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„Kezdének szólni más nyelveken...” Ap.csel. 2:4 

 

Most, amikor a Reformáció 

500. évfordulóját ünnepeljük, 

elmulaszthatatlan, hogy ne 

csendüljön fel Kálvin János 

mondata: „A keresztyén egy-

ház Isten Lelke nélkül nem is 

létezne.” 

Ekkora múlttal rendelkezve és 

ismerve ennek a múltnak ne-

hézségeit, sikereit és kudar-

cait, lendületét és megfáradá-

sát, eredményeit és eredmény-

telenségeit, jogosan kérdezhet-

jük, hogyan maradhatott fenn 

az egyház mind e mai napig. A 

kérdésre nincs más válasz, minthogy Isten Lelke 

nélkül nem létezne és nem maradt volna fenn év-

századokon keresztül. Isten Lelkének ereje nélkül 

már csak néhány történelem iránt rajongó lelkes 

egyén tudná, hogy volt valamikor egy egyházújí-

tási kísérlet. Mivel az ember erőforrásai és lelkese-

dése végesek, nem szívesen gabalyodik emberfe-

letti feladatba, kivéve, ha belső kényszer űzi. A ta-

nítványok is maradtak volna a maguk bezárt ajtaja 

mögött, megállapítva: jó nekünk itt lenni, együtt 

imádkozni, de kint a nagyvilágban, túl sok a ve-

szély, miért kellene szétrobbantanunk biztonsá-

gunkat? Aztán eljött a Pünkösd ünnepe, és a Lélek 

nem engedte a megtapasztalt és átélt hitük kupor-

gatását, a képzet dédelgetését, hogy tulajdonkép-

pen védeniük kell azt, amijük van; nem engedte, 

hogy a maguk kellemes közösségében úgymond 

ellegyenek és a többiek, a mindenkori piacon 

ácsorgók, meg fussanak a vesztükbe. Oda kellett 

menni hozzájuk. Nem volt kérdés, nem volt tépe-

lődés, hogy tulajdonképpen képesek-e ezt meg-

tenni. Már az sem volt kérdés, hogy adatott-e 

tálentum a szólásra. Egy biztos volt: Isten Lelke in-

dította őket és ők elindultak. Kaptak erőt, bátorsá-
got és szavakat. A szavaknak átformáló ereje volt. 

Más nyelven szóltak, - ter-

mészetesen leterhelhetjük 

ezt a mondatot mindenféle 

spekulációkkal, de vajon mi-

ért nem elég nekünk annyit 

megérteni ebből a csodából, 

hogy mindenki értette a be-

szédüket - mindenkihez sze-

mélyesen szólt az Ige. Gon-

doljuk csak el, a nagy piaci 

forgatagban, az adok-veszek 

világban, ahol az „én” hasz-

nom van a központi helyen, 

hirtelen megáll az élet és az 

anyagi világról a lelki életre 

terelődik a hangsúly. Tán adott ponton már az sem 

volt lényeg, hogy üres kézzel térnek-e haza, vagy 

visszaviszik hozott portékájukat, mert megállt az 

élet, azaz elkezdődött. Elkezdődött egy más nyel-

ven való beszélés, a szeretet nyelve csendült fel és 

töltötte be a teret és a szíveket. 

Ma, amikor azon aggódunk, hogy hogyan tovább 

„keresztyén világ”, hogy csappanunk és megyünk 

össze, és félünk a kisebbségi sorssal szembenézni, 

ma, amikor alig értjük egymást nyelvét és beszé-

dét, a segélykiáltást összetévesztjük a rémhírekkel, 

a propagandát a bizonyságtétellel - van aggódniva-

lónk bőven. Van aggódnivalója az úgynevezett ke-

resztyén Európának. Vagy még sincs? 

Ne legyen úrrá rajtunk a félelem, mert aki előhívta 

Egyházát, meg is tartja, ha ez az Ő akarata. 

 

„Jövel Szentlélek, Isten égi lángja 
jöjj e megvakult kereső világra, 

kinek lelkét eloltá a vihar. 

