az anyaföldet, amely szemmel láthatóan még azoké, akik székely-
magyarok.
Az égi hatalom végül a könnyezés melle�  dönt. Sűrű esőkönnyeivel verdesi, áztatja Krónikást, aki messze földről hazatérő, 
soha nem láto�  eszmetársát várja Bocskainál. Annál a jó öreg, száz évet is elrúgó mellszobornál, mely négyszáz évet őriz 
magában.
Magába megy le Krónikás is azokkal a gondolatokkal, melyeket az Ausztráliában élő írónő közöl a hallgatósággal. Intése 
csobog, tisztán fut, akár a Kicsi-Nyárád hűs vize:
Székelyek, tartsátok meg hiteteket, Isteneteket, értékeiteket! Mert ők is megtartanak örökre benneteket. C���� S�����

Emigráns szózat
Prologus

Ez nem „a“ vers mit ünnepekkor
Könnyes pátosszal elszavalnak,
Profán kis bíztatónak szántam
Sok idegenbe szakadt magyarnak.
Ha rájájá ö� él, hogy életed
hazádnál jobban szereted,
kaptad a nyúlcipot,
s megugro� ál Nyugatra,
ne bándd, ne kételkedj, ne sirj,
és ne gondolj a Szózatra!
VöVöV rösmarty a hazafi 
nem tud helye� ed dönteni
nem ismerhe� e ezt a poklot,
mikor oly meghatókat mondo� .

Nem is álmodta o soha,
milyen törékeny a haza
s hogy a letört darab hazában
milyen lesz a „fi ak“sora .
Hogy a sors kökemény keze
az áldást elfeledte,
s „hazátlanná“ le�  fi ait
csak fenyege� e, verte!
Tudd, a világon mindenü� 
van számodra is hely
mindegy, hogy merre, i�  vagy o� ,
meghalni egyszer kell !
De amig élsz „valaki“ lenni
dolgozni erödön felül,

ne mondja rólad sehol senki
helyed nem álltad emberül.
Egyre vigyázz, a rohanásban
örizd meg ép eszed
hogy elmondhasd ha bárki kérdez
élö emlékeidet,
hogy még ezer szál köt oda
a név a nyelv s a versek
meg kell álljon agyad s szived
mielö�  elfelejted.
Mert, hazádnak bárhol híve vagy
ó megrendült magyar
ha tudsz tégy érte valamit
mig a hant betakar!    B����� M����, C�������
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Reformáció, nemze� udat és identitászavar

„Református magyar vagyok, halálomig az maradok“ - így hangzik a háború elő� i időszakban igen népszerű „Fogadástétel”
kezdősora. E rövid sor remekül kifejezi, hogy eleink hogyan viszonyultak magyar református identitásukhoz és arra is 
rávilágít, hogy a kálvinizmus és a magyarság számukra hasonló fontossággal bírt, sőt egymásból következe� .

Mindannyian ismerjük a budapesti Milleniumi emlékművet. A félköríves építményen a magyar történelem 14 neves 
személyiségének a szobra látható. Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Károly Róbert, I. 
Nagy Lajos, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Bocskai István, Bethlen Gábor, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth 
Lajos. Az utolsó öt protestáns volt. A többi még nem lehete�  az, mert még nem léteze�  a protestantizmus. 

Ha a reformátusság és a magyarság kapcsolatáról beszélünk, nélkülözhetetlen megemlíteni miben is rejteze�  a kezdetekben 
protestáns mozgalom hatalmas ereje. A nép nyelvén tarto�  istentiszteletekben. Károli bibliafordítása és Szenczi Molnár Albert
zsoltárfordításai például később jelentős hatással voltak a templomfalakon kívül is, nevezetesen a magyar irodalmi nyelvre. 
Magyarországon és Erdélyben a református valláshoz való tartozás a magyar kultúrához való kötődést is jelente� e. Ezáltal 
a Református Egyháznak kultúrahordozóként közvetlen szerepe volt és van a magyar nemzet megmaradásában.

Ahol elterjedtek, a protestáns egyházak a „nemzeti ügy” képviselőivé váltak, vagyis az egyes régiókat képviselték a 
szuverenitásukat lábbal tipró császárok és világpolitikai szerepet játszó pápákkal szemben. Svájc mai fájc mai fá üggetlensége 
bizonyos mértékben is a reformációnak köszönhető.  A francia vallásháborúkról mára elterjedt az a vélemény, hogy 
inkább hatalmi harcról és nemesi felkelésről szólt, mint vallásról, viszont i�  is érdekes, hogy a spanyolellenes párt a 
kálvinizmus melle�  foglalt állást.

