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Téged pedig ki hívott?!
Ragyogóan tiszta és bűnöktől
terhelt egyszerre; ezer darabra szakadt,
mégis egységes és egyetlen a világ
teremtésétől fogva annak végéig;
láthatatlan
de
letagadhatatlanul
valóságos; mindenki számára nyitott,
de csak névre szóló elhívással lehetünk
tagjai – ez Jézus Krisztus Egyháza.
A világszerte legszélesebb
körben elfogadott protestáns hitvallás ‐
a Heidelbergi Káté‐ szavai szerint:
„Isten Fia a világ kezdetétől fogva a világ
végezetéig az egész emberi nemzetségből
Szentlelke és Igéje által magának az igaz
hitben megegyező, örökéletre elválasztott
sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja”.
(54. kérdés és felelet) Az Egyház
létének alapja Jézus Krisztus hívása,
ezért utalunk rá hagyományosan úgy,
mint eklézsiára: a világból kihívottak közösségére. (A görög
ekkaleo szó jelentése: valakit valahonnan kihívni.) Jézus Krisztus
hívása a legkülönbözőbb embereknek szól, köztük nem egyszer
olyanoknak, akiket a már elhívottak közössége egészen
biztosan nem hívna soraiba. Az Egyház Ura elhívással fordult
olyanokhoz, akik kritikátlan haszonélvezői voltak koruk,
sokakat nyomorban tartó gazdasági‐ és politikai rendszerének
(Máté Lévi és Zákeus vámszedők, Márk 2,14 és Lukács 19,1‐10).
Ő megtérésre, és követésére hívta az öt házasság után
törvénytelen kapcsolatban élő asszonyt (János 4,1‐26); de még
az éppen az Egyház elleni vak gyűlölettől hajtott jeruzsálemi
főinkvizítort is –egy anakronisztikus kifejezéssel élve‐ (Saul Pál,
Apostolok Cselekedetei 9,1‐9). A sort még bibliai és

egyháztörténelmi példákkal is nagyon
hosszan lehetne folytatni…
Csupa olyan ember, akik sohasem
tartozhattak volna az Egyházhoz, ha
ennek
tagjai
dönthettek
volna
elhívásukról. Pál esetében Anániás tesz
is egy szelíd kísérletet arra, hogy
Krisztust lebeszélje a későbbi apostol
elhívásáról (Apostolok Cselekedetei
9,13)
Amikor Jézus Krisztus azt
mondja tanítványainak: „Nem ti
választottatok ki engem, hanem én
választottalak ki, és rendeltelek titeket arra,
hogy
elmenjetek,
és
gyümölcsöt
teremjetek…” (János 15,16), ebben az is
benne foglaltatik, hogy nem a
mindenkori tanítványok választják ki
egymást. Jézus Krisztus hívja el, hívja ki
vesztébe rohanó életükből, és hívja össze őket Egyházzá.
Urunk alkalmanként olyan emberekkel együtt hív bennünket a
hit útjára, akikhez mi sohasem adtuk volna magunkat társul.
Ennél fontosabb azonban az, hogy nekünk sem feltétlenül
szólna a bűnből való ki‐, és az üdvözültek seregébe –ez ugyanis
az Egyház, így nagybetűvel‐ való behívó szó, ha ebbe a
körülöttünk lévőknek is beleszólása lenne. De nincs, éppen
ellenkezőleg: a keresztyén közösség már összetételével is
Krisztus Jézus szabadságát, szuverenitását és szeretetét hirdeti,
amelyek minden emberi ítélet és előítélet fölött állnak.
Őt, Krisztus Jézust tiszteljük akkor, ha tiszteletben
tartjuk elhívó döntéseit, és mindazokat, akiket Ő sajátjának
választott.
SZEDLÁK TIBOR

Vonj sugaradba
Vonj sugaradba, Istenem!
mint madár a fészkére, szállnék hozzád,
de látod, a rét örömei közt
elpattant a szárnyam csontja.
Végy kosaradba Istenem!
mint hal a horogra, sietnék hozzád,
de látod a gyűrűző mélynek
rám‐tekeredett ezernyi hínárja.

Lelkemet miért áztatod
maró‐lúgban évek óta,
ha sose végzel a mosással?
Kondérodban a tüzes lé
minek fortyog körülöttem,
ha sohase puhulok meg?
Mit akarsz szőni belőlem,
ha mindig elmállok, mint a szecska?
Gonoszaid megtérnek, de hozzám sose jön
el a te országod.

Szívemet kétféle húzás tépi,
egyre lyukasabb, egyre zavartabb –
ládd‐e, sokszor már azt sem tudom,
melyik a te horgod zsinegje
s melyik a mélység inda‐köteléke.
Vonj hevesebben! Ön‐erőmből
Nem jutok én soha hozzád.
Weöres Sándor
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Levél, a felnövő ifjúsághoz
egy tanévzáró gondolat
Mikor gyermek valék,
úgy szóltam, mint gyermek,
úgy gondolkodtam, mint gyermek,
úgy értettem, mint gyermek.
Minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam, a gyermekhez illő dolgokat.
(1Kor 13,11)

