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Reményik Sándor:
			
Vagy-vagy

Vagy egy nagy mű, - vagy egy nagy szenvedély.
Vagy égő nyár, - vagy gyémántfényű tél.
Vagy az Úristen, - vagy az emberek.
Vagy a kolostor, - vagy fészek-meleg.
Vagy a csúcsok nagy, edző hidege,
Vagy egy asszony simogató keze.
Vagy fent, vagy lent, élőn, halálra-váltan,
Jaj, csak ne felemásan, felemásan!
1934. május 19.

Nem, … hanem
Budapesti
lelkészi
szolgálatom
idején
többekkel is találkoztam, akik büszkén emlékeztek
annak az őket egykor megkeresztelő lelkésznek a
nevére. Nem egyszer hallottam ezt a bemutatkozást:
„X. Y. vagyok, és Ravasz László keresztelt meg a
Kálvin téren.” (Egyértelműen a magyar reformátusság
e kiemelkedő püspöke volt a legnépszerűbb.) Minden
ilyen alkalommal megfogalmazódott bennem a kérdés,
hogy ezek az egyháztagjaink ilyen megbecsüléssel
gondolnak-e arra a névre is, amelyre meg lettek
keresztelve: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére?
A korinthusi gyülekezet tagjai közül sokan
egészen nyilvánvalóan nem láttak túl az őket
megkeresztelő egyházi szolgán. Mindenki így beszél
köztetek: ’Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én
pedig Krisztusé.’ Hát részekre szakítható-e Krisztus?
Talán Pál feszíttetett meg értetek, vagy Pál nevére
keresztelkedtetek meg? (1Kor. 1,12-13) Az apostolnak
szembe kellet néznie azzal, hogy egy torzsalkodó
gyülekezetben még egy ilyen szent és fontos dolog
is, mint a keresztség, akadályává lehet annak,
ami a legfontosabb: a megtérés evangéliumának
meghallásában és megtartásában. Ebben a helyzetben
írja Pál ezeket a szavakat: Nem azért küldött
engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az
evangéliumot hirdessem.” (1Kor. 1,14-17)

Bizonyos helyzetek radikális döntést követelnek,
amelyben a legfontosabb kedvéért fel kell adni
a fontosat. „Nem azért küldött engem Krisztus,
hogy …” – sokan elmondják ezt úgy, hogy egészen
hosszú listáját fűzik hozzá azoknak a feladatoknak,
szolgálatoknak és lehetőségeknek, amelyre nem
éreznek indíttatást. Legtöbbjük szájából annak az
embernek a keserűségével hangzik ez, aki nem látja
Istentől kapott adottságait, kegyelmi ajándékait, és
csak azt tudja felsorolni, hogy mi mindenben vallott
már kudarcot.
Sajnos kevesebben vannak azok, akik úgy mondanak
nemet, hogy azt hanem követi. Ezek azt is tudják, hogy
mire kaptak küldetést Krisztustól, nem csak azt, hogy
mi mindenre nem. Az így kimondott nemek végső
soron egy igenben gyökereznek: amikor elfogadom
Uram és Megváltóm nekem adott küldetését, akkor
elutasítom azt, ami ennek csak kerékkötője lenne.
Minden ilyen nem egyben egy hanem is, azaz arra a
legfontosabb küldetésre mondott igen megerősítése. A
hanem nélküli nemek azonban veszélyesek, semmibe,
ürességbe és pusztulásba vezetnek. Legyünk velük
óvatosak!
Testvér! Téged Miért küldött Krisztus?
Elhívhatott-e, adhatott-e már küldetést Neked?
(Folytatás a 3. oldalon)
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Szedlák Tibor búcsúztatása Zürichben
Ruedi Reich egyházelnök ünnepi igehirdetése

Zürichi Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezet
2008. június 8-án ünnepélyes istentisztelettel búcsúzott
el Szövetségünk lelkipásztorától. Szedlák Tibor
református lelkész 2005. augusztus 1. óta látta el a Svájci
Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetségébe
tömörült hét gyülekezet közül Baden, Basel, Bern, Biel,
Luzern és Zürich gyülekezeteinek lelkigondozását,
eleinte Ravasz Hajnalka segédlelkésszel együtt, majd
másfél év óta egyedül. A hat gyülekezeti helyen teljesített
szolgálat – rendszeres istentiszteletek, felnőtt és ifjúsági
bibliaórák tartása, gyülekezeti tagok látogatása,
kazuáliák, gyülekezeti lapunk szerkesztésében és
különböző alkalmak, találkozók szervezésében való
közreműködés – rendkívüli elhivatottságot követelt
meg, amelynek Tibor nagy felkészültséggel, lelkesen
tett eleget. Az időt és erőt, amit erre áldozott, azonban
családi életétől és készülő doktori munkájától kellett
elvonnia. Érthető tehát, hogy három év leteltével,
miután feleségét egy Berntől távol eső község
lelkészévé választották, az amerikai teológiai fakultás
pedig megsürgette ott megkezdett doktori munkája
bevégzését, július 31-i hatállyal lemondott lelkipásztori
tisztéről.
A gyülekezet és lelkésze meghívására az
ünnepi alkalmon Pfr. Dr. Ruedi Reich, Zürich Kanton
ev.-ref. Egyháztanácsának elnöke hirdette az igét, mely
Péter 1. levele 3. fejezetének 15. versére épült. „Az ige
a reményről szól, amely Krisztus ajándéka” – mondotta
az egyházelnök, aki örömét fejezte ki, hogy ezen a
vasárnapon Zürichben két idegen nyelvű gyülekezetben
is szolgálhat: reggel a koreai reformátusoknál, most
délután pedig a magyar protestánsoknál. A Zürichi
Református Egyház számára hála és remény forrása a
genfi s a zürichi reformáció elterjedése a világban. Az
Evangélium a megbékélés és a remény erejét viszi el a
népekhez, amelyek oly sokat szenvedtek a háborúk s

