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Szabad-e bejönni ide… Jézusnak?
Hetek óta sok mesterséges fény jelzi, hogy karácsonyra
készülünk. Nem is könnyű ilyenkor írni, mert az ebben az
időszakban mondott közhelyek sűrűsége riasztó. Ugyanakkor nagyon szeretem, szeretjük ezt az ünnepet és jó kimondani, megfogalmazni, hogy miért. A közhelyek kártékonyak, mert a valaha tisztán csengő bölcsesség szavait
használják tartalom nélkül, hiteltelenül s ezzel maguk a
szavak is megkopnak, inflálódnak.
Mit tehetünk? Új szavakat keresni? Vagy
rehabilitálni a megkoptatott szavakat? De
hogyan?
Advent minősége azon múlik, hol van a
helye életünkben az ünnepnek, s ezen
belül sajátunk-e a keresztény hagyomány.
Van-e közünk ahhoz, ami a miénk?
Mennyire?
Advent tükrözi a karácsonyhoz fűződő
viszonyunkat. Az ünnepek és az ünnepre
felkészülések ritmusa adja meg az ember
életének normális ritmusát, vajon a mi
életünkben így van ez?
Az ünnepet, a szent érkezését nem lehet erőltetni,
megszervezni.
Mégis az advent évről évre azt üzeni, hogy meg kell tanulnunk várakozni, készülődni, helyet készíteni magunkban,
életünkben valami olyannak, amit a hétköznapok kifakítanak, de nem élhetünk az igazi Fény nélkül.
A gyerekszoba egyik polcán ott van még mindig az a picurka betlehemes, amit a gyerekeim még a debreceni óvodában
készítettek: fakéreg istállóban méhviasz-Mária, dióbélvályúban meggymag-Jézuska, a háttérben: József és két
subás pásztor, s az istálló: barlangra inkább emlékeztető
fakérgen egy angyal. Emlékszem, erre az angyalra volt a
fiam a legbüszkébb. Nem is csoda, még ici-pici szárnyakat
is formázott rá viaszból. A méhviasz és a fakéreg miatt
nemcsak a kép erős, illata is van. Kisfiamnak a mégissikerült angyalszárnyától felvillant valami a szemében.
Olyan különös csillogás, féltés, gondoskodás, öröm,
büszkeség. Ünnep. Valami megérintette az angyalok
világából, amit én már nem érzékelek, de elfogadom tőle és
jól esik engedni, hogy ez a kis fény bennem is megszülje az
ünnepet. Az általunk teremtett ünnep beteljesül, ha
visszatükröződik a gyerek szeme-fényében.
A betlehemesen a figurák állandóak. A karácsonyi történet
szereplői minden évben ugyanazok. Amit ünnepelünk,
kétezer éve megtörtént már. Karácsony és advent hívószavai is ugyanazok: család, gyermek, béke, megajándékozottság, vezető csillag, fény érkezése, szeretet.
Csak az évek másak, s mi magunk is változunk.
Bármelyik hívó-szó képes hordozni az ünnepet, de bármelyik válhat (ön-)csalássá is.

„Rajtunk múlik”… szoktuk mondani, de sokszor elfelejtjük
hozzá tenni, rajtunk is múlik, de nem egyszerűen az
akarásunkon, nem is csak a megtett lépéseken, nem akármilyen készülődésen…
Sejtem, hogy a szent pillanatok, csak úgy megérkeznek. Ha
van hova.
Angelus Silesius, német misztikus költő így ír:
„Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.
Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?
Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben”
Amikor a pásztoroknak az angyal hírül adja a Megváltó
születését, azt is elmondja, hogyan találnak rá. Hogy mi a
JEL.
„ a jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket,
aki bepólyálva fekszik a jászolban”
Micsoda kontraszt! A világ megváltásának kezdőpontja:
egy lakott területen kívüli, elesettséget és kitaszítottságot
sugalló istálló. Az istállóra nem épp karácsonyi illatok
jellemzőek. Szüléshez és születéshez, a felemelő pillanathoz, fájdalmakon, kínokon, véren és magzatszurkon keresztül vezet az út. Az evangélium: az örömhír világra
jöttének helyszíne nem épp egy szentély…legalábbis
legtöbbünknek a szentélyről más jut az eszébe.
Ebbe a nagyon-nem-felemelő, de nagyon emberi helyzetbe
és környezetbe megérkezik a Szent élménye. A mindig
jelenlévő Isten áthatja a jelenlévőket, a jászolt, a kellékeket.
Mert semmi sem szent, nincs semmi, amire rámondhatnánk,
hogy ez a szent, mert semmi sem birtokolja a szentet. De a
szent megérkezhet az istállóba, a jászolba. Mert minden,
minden e teremtett világban megtelhet a szentségessel.
Ahogy írok, kint havazik és a gyerekek emlegetni kezdik a
tavalyi s még azelőtti, debreceni karácsonyvárást. Pedig akkor nem is volt hó. De visszatér az, amit valaha megtapasztaltunk, megértettünk és tovább visz bennünket.
Megidéződik a múlt, megelevenedik minden, ami valaha
ránk talált, s megfogan bennem a vágy, amely az adventi
várakozással kiteljesedhet…újraszülethet bennem,…akit
magamban kell felnevelnem: Jézus.
Miklósi-Vári Katalin

Minden kedves Testvérünknek áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk
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Évadzáró találkozó – Beatenberg 2008
Beatenberg a Thuni tó fölött fekszik, álomszép helyen: a
szobaablakból az Eiger-Mönch-Jungfrau hármas hegycsoport látszik.