S tántorogva halad át a hideg éjen, 

mint vén koldus az esti csatatéren.” 

(Muraközy Gyula) 

 
Domahidi Nelli 
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Szedlák-Michel Yvonne és Tibor beiktatása Ittigenben

Bern gyönyörű elővárosában, 

Ittigenben, ünnepi istentisztelet kere-
tében iktatták be június 18-án a 
Szedlák-Michel házaspárt a gyüleke-

zeti szolgálatba. 

Tibor hosszú ideig volt szövetségünk 
alkalmazott lelkésze, munkáját na-

gyon pontosan, Krisztus iránti hű-
séggel végezte.  

Amikor kedves felesége, Yvonne, megkapta Vinelz-ben a 
lelkészi állást, akkor Tibor természeteseen vele tartott, a 
magyar szolgálatra pedig Kókai Csaba lelkészt alkalmaz-

tuk. A berni gyülekezetben Tibor ezután is helyettesített, 
a bibliaórákat pedig rendszeresen ő tartotta. Kitartó, meg-
győző munkával sikerült neki egy fiatal, a biblia iránt ér-

deklődő gyülekezetet szervezni, amelyik a svájci támoga-
tás megszűnte után is életképes közösséggé formálódott.  

Alig várjuk, hogy Tibor Istentől kapott tehetségét, hitét, 
meggyőződését Ittigenben is a gyülekezet hitbéli erősödé-
sére, testvéri összetartására kamatoztathassa. 

Az ittigeni beiktatás szolgálatát Ueli Tobler 

lelkész végezte, prédikációja az Ézsaiás 33. 
20 ige alapján szólt. Az emberi kapcsolatok 
kisközösségi, városi, azután pedig a nagyobb, 

agglomerációs lehetőségeiről beszélt.  

Ittigen gyülekezetének apraja-nagyja részt 
vett az eseményen, mindenki a legjobbakat 

kívánta az újonnan megválasztott lelkészhá-
zaspárnak. A vasárnapi iskolások mellett a település pol-

gármestere, Marco Rupp is büszkeséggel köszöntötte a 
gyülekezet új pásztorait. 

Magyar részről jelen volt Takaró Károly ny. tábori püs-

pök, kelenföldi református lelkész, a berni magyar gyüle-
kezet több tagja, de a zürichi magyar gyülekezet is képvi-
seltette magát. 

A Svájci Magyar nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövet-
sége nevében mi is Istenünk áldását kívánjuk arra a mun-

kára, amit a lelkészházaspár a gyülekezetépítés érdekében 
tenni szándékozik. 

Deák Péter 

Székelyudvarhelyi harangláb  
szoros kapu - keskeny út

Amikor a bibliás ember 

valamit tervez és meg-
valósít, akaratlanul is 
eszébe jutnak az igének 

a szavai vagy kedvenc 
egyházi énekei. Így ér-
keztem én is a Mt 7,13-

14 verseihez „A szoros 
kapun menjetek be. 
Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztu-

lásba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros 
az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és 

kevesen vannak, akik megtalálják azt.” E versek aktuali-
tása különös módon szólal meg a székelyudvarhelyi refor-
mátusok jelenében, a Reformáció 500. évében.  

2015-ben ünnepelte az egyházközség a gyülekezet meg-
alakulásának 25. és a templom felépülésének 20. évfordu-
lóját. Akkoriban döntöttük el, hogy a Bethlen-negyedi 

templomunkat megajándékozzuk egy haranggal, mert 
még tornya sincs. A harangot 2015. december 23-án, Ka-

rácsony előestéjén szenteltük fel, hogy legyen harangszó 
az ünnepen. Díszítő szövege ez lett:„Hangod hirdesse kö-
zös reménységünk, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” 