az engesztelhetetlenség miatt. Az idegen nyelvű vagy
emigráns gyülekezetek számára – fejtette ki Ruedi
Reich – fontos az anyanyelv, az, hogy anyanyelvükön
tudjanak imádkozni, énekelni, az
igét hallgatni. Ez a hazát is jelenti azoknak, akik
szülőhazájukon kívül élnek. Ezért mi is fontosnak
tartjuk – hangsúlyozta az elnök, – hogy a magyar
gyülekezeteknek
saját
lelkészük
legyen,
aki
anyanyelvükön szolgál örömükben, bánatukban,
életükben és halálukban, és ezt a Zürichi Református
Egyház szervezetileg és anyagilag is támogatja. De ne
feledjük, hogy nekünk az Evangélium szerint egy közös
hazánk van, az Egyház. „Az Urat, a Krisztust tartsátok
szentnek... Ő a mi reménységünk, hogy jobb emberekké
váljunk, hogy egy jobb világért munkálkodjunk – s erröl
adjunk számot mindenkinek, aki számon kéri tőletek
a bennetek élő reménységet” – fejeződött be a mély
benyomást tett prédikáció.

Az istentisztelet végén Bíró Gyula, a zürichi
presbitérium elnöke méltatta Szedlák Tibor szolgálatát,
majd Deák Péter presbiter köszönte meg Ruedi
Reichnek a magyar gyülekezeteknek nyújtott erkölcsi
és anyagi támogatást. Az ajándékok átadása után
még szeretetvendégségre, kötetlen beszélgetésre
maradt együtt a gyülekezet. Ennek során Reich elnök
megerősítette, hogy amíg a svájci magyar protestáns
hívők részéről megvan az igény és az áldozatkészség
is a magyar nyelvű lelkigondozás fenntartására,
úgy számíthatnak a zürichi és az északnyugat-svájci
testvéregyházak segítségére.
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Nem, … hanem
(Folytatás az 1. oldalról)

Bizonyos helyzetek radikális döntést követelnek,
amelyben a legfontosabb kedvéért fel kell adni a
fontosat.
Sohasem terveztem, hogy a Svájci Magyarnyelvű
Protestáns Gyülekezetek Szövetsége lelkészi teendőit
egyedül, teljes állásban látom majd el. 2005 tavaszán
örömmel és sok munkával készültünk arra, hogy Hieble
Erikával közösen vállaljuk fel ezt a munkát. Elképzeléseink
szerint ő ennek a szolgálatnak egynegyedét vette volna
vállára, én háromnegyedét. Szolgatársam egészsége
azonban ezt nem tette lehetővé, így annak az évnek
nyarán egyedül álltam munkába. Akkor még magától
értetődőnek tekintette a Szövetség, hogy keres valakit,
akivel az eredeti tervek szerint megoszthatom a hat
gyülekezet adta feladatokat, azonban Ravasz Hajnalka
lelkésznő lemondása után erre már kísérletet sem
tett szövetségünk választmánya. Egyedül feleségem
dédelgette a reményt még egy darabig, hogy nem
maradok egyedül ennyi munkával: ő nagyon komoly
áldozatokat hozott az elmúlt három évben, amely sok
egyéb mellett azt is bebizonyította, hogy ez az állás bizony
nem családos embernek való.
Visszatekintve meg kell vallanom, hogy
nagyon naivan fogadtam el a Szövetség felkérését
ennek a lelkészi szolgálatnak a betöltésére, amikor azt
gondoltam, hogy a doktori munkám mellett, mintegy
másodsorban elláthatom ezt. Három év tapasztalata
mutatja, hogy gyülekezeteink nem fogadják el, ha
lelkészük másodsorban foglalkozik velük. Elsők akarnak
lenni lelkipásztoruk prioritási listáján, és nem osztoznak
az ő figyelmén, idején és energiáján senkivel és semmivel
sem. És ezért senki ne is ítéljen el egyetlen gyülekezetet
sem!
Én magam is egyre inkább azon a véleményen vagyok,
hogy gyülekezeti szolgálatot csak úgy vállaljon egy
lelkipásztor, ha ezt nem valamilyen más professzionális
tevékenysége mellett teszi. Gyülekezetek teljes embert
érdemelnek, és a mieinkhez hasonló kicsi, labilis
egzisztenciájú missziós- és szórvány-egyházközségek
különösen is sok lelkészi figyelmet igényelnek. Amíg
azonban ez nem kell, hogy a lelkipásztor családi életének
kárára legyen, addig nincs ebben semmi kivetnivaló.
Tegyenek meg mindent, erre biztatom Önöket, hogy
utódom ne kényszerüljön megosztani figyelmét a svájci
magyarnyelvű protestáns gyülekezet és valamilyen más
elfoglaltság között.
Az első korinthusi levélből már részben idézett
szakaszok alapján -Hálát adok Istennek, hogy senkit
sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és
Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én
nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem
még Sztefanász házanépét is, rajtuk kívül azonban nem
tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. (1Kor
1,14-16) elmondható, hogy Pál apostol nem utasított el