A székelyudvarhelyi
Backamadarasi Kis
Gergely Reformatus
Gimnázium címere

Pál apostol írta le e szavakat, bizalmasan, személyesen, tanítói szándékkal, életének 6. évtizedében. Háromszor
olyan felnőttként, mint amilyen egy mai tizenéves ifjú. Arról beszél, hogy az ember úton van, az ember fejlődik: testében,
értelmében, gondolkodásában, de hitében és tapasztalatában is. Elindul a rész szerintitől, az alsóbb szintektől, a naivtól,
hogy mindent megvizsgáljon, hogy haladjon a komplexebb szintek felé, végcélként tekintve a teljességet és a
tökéletességet, a magasabb megértést, magasabb látást, magasabb rálátást. Boldog az az ember, aki eléri a második
naivságot, aki olyan lesz, mint egy kisgyermek, aki a keresések és nyugtalanságok után Istenben lel örömöt.
Mikor gyermek valék – amikor gyermek voltam
Visszatekintés arra az állapotra, amely a visszanézés pillanatában a múlté, kedves, volt, és mégis van, mert az élet
része, amely által ma azok vagytok, akik lehettek. Áldott gyermekkor! Rész szerinti? A topogó lépések, az első
felfedezések kora? Nem haszontalan, nem megvetendő – hanem az a kor, amelyikre talán legtöbben legnagyobb
szeretettel gondolunk. Ez a szülői ház íze, a növekedésé, a gyarapodásé, a napról napra előrehaladásé. E nélkül nincsen
kiteljesedés. E nélkül nincsen felnövekedés. A gyermeki beszéd, gyermekded gondolkodás, gyermeki megértés nélkül
nem lesz felnőtt beszéd, gondolkodás, megértés. Gyermekkor nélkül nem lesz felnőtt a felnőtt. Az életnek szükséges
része ez.
Amikor férfiúvá lettem – amikor nagy lettem, amikor felnőtté lettem
Nos ekkor, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. A gyermeki beszédet, a gyermeki gondolkodást, a
gyermekded megértést. Mert hozta magával az új, amibe szükségszerűen belenőttem. Teltek a napok és évek, szinte
észrevétlenül meglopott a nagykorúság. Gyermekből felnőtté lettetek s ki tudja megmondani, hogy mikor. Így van ez a
hitéletben is.
Kedves ifjak! Emlékezzetek velünk, az idősebbekkel együtt, a gyermekkorban tanult, a szeretteitekkel közösen vagy
egyedül mondott imára, amelyikben becsukódó szemmel Istennek ajánlottátok a családot. Ma, itt, valami hasonlót
teszünk mi, a gyülekezet:
Isten előtti hálával állunk meg
Megköszönjük most Istennek, hogy megszülettetek, hogy családot adott nektek, hogy adta megismernetek a
szülői szeretetet, a nagyszülői aggódást vagy a testvéri érzést. Megköszönjük Istennek mindazt, amiben részetek volt,
amivel formált, amit megengedett, vagy amit meg nem engedett. Innen a másképpen látás hegycsúcsáról, elmondhatjuk
azt, hogy Isten már akkor tenyerén hordozott titeket, amikor Ti még nem tudtatok róla, amikor nem törődtetek vele,
amikor nem gondoltatok rá, amikor nem volt fontos nektek.
Köszönet Istennek ezért a megelőlegezett szeretetért, ezért a mennyei bölcs látásért, amellyel Ő már akkor látta bennetek
a majdan felnövekvő, nagykorúsodó életet, amikor még senki nem így tekintett rátok, amikor még csak úgy szóltatok,
mint gyermek, úgy gondolkodtatok, mint gyermek, s úgy értettetek, mint gyermek.
Köszönet Istennek, hogy adott gondoskodó szülői kart. Köszönet az álmatlan éjszakákért, a gyermekágyért, a síró piciny
hangokért, a hasra fordulásért, majd visszafordulás művészetéért – köszönet Istennek azért, hogy megengedte, hogy
elkezdjétek birtokba venni a világot.
Szoktátok a helyet, ahova Isten rendelt. Azt a helyet, azt a világot, ahol Isten rábízott egy édesanyára és egy
édesapára egy törékeny és magatehetetlen jövendőt, amelynek mint csirában lévő magnak, fejlődést ígért. Látta ezt Isten,
s látta ezt előre egy anya s egy apa. Ezt az érzést majd akkor fogjátok igazán megismerni, amikor ti magatok is szívetek
alatt hordozzátok az életet, amikor karotokban ringatjátok a növekvő jövendőt, amikor éjt‐nappallá téve fáradhatatlanul
vigyáztok, őrködtök, a gyermeki életek felett, amelyek ugyanúgy Istennek tenyerén lesznek, mint ti is voltatok, s
ugyanúgy magukban hordozzák majd a jövendőnek miniatűr tulajdonságát, ahogyan ti is magatokban hordoztátok.
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Köszönet Istennek a nevelőkért, az évekért, a türelemért, az emberi szívekért, a megértésekért, a szeretetért, a
segítségekért. Köszönet az iskolákért, s benne a felnőttekért, akik testvérekként előttetek jártak/járnak, hogy titeket egyre
előbbre vezessenek. Köszönet minden újabb szóért, amely által alakult a felnőtt szó, minden gondolatért, amely tovább
vitt az önálló gondolkodás útján, s minden megértésért, amely az érettebb fontolgatás alapja lett.
Most, ballagások és kicsengetések alkalmával, egy tanév zárásakor, szeretnénk azt mondani a mai önállósodó
ifjúságról, amit az apostol önmagáról mondott: amikor naggyá lett elhagyta a gyermekhez illő dolgokat. Rá kell
kérdeznünk: mennyire vitt közelebb a mögöttünk eltelt tanév a testi‐lelki‐hitbeli nagykorúság felé? Valóban nagykorúak
lettetek? Annak érzitek magatokat? Valóban elhagytátok a gyermekhez illő dolgokat? Valóban nem úgy szóltok, mint
gyermek, nem úgy gondolkodtok, mint gyermek, s nem úgy értetek, mint gyermek? Hogy hol a határ? Istennek, a
mennyei Atyának oldaláról nézve néha felnőttebb a gyermek, és gyermekebb a felnőtt. Ezt Pál is nagyon jól tudja. Éppen
ezért ajánljuk nektek azt a gondolatot, amit az apostol a folytatásában mond el.
Lányok és fiak! Az apostol azt hagyja rátok, ami gyermeki lelkületet kíván: „Most azért megmarad a hit, remény és szeretet, e
három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.”
Kívánjuk, hogy legyetek Istennek áldott Gyermekei!
BEKŐ ISTVÁN
lelkipásztor

Töprengések 2007 húsvétjára
Székelyudvarhely, 2007. április 6.
“Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.” (1Kor 15,14)
Jézus feltámadásáról értesülő tanítványoknak nem adatott más, mint egy üres sír, egy üzenet a feltámadásról, és
a feltámadott Jézussal való találkozás. Ez utóbbi azonban nem függött tőlük, hanem csak Jézustól, aki ott jelentette meg
magát és akkor, ahol és amikor akarta. A megjelenésnek Ő a szuverén Ura.
A tanítványok magukra maradtak egy hírrel, és egy üres sírral. Mit kezd ilyenkor az ember? Hogyan magyarázza?
Magyarázhatja
‐ racionálisan, mert egy elfogadható megértést szeretne,
‐ kritikusan ‐ semmit el nem fogadva a húsvéti eseményből,
‐ emlékezve Jézus szavaira ‐ amelyek később nyernek értelmet,
‐ összefüggésbe hozva az Írásnak megannyi helyével, amely addig értetlen volt és magyarázat nélküli, de a
feltámadás által új értelmet nyert,
‐ sőt, értelmezheti egzisztenciálisan is, aminek következménye van az életére.
Mi történik akkor, ha Jézus feltámadását csak kritikusan és észérvekkel
akarom magyarázni?
Arra a válaszra jutok, hogy az asszonyok valamit félreértettek, vagy arra, hogy
az üres sír mást jelöl, mint a feltámadást: csalást, lopást. A világtörténelem
legnagyobb csalását.
Ebben az esetben a feltámadásról szóló történet az egész Jézustörténetnek a
csődös vége. Ugyanis az egész egy hazugság. De akkor nincsen húsvét sem!
Akkor nincsen húsvéti hitünk sem! Akkor Jézusnak halálával befejeződött
minden, nem teljesedett be amit mondott, amire életét feltette. Sőt, Pál szerint,
hazugok vagyunk, hisz olyasmit állítunk, ami nem történt meg. Ő ezzel
szemben határozottan vallja, mint történelemben közeli, mint kortárs, hogy
Jézus feltámadása megtörtént.
Hitelt adok‐e azoknak, akik akkor éltek, és élményüket leírták? Elfogadom‐e, hogy valami rendkívülinek kerültek a
hatalmába, aminek eredményeként képesek voltak a halállal is szembenézni? Ők, akik nagypénteken szétszéledtek, akik
előzőleg határozatlanok és gyengék voltak! Valami kibeszélhetetlennek kell történnie, hogy így megváltozzon az ember!
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Szóval, ha a feltámadás csak egy kitalált mítosz, ha nem történt meg, akkor az egész keresztyénség egy nagy csalás, és
hitetés, mert olyasmit hirdetett 2000 éven át, ami nem volt, nem lehetett.
Vajon tisztábban látok én, mint az akkori emberek, akik e hitélményre az egész életet feltették?
Még így is: továbbra is megmaradnak az evangéliumaink, mint nyugtot nem hagyók; megmarad a lelkiismeret furdalása,
hogy mi van akkor, ha mégis mindaz igaz, ami Jézusról elhangzott; s megmarad az Úrnak a szuverén joga, hogy mikor
keres meg és miképpen tesz majd engem meggyőződötté. Talán ez utóbbira várnak a legtöbben.
Ha a feltámadásnak hitelt ad az ember, akkor: van egy híradás, amit nem vet meg; van egy esemény, amely képes
megváltoztatni teljes gondolkodását, emberhez‐világhoz való viszonyát; van egy kitekintés, amely vallja, hogy ha mindez
igaz, ami Jézussal történt, akkor messzemenő következtetéseket lehet levonni a személyes életre nézve.
S végezetül de nem utolsósorban, van egy élő Urunk, aki keres bennünket, és a földi dimenzión túl is számon tart minket.
Most azért megmarad a hír és annak elhívése, az üres sír és annak magyarázása, valamint a várakozás, hogy Ő megérteti,
amit még nem értünk ‐ e három. Ezek között pedig legnagyobb a feltámadott ÚR.
A mi birtokunkban csak az első kettő van. Az utóbbi felől nem mi rendelkezünk. Keressen Ő, és találjon meg minket
ebben a húsvétban is!
BEKŐ ISTVÁN,
lelkipásztor