A harang egy ideiglenes faszerkezeten kapott helyet, 
amelynek ötletét Laupen lélekharangjának állványa adta. 
Időközben szorgos tervezés következett, és elkészült a lát-

ványterv, amely figyel a templom külső vonalvezetésére, 
ugyanakkor modern és környezetéhez illő. Az egyházköz-
ség presbitériumának elnyerte a tetszését, a közgyűlés tá-

mogatta a megvalósítást. Elkezdődött a tervszerű építke-

zés. Úgy gondoltuk, készüljön el a Reformáció 500. évfor-

dulójára! Mivelhogy két eleme van: az egyik oszlopát stí-
lusosan Luthernek nevezem, a másikat pedig Kálvinnak. 
Azonban, lehet benne gyermekéhez aláhajoló szülőt látni, 

vagy férfit és nőt, vagy a belső vonalvezetés következté-
ben egy lángoló gyertyát is. Az oszlopok külső vonalai a 
templom vonalvezetésének tükörképei. Elhelyezését te-

kintve kifele nyit, befele szűkül. Amikor az elemek he-
lyükre kerültek, a 84. zsoltár szövege szólalt meg bennem: 
„az én lelkem fohászkodik, tornácodba kívánkozik”. Az-

tán Jézus szavai jutottak eszembe a szoros kapuról, amely 
a keskeny úton át az életre visz. Úgy érzem, a harangláb 

által is üzen Isten a mai embernek. Ugyanazt mondja, mint 
Jézus Krisztus által már tudtunkra adott. Korunk széles u-
takra hív, tágas kapukat nyit. Közben ott az elveszés ves-

zélye, de erről semmit nem szól. Azonban Isten Fia csen-
des szava ma is behív a kapun, végigvezet egy keskeny 
úton, hogy az életet vele járjuk. Isten Igéje felé nyitó kapu 

500 év után is! Ez a jövő! Aki a kapubejárathoz került ha-
rangláb perspektívájából tekint a járdára és a templomra, 

érezze meg, hogy Jézus Krisztus szava a gyülekezetbe 
hívja, és részeltetni akarja üdvözítő ajándékaiban. 

Ezúton mondok köszönetet a Székelyudvarhely Bethlen-

negyedi Egyházközség nevében a Berni Magyar Pro-
testáns Gyülekezet egyezer svájci frankos építkezési 
támogatásáért, amit Jónás Albert elnök közvetítésével 

hozzánk eljuttatott. Isten áldása legyen életeteken és 
adományozó jóindulatotokon! Tartson meg benneteket 
hitben, reményben és szeretetben a nyugati szórványban! 

Dr. Bekő István lelkipásztor
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Anyakönyvezés a szórványban 

Az elmúlt évtized során Nyugat-Európába emigrált ma-

gyarok szép számban a diaszpóra-gyülekezetekben ta-

láltak új lelki otthonra. Ezzel sok, a kiöregedéssel 

küszködő külhoni magyar gyülekezet új élettel és fiatal 

taggal gyarapodott, így a Svájcban élő és működő pro-

testáns gyülekezeteink arca és demográfiai összetétele 

is gyökeresen megváltozott. Ennek a változásnak ered-

ményeképpen a mi magyar nyelvű gyülekezeteinkben 

újból nagyobb rendszerességgel keresztelnek és esket-

nek, de egyre több a konfirmációra készülő gyermek is.  

A szövetségünk gyülekezetei anyagilag és részben szer-

vezetileg is függetlenül működnek a svájci egyházak-

tól. Talán épp abból az okból, hogy a svájci egyházak 

anyagilag jelenleg nem kívánják támogatni a szórvány 

protestáns gyülekezeteket az országban, az újonnan ér-

kezett magyarok nagy része már nem veszi fel a kap-

csolatot a svájci egyházakkal, aminek következtében 

nincsenek nyilvántartva a helyi egyházakban. Azt is 

hallani, hogy gyakran ki sem jelentkeznek otthon Ma-

gyarországon (vagy a hazánktól elszakított területe-

ken), ott továbbra is fizetik az egyházi járulékokat. De 

szép számban járnak hozzánk katolikus testvérek is, mi-

vel jobban érzik magukat a protestáns gyülekezetekben, 

mint a helyi magyar katolikus misszióban, ami még in-

kább összetetté teszi az egyházi hovatartozás kérdését 

és ezzel együtt a gyülekezeteinkben történő kazuáliák 

hivatalos anyakönyveztetését.  