következetesen minden keresztséget: ha ez számára nem
is volt a legfontosabb, de igenis fontos volt!
Én sem kerültem el következetesen a gyülekezeti
lelkipásztori szolgálatot, még ha vallom is, hogy nem
ezért küldött engem Krisztus, hanem azért, hogy
valláspedagóguskénk szolgáljam Őt és egyházát.
Nem lennék őszinte, ha azt mondanám, hogy
–Páltól eltérően- én nem vagyok hálás azért, hogy csak
annyi gyülekezeti szolgálatban volt részem eddig,
amennyiben. De igaztalan lenne az az állítás is, hogy
nem vagyok hálás azokért a gyülekezetekért, amelyekben
lelkészként szolgáltam!
A tanítás mellett a legnagyobb megtiszteltetés számomra
az, ha szószékre állhatok, és az élő Isten Igéjét
hirdethetem. Ebben, pedig bőven volt részem az elmúlt
három évben! 32 különböző prédikációs CD-m több mint
1100 példányára mutatkozott igény Svájcban és külföldön
is; ami hatalmas örömmel tölt el.
Különösen gyülekezeteink tagjaiért vagyok hálás
Istennek, de minden más svájci magyarért is, aki korra,
nemre és felekezetre való tekintet nélkül Krisztusban
testvérként fogadott engem, megosztotta velem örömét és
bánatát. Nagyon hálás vagyok azokért, kik barátságukkal
tiszteltek meg, és barátságomat keresték.
A különböző svájci egyházak vezetői és lelkipásztorai,
a svájci magyar római katolikus közösségek papjai,
nagykövetségünk munkatársai, a nyugat-európai
magyarnyelvű protestáns gyülekezetek pásztorai és
aktív tagjai, a svájci bevándorló gyülekezetek színes,
soknyelvű közösségének lelkészei és elöljárói – örömmel
dolgoztam mindegyikőjükkel ünnepi istentiszteletek,
ökümenikus alkalmak és konferenciák alkalmával.
Bármelyikőjük mellé habozás nélkül munkatárssá
adnám magam ismét, ha nem jött volna el életemben
annak az ideje, amikor a legfontosabb kedvéért fel kell
adnom a fontosat. Ezért ez év augusztus 1-én visszalépek
a Szövetség lelkészi posztjáról, hogy visszatérhessek
valláspedagógiai doktori munkámhoz.
Elődeimtől eltérően én maradok Svájcban, hiszen
házasságom, nem ez az állás köt ehhez az országhoz, és
feleségemmel együtt a berni magyarnyelvű protestáns
gyülekezet aktív tagjai kívánunk maradni a jövőben is.
De nem csak ennek, hanem minden más gyülekezetünknek
is szívesen állok rendelkezésére alkalmi szolgálatokat
ellátó igehirdetőként, amennyiben erre közösségeinknek
igénye van, és az életem legfontosabb elhívása adta
feladatokkal ez összeegyeztethető.
Elsősorban, mégis mint gyülekezeti tag kérem
Mennyei Atyánkat, hogy ne vonja meg Szentlelkét és
Igéjét tőlünk, és adjon nekünk mihamarabb igehirdetőt,
lelkigondozót, gyülekezeteinknek pásztort! Az Úr Jézus
Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek
közössége legyen mindnyájunkkal!
Szedlák Tibor
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Szedlák Tibor szövetségi lelkészünk szolgálatát köszönjük
„tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 15:58)
„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt,
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem
helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” (2Tim. 2:15-17)

Szedlák Tibor, szövetségi lelkészünk a bázeli
2008. április 7-i Istentisztelet után szokásától eltérően,
a szószékről lelépve, nem a kijárat felé indult, hanem
határozott léptekkel a gyülekezet tagjai közé állt, majd
bejelentette, hogy ez év július végével felmondja állását.
A hír villámcsapásként ért. Ezentúl nem hallgathatjuk
tiszta logikájú prédikációját, melyet mindig alig vártam.
Aztán kicsit megszeppentem, jövőnkért aggódva
szomorúság vett rajtam erőt. Állandó lelkipásztor
nélkül maradunk, villant át agyamon. Tibor azonban
tovább beszélt és gondolataim szabad áradásának gátat
szabva, ismét arra figyeltem, hogy mit is mond. Aztán
hirtelen biztató szavakat hallottam tőle, és váratlanul
mindaz a közös együttlét jutott eszembe, mely minket,
a gyülekezetet és lelkipásztorunkat összekötött. Igen,
három év! Istentiszteletek, bibliaórák, prédikációk, ünnepi
alkalmak, hitbéli viták, ökumenikus adventi együttlétek,
a megterített úrasztala, közös imádságok, áldások, …
. Mindaz, ami közös ügyünk: Jézus Krisztusba vetett
hitünk, keresztyénségünk!
Szedlák Tibor, hároméves szolgálatával (2005.
08 .01. - 2008. 07. 31.) életének egy szakasza lezárult,
vele együtt gyülekezetünk életében is befejeződött egy
korszak. Tibor, mint a Svájci Magyarnyelvű Protestáns
Gyülekezetek Szövetségének lelkésze nemcsak Bázelba,
hanem Német-Svájc másik öt városába: Badenbe,
Bernbe, Bielbe, Luzernbe és Zürichbe járt rendszeresen
istentiszteleteket, ifjúsági és felnőtt bibliaórákat, ünnepi
megemlékezéseket tartani. Mi jellemezte munkáját?
Hitbéli szilárdság, éles logikával felépített prédikációk,
a hit nemes harca. Tibor valóban megfogadta Pál apostol
hűséges tanítványának Timóteusnak adott tanácsát:

Emlékezetemben most megelevenedik az a három évvel
ezelőtti vasárnap, amikor Tibor itt Bázelban először
tartott Istentiszteletet. Bevallom, szokatlan volt nekünk
hallgatni világos, komoly, logikával felépített, hosszabb
lélegzetvételű prédikációját, hisz mi addig szívbéli,
lélekhez szóló, érzelmeinkre ható igehirdetésekhez
voltunk szokva. Néhány istentisztelet elteltével azonban,
más magyarországi lelkészek prédikációit hallgatva,
szinte hiányzott stílusa. Tibor, mint prédikátor,
egyszerre tett eleget az Ige iránti alázatosságnak és
az igemagyarázatban a tudatosságnak. A három év
legfontosabb üzenete számomra ezért az volt, hogy Jézus
Krisztusba vetett hitemet ésszel, tudatosan is éljem meg.
Ahogy a Heidelbergi Káté 4. kérdésének válaszában áll:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből és teljes elmédből. (Mt 22: 37). Ez az első és nagy
parancsolat.”
Állhatatos, kitartó munkáját az Úr szolgálatában és a
keresztyén hit hirdetésében tette. Ezúton szeretném külön
is megköszönni, hogy a gyülekezeteinkben elhangzott
prédikációkat hangfelvétellel rögzítette, CD-formájában
ingyen terjesztette, sőt az Inteneten letölthető formában is
közzétette. Nem tudom megállni, hogy személyes közös
dolgunkat meg ne említsem, Pomázt, mely Budapest
melletti kisváros Tibor szülő otthonát, nekem pedig
gyermekorom kedves emlékeit jelenti.
Szövetségi lelkészünket az Úr most egy új feladatra hívta.
Nagyon sajnáljuk, hogy lelkipásztori állását a magyar
közösségünkben feladta, hisz most árván maradtunk,
mégis megértjük, és elfogadjuk döntését. Isten áldását
kérjük további szolgálatára és vele együtt egész
családjára.
Tibortól, itt Bázelban 2008. május 11.-én az Istentisztelet
után rendezett kis ünnepségen búcsúztunk el. Reméljük
persze, nem végleges a búcsú! Most az elválásba vegyült
szomorúság helyett, álljanak itt Tibor biztató szavai: „Nem
szabad csüggednetek, hisz „Pfarrer gehen, Gemeinden
bleiben.”, ahogy egyházi körökben tartják. Az igazi
stabilitás és folytonosság tulajdonképpen a gyülekezetben
és nem a lelkész személyében gyökeredzik. A Szentírás
szava biztasson Titeket: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy
tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!”
(Luk. 12,32). Így legyen! Ámen!”
Meszlényi Ria, Basel
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Szövetségünk választmánya rendkívüli előrehozott ülést tartott
A Svájci Magyarnyelvü Protestáns Gyülekezetek Szövetségének választmánya május 31-én Zürichben ülést tartott.
Örömmel és köszönettel jegyzem meg, hogy összejövetelünkön mind a hat gyülekezetünk küldöttei részt vettek, képviselve
a helyi gyülekezeteiket.
Foglalkoztunk Szedlák Tibor lelkipásztorunk lemondása után előállt helyzettel. Lelkészünk julius 31-i dátummal
befejezi szövetségi lelkészi munkásságát. Doktorátusi munkájával kell foglalkoznia a jövőben, ami mellett nem nem marad
ideje a sokoldalú, teljes embert kívánó lelkészi teendők ellátására. Megnyugtatásként lelkészünk ígéretet tett, hogy helyettesítő
szolgálatot a jövőben is vállal, amennyiben ezt a gyülekzeteink igénylik.
A választmány úgy határozott, hogy a szeptembertől decemberig terjedő időszakban helyettesitő lelkészekkel oldja
meg az istentiszteletek megtartását.
Amennyiben a jövőbeni anyagi helyzetünk ezt lehetővé teszi, a 2009-es év elejétől kezdve új lelkipásztort szeretnénk
szerződtetni, egyenlőre kétéves időszakra.
Választmányi ülésünkön áttekintettük a második félévi helyettesítéseket. A gyülekezeteink presbitériumai Borsos
Elek alelnökünk koordinálásával már eddig is komoly munkát fektettek abba, hogy helyettes lelkészt keressenek ezekre az
istentiszteleti alkalmakra. A luzerni gyülekezet kivételével sikerült is majd minden istentiszteletre igehirdető lelkészt találni.
Amennyiben gyülekezetünk bármelyik tagja Svájcban tartózkodó, helyettesítést vállaló magyar lelkészről tud, azt kérjük,
hogy Borsos Elek (címét lásd az impresszumban) testvérünknek adja meg az adatait.
Évadzáró szövetségi találkozónkat változatlanul június 21-22én tartjuk a Bern kantonbeli Beatenbergben.
Ehelyütt is szeretném minden Testvérünk figyelmébe ajánlani, hogy augusztus 29-31 között a zürichi reformáció
végvárában, Kappel am Albis-ban lesz a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségnek a közgyűlése.
A vasárnapi istentiszteleten Ruedi Reich zürichi egyházelnök is szolgál, az azt követő állófogadáson pedig beszámol a
mindnyájunkat érdeklő svájci református gyülekezetek helyzetéről, az egyházvezetés stratégiájáról. Személyesen is arra
kérem önöket, hogy minél többen jöjjenek el a megtisztelő alkalomra.
Pataky Ferenc, a Szövetség elnöke

A Bázeli Gyülekezet hírei – Hogyan tovább??

„Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való
állhatatosságra.” (2Thess 3,5.)
2008. április 20-án tartottuk a 2007-es év zárszámadó
közgyűlését, melyen a Bázeli Gyülekezetünk nehéz
helyzetével kellett szembesülnünk. Borsos Elek presbiter
elnök beszámolójában rögzítette a tényeket: Az év második
felétől (2008. júl. 1.-től) Szedlák Tibor távozásával nincs állandó
lelkipásztorunk, Szövetségünk létéhez (egy állandó magyar
anyanyelvű lelkipásztor fizetéséhez) szükséges ez évi anyagi
fedezet nincs még biztosítva, templomunk, a Lukaskirche
(nem egyházi használatra!) kiadásra vár. A templom első
emeleti gyülekezeti termét pedig már 2008. jan. 1.-től nem
vehetjük igénybe, hisz maga a Bázeli Egyház (ERK–BS) is
óriási gondokkal küzd, nincs elegendő keresztyén a városban,
akik az Egyház intézményrendszerét fenn tudnák tartani. Ily
szavak hallatán, melyet itt Bázelban sajnos gyakran hallunk,
mindig a magyarországi evangélikus és református egyházak
hitbajnokai, küzdelmi elevenednek meg emlékezetemben.
Egyik kedvenc kis elbeszélő könyvem írójának, Farkas
Józsefnek szavai hadd álljanak itt: „Hála a jó Istennek! ím
valahára lehullottak rólunk a százados bilincsek. Szabadon
vallhatjuk hitünket; korlátozás nélkül hirdethetjük vallásos
meggyőződéseinket; szabadon elmondhatjuk úgy örömeinket,

mint fájdalmainkat, reményeinket, szenvedéseinket.” (Farkas
József: Elbeszélések a magyarországi protestáns egyház
hitbajnokainak és vértanuinak életéből. Budapest, 1923 ³. 1.old.)
Igen, ma itt Svájcban hitünket szabadon vallhatjuk, mint Jézus
Krisztus követői, keresztyének, semmiféle üldözésnek, fizikai
bántalmazásnak nem vagyunk kitéve, de mégis alig vagyunk,
sőt számunk továbbra is rohamosan csökken, templomaink
konganak az ürességtől, az Egyház kasszája üres. Mivel kell
mai hitbajnokainknak megküzdeniük? A közömbösséggel, a
média által napi huszonnégy órában dicsőített utilitarizmussal,
hedonizmussal, ateizmussal, a világ csábító örömeivel. Ahogy
az evangélista mondja: „de az Isten ismeri a ti szíveteket:
mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt útálatos.”
(Luk16, 15-16) Mit kínál nekünk Jézus Krisztus? Nem a mai
divatos csábító élvezeteket, hanem az önzetlen szeretetet, a
szeretet által elérhető szabadságot. „Tudjátok, hogy a pogányok
fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak
rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar
lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek
első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az
Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy
ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mt 20,25-27)
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Ebben a meggyőződésben - a szolgálatban örömet lelve választott a már több mint 55 éves Bázeli Gyülekezetünk új
Presbitériumot. Nagy örömünkre, nemcsak régi presbitereink
- Ludván Éva, Csébits László, Petrovics László és Dr. Rákóczi
Ferenc - ajánlották fel továbbra is munkájukat, hanem új
tagokkal - Berde Judith-tal, Dr. Küng-Hefti Paulával és Dr.
Dudás Leventével – fiatalításra is sor került a vezetőségben.
Borsos Eleket szintén megerősítettük presbiter elnöki
(gondnoki) funkciójában, aki most ezzel a választással már
harmadik évtizede szolgálja önzetlenül gyülekezetünket.
Hálás szívvel köszönjük az elvállalt megbízatást!
2008. május 11-én a pünkösdi úrvacsorás Istentiszteleten

került sor az új presbiterek ünnepélyes beiktatására és
az elkövetkezendő három évre szóló megbízó oklevelek
kiosztására. Az istentisztelet után kis ünnepség keretében
búcsúztunk el Szedlák Tibor lelkészünktől és gratuláltunk az
újonnan felavatott Presbitériumnak.
Ézsaiás próféta biztatását komolyan véve: „Ne félj, mert én veled
vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek,
sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (41,10),
a Bázeli Gyülekezet nem csügged, és Jézus Krisztushoz,
egyházunkhoz tántoríthatatlanul ragaszkodik!			

Bárczay Gyulára emlékezünk

tartott istentisztelet után, Balog Zoltán és B. Szabó István püspök
szolgálatával. A gyászszertartáson közreműködött a Muzsikás
Együttes és Sebestyén Márta, akik indulásukkor és sikeres pályájukon
gyakran élvezhették Gyula támogatását.
A háború utáni években sikerült a családnak Gyulát
egy budapesti gyermekotthonban elhelyezni, ahol megmentett
zsidó gyermekekkel együtt élt. Jól érezte magát, behozta a háború
miatti elmaradást tanulmányaiban, majd visszatért a sárospataki
református kollégiumba. Érettségije után határozta el, hogy a családi
hagyományok ellenére nem gazdász, hanem lelkész akar lenni.
Beiratkozott a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára, majd
annak bezárása után Budapesten folytatta tanulmányait, de közben
még őt is fenyegette a deportálás veszélye és bujkálnia kellett.
BudapestitanáraiközülNagyBarna,PapLászlóésÚjszászy
Kálmán voltak teológusként nagy példaképei. Nyelvtudására
tekintettel az Egyházak Világtanácsa 1956-os galyatetői konferenciája
alkalmával Visser’t Hooft főtitkár tolmácsaként működött, akinek
segítségével svájci ösztöndíjhoz jutott. Ezzel megvalósulhatott régi
álma, hogy a hírneves Barth Károly mellett tanulhasson tovább. Míg
azonban a beutazási engedélyre várt, kitört a magyar forradalom.
Gyula több teológus társával együtt részt vett az utcai harcokban. A
forradalom leverése után nyilvánvalóvá vált, hogy el kell hagynia az
országot. Gyorsan megkapta a hiányzó svájci vízumot, így legálisan
utazhatott Bázelba, ahol nyomban megkezdte tanulmányait Barth
mellett. Három év multán summa cum laude fokozattal avatták
teológiai doktorrá.
Önálló,kritikusszellemeazonbananagymesterrelszemben
sem hagyta el. Mást is akart hallani, megismerni, ezért egy évre az
USA-ba utazott. Egy év után azonban visszakívánkozott Svájcba; az
Egyháztanács a Therwilben létesítendő új református lelkészi állást
ajánlotta fel neki. Ez egy új gyülekezet építését jelentette, az ezzel járó
kemény munkával. Gyula elfogadta; 1961-ben iktatták be therwili
lelkipásztori hivatalába. Therwilben a reformátusok kisebbségben
voltak, az istentiszteleteket egy iskolateremben, a bibliaórákat a
tüzoltó szertárban tartották. A tágas, modern gyülekezeti házat s a
templomot Gyula vezetésével építették fel az évek során, az általa
szervezett gyülekezeti alkalmakon egybegyűjtött adományok
segítségével. 30 éves szolgálata során mindig telt templomban
hirdethette az igét. Igehirdetőként, teológusként neve Svájcban és
az országon kívül is imertté vált. Így a svájci lelkészi vizsgabizottság
tagjává, majd egyházmegyéje esperesévé választották, ezt a tisztséget
– egyetlen svájci magyarként – 14 éven át töltötte be.
Az egész embert követelő svájci lelkipásztori munka
mellett azonban a magyarság problémáira is maradt ideje és ereje,
ezzel példát mutatva sok magyar menekült társának. Bárczay
Gyula 1969-ben történt alapítása óta egyik vezetője volt a svájci
székhelyű Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemnek, 1978ig tanácsadó lelkészként, majd az elnökség tagjaként, 1986-93-ig
pedig a Szabadegyetem elnökeként. Erős, egyenes jelleme, nagy