Évadzárónkat utolsó alkalommal szervezte Szedlák Tibor,
aki Takaró Károly kelenföldi református lelkipásztort hívta
meg előadónak. A jó szervezést dícséri az a tény is, hogy
volt alkalom beszélgetésre, sétára, kávézásra is.
A szombat esti programot szeretném külön kiemelni.
Szedlák Tibor lelkészünk azt a feladatot bízta ránk, hogy
írjuk össze, mit tartunk igazán fontosnak gyülekezeti
életünkben. Kis csoportokban, Dániel próféta könyörgési
imáját véve példának, öt szempont figyelembevételével
(magasztalás, hálaadás, bűnvallás, áldáskérés, közbenjárás)
igyekeztünk választ találni jövőkeresésünkre. A vasárnapi
istentisztelet prédikációjában útmutatást is kaptunk
gondjainkra.

A konferencián ötvenen voltunk jelen:

Zürichből 15
gyülekezeti tag jött el - Bázelból tízen, Bernből heten,
Luzernból négyen, Badenból ketten érkeztek, ezen kívül
Erdélyből
(Sepsiszentgyörgy)
és
Magyarországról
(Budapest, Komárom) is volt résztvevő.

Ez számunkra fontos, mert tavaly óta nehéz helyzetbe
kerültünk, miután egyes svájci kantonális egyházak
csökkentették, illetve beszüntették a magyar lekigondozás
anyagi támogatását. A továbbiakban nem menekültekként,
hanem magyar nyelvi és vallási közösségként szeretnénk
elérni, hogy a svájci egyházak elismerjék és támogassák
működésünket.
Jelenleg a zürichi, az aargaui, a solothurni és a két bázeli
kantonális egyház együttesen fedezi a magyar nyelvű
lelkigondozás költségeinek oroszlánrészét.
Küng-Hefti Paula

2009: Kálvin János év
Kálvin János születésének 500. Évfordulójáról jövő nyáron
emlékezik meg a protestáns világ. Jövő év novemberéig
konferenciák, kiállítások, kiadványok foglalkoznak majd
Kálvin
személyiségével,
tanításával,
s
ennek
maradandóságával.
November 2-án Kálvin Genfjében a Református
Világszövetség és a Svájci Protestáns Egyházak közös
szervezésében hivatalosan is megindult a Kálvin-év. Setri
Nyomi református lelkész, a reformáció genfi emlékműve
előtt mondott megnyitó beszédében rámutatott: "Kálvin
látomásos reformátor volt, olyan mozgalmat indított el, ami
a világ minden részére eljutott. Több, mint 80 millió
keresztény, 107 országban vallja magát reformátusnak".
Mi tudjuk-e ki is volt Kálvin János?
Kálvin János 1509-ben született Noyon-ban (Franciaország). 1527-től Párizsban dialektikát, majd teológiát
tanult. Nagybátyja révén megismerkedett a reformáció
tanaival, s tagja lett a reformáció híveinek párizsi
összejövetelein. Egy 1533. évi beszéde miatt menekülnie
kellett Párizsból. 1536-ban nyomtatásban is megjelent fő
műve az Institutio religionis Christianae (A keresztény
vallás rendszere). Eredetileg Strasbourgban kívánt
letelepedni, de megállt Genfben, ahol a polgárok kérésére
maradt is. Lektorként a Szent Péter-templomban Szentírásmagyarázatokat és teológiai előadásokat tartott. 1537-ben
lelkésszé választották. 21 cikkelyből álló hitvallást készített,
amelyre minden polgárnak fel kellett esküdnie, mert ha nem
tette, el kellett hagynia a várost. Egyházfegyelmi
szabályzatot is kidolgozott, amelyben súlyosabb nyilvános