Az igaz keresztyénség követeli a társadalmi felelősségvállalást. Nem nevezhetjük magunkat keresztyénnek, ha az 
alapvető álláspontunkat, a felebaráti szeretetet és az ebből adódó könyörületességet és segítőkészséget megtagadjuk. 
A II. Helvét Hitvallás, melyet Egyházunk elfogado� , azt követeli az emberektől, hogy „életüket is áldozzák fök fök f l és vérüket 
is ontsák a közjóért”, amennyiben „a haza közös java és az igazság úgy kívíví ánja”. Ez ugyan háborús helyzetre utal, de miért 
ne vonatkozna ez a „békés” mindennapjainkra is? „Az Isten nevében, készséggel, vitéggel, vité ézézé ül és elszántan” kell harcolnunk a 
közjóért, a szociális igazságosságért báhol, bármely társadalomban is légyen veszélyben.  

Mai kollektív identitászavarunk egyik legerősebb tünete talán a gőzerővel történő, még Svájcban is ájcban is á érezhető gyülekezeti 
szórványosodás. Szokás azt mondani, hogy az egyház elveszte� e társadalmi szerepét. Ilyenkor sajnos elfelejtjük, hogy az 
egyházat mi alkotjuk és nem egyszerűen elveszte� ük, hanem feladtuk – ugyanúgy, mint a nemzetet. K���K���K�� �� P��� P��� P �, B����

A Magyarországi Protestantizmus

A 16. század a magyar történelem egyik legválságosabb időszaka volt. Az ország 1526-ban Mohácsnál vereséget 
szenvede�  a törököktől. A harcban elese�  király helyére a két pártra szakadt ország két királyt választo� . Buda 1541-es 
török kézre kerülése után az ország három részre szakadt: a Habsburgok által kormányzo�  királyi Magyarországra, a török 
hódoltságra és a korlátozo�  önállóságú Erdélyi Fejedelemségre.

A reformáció ebben a folytonos harcokkal teli korban röviddel 1517 után Magyarországon is kezde�  elterjedni. 
Először északon a felvidéki szabad királyi városok (részben német ajkú) polgárai és értelmisége közö� , valamint az erdélyi 
szászoknál. Az Európát járó kereskedők és a Wi� enbergből hazatérő tanárok, lelkészek voltak első terjesztői. A mohácsi 
vész (1526) után a köz- és főnemesek nagy része is a reformáció fő támogatójává vált (pl. NáNáN dasdy Tamás).
A mezővárosi parasztpolgárság É

nemesek nagy r
É

nemesek nagy r
szakkelet-Magyarországon és délen csatlakozo�  a keresztyén hit megreformálásához. 

A magyar törvényhozás a budai országgyűléseken (1523, 1525) törvényt hozo�  a lutheri reformáció ellen. A magyar 
Luthernek is neveze�  Dévai Mátyást börtönbe vete� ék, Bécsben az inkvizíció elé vi� ék. A reformáció terjedését a század 
második felében kezdődő katolikus ellenreformáció se tudta megakadályozni. A 16. század közepére a lakosság nagy része 
protestánssá vált.
A svájci reformájci reformá áció tanai a század második felére az egész országban ismertek le� ek. Követői külön egyházzá szerveződtek. 
Az 1567-es debreceni zsinaton a református lelkészek, Mélius Juhász Péter vezetésével aláírták a II. Helvét Hitvallást.
Erdélyben és a hódoltság déli részén terjedt el az antitrinitarianizmus (Dávid Ferenc volt az unitárius egyház első püspöke). 
Erdélyben a tordai országgyűlésen (1568), Európában egyedülálló módon, törvényerőre emelte a vallásszabadságot.
A könyvnyomtatás Magyarországon is a reformáció egyik fontos eszközévé vált. Több protestáns lelkészünknek volt 
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nyomdája (ája (á Johannes Honter, Johannes Honter, Johannes Honter Huszár Gál, Heltai Gáspár).
A melanchtoni humanista alapokon álló iskolarendszer számos iskolánk megalakulásában, a tankönyvek kiadásában nagy 
szerepet játszo� . 
A reformáció anyanyelvi programja a széleskörű magyar nyelvű irodalom művelését segíte� e elő. 1591-ben, Vizsolyban 
jelent meg a magyar nyelvű Biblia Károlyi Gáspár és munkatársainak fordításában.

A 17. sz. az ellenreformáció, a katolikus restauráció, de egyben „Erdély aranykora” is.
I. Lipót császár idején az ún. gyászévtizedben a protestáns prédikátorok közül a hitvallásuk melle�  végsőkig kitartókat, a 
pozsonyi nagy tömegper nyomán gályarabságra ítélik. A kegyetlen testi és lelki sanyargatások után a kevés életben maradt 
lelkipásztor Michael de Ruyter holland tengernagy közbenjárására szabadul meg.
Erdélyben Bethlen Gábor fejedelem kollégiumot, könyvtárat alapíto� , törvényekkel és bőkezű adományokkal ösztönözte a 
jobbágysorból jö�  i� ak iskoláztatását. Könyvek fordítását, kiadását támogatja, méghozzá nemcsak protestáns munkákat. A 
protestáns értelmiség megteremtésén fáradozva udvarában katolikus főtisztviselőt éppúgy találunk, mint az unitarizmusnál 
radikálisabb szombatosokat is.