Június 23-án 10 órakor a bázel-vidéki Therwil református
templomát gyászoló hívek sokasága töltötte meg, hogy elbúcsúzzék a
május 29-én elhunyt dr. Bárczay Gyula ny. esperestől, a gyülekezetnek
harminc éven át volt lelkipásztorától. Az országhatárokon túl
elismerésnek és tiszteletnek örvendő svájci magyar teológust
hosszas, súlyos betegség után szólította magához az Örökkévaló.
Az ünnepélyes gyászistentisztelet liturgiáját Vályi-Nagy Ágnes, a
család barátja és therwili lelkészként Bárczay Gyula utóda vezette,
ő emlékezett meg az elhunyt életútjának jelentős állomásairól.
Therwili működését volt kollégája és tanítványa, Beat Müller
méltatta, és ő hirdette az igét. Vályi-Nagy Ágnes imával vezette be az
istentiszteletet:
Kegyelmes Isten, Gyulát siratjuk, s az életét ünnepeljük ebben az
órában.
Kérjük, maradj velünk, vigasztald a gyászolókat, akik jelenleg
inkább csak az űrt érzik.
Gyulát a te kezedben tudjuk – nem tőled ment el, hanem tőlünk.
Kérünk, taníts meg minket úgy élni a hiányával, hogy közben mi
is változzunk:
megtanuljunk méltó módon élni, s őrizzük az emlékét annak az
embernek, aki életünk részévé vált, s akit nem akarunk
elfelejteni.
Te légy velünk, a te erődért, bölcsességedért könyörgünk. Amen
Bárczay Gyula 1931. október 12-én született, szülei első
gyermekeként. Édesanyja azt írta erről a naplójába, hogy ez volt
életének legszebb napja. Édesapja földbirtokos volt, Magyarország
egyik legrégebbi nemesi családjának sarja, és az ország legnagyobb
ménesének tulajdonosa. A kis Gyula egyszerre tanult meg ülni,
és lovagolni, kedvenc lovainak nevét már a „Mama” és „Papa”
szavak előtt ki tudta mondani. Két huga született, gyermekkorára
aranykorként emlékezett vissza. Ifjúként kapta meg életéhez az
alapvetést mint: a szeretet, felelősségtudat, szabadság, mozgékonyság
és a nyitottság minden újra. A háborús időkből nem sokat érzett:
gyermekként családja, később pedig a sárospataki református iskola
védelmét élvezte.
A háború utolsó évében Gyula édesapja az orosz csapatok
elől, veszélyes úton kimenekítette a ménes 500 tenyészlovát nyugatra,
majd a harcok végével épségben visszahozta a ménest hazájába
– amiért állami kitüntetést kapott. Ennek ellenére néhány évvel
később a sztalinista önkényuralom alatt letartóztatták, deportálták
falujából, Tiszaroffról. A meghurcoltatás, a kényszermunka
annyira megviselte, hogy 1954-ben meghalt. Alkalmi eltemetése
után később exhumálták; földi porhüvelye ma a tiszaroffi családi
sírboltban nyugszik. Ugyanoda helyezték el június 26-án a Bárczay
Gyula porát tartalmazó urnát, a tiszaroffi református templomban