bűn esetén eltiltották a bűnöst az úrvacsorától. Ezen kívül
tiltotta a szerencsejátékokat, a táncot s a kihívó viselkedét.
1538-ban a Zwingli elveit valló tősgyökeres genfi polgárság
fellépett Kálvin szigorú rendszerével szemben, ezért
Kálvinnak menekülnie kellett. Ekkor Strasbourgban
telepedett le, 1541-ig tartózkodott itt, s lefordította a
zsoltárokat. 1541-ben visszatért a genfi városi tanács
kérésére Genfbe, ahol egy egyházfegyelmi szabályzattal
megszüntette a városban zajló belső küzdelmeket. Ekkor
állították fel Genfben a Konzisztóriumot, valamint a
Vénérable compagnie-t (ez utóbbi a tanítókból és
lelkipásztorokból állt). 1549-ben a világ protestáns egyházai
egyesítésére Bullingerrel Zürichben úrvacsora-egyezményt
kötött. 1559-ben Párizsban Kálvin vezetésével református
nemzeti zsinat ült össze, mely elfogadta a Confessio
Gallicanát (Francia Hitvallás) és az Egyház fegyelmi
rendtartását. 1564-ben Genfben halt meg.
Kálvin személye úgy az egyházon, mint a társadalmon belül
nagy tiszteletnek örvend. A kálvinizmus egyet jelent a
függetlenséggel, az oktatással, kultúrával. A református
keresztények számára a 2009-es ünnepségekre való készülés
központi fogalma az Istennel és az egymással való
közösség. A mai világban különösen nagy igény van arra,
hogy beszéljünk Isten szövetségéről.
Mi svájci magyarok igazán büszkék lehetünk arra, hogy a
kálvinizmus ebből a kicsiny országból indult el. Ha időnk és
lehetőségünk van, akkor látogassunk el Genfbe!
Higgyék el, megéri...
Valentyik Csilla
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Szövetségünk közgyűlése St. Gallenban
A St. Gallen-i gyülekezet ezalkalommal is mindent megtett
azért, hogy a 2009. november 16-i közgyűlésre szívesen
gondojunk vissza. A berni, vagy bázeli tagjaink igencsak
korán kellett elinduljanak ahhoz, hogy a 10.30 órakor
kezdődő közgyűlésre pontosan érkezzenek. Házigazdáink
terített asztalokkal, friss kiflivel és illatozó kávéval vártak
bennünket – amit a St Galleni-i gyülekezetnek e helyen is
nagy hálával köszönünk, Váczi Évának, Hieble Erikának és
Valentyik Csillának névszerint is.
A közgyűlést Pataky Ferenc, a Szövetség elnöke nyitotta
meg, köszöntötte a megjelent vendégeket, a tagságot, majd
rátért az elnöki beszámolóra. Az elmúlt esztendő nem volt a
legegyszerűbb a Szövetség életében: Szedlák Tibor lelkész
július végével felmondta állását - félbehagyott doktori
munkáját kell befejeznie, ami az eddigi terhelés mellett
lehetetlen volt. Eddigi munkáját megköszönve Isten áldását
kívánjuk további életére. Istentiszteleteinket helyettesek
segítségével sikerült így is hiánytalanul megtartani. Nem
így történt a bibliaórákkal: Szedlák Tibor tudvalevőleg sok
energiát fektetett a bibliaórák megtartásába is – Bernben és
Zürichben egy „ifi” csoport látogatta hűségesen ezeket az
alkalmakat. Egy-egy alkalmi helyettesítéstől eltekintve a
bibliaórás csoportok lelkész nélkül voltak kénytelenek
összejönni. Luzernben ez sem okozott fennakadást - a házi
bibliaórákra annyian gyűltek össze, hogy a szomszédtól
kellett széket kölcsönkérni.
A „mindennapos” egyházi munka mellett egy pár
kiemelkedő eseménünk is volt, mint például az évadzáró
találkozó Beatenbergben, vagy a Nyugat-Európai Magyar
Protestáns Gyülekezetek Szövetségének közgyűlése Kappel
am Albisban. Ezekről a rendezbényekről lapunkban külön is
beszámolunk.
Szövetségünk jelenlegi legnagyobb gondja a lelkészi állás
betöltése. A kappeli konferencia jó alkalom volt arra is,
hogy találkozhassunk olyan személyiségekkel, akik

megértik gondjainkat és akiktől tanácsot, segítséget is
kaphatunk. A konferencián jelen lévő Ódor Balázs, a
magyarországi református zsinat külügyi megbízottja
biztosított bennünket arról, hogy a Református Egyház
felismerte a nyugati diaszpóra problémáit és igyekszik
kézzelfogható megoldásokat keresni a lelkészutánpótlásra.
A vasárnapi istentiszteleten jelen lévő dr. Ruedi Reich-hal, a
zürichi egyháztanács elnökével is sikerült tárgyalnunk. Ő
levélben személyesen fordult Bölcskei Gusztáv magyar
református püspökhöz azért, hogy biztosítsa őt a zürichi
kantonális egyház támogatásáról. Minden jóindulat mellett
is még hosszú időt vesz igénybe az eljárás.
Isten gondviselésének köszönhetően hirtelen kaptunk egy
váratlan ajánlatot: Oláh Mihály zilahi református lelkész
jelezte, hogy hajlandó az otthoni gyüelkezetét és családját a
szintén lelkész felesége gondjaira bízni és egy fél évre
elvállalni a svájci magyar lelkigondozást.
A gyülekezetek beszámolóit rendre az elnökök, a pénzügyi
beszámolót pedig Deák Péter szövetségi pénztáros tartották,
az ellenőrzést Gáncs Zsuzsa és Borsos Júlia végezte el.
A levél júniusi száma Kis Boldizsár betegsége miatt késve
ugyan, de mégis megjelent. Ugyancsak Kis Boldizsár
egészségi állapota miatt kivételesen Deák Péter és Szöllősy
Pál vállalta a lap karácsonyi számának szerkesztését.
A közgyűlést követő istentiszteleten Hieble Erika hirdette
Isten igéjét magyar és német nyelven, az úrvacsoraosztásnál
pedig Jens Mayer, St. Gallen kantonális egyházának a
migrációs egyházakkal megbízott referense segített. Hieble
Erika áldozatos munkájának köszönhetően a kantonális
egyházzal való kapcsolataink sokatígérően javulnak.
Az istentisztelet utáni közös ebéden Magyarország berni
nagykövete, dr. Nagy Erzsébet is részt vett, s nagy
érdeklődést mutatott munkánk iránt.
Deák Péter