Te és az Isten
WASS ALBERT novellája
Gondoltál‐e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem
az ember alkotott?
Nézz meg egy virágot! A legegyszerűbbet: nézz meg egy hóvirágot!
Honnan tudja meg bent a föld alatt, hogy odakint már elment a hó s az ágak könnyező rügyein cinkék hintáznak a
napsütésben? Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról, hogy mennyire haladt a világ a tavasszal. Hideg föld
öleli még a gyökeret, de már megindulnak benne az élet
nedvei és moccan a csíra. Felüti kis zöld fejét a nyirkos
falevelek alól. Kinő a szár, utána futnak a levelek. Zöldek. A
föld nedvei összetalálkoznak a napsugárral és zöldre festik a
hajszálereket. Aztán kinyílik a szár, kifeslik a bimbó, előkacag
a virág. Kacag. Szinte hallani lehet.
Nézd meg jól, milyen szép! Milyen szép és milyen
tökéletes. Ember‐művész nem alkotott még hozzá foghatót,
csak másolt. Egy láthatatlan nagy művész keze dolgozik
körülötted.
Néztél vízcseppet mikroszkóp alatt? Mennyi ezer élet nyüzsög
benne. Egy egész világ. Minden vízcsepp egy világ. Minden
világ egy vízcsepp. Önmagáért való zárt egész. A Te
szemedben céltalan, mert nem vagy művész. Művész csak egy
van ezen a világon, egyetlenegy, aki alkot. Napról‐napra,
percről‐percre, mindig újat és mindig ugyanazt.
Nézd a fát! Nézd a hegyet! Nézd meg a folyót vagy a
tengert! És gondold el, hány milliárd vízcsepp van benne, hány milliárd vízcseppbe zárt világ! És aztán gondolj a
csillagokra! Azokra, amiket ismersz, és azokra, amiket nem ismerhetsz. Tiszta éjszakákon nézz föl az égboltra: olyan
éppen, mint a vízcsepp a mikroszkóp alatt. Minden csillag egy élő valami és köztük a Tied, a Föld, talán a legkisebb.
Gondold csak el, hány milliárd vízcsepp lehet még ezen az egyen kívül, amit ismersz.
És akkor gondolj szánalommal azokra, akik el akarják hitetni Veled, hogy nincs Isten. Nincs, mert ez, vagy amaz
így történt. Mert romokban fekszik a házad. Mert meghaltak sokan, akiket szerettél. Mert kevés a kenyér. Mert sok a
nyomorúság. A világban, mondod, nincsen igazság. És a Te világodat érted alatta. A Te külön világodat, ezt az aszfaltos,
vízvezetékes, órabéres és gyárkéményes világot. A nyakkendős, nyúlszőrkalapos, szénhiánnyal küzdő, műhelyszagú és
paragrafusok közé zsúfolt világot. És elfelejted, hogy ezt a világot Te csináltad magadnak. Te és a többi emberek, és így
egyedül ti vagytok felelősek mindazért, ami benne történik.
Istennek semmi köze a házakhoz és az órabérekhez, az általad feltalált bombákhoz és drótsövényekhez, semmi
köze ahhoz, hogy kapsz‐e nyugdíjat vagy sem és hogy meg tudsz‐e élni abból a fizetésből, amit a többi emberek adnak
Neked az önként magadra vállalt munkáért. Isten bele sem néz a számlakönyveidbe, nem törődik a gépeiddel és talán azt
sem tudja, hogy létezik az egyik vízcsepp milliomodik porszemén egy úgynevezett társadalmi rendszer, amit
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mesterségesen fölépítettél magadnak és amivel most nem vagy megelégedve. Ő a csillagrendszerekkel és az ibolyák
gyökerével törődik csupán.
Isten művész, aki megalkotta a világok milliárdjait és pillanatról pillanatra újakat alkot. Amit Ő alkotott, azért
vállalja a felelősséget. Ott minden az Ő elgondolása szerint történik, tiszta és művészi törvények alapján. Ott nincsenek
meglepetések és váratlan fordulatok. Nincs győzelme a gonosznak, mert nincs gonosz. Ezt a fogalmat az ember alkotta és
emelte földöntúli alapzatra, hogy megbocsáthasson magának, ha ostobaságokat cselekszik. A sas nem gonosz, amikor
lecsap a galambra. Fiainak viszi, hogy élhessenek. Művészi rendező keze igazította így a szerepeket, hogy ne
szaporodhassanak el a galambok s ne egyék el az egerek elől a gabonát.
Az ember alkotott magának egy külön világot, a vízcseppen belül. Kiugrott a nagy együttesből, kivonta magát a
művészi rendező keze alól, ácsolt magának külön színpadot, pingált magának külön díszleteket s maga osztja ki
magának a szerepeket benne. Hát ne jajgasson, ha rosszul sikerül az előadás. Ha a kontár módon ácsolt kulisszák olykor
rászakadnak és rozsdás szögekbe veri a fejét. Maga tette oda a szögeket.
Ha rosszul mennek tehát a dolgaid, ne csodálkozz. És főleg ne igyekezz Istenre hárítani a ballépések felelősségét.
Szabad kezet kértél, s Ő, amennyire lehetett, szabad kezet adott. A lerombolt házakért, a drágaságért, a feketepiacért, a
szénhiányért s azért, hogy pénz nélkül maradtál és vakarod a fejed: Ő igazán nem tehet. Talán nem is tud ezekről. Nem
kíváncsi, hogy az Ő rendjén kívül, a sok milliárd vízcsepp közül az egyikben egy izgága kis moszatocska a maga
önteltségéből mire végezte. Neki a hóvirágokra van gondja, meg a madarakra. A csillagokra és a fákra. Meg arra, hogy
szüless és meghalj. És hogy a gyomrod ‐ feltéve, ha mértéktelenségedben el nem rontottad ‐ megeméssze az ételt, amit
adsz neki. Nem felelős, ha szíved idő előtt megunja pumpálni a véredet, mert hanyagul és könnyelműen elrontottad
felesleges izgalmakkal, amiket a magad bosszantására sikerrel kiagyaltál.
Egyáltalában: az Istennek hagyj békét saját világoddal kapcsolatban. Nem várhatod, hogy Ő menjen oda hozzád, ha
magad voltál az, aki fölényes emberi elmédre hivatkozva hátat fordítottál Neki. Te kell fölkeressed Őt, ha vissza akarsz
Hozzá térni. Könnyen megleled, ha igaz és tiszta benned a szándék. Ha nem sértett hiúságodat és csalódott önzésedet
akarod Neki elpanaszolni, hanem egyszerűen csak látni akarod Őt s megnyugodni abban, hogy van.
Ott leled mindég, a műhelyében. A vízcseppben, amit számodra alkotott. Csak nyisd ki a szemedet jól.
Megtalálod a fűszálban, amikor éppen nő. A virágban, mikor a szirmait bontja. A pillangóban, ahogy szárnyra kél. Ott
dolgozik. És ha elég tisztán és elég egyszerűen állasz meg előtte, levetve minden magadra aggatott bohóc‐cicomát, amit
társadalompolitikának, tudománynak vagy előítéletnek nevezel: akkor talán reád is néz. Talán még reád is mosolyog.
Mélységesmély, szelíd művész‐szemével végigsimogat és azt mondja:
‐ Bizony látom, rossz bőrben vagy fiam. Ideje volt, hogy visszatérj közénk.