Meszlényi Ria, Basel
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tudása, munkájában csakúgy mint életvitelében Jézus megalkuvás
nélküli követése, emellett nyitottsága, a keresők iránti toleranciája
meghatározó volt a Szabadegyetem ma is érvényes szellemiségének
kialakításában.
Mindemellett a svájci magyar protestáns gyülekezetek
életét is nagy figyelemmel, sokféle segítséggel kísérte. Több ilyen
alkalom közül a legemlékezetesebb volt, amikor Szövetségünk
újonnan megválasztott lelkészét, Joób Olivért, Bárczay Gyula
– esperesként a legmagasabb rangú svájci magyar lelkész – Ruedi
Reich egyháztanácsossal együtt iktatta be tisztébe 1985. június 23-án a
zsúfolásig megtelt zürichi Grossmünsterben.
A Szabadegyetem 33 évét bemutató Európa keresztútjain
c. kötet részére Vályi-Nagy Ágnes 2002. őszén beszélgetést
folytatott Bárczay Gyulával, aki akkor már évek óta elszenvedett
betegsége következményeivel küzdve, csak halkan, suttogva tudott
beszélni. Mégis, Ágnes megértette és feljegyezte Gyula szavait
teológiai munkája területeiről – szabadság, keresztény felelősség,
feminista teológia, szexuáletika, – írásairól, sokféle tanulmányáról.
Ami legjobban a szívéhez nőtt, az a felnőttképzés és különösen a
konfirmandusok oktatása volt.Afiatalokkal való foglalkozás életének
egyik célja volt, amit ki is mutatott azzal, hogy a szabadegyetemi
és más konferenciákon nem a neves előadók közé, hanem a
fiatalokhoz ült legszívesebben. Fontosnak tartotta a Szabadegyetem
könyvkiadását is, s a könyvek bejuttatását az akkori vasfüggöny
mögött élő magyarok részére.
Nyugdíjazása után a németországi Auggenben boldog
éveket élt meg feleségével, Erzsébettel, akit egy szabadegyetemi
konferencián ismert meg. Kedves lovaival való foglalkozása
közepette érte el a súlyos agyvérzés, amely elvette beszélő képességét.
A brilliáns, nagyhatású szónok elnémult egy időre – de szerencsére,
lassanként ismét megtanult beszélni. Sokat szenvedett állapotától,
de – mint Vályi-Nagy Ágnes visszaemlékezésében hangsúlyozta
– maga tapasztalhatta meg, felesége s az őt szintén odaadóan ápoló
asszonyok részéről azt a szeretetet, amiről annyi prédikációjában
szólt.
Beat Müller lelkész igehirdetésének textusául Bárczay
Gyula kedves igéjét, teológiájának alapkövét választotta (János 1.
levele, 4,16): „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben
marad, és Isten is őbenne”.
Bárczay Gyula haláláról Fodorné dr. Nagy Sarolta, a Károli
Gáspár Református Egyetem tanára írta legtömörebben és mélyen
igazul: Veszteség mindannyiunknak.		
Szöllősy Pál

		

Gyülekezeti hírek

     

A Berni gyülekezet hírei. 2008. január 6-án Nyeste Márton
Vilmos keresztelőjét ünnepelte a berni gyülekezet. Együtt
örülünk Nyeste Péterrel és Krisztinával és a keresztszülőkkel.
Hosszú súlyos betegség után 85. életévében elhunyt
Bartha István, aki hosszú éveken át presbitere, és pénztári ellenőre
volt a berni gyülekezetnek.
A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi karának vallástanár- és lelkészhallgatói svájci
utazásuk alatt Bernben is jártak, aminek következtében a március
16-án tartott 1848/49-es forradalmi ünnepi Istentiszteletünkön is
szolgáltak.
Nagy Gabriella és Schenk Jürg házasságot kötöttek
a merligeni református templomban a kétnyelvű szertartáson
Szedlák Tibor szolgálatában.
A St galleni gyülekezet hírei. 2oo8. február 4-én Sahin-Klarer
Emőke két egészséges fiúgyermeket hozott a világra : Klarer
Mark Zsombort és Máté Szabolcsot. Együtt örülünk a szülőkkel:
Emőkével, Jürggel és a két nagyobb testvérükkel: Juliával,
Majával.



2oo8. áprilisában gyülekezetünk új taggal gyarapodott,
Honfi Dóra lépett be közösségünk tagjai közé.
2oo8. május 3o-án, Tuggenben, Honfi Dóra és
Wolfgang Rupf esküvőjét celebrálta Nt. Hieble Erika lekésznő.
Házasságkötésükre, közös életükre Isten gazdag áldását
kívánjuk.
2oo8. március 9-én ökumenikus Istentiszteletet
tartottunk március 15. megemlékezéssel egyetemben. Május
18-án pedig Nt. Szedlák Tibor hirdetett ígét gyülekezetünkben.
Május 24-én du. 17.oo-19.oo-ig gyülekezetünk nyílt napot tart a
St. Gallen város gyülekezeteivel közösen megrendezett „Nacht
der Kirchen“ keretén belül. Reméljük, hogy ezúton is mégtöbb
St. Gallenben élő magyart tudunk elérni!
A Zürichi gyülekezet hírei. Január 13-án többnyelvü ökumenikus
istentiszteletet tartottunk a Grossmünsterben a zürich-i olasz
valdens gyülekezet, a Grossmünster gyülekezete és a zürichi
magyar protestáns gyülekezet részvételével. Az áldással teljes
alkalmon a Magyar Ökumenikus Golarits Kórus is szolgált.
Március 16-án, a Bruder Klaus Templomban, Szedlák Tibor
lelkész prédikációját hallgathattuk egy ökumenikus ünnepi
istentiszteletet keretében, melyet követôen a gyülekezet és a
zürichi magyarság jelenlévô tagjai megemlékezést tartottak az
1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra.
A gyülekezet soraiból az Úr Marosvölgyi Sándort szólította