Non videri sed esse – Oláh Mihály bemutatkozik
...azaz: nem látszani, hanem lenni. Nem tudom, ki ennek a
bölcs gondolatnak az eredeti szerzője - lehet, hogy egy
ókori nagyság. A magyar szellemtörténetben először talán
az Andrássyak jelmondataként ragyog, de Kossuth apánk
nevéhez is fűződik, sőt néhány közelmúltbeli és kortárs református teológus is „zászlajára tűzte”.
Rövid bemutatkozást kértetek tőlem. Mindkettő jogos kérés:
mind a rövidség, mind pedig az a néhány információ, amit
az Erdélyországból érkező lelkészről, még érkezése előtt,
tudni szeretnétek.
A rövidséget indokolja az együtt töltendő időnek a rövidsége. Hat hónap csak annyira elegendő, hogy néhányszor, ideális esetben is tucatnyi alkalommal találkozhassam mindenik svájci magyar gyülekezettel. A Biblia azonban figyelmeztet: sok mindenre elegendő a tizenkettő is... Ezzel a hittel indulok Hozzátok féléves szolgálatra.
Indokolt a bemutatkozás igénye is: de vajon mi az, ami
igazán fontos, amit valóban érdemes tudni rólam? Azt,
hogy a Temesközből származom, s ezért voltaképpen csak
Trianon tette őseimet „erdélyivé”? Azt, hogy hol és milyen

iskolákat végeztem, s hány diplomám van? Vagy tán inkább
azt, hogy Isten annyira szeret, hogy sokat bízott rám: nagy
gyülekezetet nagy feladatokkal, és szép, népes családot:
hitvest és három gyermeket? Valószínűleg nem csak
„látszat”-információk ezek, mégis úgy vélem, Titeket
inkább az érdekel, hogy mivel járulhatok én hozzá az
elkövetkező fél évben Közösségetek fennmaradásához?
Lehet, hogy fél év szolgálata nem fog LÁTSZANI, azaz
nem lesznek látványos megvalósítások, statisztikákban kimutatható külső-belső növekedés. De szolgálatom, jelenlétem – reménységem szerint – segít Nektek LENNI,
azaz fennmaradni, létezni.
Kívánom, hogy a címben idézett jelmondat adja meg
rendező keretét közös szolgátatunknak. Az Úr a mi őriző
pásztorunk!
Szeretettel kívánok minden Testvérnek szép, áldott
karácsonyt, s teszem ezt azzal a reménnyel, hogy boldog új
évet már személyesen kívánhatok Nektek!
Oláh Mihály, Zilah
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A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
évi közgyűlése, Kappel am Albis
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek
Szövetsége idei konferenciáját és rendes évi közgyűlését a
svájci Kappel am Albis-ban tartotta augusztus 29 – 31
között, melynek előkészítését Deák Péter zürichi presbiter
végezte. Az eredetileg cisztercita kolostor a zürichi
reformáció utolsó végvára, maga Zwingli is itt esett el. A
kolostor jelenleg is Zürich kanton református egyháza
tulajdonában van - az idén befejezett, rendkívül igényes
renoválás után rengeteg egyházi konferenciának,
továbbképzésnek ad otthont.
A találkozó pénteken kora délután kezdődött a
választmány gyűlésével, ahol a Szövetség fontos kérdéseit
beszélték meg.
A vacsora utáni kölcsönös bemutatkozás után Dorothea
Wiehmann lelkész, a ház jelenlegi vezetője rövid előadásban
ismertette a kolostor történetét, majd végigvezetett
bennünket a fontosabb termeken, a templomon. Ottlétünk
nagy ajándéka volt, hogy épp azon a hétvégen rendeztek
meg egy teljes cisztercita liturgiát a templomban éjszakai
vigilával, imádsággal, gregorián kórussal.
A pénteki nap hivatalos részét esti áhitattal fejeztük be,
amelyet Csákváry Dániel németországi lelkész tartott.
Lefekvés előtt még egy kis vídám beszélgetésre is volt
alkalmunk a kolstor hangulatos pincéjében, amihez a
magyaros harapni- és innivalót a Borsos házaspár készítette
elő nagy gonddal. Másnap igencsak igyekeznünk kellett,
hogy a 8 órakor kezdődő reggeliről le ne maradjunk.
A szombat reggel 9 órai áhítatot Miklósi Vári Katinka
lelkész tartotta a templomban – ezt a személyes, megrázó
vallomást nem felejti el, aki hallotta.