GYÜLEKEZETEINK ÉLETÉBŐL
Gyülekezetalapítás jubileumán
Tavaszutón, több mint nyolcvan baseli magyar protestáns és római katolikus egyháztag és svájci születésű családtagjaik
alkották a helyi gyülekezet alapításának 55. évfordulóján rendezett ünnepi istentisztelet gyülekezetét. Az igehirdetés
szolgálatát, felkérésünket elfogadva dr. Georg Vischer, Basel város református egyházának egykori egyháztanács‐elnöke
látta el, aki magyar nyelven (!) hirdette köztünk Krisztus evangéliumát. Gyermekkori emlékeit felelevenítve, köszöntő
beszédében Küng‐Hefti Paula emlékezett a kezdetekre.
SzT

Köszöntő beszéd
a Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezet alapításának 55. évfordulója alkalmából tartott hálaadó
Istentiszteleten, 2007. május 20‐án.
Tisztelt Georg Vischer, főtisztelendő püspök úr, tisztelt Szedlák Tibor,
nagytiszteletű lelkész úr, kedves gyülekezet, kedves magyar katolikus
keresztény testvérek és tisztelt vendégek! Szeretettel köszöntök minden
jelenlévőt e hálaadó istentiszteleten!
A presbitérium engem kért fel, hogy néhány szóval emlékezzek meg
gyülekezetünk alapításának 55. évfordulójáról, hisz én a kezdetektől fogva e
közösség tagja vagyok. Személyes élményeimet szeretném most Önökkel
megosztani. Kicsit furcsa kimondanom ”55 évvel ezelőtt”: abban az évben, 1952‐
ben kezdtem az általános iskolát, első osztályos voltam. Frici testvérem még
óvodába járt. Szüleim pedig annak a körülbelül 50 fős magyar ajkú hívő
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keresztény csoportnak voltak a tagjai, akik 1952. február 24‐én Lemesi József, néhai nagytiszteletű lelkésszel összegyűltek a
Peterskirche kápolnájában, hogy a bázeli gyülekezet alapító istentiszteletét megtartsák. Édesapám zongorán kísérte az
énekeket és zsoltárokat. Ez mindannyiunk számára egy rendkívül emlékezetes nap volt! A Peterskirché‐t a bázeli
egyetem bocsátotta rendelkezésünkre. A kápolnában látható egy különleges freskó, mely a Szentháromságot ‐ Atya, Fiú,
Szentlélek ‐ a szokásostól eltérően ábrázolja. Az elterjedt megjelenítés szerint az Atya Isten ‐ szem formájában, a Fiú,
Jézus Krisztus ‐ a Kereszten és a Szentlélek ‐ turtur galamb képében áll előttünk. A bázeli Peterskirché‐ben viszont az
Isteni Egységet, a Trinitást három orca egységesített képében láthatjuk. Egy arc elölről, egy‐egy pedig oldalról néz reánk.
Minderre Vályi‐Nagy Ágnes nagytiszteletű lelkésznő hívta fel a figyelmet az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
2005‐ös beuggen‐i és baseli előadásán. Miután az 1956‐os forradalmat és szabadságharcot leverték, sok magyar talált új
otthonra Bázelban és környékén, így a hirtelen megnövekedett létszámú gyülekezet átköltözhetett a Martinskirché‐be.
Édesanyám a gyülekezet kántora lett, később pedig néha átengedte helyét az orgonánál testvéremnek. Frici már tizenkét
éves korában kísérte a zsoltárokat, habár kicsit gyors tempóban…
Hitoktatásra tizenhárom évesen a münsteri gyülekezet lelkészéhez, Eduard Thurneysen‐hez kerültem. Így
vasárnaponként a többi konfirmandussal együtt a münsteri istentiszteleten kellett részt vennünk, azért hogy az
igehirdetést össze tudjuk foglalni a hittanórára. Amikor egyszer nem volt meg a leckém, magyaráztam a lelkész úrnak,
hogy ez alkalommal a Martinskirché‐ben voltam. Határozottan ellentmondott nekem: „Tíz órakor nincsen istentisztelet a
Martinskirché‐ben!” És így be kellett neki vallanom, hogy a magyar nyelvű istentiszteleten vettem részt. Akkor már
emlékezett arra, hogy a Martinskirché‐t valóban a magyarok rendelkezésére bocsátották, és ettől kezdve nyíltan
mehettem a magyar istentiszteletekre. Szüleim elköltöztek, és egy évvel később egy másik gyülekezetbe kezdtem el járni,
az Elisabethengemeinde‐be, Willy Bremi tiszteletes úrhoz, mely számomra, de az egész családunk számára is akkor egy
nagyon jó megoldás volt.
Édesanyám, Hefti‐Gábory Margit, ahogy mindannyian ismerték Manyi néni, viszont továbbra is a magyar
gyülekezet hűséges kántora maradt 31 éven át, 1952‐től 1983‐ig. A szolgálatot fájó szívvel hagyta abba, de sajnos, muszáj
volt, mivel látása teljesen megromlott. Tőle Pigler Anna művésznő vette át a kántori feladatot. Édesanyámnak nagy
örömére szolgált, amikor 1982. decemberében férjhez mentem Stefan Küng‐höz, mellyel nemcsak nekem kezdődött egy új
szakasz az életemben, hanem édesanyámnak is megkönnyítette az orgonálástól való búcsúvételt.
Gyülekezetünk alapító tagjai közül, az ún. 1945‐ös magyarok közül már alig vannak közöttünk: Tereh‐Winterhofer
Gréti, Galambos‐Jászay Márta, Máthé Judit (hazaköltözött), akikre emlékszem. Édesapám 1976‐ban, édesanyám 2004‐ben
halt meg. Én még ismertem Wanner‐Simon Iloná‐t, és mi mindannyian jól emlékezünk Sárika nénire, Stahel‐Ivánffy
Charlotte‐ra. Lemesi József tiszteletes úr pedig 1979‐ben halt meg. Erre a beszédre készülve örömmel lapozgattam és
olvastam bele A levél című értesítő régi számaiba. Az újság cikkei igen jól tanúskodnak Lemesi József lelkész úr
példamutató és elkötelezett szolgálatáról. Hihetetlen erővel és kitartással szervezte a svájci diaszpórában élő protestáns
magyarok gyülekezeteit és még leírni is sok, hogy volt oly idő, amikor 20 gyülekezet lelki életét gondozta. Magát A levél
újságot is ő alapította. Az értesítő hasábjain rendszeresen találkozunk esszéivel, hol egy közeledő ünnepre készülve, hol
egy hírességre emlékezve, hol pedig egy évfordulót elevenítve fel. Írásaiban szerette a nyelvészeti és irodalmi utalásokat,
és megjegyzéseibe belefűzte a gyülekezet életének eseményeit. A Pünkösdi Találkozók szervezése is az ő nevéhez
fűződik. Minden tevékenységében Isten gondoskodó szeretetét jelenítette meg. Így, mint jó pásztor 27 éven át, egészen
haláláig tartotta össze a Svájcban élő magyar anyanyelvű protestánsokat.
Utolsó gondolatként szeretnék visszaemlékezni a bázeli Magyar Iskolára. 1952‐ben indult meg, Laroche‐Bary Judit
patronátusa alatt. Karácsonykor a Bischofshof nagy termében csárdást táncoltunk, verset szavaltunk, népdalokat
énekeltünk, Galambos Márta néni pedig a zongorán kísért bennünket. A hölgyek megajándékoztak minket, sőt még a
HEKS is hozzájárult a kis ünnepségünkhöz. A rá következő évben újból ott tartottuk a karácsonyi ünnepélyt. A Laroche,
Mátéfi, Pfister és Tereh családok gyermekeivel együtt játszottunk. Amikor 1956‐ban hirtelen megugrott a gyülekezetünk
létszáma, december 6‐án, Mikulás napján, Kiss‐Szabó Júlia Laroche Judit mellé állt és átvette a tanítást a Magyar Iskolában.
Több, mint 25 éven át tanított. Akkor már a magyar nyelv szabályait oktatta. Egy ideig szerda délutánonként Frici
testvéremmel együtt mi is látogattuk az iskolát. Később, mivel a gimnáziumban a szerda délutánok már nem voltak
szabadok, nem tudtunk többé az iskolába menni. De unokatestvérem, Rigó Margó gyermekei az 1980‐as években szintén
jártak a Magyar Iskolába, amely még ma is létezik, Steinegger Eszter vezetése alatt.
E rövid visszatekintés után szeretném gyülekezetünk nevében Borsos Elek és Júlia és az egész presbitérium
hűséges munkáját megköszönni! Hálásak vagyunk Istennek, hogy gyülekezetünket 55 év után is megtartotta, és
jövőnkért aggódva buzgón imádkozunk Hozzá ma is!
KÜNG‐HEFTI PAULA
(magyarra fordította Meszlényi Balla Ria)
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Tisztújítás a badeni gyülekezetben
ʺÉn, Bopp‐Somodi Henrietta, esküszöm a Szentháromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat Isten
dicsőségére, a gyülekezet épülésére, és népünk javára a Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége rendjében
szolgálatként teljesíteni igyekszem. A badeni gyülekezet lelki és anyagi javainak jó sáfára leszek. Isten engem úgy segítsen! Ámen.ʺ
Ezekkel a szavakkal vette át a 2007. április 22‐i badeni istentiszteleten a gyülekezet új elnöke a stafétabotot Deák Lászlótól.
Ahogy arra a leköszönt gyülekezeti elnök maga hívta fel a figyelmet, ez a tisztújítás gyülekezeteink arculatának
átalakulását is jelzi és elő is mozdítja egyben. A svájci magyarnyelvű protestánsok között mindig kevesebben lesznek a
néhai menekültek. Gyülekezeteinknek egyre nagyobb teret és figyelmet kell szentelniük azoknak a magyaroknak, akik
már Svájcban születtek, és akik ‐ha a Kárpát medencéből jönnek is,‐ nem diktatúrák vagy más nyomorúság elől futnak,
hanem tanulmányi‐ és munkalehetőségeket, illetve házastársat követnek, mint Bopp‐Somodi Henrietta maga is. Az ő
bemutatkozását olvashatjuk alább.
SZT