III. Károly és Mária Terézia uralkodása ala� , az ellenreformáció új hulló új hulló ú áma indult el. A protestáns egyházi élet teljes 
megsemmisítése volt a cél. Templomaikat erőszakkal elve� ék, lelkészeiket elüldözték. 

VáVáV ltozást a II. József által kiado�  Tültal kiado�  Tültal kiado�  T relmi Rendelet (1781) hozo� , mely vallásszabadságot biztosíto�  a protestánsoknak. 
Az évszázados elnyomás után boldogan éltek a szabadság jogaival. A protestáns anyagyülekezetek száma 272-ről 758-ra 
emelkede� . Egy év ala�  165 evangélikus és 102 ref. gyülekezet alakult, melyekhez háromannyi leánygyülekezet tartozo� .

A XIX. sz. közepén megkísérelték létrehozni a két felekezet közti uniót, amely az erdélyi reformátusok és magyarországi 
német és szlovák evangélikusok ellenállása mia�  meghiúsult. 
Az 1848/49. évi forradalmat és szabadságharcot támoga� a a két felekezet. E mia�  a forradalom bukása után autonómiájukat ájukat á
elveszíte� ék. 
Az 1867-es kiegyezést követően normalizálódo�  a két egyház helyzete; megvalósult a jogegyenlőség a katolikus egyházzal, 
társadalmilag, politikailag is megerősödö� ; a protestantizmus dualizmus korszakának neveze�  időszakban. A protestáns 
iskolarendszer korszakunkban is példamutatóan működö� . Ú

� ; a protestantizmus dualizmus korszak
Ú

� ; a protestantizmus dualizmus korszak
j iskolÚj iskolÚ ák is létesültek, mint a bécsi teológiai intézet és a 

reformátusok pesti teológiai főiskolája. A nagy mája. A nagy má últú kollégiumok mellé felsorakozo�  a pesti evangélikus gimnázium, 
amely a modern természe� udományi képzés fellegvára le� . Színvonalas protestáns sajtó a Protestáns Egyházi s Iskolai 
Lap és a Protestáns Szemle ennek legfontosabb termékei - teremte� e meg a protestáns közvéleményt és halla� a szavát a 
társadalmi és tudományos élet valamennyi jelentős kérdésében.

A XX. sz. súlyos megrázkódtatásokat hozo�  a két egyház életében. Az I. világháborút lezáró trianoni határrevízió 
következtében az evangélikus egyház gyülekezeteinek kétharmadát, a református egyház pedig felét veszíte� e el. Ebben 
az általános nemzeti sokkban és letargiában, a területi és nemzeti szétszakíto� ságban az egyház is próbált szembesülni 
önmagával, s a megújulújulú ás egyéni és közösségi szükségességének egyetemes jézusi üzenetével a magyar társadalom elé 
lépni. (népfőiskolai mozgalom, Péczeli-kör, ébredési mozgalmak).
A II. világháború befejezését követő kommunista diktatúra egyházaink életében az új babiloni fogsúj babiloni fogsú ág, a négy évtizedig 
tartó pusztai vándorlás időszaka. A harcosan ateista hatalom megfoszto� a az egyházakat iskoláitól, szeretetintézményeitől, 
működésüket a templomok falai közé szoríto� a, anyagilag az államtól te� e őket függővé.
Voltak az egyházban akik a péteri tagadást, s a júdási árulást választo� ák, s messze túlteljesíte� ék azt, amit a túlélés 
érdekében sokszor kötelező volt megtenni. Megte� ék azt is, amire még az ateista diktatúra hatalmasai sem kérték őket.
Azonban a két egyház nagyobb része, a gyülekezetek népe, a lelkipásztorok zöme a szenvedések és üldöztetések ellenére 
is kitarto�  az anyaszentegyház és annak Ura, Jézus Krisztus melle� . Sokan hitükért életüket és szabadságukat áldozták fel, 
s bátran vállalták a mártíromságot, a hitvalló keresztyénséget.

A rendszerváltás (1990) után nem csak az ország, hanem a két egyház is o�  állo�  a szabadság kapujában. Óriási 
lehetőség és óriási felelősség. Újra megindulhato�  a hitoktatÚjra megindulhato�  a hitoktatÚ ás, az i� úsági munka, újra lehete�  konferenciújra lehete�  konferenciú ákat, táborokat 
szervezni. Új templomok Új templomok Ú épültek, óvodák, iskolák, kollégiumok, diakóniai intézmények kezdték meg működésüket. Ha 
nem is zökkenőmentesen de újra megindult az egyhújra megindult az egyhú ázi élet.