történelmi korszakról és Zwingli életéről, reformátori
szerepéről.
Estére került sor Ódor Balázs, fiatal magyarországi lelkész
beszámolójára, aki egyben a Magyar Ref. Egyház
Zsinatának külügyi megbízottja. Elmondotta, hogy a
magyar református egyház felismerte a nyugati diaszpóra
problémáit, valamint azt a tényt, hogy felelősséget kell
vállalnia ezeknek a közösségeknek a fennmaradásában.
Röviden kiértékeltük a konferenciai eredményeket és ezzel
a hivatalos munkát bezártuk.
Molnár Veres Pál svédországi lelkész tartotta az esti
áhítatot. Megható volt számomra ahogy a családjáról beszélt
és ezzel kapcsolatban Isten megtapasztalt kegyelméről és
vezetéséről is.
Vasárnap délelőtt úrvacsorai istentiszteleten vehettünk részt,
amelyen négy lelkész szolgált: Varga Pál és Gémes Pál
Németországból, Karvanszky Mónika Ausztriából és id.
Joób Olivér Svájcból. Az igét id. Joób Olivér a 2. Timóteus
3, 14-17 alapján hirdette, amiből két fontos dolgot emelt ki:
- ragaszkodj az igéhez!
- használd az igét!
2008 a Biblia éve, a prédikációjában erre is utalt.
Az istentisztelet után Dr. Ruedi Reich, Zürich kanton
egyháztanács elnöke rövid beszámolót tartott a Svájci
Református Egyházak történetéről és jelenlegi helyzetéről,
majd, kint a szép rózsakertben, ahonnan gyönyörű kilátás
nyilik a közeli hegyekre is, állófogadáson látott vendégül
bennünket.
Itt tudtunk azokkal is beszélgetni, akik a
gyülekezetekből csak az istentiszteletre jöhettek el.

svájci

A délelőtt folyamán beszámolók hangzottak el a
gyülekezetekben folyó gyermek- és ifjúsági munkáról.
Először feltérképeztük, hogy melyik ország gyülekezeteiben
van óvodai, vagy iskolai foglalkoztatás, vagy gyülekezeten
kívüli magyar ifjúsági élet. Az ezekkel kapcsolatos jó és
szép eredményeket és a problémákat is megbeszéltük.
Hosszabb előadást tartott Pilinszky Kati Zürichből,
beszámolva a helyi és a nemzetközi cserkészmozgalomról.
A másik előadónk Joób Szilárd volt, aki az EMEIK
(Europai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia)
ifjúsági lelkészeként adott számot az évente tartott nagyheti
konferenciákról. Ezeken az összejöveteleken sok fiatal,
gyermekes család is részt vesz, ami arra jogosít fel, hogy
bizodalommal gondoljunk a jövőre is. A következő
tavasszal lesz az EMEIK 50. jubileumi konferenciája.
Rövid szünet után következett a Szövetség közgyűlése.
A tárgysorozati pontok szerint is több mindent kellett
megtárgyalni, megszavazni.
Az ebédszünetben elsétáltunk a kappeli csata és egyben
Zwingli halálának emlékhelyéhez. Itt Küng-Hefti Paula
tartott szinvonalas előadást (cikk a köv. oldalon) erről a

Fogadás a kolostor rózsakertjében, középen Dr. Ruedi Reich

Ebéd után lehetőség volt városnézésre Zürichben, amelyet
Szőllősy Martine vezetett, ezután pedig – a nap szép
befejezéseként - Deák Péter szervezésében a Neumünstergyülekezet parkjában hangulatos grillezéssel ért véget ez a
gazdag és fontos három nap.
Ludván Éva
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Zwingliről, a Kappeli emlékmű mellett
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek
Szövetsége 2008. augusztusában, Kappelban tartott
konferenciája alkalmat adott arra, hogy foglalkozzunk
Ulrich Zwinglivel. Felsétáltunk a kolostorthoz közel
fekvő emlékművéhez, ahol 1531-ben elesett. Óriásira
nőtt fák alatt gondoltunk vissza mártírhalálára - sírja
már nincs, mert elpusztították, de működésének hatása
világszerte máig él.