ʺNe mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd,
amit csak parancsolok! Ne félj tőluk, mert én veled leszek, és megmentelek!ʺ
(Jeremiás 1,7‐8.)
Ezzel a személyemnek szánt áldással kezdem bemutatkozásom, ugyanis ez az igeszakasz, április 22‐én nagyon
fontos lett nekem. Hivatalosan ugyanis ettől a naptól vagyok a Baden‐Wettingen Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezet
elnöke.
Igen nagy megtiszteltetésként ért,‐ először csak személyesen Deák Laci bácsitól, a gyülekezet, hosszú évtizedeken
keresztül hűséges elnökétől‐, majd az egész badeni gyülekezettől a felkérés, erre az igen felelősségteljes feladatra, amelyet
természetesen nagy örömmel vettem. Ezúton is köszönöm a gyülekezetem támogató bizalmát, hogy egyhangúlag
megválasztottak az elnöki posztra.
Röviden magamról. Bopp‐Somodi Henriettának hívnak, művészettörténet‐judaisztika szakon végeztem.
Kecskeméten születtem, és a mai napig a Kecskeméti Református Gyülekezetnek is tagja vagyok. Mivel férjem svájci, így
2002‐től élek Svájcban, Seengenben. Férjem, Tobias tanár, két lányunk van: Zsófia (2004) és Mirjam (2005). A hét két
napján dolgozom, mint fotótörténész Aarauban a levéltárban. A badeni gyülekezetbe, mivel lakhelyünkhöz ez esik a
legközelebb, svájci tartózkodásom kezdetétől járunk. Férjem is hűségesen elkísér minden alkalomra, és lányaink is a
kezdetektől, néha kissé aktívabban, mint a gyülekezet többi tagja, de részt vesznek az istentiszteleteken.
Nagyon fontos, még svájci férjemnek is ez a gyülekezet, igazán hazamegyünk ezekre az alkalmakra, jól esik, ha
egy hónapban csak egyszer is, de magyarul halljuk az Igét. Nagy öröm, hogy gyermekeimet is elvihetem oda. Mint
kedves és tisztelt elődöm, Deák László mondja mindig, a koragyerekkorban elkezdett istentiszteleten való részvétel egy
életre kihat, és ezt a véleményt én is osztom. Ezért nekem, és kis családomnak is nagyon fontosak ezek az alkalmak, a
felejthetetlen kávézásokkal az istentiszteletek után, Marika, Babika, Vilma, Edit néni és a többiek utánozhatatlan
süteményeivel együtt.
Én, mint a gyülekezet frissen megválasztott elnöke, az áldásommal kapott Igével, pozitívan tekintek a jövőbe, és
hiszem és kérem Isten segítségét ahhoz, hogy a badeni magyarnyelvű gyülekezetben, még sokáig hirdethessék Isten
Igéjét, az elődeink és utódaink, pedig még évtizedekig vehessenek részt ezeken az alkalmainkon.
Nagyon nagy szükség van az utánpótlásra, de ez, úgy gondolom, nem csak a badeni gyülekezetre érvényes,
hanem a többi magyarnyelvű svájci protestáns közösségre is. Ez pedig mindannyiónknak közös ügye, a fiatalok
szervezése.
Kívánom, és kérem Isten segítségét ahhoz, hogy elődeink itteni munkája, még sokáig gyümölcsöző lehessen.
BOPP‐SOMODI HENRIETTA
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Anyagi helyzetünkről
‐A Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége választmányának tájékoztatója‐
Szövetségünk pénzügyeinek intézését hivatalosan a legutóbbi közgyűlés után vettem át, de a banki formalitások
elhúzódása miatt csak február óta végzem ténylegesen. Ehelyett szeretném megköszönni Gáncs Zsuzsa testvérünk
megbízható és pontos munkáját, aki Debreczeni Zsolt halála óta végezte ezt a feldatot.
A kantonális egyházak támagatását eddig a KIKO‐n (Deutschschweizerische Kirchenkonferenz), keresztül
kaptuk meg, amely azt a tagegyházaktól összegyűjtötte és nekünk átutalta. A legutóbbi KIKO‐közgyűlésen megszavazták
sajnos, hogy a magyar lelkigondozás pénzügyi adminisztrációját 2007 végével felfüggesztik. Ez azt jelentette, hogy eztán
nekünk magunknak kell a kantonális egyházakkal tárgyalnunk, őket újra és újra a Szövetség létjogosultságáról
meggyőznünk. Első lépésként március elején egy négytagú csoport kereste fel Ruedi Reich zürichi egyházelnököt, aki a
magyar protestáns lelkigondozás ügyét eddig is a szívén viselte. A delgációban Deák Péter, Gyarmathy György, Szöllősy Pál
és Szedlák Tibor lelkészünk vett részt. A fogadtatás meleg és barátságos, a megbeszélés bensőséges és megértő, az
eredmény pedig több volt, mint amit várhattunk. A dolgozószoba falán lévő Bullinger képre mutatva Ruedi Reich már a
bevezetőben hangsúlyozta, hogy a zürichi egyház már ötszáz éve nyitott Európa felé, ahogy jó kapcsolatok ápolását ma is
alapvető feladatának tekinti. Ruedi Reich már előzőleg tárgyalt azokkal az egyházakkal, akik a svájci magyar
lelkigondozást eddig is támogatták és abban állapodott meg velük, hogy az évi kb 60.000 frank felét Zürich kanton, a
másik felét pedig a észak‐keleti (Basel, Solothurn, Aargau) egyházak közösen viselik. A zürichi vállalás négy évre
érvényes, a többi kanton egyenlőre 2008‐ra kötelezte el magát. Nagy segítséget jelent nekünk az is, hogy minden
gondunkkal‐bajunkkal ezután Ruedi Reich‐hoz fordulhatunk, a többi egyház felé ő személyesen közvetít.
Hálával tartozunk Istenünknek azért a gondoskodásért, amivel a svájci magyar protestáns lelkigondozást tovább
is működni, élni hagyja. Meg vagyok győzdve arról is, hogy mindaddig, amíg tagjaink nem adják fel ezt a szolgálatot,
ameddig áldozattal részt vállalnak ennek fennmaradása érdekében, addig lesz Istennek tetsző jövőnk is.
DEÁK PÉTER,
Szövetségi Pénztáros