Mindkét egyház a Luther által megfogalmazo� : „sola fi de” - „egyedül a hit által” nyerhető el az üdvösség (H�� 2,4; R�� 
1,17); „sola gratia” - „egyedül kegyelem által”, nem csele”, nem csele” kedetekből következően van üdvösség (R�� 3,28; G�� 2,16); „solus Christus” 
- „egyedül Krisztus által” részesíti Isten az embert kegyelmében; ében; é „sola scriptura” - mindez „egyedül a Szentírírí ásból” ismerhető és 
érthető meg - alapján áll, mely négy alapvető reformátori tételhez Calvin ötödikként még hozzáte� e: „soli Deo glória” - „egyedül 
Istené a dicsősőső égégé ”. A jócselekedetek nem feltételei az üdvösségnek, hanem következményei. Isten üzenetének megértésére a 
Szentlélek teszi képessé a hívő embert. 

Magyarországon a 19. és a 20. század fordulóján az evangélikus és a református egyházakban találkozunk az első 
ökumenikus törekvésekkel. Ekkor azonban az ökumenikus szót még ritkán használták. E két egyház közö�  nemcsak az 
együ� működésnek, hanem az együ�  szenvedésnek is századokra visszanyúló története volt. Voltak ugyan feszültségek 
is elsősorban az úrvacsora értelmezésében. Mégis már a 19. század elején az un. nagygerezsdi egyességgel nemcsak a 
szószék és oltár/úrasztala csere, hanem közös gyülekezetek szervezése is lehetségessé vált, ahol egyik vagy mindkét 
egyház tagjai kevesen voltak önálló gyülekezet felépítéséhez. Ez az egyesség segíte�  az evangélium szolgálatában és a 
gyülekezetépítésben. Kifelé is hitelesebbé te� e a két egyház Krisztusról való vallástételét.

Ezért hisszük azt, hogy egyházainknak nemcsak gazdag múltja és jelene van, de ilyen jövő elé is néz, hisz a 21. 
századra, s a következő századokra nézve küldetése van Krisztustól.  S����� É��, E���������� �������, K��������

Források: Protestáns honlap (szerk: Dr Lénárt István); Dr. Pásztor János: A magyar egyházak és az ökumenikus mozgalom; Pápai Szabó György: 
„Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékrol nemzedékre...”
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A Magyarországi Református Egyház Zsinata elnökségének nyilatkozata
a szociális válság elmélyüléséről és a szolidaritás lehetőségéről

A Magyarországi Református Egyház aggodalommal fi gyeli a Magyarországon az elmúlt években kibontakozó, és egyre 
mélyülő szociális válságot.

Egyházunk vezetése számos alkalommal hívta fel a fi gyelmet a válságtünetekre. A szociális válság elmélyülésével 
párhuzamosan országos, egyházkerületi, gyülekezeti szinten, és a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül 
egyházunk hatékony szolgálatot végez a magyar társadalom leszakadó rétegeinek megsegítése érdekében.

Aggodalommal fi gyeljük a vidék ellehetetlenítésének folyamatát, az iskolák bezárását, a vasúti közlekedés lehetőségének 
megszüntetését, az egészségügyi rendszer kaotikus átszervezését, a közoktatást érintő alkotmányellenes felvetést. 
Együ� érzünk a munkanélkülivé váló pedagógusok és vasúti dolgozók ezreivel, és a szociálisan ellehetetlenülő széles 
társadalmi tömegekkel.

2007. november 21-én, a Tán, a Tán, a T rsadalmi Szolidaritás Napján számos civil szervezet fejezi ki aggodalmát amia� , hogy a 
Kormány javaslatai az egészségbiztosítás átalakítására, a nyugdíjrendszer íjrendszer í újabb megnyirbújabb megnyirbú álására, a vasúti szárnyvonalak 
megszüntetésére az állampolgárok, munkavállalók számára rendkívül veszélyes folyamatokat indítanak el, komoly 
társadalmi kockázatot hordoznak magukban. A terveze�  intézkedések a szociális jogok, a szociális biztonság további 
gyengüléséhez, települések és helyi közösségek ellehetetlenüléséhez vezetnek.

A Magyarországi Református Egyház oktatási intézményei a Tányei a Tányei a T rsadalmi Szolidaritás Napján az általuk meghatározo�  
békés formában - a helyi lehetőségekhez és sajátosságokhoz igazodva - fejezik ki a közösségi értékek, a társadalmi 
szolidaritás iránti elköteleze� ségüket olyan módon, hogy mindeközben biztosítják az intézménybe eljutó gyermekek és 
tanulók felügyeletét, és segítenek nekik a kialakult társadalmi helyzet megértésében.  Budapest, 2007. november 19.