Ulrich Zwingli Wildhausban (SG) született 1484.
január 1-én. Apja szegény parasztember volt, a nagy
családot csak szűkösen tudta eltartani. Ulrich volt a
harmadik a tíz gyermek közül. Apja volt a ugyan falu
bírója (Landammann), de a tanulási lehetőséget egy
nagybátyjának köszönhette, aki dékán volt Weesenben
(SG). Tanulmányait Baselban, Bernben, Bécsben
végezte olyan kitűnő eredménnyel, hogy huszonkét
évesen már magiszterré avatták Baselban. Először
Glarusban sikerült egy papi állást elnyernie, ahol nagy
buzgósággal vetette magát a munkába – önszorgalomból megtanult görögül, hogy eredeti nyelven
tudja olvasni az újszövetséget. Nagy szomjúsággal
olvasta a klasszikusokat, Baselban személyes
kapcsolaban állt Erasmus-szal is, akit nagyon tisztelt.
Glarusban tábori papként megismerte a svájci
zsoldosélet kemény valóságát is: a Marignano-i
csatában (1515) a francia, valamint a pápai seregben
szolgáló svájci zsoldosoknak egymás ellen kellett
harcolniuk. Zwingli leghatározottabb ellenállása
ellenére Glarus továbbra is küldött zsoldosokat a
francia királynak. Zwingli emiatt felmondta állását és
1516-ban Einsiedelnbe ment át, ahol viszont a
bűnbocsátó cédulákkal való üzérkedéssel
szállt
szembe. Prédikációi annyira megtetszettek a zürichi
zarándokoknak, hogy felajánlották neki a zürichi
Grossmünster lelkészi állását. Ez óriási lépés volt,
mert Zürich volt az akkori Svájc legfontosabb
központja. Zürichi tevénységét 1519-ben kezdte meg –
itt rövidesen sikerült betiltania a bűnbocsátó
cédulákkal való kereskedelmet, 1521-ben főlelkésszé
léptették elő.
1521 és 1525 között Zwingli Zürichben a városi
kormányzat egyetértésével vezette be reformációt.

A templomi szertartás központjává a prédikációt tette,
megkérdőjelezte a tisztítótűzben való hitet és a szentek
imádatát, megszüntette a bőjtölést és a cölibátust,
megkívánta a kolostorok szekularizálását. Hirdette,
hogy az egyházi tized nem kötelező, hanem önkéntes
adó. Zürichben megszüntették a zsoldosok toborzását.
1524-ben feleségül vette Anna Reinhardot, ezzel egy
évvel megelőzte Luther házasságát. Ezzel a tettével
véglegesen szakított az katolikus egyházzal. A
reformációt két disputációban védte meg (1523. január
25. és október 26.). Zwingli tanítását két latin írásban
fogalmazta meg: De vera et falsa religione (1525) és
Ratio fidei (1530). A kegyelem és a predestináció
kérdésében egyetértett Lutherrel és Kálvinnal, a
szentségekben viszont nem látott csodahatást
(Luthertől eltérően), hanem szimbolikus cselekvést.
Az úrvacsora értelmezése miatt 1529. szeptember 29én Marburgban Zwingli vitába szállt Lutherral, a két
felekezet közötti nézetkülönbség a mai napig is
fennáll. 1524. novemberében Zwingli egy „titkos
tanács” („Heimlicher Rat”) munkatársa és
nemhivatalos vezetője lett. A zürichi kormány mindenben követte, és Zwingli (úgy mint Kálvin Genfben), egy ószövetségi prófétához hasonlóan a bibliára
hivatkozva vezette a kormányt. Leo Jud szerkesztői
vezetése alatt lefordították az Ószövetséget, amely
1534-ben jelent meg.
Zwingli azon igyekezett, hogy a reformáció eszméit a
katolikus kantonokban is terjesszék, de öt katolikus
kanton (Bund der Fünf Orte: Luzern, Uri, Schwyz,
Unterwalden, Zug) Zürich ellen fordult. 1529 májusában Zwingli egy zürichi csapat élén Zug felé vonult Kappel am Albis-nál megállították őket, de végülis sikerült kiegyezni egymással. Ekkor ették a legendás
hírű levest (un. „Kappeler Milchsuppe“). A békesség
nem tartott sokáig: 1531. október 11-én az öt katolikus
kanton Zürich ellen támadt, az ütközet ismét Kappel
am Albis-nál volt. A nagy túlerőben lévő katolikus
csapatok egy óra leforgása alatt verték meg a zürichieket, Zwingli 25 többi pap társával együtt életét vesztette. Ezzel a vereséggel a zürichi reformáció megtorpant
- a vallási kérdést csak a jóval későbbi, az 1712-es
Villmerger csatát követő békekötés oldotta meg.
Ulrich Zwingli csak 47 évet élt ugyan, de lenyűgöző
életműve a mai napig is hatással van a svájci
közéletre: nem csak pap és reformátor volt, hanem ragyogó államférfi is.
A reformáció eszméit Zürichben a higgadt és megfontolt Zwingli-utód, Heinrich ullinger vitte sikerre.
Ugyancsak neki sikerült az úrvacsora kérdésében is
közeledni a többi reformációs irányzathoz. Zwingli
tiszta logikai értelmezése háttérbe került, és a protestáns ellentétek elsímultak. A következő évtizedekre
nézve ez alapvetően fontos volt: csakis így
maradhatott fenn a zürichi reformáció.
Küng-Hefti Paula
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A gyülekezetek életéből
Basel
A bázeli gyülekezetet egyre jobban fenyegeti a „kilakoltatás”:
a Lukas-Kirche-t ugyanis bérbe szándékszik adni a kantonális
egyház. A magyar gyülekezetnek megígérték ugyan, hogy a
változás után is gondoskodnak majd megfelelő helyiségről, az
istentiszteletek tervezését mégis megnehezíti, hogy a LukasKirche használati engedélyét újabban félévenként meg kell
újítani. Szedlák Tibor lemondása után Luczky Réka helyettesítő
szolgálatait hálásan köszönjük.
Gödriné, Irénke testvérünkre emlékezünk
Május 31-én a családjától körülvéve, békésen és felkészülve
ment át az örökéletbe. Temetése Baselban junius 9-én volt.
Lelkész fia, Zsolt tartotta a szertartást - nagy lelki erőre volt
szüksége ahhoz, hogy a szeretett édesanyjától vegyen
búcsút.
Irénke 1963-ban, négy gyermekével együtt, férjét követve
jött Svájcba, aki 1956-ban a biztos elitélés elől menekült.
Gondtalan gyermek- és ifjúkor után sok nehéz élményben
volt később része - a háború, majd a forradalom miatt nehéz
idők következtek. Mindent megtett azért, hogy a
gyermekeinek jó nevelést adjon és elősegítse sikeres
jövőjüket. Élete fontos feladata volt a család összetartása és
a rokoni kapcsolatok ápolása. Érdekelték az emberek és
sokunkkal nagyon jó kapcsolatban volt. Segitett másokon is,
ahol csak tudott: betegeket látogatott, odaadóan vigasztalt,
gyermekekre vigyázott.
A Magyar Gyülekezetnek oszlopos tagja volt. Hűségesen
járt istentiszteletekre, bibliaórákra, pünkösdi találkozókra,
egyéb egyházi rendezvényre. Bölcs élettapasztalatának
köszönhetően jó tanácsokat tudott adni.
Irénke nemcsak a családnak hiányzik, hanem a
gyülekezetnek és nekünk is, akik közeli barátságban voltunk
vele. Az a vigasztaló, hogy hittel készült elmenni – az élet
terheitől immár megváltva lehet az Úr közelében.
Ludván Éva