‐Köszönőlevél Ruedi Reich zürichi egyháztanács elnökének‐
„Sehr geehrter, lieber Herr Kirchenratspräsident,
An der heutigen in Zürich abgehaltenen Sitzung des Vorstandes haben die Mitglieder der Delegation unseres Bundes ‐ die
Herren Péter Deák, Prof. Georg Gyarmathy, Pfr. Tibor Szedlák und der Rechtsunterzeichnende ‐ über das Gespräch informiert, das
sie am 12. März d.J. mit Ihnen führen durften.
Der Vorstand hat mit grosser Erleichterung und Dankbarkeit zur Kenntnis genommen, dass Sie sich namens der evang.‐ref.
Landeskirche des Kantons Zürich bereit erklären, die ungarischsprachige protestantische Seelsorge in der deutschen Schweiz im
bisherigen Rahmen weiterhin zu unterstützen. Wir sind auch sehr froh über die Zusage der Kantonalkirchen der Nordwestschweiz
(AG, BL, BS, und SO), die bis anhin gewährte finanzielle Unterstützung unserem Bund jedenfalls bis Ende 2008 ‐ evtl. auch darüber
hinaus ‐ zukommen zu lassen.
Der Vorstand hat uns einmütig beauftragt, Ihnen für die uns nach wie vor gewährte moralische und finanzielle Hilfe, für Ihr
Einstehen für Sache der ungarischen Seelsorge in der Schweiz, unsere tiefe Dankbarkeit auszusprechen. Wir bitten Sie, unseren Dank
bei Gelegenheit auch den Vertretern jener Kantonalkirchen zu übermitteln, die einen Beitrag zur Fortführung der ungarischen
Seelsorge leisten.
Die Vorsteher unserer sechs Kirchgemeinden und unseres Bundes, wie auch unser junger Pfarrer, sind fest entschlossen,
unsere Arbeit fortzusetzen, solange uns Gott die Kraft dazu gibt und solange der Anspruch auf die Verkündigung des Evangeliums
in unserer Muttersprache besteht. Dieser dürfte in den kommenden Jahren infolge des Zuzugs junger Ungaren aus den EU‐Ländern
Ungarn, der Slowakei und Rumänien in die Schweiz eher noch zunehmen.
Wir grüssen Sie, lieber Herr Dr. Reich, in christlicher Verbundenheit,
FERENC PATAKY

PAUL SZÖLLŐSY

Präsident

Ehrenpräsident

“
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További gyülekezeti események

Hálaadás: 2007. április 26‐án látta meg a
napvilágot Jónás Albert és Kinga ‐a berni gyülekezet
elnöke és felesége‐ és elsőszülött gyermeke, Félix.
Röviddel lapzártánk előtt pedig Hollandiából érkezett
Jonathán István születésének híre. A Szövetség egykori
lelkipásztorának Szabó Emőkének és férjének Jan‐Peter
van Bolhuisnak első gyermeke 2007. június 2‐án jött
világra. Istennek hála, mindkét kisfiú erős és egészséges.
Szerető Istenünk védelmét, áldását és gondviselését
kérjük a kisgyermekeknek és szüleiknek! „Bizony, az ÚR
ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt.
127,3)
Keresztelés: A berni Viktoriaheim kápolnájában
2007. február 11‐én, Pópa Péter atya és Szedlák Tibor
lelkipásztor közös szolgálatával kereszteltük meg Turai
András és Lídia kisfiát, Ábel Andrást, aki azóta a berni
istentiszteleti közösség oszlopos tagjává nőtte ki magát.
Ábel keresztelési Igéje: „Nem engedi, hogy lábad
megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.” (Zsolt. 121,3)
Esketés: 2007. május 26‐án Thalwil római
katolikus templomában többnyelvű, ökumenikus
esketési szertartás keretei közt házasságát megáldatta
Lisette Gonzales és Révész Csaba. Az ecuadori és magyar
származású házastársak Zürichben élnek. Isten áldja
meg közös életüket! „Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol
te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened
az én Istenem.” (Ruth 1,16)
Halálesetek: Az elmúlt félévben, a baseli
gyülekezetünkben
Vischer‐Bodoky
Dorottyától
búcsúztunk, akit súlyos és hosszantartó, mégis hatalmas
türelemmel és méltósággal viselt betegségéből szólította
magához Mennyei Atyánk.
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és
higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha
nem így volna, vajon mondtam volna‐e nektek, hogy elmegyek
helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet
készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek
titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” (Ján. 14,1‐3)
Gyülekezeti tisztújítás: Lapunkban már
beszámoltunk a badeni gyülekezet új elnökének, Bopp‐
Somodi Henriettának a beiktatásáról.
2007. április 1‐én, a berni gyülekezet istentiszteletén
szintén ünnepélyes eskütétellel vette fel a presbiteri
tisztséggel járó szolgálatot Gönczy Katalin testvérünk, aki
áldásként az 50. Zsoltár 14‐15. Verseit kapta:
„Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett
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fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!
Én megszabadítalak és te dicsőítesz engem.”
E helyütt is köszönetet mondunk a berni presbiteri
tisztségéről lemondott Lutring‐Moser Máriának, aki
szolgálati ideje alatt energikusan, teljes szívvel
fáradozott a gyülekezet gondozásában és építésében!
Távozását mély sajnálattal, de megértéssel fogadjuk.
Rendkívüli gyülekezeti alkalmaink: Advent
első vasárnapján, 2006. december 3‐án dr. Samuel Lutz, a
Bern‐Jura‐Solothurni
Református
Egyház
zsinati
tanácsának elnöke volt a berni gyülekezet vendége.
Tiszta, elgondolkodtató igehirdetése sokunk számára
emlékezetes maradt.
2006. december 9‐én, Hieble Erika szolgálatával
Baselben, másnap pedig Bern‐Bümplitzben, Pópa Péter és
Szedlák Tibor szolgálatával megtartottuk szokásos
ökumenikus adventi ünnepségeinket.
A keresztyén egységért tartott
imahét
vasárnapján ‐2007. január 21‐én‐ két gyülekezetünkben
is ökumenikus istentiszteleten vettünk részt. A zürichi
Grossmünsterben
Ravasz
Hajnalka,
a
badeni
Stadtkirchében, nyolc keresztyén gyülekezet közös
istentiszteletén pedig Szedlák Tibor képviselte a helyi
magyar protestáns gyülekezeteket.
2007. március 4‐én a berni német evangélikus és
a magyar protestáns gyülekezetek ismét közös
istentiszteletet tartottak. Harald Möhle prédikációja után
Szedlák Tibor az úrvacsorai liturgiával szolgált.
Egyházzenei élményekben is lehetett részünk a
tavasz folyamán. 2007. március 16‐án, a böjti időszakhoz
illően, Liszt Ferenc Via Crucis című kompozícióját adta
elő Serman Éva (zongora) és Lukas Finschi (ének), a
luzerni gyülekezet német‐ és magyarnyelvű zenés
áhítatán. Igemagyarázatot Szedlák Tibor tartott. A
gyülekezet tagjainak hála, az egybegyűlteket ez
alkalommal is gazdag büfé várta az alkalom után.
Néhány héttel később a Debreceni Református
Kollégium Berkesi Sándor vezette Kántusa érkezett
Svájcba. Sajnos a magyar közösségek ez alkalommal
nem reagáltak olyan élénken a világhírű kórus
jövetelére, mint a Kántus legutóbbi svájci útja során,
1987‐ben. A berni gyülekezetünk templomában azonban
így egy felemelő, lelkileg nagyon meggazdagító
hangversenynek lehettünk hálás hallgatói 2007. április 2‐
án, Nagyhét hétfőjén.
A nyár lassú közeledtével gyülekezeti kiscsoportjaink is
szívesen hagyják maguk mögött a gyülekezeti termeket,
és egyszer‐egyszer házaknál jönnek össze. 2007. május 2‐
án Hirt‐Csukovits Mária vendégszeretetét élvezve
tarthattunk házi bibliaórát bielben; június 5‐én pedig
Deák Péter meghívására a zürichi Neumünster kertjében
gyűlhettünk
össze
szezonzáró
bibliaóránkra.
Lapzártánkkor a badeni gyülekezetben készülünk házi
családi bibliaórára –június 10‐én a Bopp család seengeni
otthonában; és a berni gyülekezeti ifjúság csoportja is
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ilyen formában –a Szedlák házaspárnál Uetendorfban,
június 13‐án‐ kívánja megtartani a nyáriszünet előtti
utolsó alkalmát.
Köszönetmondás: A 2006 decemberétől 2007
júniusáig terjedő időszakban csak úgy lehetett ilyen sok
gyülekezeti alkalmat megtartani, hogy a Szövetség
lelkipásztora komoly segítséget kapott Berke Eszter
kolozsvári teológiai hallgatótól, Horváth Gáspár
budapesti segédlelkésztől (mindketten a berni egyetem
hittudományi karának ösztöndíjasai voltak a 2006‐07‐es
tanévben), és Ravasz Hajnalka lelkipásztortól. Isten iránti
hálával köszönöm meg helyetteseink segítőkészségét és
munkáját!
Köszönőlevél A Berni Magyarnyelvű Protestáns
Gyülekezetnek:
Kedves Testvéreim!
Az egységes magyar református énekeskönyv
megjelenése és erdélyi bevezetése énekreformot jelent az
itteni református egyházban. Mivelhogy a jelenleg még
használatban levő régi énekeskönyv énekanyaga
szegényesebb
az
újonnan
bevezetésre
kerülő
énekeskönyv anyagánál, komoly megpróbáltatást jelent
a gyülekezetekben, ahol a réginek évszázados
használatát kell megújítani. Új énekeket kell tanulni, és
régi énekeket kell újratanulni.
Mi, a Székelyudvarhelyi Református Kollégium
elnöksége úgy látjuk helyesnek, ha az egyházzenei
reformban űttörőkké válunk, és a gyülekezeteink
segítségére leszünk azáltal, hogy a jövő nemzedéket az
új énekeskönyv énekeire megtanítjuk. Ennek érdekében,
egyházzenészekkel
karöltve
elkészítettünk
egy
tervezetet, amely az új énekeskönyvnek kivonata
lehetne, amit az ifjúság az iskolában tanulhatna vagy az
ifjúsági alkalmakon használhatna.
Köszönettel és hálával tartozunk segítségetekért,
amelyben felvállaltátok a Székelyudvarhelyi Református
Kollégium ezt a kezdeményezését, és perselyes
adományotokkal támogatjátok az énekeskönyv kiadását.
Kívánjuk, hogy Isten áldja meg gazdagon
életeteket és adjon nektek reményteljes jövendőt és
megtartatást a nyugati végeken! Testvéri szeretettel,
BEKŐ ISTVÁN,
a Székelyudvarhelyi
Backamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium
lelkipásztora
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jelleggel működik, ezért a felvételek minden érdeklődő
számára díjmentesen elérhetőek.
Kérdéseivel, kéréseivel forduljon Szedlák Tibor
lelkipásztorhoz!
Kedves Testvérek! Nagylelkű céladományaiknak hála,
eddig majd’ 900 CD‐t adhattunk, vagy postázhattunk az
érdeklődőknek! Nagyon köszönjük!
SZEDLÁK TIBOR