D�. B������� G����������� G����������� G���� �, ���, �� �����
� MRE Z������ �������� ������

D�. N��� S�����, ���������
� MRE Z������ ������ ������

G � � � � � � � � � � � � �  É � � � � � � �

Üdvözlet St. Gallenből

Kedves Testvérek! Tisztelt gyülekezeti Tagok!

 Egy kedves felkérésre döntö� em úgy, hogy pár mondatban bemutatkozom Önöknek:
Valentyik Csillának hívnak. 30 éves vagyok és másfél éve élek Svájcban, St.Gallen melle�  Goldachban

Gyermekkorom óta szolgálom a mi Atyánkat! O� honról a solti Gyülekezetből származom, ahol egy kis összetartó 
gyülekezet él, Kovács István Nagytiszteletű Úr és Szűcsné Vargacz Anikó lelkipásztor vezetésével. Szociálpedagógusként és 
lelkigondozóként próbálok mindig arra törekedni, hogy mások is ismerjék meg Isten hatalmas szeretetét! Magyarországon 
2 évig dolgoztam a Kálvin János Református Idősek O� honában lelkigondozóként. Ez a munka és a sok élmény nagyon 
meghatározza az életemet: Megismerhe� em a valódi Atyát és a közelében dolgozha� am! Fantasztikus élmény!!!
Ezúton kívánok minden kedves gyülekezeti tagnak: Szép Ádventet, Áldo�  Karácsonyi ünnepeket és Békés,Boldog Új 
esztendőt!
 Legkedvesebb igémmel búcsúzom Önöktől és hívogatom a kedves Testvéreket az Istentiszteletekre és a gyülekezeti 
alkalmakra!

„A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kő érkedik, nem fuvalkodik fel. …Mindent elfedez, 
mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy.“ (1 K��.13, 4-8)

V�������� C�����
����������� ���
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Hálaadás: Bernben az Úr kegyelméből 2007. október 9.-
én lá� a meg a napvilágot Nyeste Péter és Nyeste Kritsztina
másodszülö�  gyermeke Nyeste Márton Vilmos. Szerető és 
oltalmazó Istenünk védelmét, áldását és gondviselését 
kérjük a kisgyermekeknek és szüleiknek.
Keresztelés: A berni Antonierkirchében 2007 október 
7.-én Szedlák Tibor lelkipásztor megkeresztelte a berni 
gyülekezet elnökének és felesgének kisfi át Jónás Félixet. 
Kívánjuk, hogy a gyermek a gyülekezet oszlopos tagjává 
fejlődjön.
Halálesetek: Az elmúlt félévben a zürichi gyülekezetben 
Csomós Annától búcsúztunk, kinek hamvait szülőföldjén 
helyezték végső nyugalomra.
Bielben  egy régi, állandóan járó tagunktól kell 
elbúcsuznunk: Kovács Gézáné , Manyi  nénitőlőlő . 
Magyarországon örego� honban gondozták utolsó éveiben, 
ahol szeptember végén húnyt el. Hol� estét Magyarorszagon 
helyezték végső nyugalomra.
Ünnepi gyülekezeti alkalmak:  A Zürichi Tó partján, a 
männedorfi  Biebelheimben 2007 június 23.-án és 24.én 
zajlo�  a Szövetség Évadzáró Találkozója, ez alkalommal 
a 43 éves hagyományt megújítva a pünkösdi konferencia 
helye� . Hét gyülekezet képviselte� e magát 40 résztvevővel. 
Hieble Erika prédikációját Szedlák Tibor lelkész és 
Dr. Szabó Pál előadásai köve� ék.
Bernben, az Antonierkirchében 2007. augusztus 19.-én, az 
„Újkenyér“ jegyében álló Istentisztelet zajlo� , melyet a Bern 
Magyar Egyesület Szent István napi ünnepsége követe� . 
2007. október 21.-én pedig Ökumenikus Istentiszteletet 
tarto�  Szedlák Tibor, melyen sok katolikus testvérünk ve�  
részt. Az Istentiszteletet a Berni Magyar Egyesület 1956-os 
ünnepsége köve� e.
Zürichben is hagyományosan hálaadó Istentiszteleten és az 
azt követő Magyar Egyesületi Megemlékezésen emlékeztek 
augusztusban a magyar államiság kezdetére. 
2007. szeptemberében a zürichi Zwingli templomban 
három lelkész ( Szedlák Tibor, Pfr. Peter De� wiler, Pfr. Thomas 
Schütbach) tarto�  többnyelvű ökomenikus Istentiszteletet 
úrvacsorával az Eidgenössische Dank-, Buss- und Be� ag 
alkalmából, melyen többek közö�  a spanyol reformátusok 
és egy kóreai református kórus is résztve� ek.
Badenben 2007. januar 21.-én a helyi gyülekezet összesen 
nyolc gyülekezet részvételével az Imanap és a Keresztyén 
Egység alkalmából tarto�  Istentisztelet .2007. augusztus 26.-
án tarto� a a badeni gyülekezet a hálaadó Istentiszteletüket 
az Újkenyérért.
Gyülekezeti tizstújítás: A badeni gyülekezet 2007. február 
25-i közgyűlésén lemondo�  az évtizedeken át hűségesen
szolgáló gyülekezeti elnök, Deák László. A badeni 
közgyűlés új elnököt választo� Bopp-Somodi Henrie� a
személyében, akinek a beiktatására április 22.-én került 
sor. Kérjük Isten áldását munkájára!
Kulturális alkalmak: 2007. november 24.-én a berni 
Johannes Kircheben, a Berni Magyar Egyesület, a magyar 
katolikus misszió és a berni gyülekezet közös szervezésében, 
vendégszerepelt a belgiumi „Sebastian Strings“ 16 tagú 
vonószenekar, melyet Sebestyén Katalin hegedűművész és 
zenepedagógus alapíto� .