Baden
A badeni gyülekezet fiatalodik. Három családban összesen
6 óvodás, illetve iskolás korú gyermek van. Ez a tény
kimondottan örvendetes, a kisgyerekes családok számára
viszont a vasárnap esti, 18 órakor kezdődő istentszteleti
időpont nagyon kedvezőtlen. A gyülekezet elnöke
kezdeményezte, hogy Badenban az istentszteleteket egy
korábbi időre tegyük át. A gyülekezetnek ezt az óhaját már
a 2009-es tervezésnél figyelmbe is vettük. Az
istentiszteleteket átlagosan 15-20 fő látogatja, ami a
taglétszámhoz képest egyedülállóan jó eredmény.

Bern
Október 19-én Luczky Réka tartott ökumenikus istentszteletet,
ezt követően a berni magyar egyesület szervezésében
emlékünnepély volt.
Október 23-án a Bremgarten temetőben a magyar forradalom
emlékére állított emléktáblánál rendezett ünnepélyen dr. Nagy
Erzsébet magyar nagykövet koszorút helyezett el.

Luzern
A luzerni gyülekezeti munkán Isten áldása érezhető: amióta
nincs a Szövetségnek lelkésze, azóta a gyülekezet tagjai,
presbiterei végezik a szolgálatot. A legfőbb összetartó erő a
havonta tartott házi bibliaóra. Ezeket az alkalmakat egyszer

Martinidesz Rózsa, egyszer Egger Éva, öt alkalommal pedig
Kelemen Ilona lakásán tartották. Bibliamagyarázatot dr. Szabó
Pál és Kővágó Győző, (mindketten kis gyülekezetünk tagja),
egy alkalommal pedig Szalay Szilárd református lelkész tartott.
A bibliaórákra olyan szívesen jönnek testvéreink, hogy
Kelemen Ilonának a szomszédtól kellet széket kölcsönöznie,
mert a lakásban már nem volt elég ülőhely.
Szeptember 28-án dr. Szabó Pál, október 26-án pedig Szalay
Szilárd tartotta az istentiszteletet.
Serman Éva ogonaszolgálatát nagy hálával köszönjük –
ehelyütt is szeretnénk megemlíteni, hogy a múlt tavasszal
jótékonysági koncertsorozatot tartott egy Pestalozzi-iskola
javára.

Zürich
A második félév istentiszteletein Szedlák Tibor lemondása után
Miklósi-Vári Katalin unitárius lelkész helyettesített. Hosszú
debreceni szolgálat után a Zürich kantonbeli Mettmenstettenbe
költöztek át, ahol férjét választották meg gyülekezeti
lelkésznek.
A
Nyugat-Európai
Magyar
Protestáns
Gyülekezetek Szövetsége kappeli konferenciáját Deák Péter
zürichi presbiter készítette elő – a konferencia végeztével pedig
a zürichi Neumünster gyülekezet gyönyörű parkjában búcsúgrillezésen láttuk vendégül a résztvevőket. Külön köszönetet
mondunk a zürichi gyülekezetnek az anyagi támogatásért,
valamint Pataky Ferenc elnöknek, aki jó magyar pezsgővel
személyesen is hozzájárult a találkozó sikeréhez.
Másik fontos eseményünk volt a szeptember 21-i többnyelvű
istentisztelet, amelyet az ún. migrációs gyülekezetek részére
szervez a kantonális egyház. Az eredetileg 3 nyelvű
istentisztelet helyett ma már 7-8 nyelven folyik a liturgia –a
magyar résztvevők létszáma sajnálatos módon csökkenőben
van.
Október 19-én, katolikus testvéreinkkel együtt ökumenikus
istentiszteletet tartottunk, ahol Miklósi-Vári Katalin hirdetett
igét. Az istentiszteletet követően a magyar egyesület által
rendezett emlékünnepélyen vettünk részt.
Az idén hunyt el Marosvölgyi Sándor és Kis Pál testvérünk.
December 7-én, vasárnap este 8 órakor, súlyos betegség után
távozott közülünk Keresztes József (Tácsi) hűséges testvérünk.
Halálos ágyánál Joób Olivér ny. lelkipásztorunk és Tácsi
felesége együtt imádkozott.