Magyarnyelvű istentiszteletek Párizsban
Szeretettel várja istentiszteleteire a Franciaországi
Magyar Protestáns Egyház minden hónap első
vasárnapján 17 órai kezdettel a St. Esprit templomban (5
Rue Roquépine, 75008 Paris, CCP 7 309 63 F Paris;
Metro: St Augustin; tel: 06 83 21 70 77).
Az istentiszteletek előtt 15:30‐tól T. Pulai Edina,
református lelkész hittanórát tart.
A gyülekezet alapításának 80. évfordulóján ünnepi
istentisztelet tartunk 2007. december 2‐án.
MESTER DE PARAJD LÁSZLÓ (főgondnok), HEDDAD ANNE MARIE,
(gondnok)

Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó
2007. július 17‐21. között Sárospatakon, fesztiválos jellegű,
gazdag programmal várjuk a református fiatalokat
széles e világról. Regisztráció, hírlevél és részletes
program: http://csillag.reformatus.hu
ÓDOR BALÁZS

ʺErdélyország az én hazámʺ
Erdélyből elszármazottak és Erdély szimpatizánsok
világtalálkozóját rendezzük 2007. augusztus 18‐19‐20‐án,
a Duna‐kanyarban Verőcén, a Csattogó‐völgyben.
Mindenkit szeretettel várunk! Részletes program és
információ: http://www.erdelyhon.hu
BÓDIS LORÁNT

Minden kedves Testvérünket kérünk, hogy tegyen
eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, ezzel is segítve a
magyarnyelvű lelkigondozás fennmaradását Svájcban.
A tagdíjak egy évre szóló összege a hátlapon található.
Minden
adományt
vagy
felülfizetést
hálásan
köszönünk, amit a 12.127.208.0 UBS számlára lehet
befizetni.
Kihez fordulhatok a helyi gyülekezetekben?

FIGYELEMRE MÉLTÓ

Baden

Igehirdetések CD‐n!
Nem tud eljutni istentiszteleteinkre? Ha kívánja, az
igehirdetések mennek el Önhöz! Az Efézusi levélről,
Illés prófétáról, és a gyülekezeti tagjaink által választott
zsoltárokról szóló prédikáció‐sorozat mellett Újév,
Karácsony, Nagypéntek, Húsvét és Pünkösd ünnepein
elhangzott igehirdetések, és német nyelvű prédikációk is
elérhetőek CD‐lemezen. A felvételek bármilyen CD‐
lejátszón meghallgathatóak. Ez a szolgálatunk missziós