Kitekintés: A bieli gyülekezet szerete� el hív minden 
helyi magyar családot a 2007. december 16.-i karacsonyi 
Istentiszteletükre. 
2007. december 26-án du. 15 órakor kerül sor a badeni 
gyülekezet karácsonyi unnepségére a katolikus testvérekkel 
együ� .
2008. január 13.-án délelő�  10 órakkor ökumenikus 
Istentisztelet tart a zürichi gyülekezet a Grossmünsterben, 
melyet szeretetvendégség követ a Grossmünsterheimban.
A zürichi gyülekezet szerete� el hívja tagjait a 2008. január 
27.-i Istentiszteletre, ami 16 órakkor keződik a Breitinger 
teremben, és melyet 17 órakkor a Zürichi Magyar Protestáns 
Gyülekezet Közgyűlése követ.
2008. márciusi hóban rend szerint megtartják  Zürichben, a 
Bruder Klaus Kircheben az ökumenikus Istentiszteletüket 
a magyar katolikus testvérekkel. A közös ebéd után, a 
gyülekezeti házban, a Magyar Egyesület Március 15.-i 
megemlékezése zárja az ünnepséget.
Fontos: Tudni Szeretné, hogyan élnek Nagy Británia, 
Svédország, Németország, Ausztria, vagy éppen Belgium 
magyarnyelvű protestáns gyülekezetei? Meg szeretné 
ismerni örömeiket és gondjaikat? Találkozni szeretne 
lelkészeikkel és gyülekezeti tagjaikkal? Ki szeretné 
cserélni tapasztalatait és gondolatait velük?
Jöjjön el a Nyugat-Európai Magyarnyelvű Protestáns 
Gyülekezetek Szövetségeégeé  2008-as közgyűlésére, amelynek 
mi, a svájci magyarnyelvájci magyarnyelvá ű protestáns gyülekezetek 
vagyunk házigazdái! Szerete� el várjuk augusztus 29-31-
ig Kappel am Albis-ban (ZH)! Információ és jelentkezés 
Deák Péternél: peter.deak@zh.ref.ch

F��������� M����

Köszönetnyilvánítás
A beregszászi református egyházközösség és Taracközi 
Ferenc lekipásztor ezú� al szeretné megköszöni a Svájci ájci á
Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségégé ének, hogy nek, hogy nek
700 frankkal támoga� ák őseiktől örökölt, de idő közben 
renoválásra szorult orgona felújújú ításához szükséges 
munkálatokat. Böröcz Józsi bácsi és szakszszervezetének  
segélyező tevékenységéhez további áldásos munkát 
kívánunk. 
Megemlékezés
Tizenöt éve, 1992-ben alakult meg a szólamok 
helye�  a romániai szórványmagyarságot szolgáló 
Diaszpòra Alapìtvàny, melynek keretében a kolozsvàri 
Protestàns Teològia reformàtus, unitàrius és evangélikus
hallgatòi szolgàljàk a lelkész nélküli gyülekezetekben, 
a peremeken élők hitbeli, lelki és nyelvi gondozàsàt, 
rehabilitàciòjàt. Imàdkozzunk Vetèsi Làszlò lelkész 
csapatànak missziòs sikeréért olyan vidékeken, ahol 
egy faluban példàul az utolsò két magyar, hetvenen 
felüli hàzaspàr sajàt két kezével javìtja nap mint nap a 
templomot, hogy az ne omoljon össze az ő életükkel, 
és vàrja azokat, akik a magyar igét o� , a sokaknak isten 
háta mögö� inek tűnő tàjon is valaha màjon is valaha mà ég kimondjàk!
(���.����������.��)
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Minden kedves Testvérünket kérünk, hogy tegyen eleget tagdíjfi zetíjfi zetí ési köteleze� ségének, ezzel is segítve a magyarnyelvű 
lelkigondozás fennmaradását Svájcban. A tagdájcban. A tagdá íjak egy íjak egy í évre szóló összege a hátlapon található. Minden adományt vagy 
felülfi zetést hálásan köszönünk. A Szövetségünk számlája a kája a ká övetkező: IBAN kód: CH50 0023 3233 1212 7208 0, Inhaber:
Bund Prot.Kirchgemeinden Ungarischer Sprache