A Nyugat Európai Magyar Protestáns
Gyülekezetek Szövetségének Közgyűlése
„Jézus Krisztus mondja: „Én élek és ti is élni fogtok!”
Ez év igéjével köszöntöm szeretettel szövetségünk elnöksége
nevében minden kedves Testvérünket! Igénk a húsvéti örömhírt
hordozza magával, a Feltámadottról szóló evangéliumot. Ennek az
örömhírnek vagyunk mindnyájan terjesztői, belőle táplálkozunk
magyar nyelvű, egyházi közösségeinkben szerte Európában. Isten
áldását kívánjuk erre a munkára!
Gémes Pál lelkész elnök szeretettel hívogatja a Szövetség
évi közgyűlésére, melyet a Svájci Magyarnyelvű Protestáns
Gyülekezetek Szövetségének meghívására a Zürich melletti Kappel
am Albis-ban tartunk 2008. augusztus 29. és 31. között. Deák Péter
választmányi tagunk vállalta a helyi szervezés fáradságos feladatát,
amit előre is köszönök neki. A közgyűlést a „Haus der Stille und
Besinnung” volt cisztercita kolostorban tartjuk.
A tervezett program szerint pénteken, augusztus 29-én
délután várjuk az érkezőket. 18.00 órakor közös vacsorával nyílik
meg, majd ismekedés egymással és a ház történetével.
Szombaton, 30-án KÖZGYÜLÉS. A részletes programot majd
kiküldjük a jelentkezőknek. Mivel Kappel szorosan összefűződik az
ismert svájci reformátor, Zwingli nevével, aki itt esett el a csatában,
az ebédszünetben avatott vezetéssel felkeressük a sírhelyet, és
megtekintjük a Kappeli emlékművet. A nap során az MFE Zsinati
Irodájának küldöttjével áttekintjük a nyugati magyar protestáns
gyülekezetek támogatásának helyzetét.
Vasárnap, aug. 31-én megvitatjuk a Pfr. Dr. Ruedi
Reich, Zürich Kanton ev.-ref. Egyháztanácsának elnöke közös
istentiszteletet tartunk Kappelben a svájci magyar gyülekezet
tagjaival, majd együtt ebédelünk ugyanott. Ezzel a hivatalos
program véget ért. Akinek nem kell sietnie, az részt vehet egy
vezetéses városnézésen Zürichben, amit egy grillezés követ a
neumünsteri gyülekezet parkjában. Erre külön jelentkezést(!)
kérünk.
A költségek egész időre (elszállásolás, étkezés) 200 SFr
(egyágyas szoba), 150 SFr (két-ágyas sz.), ill. 120 SFr (háromágyas sz.)
fejenként. Az egyágyas szobák száma korlátozott, érdemes hamar
jelentkezni.
Információ: Kirchgemeinde Neumünster, z.Hd. Peter
Deak, Neumünsterallee 21, CH-8008 Zürich,
email: Peter.deak@zh.ref.ch

Magyarnyelvű protestáns istentiszteletek
2008. július – december
Dátum

Baden

Parkstr. 1

Basel

Lukaskirche
Winkelriedpl

Bern

Antonierhaus
Postgasse62

Biel

Luzern

Farellhaus
Ob.Quai12

Lukaskirche
ZwingliSaal

St. Gallen

Heiligkreuz
Gemeindesaal

Júl.

Július hónapban és augusztus első felében a rendszeres gyülekezeti alkalmak szünetelnek.
Istentiszteleteink augusztus végén, hétközi alkalmaink szeptemberben indulnak újra.

Aug.

24
31

10:30SzT

21

17:00SzT

10:30LR

17:00LR

10:30H

17:00SzT

10:30LR

17:00LR

10:30H

17:00SzT

17:00HE
10:00H

18:00H

16:00MK

11:00MM

17:00ökHE
10:00H

9

10:00*
10:00 LR

16:00SzT

19
2

Nov.

10:00 LR

18:00H

12
26

11:30ökH

11:00ök

16:00MK

11:00MM
10:00 LR

16:00BB

16

10:30* St. Gallen, a Szövetség évi rendes közgyűlése

23

18:00SzT

10:30LR

10:00H

16:00MK

30

11:00MM
10:00 LR

7

14

Dec.

10:30LR

16:00JO

16:00LR
16:00*SzT

21
10:30*JO

25
26

17:00*H

17:00*HE
10:00*H

10:00 LR
16:00*JO

15:00*H

28
Jelmagyarázat

Av.Villamont
13

16:00BB

5

Okt.

Lausanne

10:30*LR

14
28

Genf

St.Léger20

10:00, gyülekezeteink és a NyEMPGySz közgyűlése közös istentisztelete Kappel am Albis-ban.

7

Szept.

Zürich

Gr.Münster
Helferei
Kirchgasse13

11:00MM
*: úrvacsora
MM: Mike Martin

ök: ökumenikus

BB: Boldizsár Beáta

MK: Miklósi-Vári Katinka

HE: Hieble Erika

JO: Joób Olivér

SzT: Szedlák Tibor

LR: Luczky Réka

H: helyettes

 Szeptember 21., Zürich: Dank-, Buss- und Bettag – nemzetközi ökumenikus istentisztelet a Zwinglikirche-ben (Ämtlerstr. 23)
 Október 19., Bern: Közös római kat. és protestáns ünnepi istentisztelet, utána forradalmi megemlékezés az Antonierkirche-ben.
 Október 19., Zürich: Ökumenikus ünnepi istentisztelet, utána forradalmi megemlékezés a Bruder Klaus r.k. templomban (Winterthurstr. 135).
 December 14., Bern: Ökumenikus adventi ünnepély Bümpliz római kat. templomában a Morgenstrassén.

Kiscsoportos alkalmaink
Tagdíjak (1 évre)

Basel

Bibliaóra hirdetés szerint.

Bern

Bibliaóra 18:30-kor az Antonierhaus (Postgasse 62) Freskó-termében az alábbi szerdákon:
szeptember 10, 24; október 8, 22; november 5, 19; december 10.
Ifjúsági bibliaóra hirdetés szerint.

Család

120.-

Egyedülálló

100.-

Nyugdíjas / diák család

60.-

Genf

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

Egyedülálló diák / nyugdíjas

50.-

Bibliaóra hirdetés szerint
Zürich Ifjúsági bibliaóra 19:00-kor a Grossmünster Helferei-ban a következő keddeken:
szeptember 9, 23; október 14, 28; november 11, 25; december 9.

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

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

Lelkipásztor

A lelkészi állás betöltetlen.

Honlapunk

www.protestans.ch