Basel
Bern/Biel
Luzern
St.
Gallen
Zürich

Bopp‐Somodi Henrietta – elnök  Altweg 1, 5707 Seengen
 062 777 25 38  familiebopp@bluewin.ch
Borsos Elek – elnök  Muttenzerstr. 137, 4127 Birsfelden
 061 313 07 34  borsos@mydiax.ch
Jónás Albert – elnök  Gesellschaftsstr. 30, 3012 Bern 
031 301 32 46  albert.jonas@gymneufeld.ch
Egger Éva – elnök  Libellenstr. 50, 6004 Luzern  041
420 31 00  egger_eva@hotmail.com
Hieble Erika – lelkész/elnök  Oberthalhofen 16, D‐
88167 Stiefenhofen  +49 8383 922 488 
hiebleri@freemail.hu
Bíró Gyula – elnök  Am Balsberg 32, 8302 Kloten  044
814 01 17
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KITEKINTÉS
Tavaszi konferenciák
Holzhausen, 2007. március 30. ‐ április 6.
A
Nyugat‐Európai
Magyar
Presbiteri
Konferencia az idén már ötödször került megrendezésre.
Lelkészek,
egyházi
felügyelők,
gondnokok
és
presbiterek voltunk együtt, több mint ötvenen. Ez
alkalommal egyháztörténetről hallhattunk. Dr. Pósfay
György Genfből, Molnár‐Veres Pál Stockholmból, Dr.
Hermán János Zwolleból, és Dr. Rázmány Csaba
Budapestről, a reformáció koráról és magyarországi
elterjedéséről tartottak érdekes előadásokat. Nagyon
sok fontos dolgot hallottunk erről a korszakról, ami
nekünk laikusoknak új volt. Az egyéni és csoportos
megbeszélések is jelentős szerepet játszanak abban, hogy
egymástól
tanuljunk
és
gyülekezeteinkben
is
hasznosítani tudjuk a hallottakat.
A konferencia kiértékelésénél mindenki megegyezett
abban, hogy ez az összejövetel továbbra is szükséges a
presbiterek
továbbképzésében.
Mindezt
alapos
szervezőmunka előzte meg a vezetőség részéről: Varga
Pálnak és Jaskó Irénnek is köszönhetjük, hogy a
konferencia jól sikerült.
Közös virágvasárnapi istentisztelet zárta a
presbiterek kétnapos együttlétét és nyitotta meg egyben
az Ifjúsági Konferenciát. Voltunk néhányan olyan
szerencsések, hogy ennek az alkalmain is részt tudtunk
venni. A név „ifjúsági“ nem egészen felel meg a
valóságnak. Igaz, hogy sok fiatal résztvevője van, de
korosztályom is már évek óta szép számban képviselteti
magát, és külön program várja a gyermekek is már pár
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hónapos kortól, akik nagyon jól érzik magukat ebben a
társaságban.
Az ifjúsági konferencia témája a küldetésünk volt. Ezt
bibliatanulmányokon, előadásokon, esti áhítatokon,
csoportos foglalkozásokon jártuk körül, beszéltük meg
és elgondolkoztunk azon, hogy mit jelent ez a tudatos
keresztyéni magatartás egyénileg és a gyülekezeti
munkánkban. Tapasztalt előadóink a Biblia alapján a
korosztályok szempontjából vegyes társasághoz szóltak
és megértették velünk, hogy mit is jelent a világban úgy
járnunk, hogy Istentől kapott küldetésünk van.
Zászkaliczky Pál lelkész Timóteushoz írt 2. levél alapján
adott segítséget a küldetés betöltéséhez. Viktor István
lelkész szintén az Igével alapozta meg azt a sok jó
útmutatást számunkra, amelyeket ezzel a témával
kapcsolatban nekünk elmondott. Balogh Zoltán fiatalabb
lelkipásztorként más szempontok szerint tárgyalta
témánkat. Hangsúlyozta azt is, hogy kik felé szólhat, és
kik
számítanak
a
küldetésünkre.
Érdekes
megfogalmazásban beszélt arról is, hogy Magyarország
felé is lehet feladatunk.
A délutáni csoport megbeszélésekben mindenki
elmondhatta a véleményét, tapasztalatait, vagy
kérdéseit. Az esti programokban gazdag zenei
élményben is volt részünk, Gárdonyi Dániel és Teleki
Gergő szereplésének hála. Ifjúsági lelkészeink és ifjúsági
vezetőink ezt a konferenciát is nagyon jól előkészítették.
A szövetség korábbi lelkésze, Szabó Emőke is szerepet
vállalt ebben, ahogy Joób Szilárd és az egész Joób család
is sokat dolgozott azért, hogy minden jól és rendben
menjen.
Istennek legyen hála ezekért az alkalmakért és
azért a szeretetteljes együttlétért, amit ott tapasztaltunk!
LUDVÁN ÉVA

Magyarnyelvű protestáns istentiszteletek
2007. július – december
Dátum

Baden

Basel

Bern

Biel

Luzern

St.Gallen

Zürich

Genf

Lausanne

Parkstr. 1

Lukaskirche
Winkelriedpl

Antonierhaus
Postgasse62

Farelhaus
Ob.Quai12

Lukaskirche
ZwingliSaal

Heiligkreuz
Gemeindesaal

Gr.Münster
Helferei
Kirchgasse13

St.Léger
20

Av.Villamont
13

Júl.
Aug.

Július hónapban és augusztus első felében a rendszeres gyülekezeti alkalmak szünetelnek.
Istentiszteleteink augusztus 19‐én, hétközi alkalmaink szeptemberben indulnak újra.
19
26

10:30ökSzT

17:00ökSzT

18:00*SzT

2

10:00*SzT
10:30SzT

17:00SzT

10:00LR

9

Szept.

16:00H

16
23

16:00*SzT

10:30H

17:00SzT

17:00*HE

18:00SzT

10:00SzT

10:00ök*X
16:00SzT

11:00

30
7

Okt.

10:30SzT

10:00LR
16:00SzT

21
28

10:30SzT

17:00SzTY

17:00HE

18:00SzT

4

Nov.

17:00SzT

14

10:00SzT
10:30SzT

16:00SzT

11:00

17:00SzT

10:00LR

11

16:00SzT

18

10:30* Basel, a Szövetség évi rendes közgyűlése

25

15:00ökHZ

18:00SzT

16:00H
10:00SzT

16:00SzT

11:00

2

10:00LR

8

16:00SzT[
16:00ökSzT\

9

Dec.

16

16:00H
16:00*SzT

17:00*H

10:00*LR

23
25
26

10:30*SzT

17:00*H

10:00*H

16:00*SzT

15:00*SzT

30
Jelmagyarázat

*: úrvacsora

ök: ökumenikus

LR: Luczky Réka

H: helyettes

SzT: Szedlák Tibor

HE: Hieble‐Novák Erika

X Szept. 16. Zürich: Dank‐, Buss‐ und Bettag – nemzetközi ökumenikus istentisztelet a Zwinglikirchében (Ämtlerstr. 23)
Y Okt. 21. Bern: Ünnepi istentisztelet és megemlékezés az Antonierhausban.
Z Okt. 21. Zürich: Ökumenikus ünnepi istentisztelet és megemlékezés a Neumünster gyülekezeti házában (Seefeldstr. 91).
[ Dec. 8. Basel: Ökumenikus adventi ünnepély a Lukaskirche 1. emeleti nagytermében (Winkelriedplatz 6)
\ Dec. 9. Bern: Ökumenikus adventi ünnepély Bümpliz római katolikus templomában a Morgenstrassén.

Kiscsoportos alkalmaink
Basel

Bibliaóra szeptember 13‐val kezdődően minden csütörtökön 16:00‐kor a Florastr. 12 sz. alatt.

Bern

Bibliaóra 18:00‐kor az Antonierhaus (Postgasse 62) Freskó‐termében az alábbi szerdákon:
szept. 5, 19; okt. 10, 24; nov. 7, 21; dec. 5, 19.
Ifjúsági bibliaóra 19:30‐kor az Antonierhaus (Postgasse 62) Freskó‐termében az alábbi szerdákon:
szept. 12; okt. 3, 17, 31; nov. 14, 28; dec. 12.

Genf

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

Bibliaóra 15:00‐kor a az alábbi keddeken: szept. 4; okt. 2; nov. 6; dec. 4.
Ifjúsági bibliaóra 19:00‐kor a Grossmünster Helferei‐ban (GRH) ill. a Hirschengraben 7 alatt (HG7) a
Zürich
következő keddeken: szept. 11 GRH, 25 HG7; okt. 9 GRH, 23 HG7; nov. 13 GRH, 19 HG7; dec. 11 GRH.
Mi‐Ma Kör havonta egyszer, csütörtök esténként hirdetés szerint.

A levél
A Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek értesítője
Megjelenik évente kétszer: júniusban és karácsonykor
A szerkesztőbizottság tagjai:
Kiss Boldizsár (felelős szerkesztő), Jónás Albert (technikai
szerkesztő), Küng‐Hefti Paula, Szedlák Tibor

Elnök
Pataky Ferenc
Rütistr. 2,
CH‐5400 Baden
Tel/Fax: 056 222 1720
ferenc.pataky@usz.ch

Tagdíjak (1 évre)
Család

100.‐

Egyedülálló

80.‐

Nyugdíjas / diák család

50.‐

Egyedülálló diák / nyugdíjas

40.‐

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

Honlapunk

www.protestans.ch