Kihez fordulhatok a helyi gyKihez fordulhatok a helyi gyülekezetekben?
Baden Bopp-Somodi Henrie� a – elnök  Altweg 1, 5707 Seengen  062 777 25 38  familiebopp@bluewin.ch
Basel Borsos Elek – elnök  Mu� enzerstr. 137, 4127 Birsfelden  061 313 07 34  borsos@mydiax.ch
Bern/BielBern/Biel Jónás Albert – elnök  Gesellscha� sstr. 30, 3012 Bern  031 301 32 46  albert.jonas@gymneufeld.ch
Lausanne Oros Lajos – főgondnok  ch. Ste-Marie 10  1033 Cheseaux-sur-Lausanne  021 731 35 27  lajos.oros@chuv.ch 
Luzern Egger ÉÉva – elnök  Libellenstr. 50, 6004 Luzern  041 420 31 00  egger_eva@hotmail.com
St. Gallen Hieble Erika – lelkész/elnök  Oberthalhofen 16, D-88167 Stiefenhofen  +49 8383 922 488  hiebleri@freemail.hu
Zürich Bírírí ó Gyula – elnök  Am Balsberg 32, 8302 Kloten  044 814 01 17

Pilinszky János
A várakozás szentsége

Mire is várakozunk ádvent idején? Jézus születésére, arra,
hogy a teremte�  világban maga a teremtő Isten is testet
öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-rég megtörtént. 
Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felúj. A felú ületen 
az ember köznapi életét mindenkor könyörtelenül 
meghatározza az idő - múlt, jelen és jövő - látszatra 
összebékíthetetlen fázisa. 
A felületen igen. De nem a mélyben. O� , a mélyben 
mindig is tudta az emberiség, hogy tér és idő mechanikus 
határait képes elmosni a minőség, a jóság, a szépség és 
az igazság ereje. Elég, ha a nagy drámákra vagy a nagy 
zeneművekre gondolunk, melyek titokzatos módon 
a� ól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, 
hogy a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk. A 
minőség ideje időtelen. Amikor Bach passióját hallgatjuk: 
honnét szól ez a zene? A múltból? A jelenből? A jövőből? 
Egy bizonyos: mérhetetlenül több, mint kegyeletes 
megemlékezés, és sokkalta több, mint reménykedő utópia.
Egyszerre szól mindenfelől. Az ádventi várakozás lényege
szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet
misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki 
van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről 
a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál 
is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közö� ünk, 
vállalva a lét minden súlyát és megoszto� ságát. És mégis, 
túl idő és tér vastörvényén, melynek - megszületvén 
Betlehemben - maga a teremtô Isten is készséggel és 
véghetetlen önátadással vete� e alá magát. Ádvent idején 
mi arra várakozunk, és az után vágyódhatunk: ami 
megtörtént, és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk 
közö�  tartunk. Vá�  tartunk. Vá�  tartunk. V gyódunk utána, és várakozunk rá, 
azzal, hogy Isten beleszülete�  az időbe, módunkban áll 
kiemelkedni az időből. Az ádventi várakozás hasonlít a
megemlékezéshez, de valóban mindennél távolabb áll 
tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet 
mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit 
magához ölel és örök újszújszú ülö� ként a karjai közö�  tart.