St Gallen
A St. Galleni gyülekezet istentiszteleteit Hieble Erika
tartotta, egy-egy bibliórán Valentyik Csilla szolgált. A
gyülekezet igyekszik jó kapcsolatot építeni a kantonális
egyházzal – erre jó alkalom volt a múlt májusban
megrendezett „Nacht der Kirchen”, amin a magyar
gyülekezet is kitett magáért – a rendezvényen 10 olyan
magyar is jelentkezett, aki eddig az isten-tiszteleteinkről
nem tudott.
Szeptemberben kétnyelvű istentszteletet tartottunk, ahol a
kantonális egyház részéről Edith Spaeti és Jens Mayer vett
részt. A gyülezeti alkalmainkat az IWIW internetes
szolgáltatónál is közzétesszük.
Születés: július 11-én látta meg a napvilágot Hieble Erika
kicsi Benjáminja, keresztelése a budapesti németajkú
református gyülekezetben volt - „Bizony az Úr ajándéka a
gyermek és az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt. 127:3).
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Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket
Hieble Erika rovata
Kedves kicsik és nagyok!
Ez az oldal Nektek készült. Az Úr Jézus azt szeretné, hogy
ti is megimerjétek őt. Ha összekulcsoljátok a kezeteket és
imádkoztok, akkor Vele beszélhettek. Az énekléssel egyben
öröm költözhet a szívetekbe. Kérjétek meg apukát vagy
anyukát, hogy segítsenek az énekeket megtanulni, a
történetet elolvasni! A jobboldali kép színezéshez sok
örömet kívánok!

Advent
Tudod-e...
Hogy az advent az egyházi év kezdete? A karácsonyt
megelőző négy héten át tart. Latin szóból származik és azt
jelenti: az Úr eljövetele. Minden gyertyagyújtással
növekedik az az öröm, ami a karácsony felől sugárzik.

Karácsony

Olvasd Te is a Bibliát!
Lukács evangéliuma 2, 41-52.

Ha van kedved hozzá, rajzold le, milyen a Te
templomod! Küldd el nekem levélben! A rajzaitokat az
Évadzáró Találkozón kiállítjuk, a legérdekesebbet pedig az
újságban is megmutatjuk mindenkinek!
(Cím: Hieble-Novák Erika, D-88167 Stiefenhofen,
Oberthalhofen 16.)

Aranymondás
„Uram, szeretem a házadat, ahol laksz, dicsőséged
lakóhelyét.”
Zsoltárok könyve 16, 8.

„Amikor Jézus 12 éves lett, szülei: Mária és József
magukkal vitték őt a templomba. Az út hosszú volt a
templomig és nagyon sok ember igyekezett velük együtt
Jeruzsálembe, az ünnepre. Mindenki nagyon izgatott volt és
örültek, hogy újra a templomba mehetnek. Az ünnep után
Mária és József is hazaindult. Út közben beszélgettek
mindarról, ami a templomban történt. Azt gondolták, hogy
Jézus a többi gyerekkel együtt igyekszik hazafelé. Nem
vették észre, hogy Jézus bizony ott maradt Jeruzsálemben.
Mária és József ijedten szaladtak vissza a templomba.
Hosszú keresés után végre megtalálták. Ott ült az idős
tanítók között és hallgatta őket, amint azok Isten, az ő
mennyei Atyja csodálatos dolgairól beszéltek.”
Te mennyit utazol, hogy elérkezz a templomba?
(Hány kilométer, hány óra, hány perc?)
Kikkel szoktál templomba járni, kiket ismersz a templomból?
Mit csinálsz, amikor a templomban vagy?

Ajánló
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 40 éves fennállását ünnepli. A 2009. április 27 – május 2. között az
ausztriai St. Georgen am Längsee (Karintia) festői konferencia központjában tartandó találkozón Az alapítók öröksége
címmel előadásokban, kerekasztal-beszélgetéseken, munkacsoportokban foglalkoznak az EPMSZ négy évtizedes
működésével és jövőjével. Szokás szerint áhítatok, hangversenyek, irodalmi- és filmest, kirándulás és ökumenikus
istentisztelet egészítik ki az ötnapos gazdag programot. Érdeklődés, jelentkezés:
Deák Péter, Bellerivestr. 59, 8008 Zürich, tel.: 044-383 85 37, e-mail: peter.deak@zh.ref.ch (március 6-ig)