A világ jövője - globális felelősségünk

Meghívó az Európai Magyar Evangéliumi I� úsági 
Konferenciára, 2008. március 15. - 21. Holzhausen 
(Németország).
2007 kulcsszava a klimaváltozás lehetne. A föld 
felmelegedése nagy kihívást jelent az emberiség számára. 
Csak a globális összefogás vezethet eredményre. Az 
összefogásnak nem csak a környezetvédelemre, hanem 
a világgazdaságra és a globális igazságosságra is ki kell, 
hogy terjedjen.
Ezekkel az aktuális témákkal foglalkozunk 49-ik 
konferenciánkon. Megvizsgáljuk: Mi a keresztény 
felelősségünk a világért?  Dr. Fazakas Sándor, a Debreceni ndor, a Debreceni ndor
Református Hi� udományi Egyetem rektora ad választ a 
következő két kérdésre: Mi a természetvédelem és mi az 
igazságos együ� élés bibliai alapja? Joób Márk, a fi lozrk, a fi lozrk ófi ai 
etika doktorandusza szól a globális igazságosságról és arról, 
hogy mire kötelez minket felelősségünk a gyakorlatban. 
Ezen kívül bepillanthatunk egy sikeres környezetvédelmi 
tiltakozásának történetébe.
A négyrészes biblia-tanulmányt Dr. Kustár Zoltán,
Debrecenben az Ószövetség professzora, tartja. Tég professzora, tartja. Tég professzora, tartja. T mája ája á
Ámósz próféta és társadalmi igazságtalanságokat bíráló 
működése.
A programban szerepel ezen kívül istentisztelet, 
csoportmegbeszélés, kirándulás, kultúrális és szórakoztató 
esti alkalom, de jut idő kötetlen együ� létre, sportra, játékra 
is. Gyermekfoglalkozásról gondoskodunk.
Szerete� el hívjuk a konferencia eddigi résztvevőit és 
minden új új ú érdeklődőt, fi atalokat, családokat és öröki� akat 
49. nagyheti találkozónkra. A konferenciát a nagyhetén, 
2008. március 15. - 21 tartjuk Holzhausenben, Köln és 
Frankfurt közö� i erdős, hegyes vidéken egy minden 
kényelmet kielégítő keresztyén központban.
Részletes tájájá ékoztatást ad és jelentkezési lapot küld:
Jaskó Irén, 16 Melrose Place, GB - Watford WD17 4LN, 
Anglia, Tel.: +44 1923 240 796, emeik@yahoo.co.uk, h� p://
church.lutheran.hu/emeik.
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 Január 13., Zürich: Többnyelvű ökümenikus istentisztelet a Grossmünsterben.
 Január 20., Baden: Többnyelvű ökumenikus istentisztelet a református templomban.
 Március 16., Bern: Ünnepi istentisztelet, utána forradalmi megemlékezés az Antonierhausban.
 Március 16., Zürich: Ö

nnepi istentisztelet, ut
 Ö
nnepi istentisztelet, ut

kumenikus ünnepi istentisztelet, utána forradalmi megemlékezés a Bruder Klaus r.k. templomban.
Május 18.,ájus 18.,á Bern: Kétnyelvű istentisztelet úrvacsoraosztással a német lutheránus gyülekeze� el közösen.

Kiscsoportos alkalmaink
Tagdíjak íjak í (1 évre)

Basel Bibliaóra csütörtökönként 16:00-kor a Florastr. 12 sz. ala� .

Bern 

Bibliaóra 18:00-kor az Antonierhaus (Postgasse 62) Freskó-termében az alábbi szerdákon:
jan. 9, 23;   feb. 6, 20;   márc. 5, 19;   ápr. 9, 23;   máj. 7, 21;   jáj. 7, 21;   já ún. 4, 18.
I� I� úsági bibliagi bibliaóra 19:30-kor az Antonierhaus (Postgasse 62) Freskó-termében az alábbi szerdákon:
jan. 16, 30;   feb. 13, 27;   márc. 12;   ápr. 2, 16, 30;   máj. 14, 28;   jáj. 14, 28;   já ún. 11. Család                                            120.-

Egyedülálló                                   100.-

Nyugdíjas / diíjas / dií ák család                 60.-

Egyedülálló diák / nyugdíjas        íjas        í 50.-

Genf Bibliaóra minden hónap első és harmadik péntekén 19:00 -kor a magyar könyvtárban (Chemin de 
Terroux 21, 1218 Grand Saconnex -GE).Terroux 21, 1218 Grand Saconnex -GE).

nap els
Terroux 21, 1218 Grand Saconnex -GE).

nap els s harmadik p
Terroux 21, 1218 Grand Saconnex -GE).

s harmadik p

Zürich

Bibliaóra 15:00-kor a Grossmünster Helferei-ban az alábbi keddeken:
jan. 8;   feb. 5;   márc. 4;   ápr. 1;   máj. 6;   jáj. 6;   já ún. 3.
I� I� úsági bibliagi bibliaóra 19:00-kor a Grossmünster Helferei-ban a következő keddeken:
jan. 15, 29;   feb. 12, 26;   márc. 11, 25;   ápr. 8, 22;   máj. 13, 27;   jáj. 13, 27;   já ún. 10, 24.

    A levél
Fontosabb címeinkímeinkí :

Elnök Lelkipásztor Honlapunk

A Svájci Magyarnyelvájci Magyarnyelvá ű Protestáns Gyülekezetek értesértesé ítítí őjeőjeő
Megjelenik évente kétszer: júniusban és karácsonykor

A szerkesztőbizo� sőbizo� ső ág tagjai:g tagjai:ág tagjai:á
Kiss Boldizsár (felelős szerkesztős szerkesztő ő), Jő), Jő ónás Albert (technikai 
szerkesztő), Kő), Kő üng-He� i Paula, Szedlák Tibor

Pataky Ferenc
Rütistr. 2,
CH-5400 Baden
Tel/Fax:     056 222 1720

ferenc.pataky@usz.ch

Szedlák Tibor
Hohlengasse 30,
CH-3661 Uetendorf
Tel.:  033 345 6859
Mobil:  076 542 2910
szedlakmichel@yahoo.de

www.protestans.ch