Az idei év elején a Magyarországi Református Egyház 

zsinati tanácsosának írott levelemben körvonalaztam a 

szórvány magyar gyülekezetek bonyolult anyakönyve-

zési helyzetét, abban bízva és reménykedve, hogy az 

anyaországi egyházak segítségével a közeljövőben ki-

alakulhatna egy egységes, számunkra egyszerűen 

kezelhető, lehetőleg bürokráciamentes megoldás az 

anyakönyveztetésre, ami minden itt élő magyar testvé-

rünk számára megoldást jelentene, függetlenül az egy-

házi hovatartozásától. 

A Svájci Magyar Nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szö-

vetsége a 2016-os évtől bevezette a saját anyakönyvez-

tetést, abban bízva, hogy ha a jövőben kialakulna egy 

egységes megoldás a szórvány gyülekezetek számára, a 

hivatalos anyakönyveztetéseket utólag el lehessen vé-

gezni. 

Jónás Albert, elnök.  

 

Pataky Ferenc volt elnökünk közbenjárásával született 

meg az anyakönyvünk a „Matató” könyvkötő-műhely-

ben. Hálásan köszönjük a segítségét a szövetségünk ne-

vében is. Hadd idézzünk ezen a helyen abból a levélből, 

amit a kötőde Pataky Ferencenk írt a könyv megszüle-

tése alkalmából: 

Kedves Feri! 

Tudom, hogy türelmedet próbáló hetek állnak mögöt-

ted, mögöttünk. Meg is értem.  

Amikor behoztátok csirizzel a könyvet, azt gondoltam, 

hagyományos technikával fogom elkészíteni. Szeren-

csére ezt csak mindaddig fontolgattam, amíg Katával, a 

tapasztalt könyvkötő és papírrestaurátor barátnőmmel 

még nem konzultáltam. Kata javaslata az volt, hogy ezt 

a majdan nagy igénybevételnek kitett és remélhetőleg 

sok évtizeden keresztül használatos könyvet egy speci-

ális, ugróhátas technikával érdemes csak elkészíteni. 

Végül emellett döntöttünk, és ugróhátas könyvet vará-

zsoltunk belőle. Erről a technikáról tanultam az iskolá-

ban ugyan egy tanóra erejéig, de soha ilyet nem készí-

tettem még. Egyedül nem lettem volna képes rá, min-

denképpen Katával karöltve kellett nekilátnunk. Mivel 

Katának van egy munkahelye, s emellett sok más elfog-

laltsága is, nehezen tudtunk időpontokat egyeztetni. Az 

elkészítés közben pedig vizes alapú ragasztót használ-

tunk, sokszor a száradási idő beiktatása miatt sem tud-

tunk gyorsabban haladni. Összesen 17 óra 30 percet 

foglalkoztunk az elkészítésével, ez szinte egy tanfo-

lyam volt számomra. Ha rutinosabban, gyorsabb tem-

póban készítettük volna, akkor is 9 órát biztosan dol-

goztunk volna vele. Az általad hozott bőrön és a 

belíveken kívül a könyvhöz a következő anyagokat 

használtuk még: elválasztó papírok, szürkelemezek, 

triplex, jelzőszalagok, ragasztó. 

Még egyszer köszönjük türelmedet! 

Reméljük, hogy a könyv használói és Te is elégedett le-

szel vele! 

Üdvözlettel: 

Zsófi, a Matató könyvkötőműhely könyvkötője 
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Erdélyi lelkészek a Reformáció helyszínein
500 éves a Reformáció. Igyekszünk felidézni azt, ami 500 

évvel ezelőtt történt, emlékezünk: 

„Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik. 

Nem tudta, hogy a 95 tétel 

útnak indul, és századokon átlép.” 

Túlélte az idő viszontagságait, voltak teli és üres templomok, 

élő és haldokló gyülekezetek, ébredések és hanyatlások.  

Emlékezünk, nem arra, hogy 500 éves a vallásunk, hanem 

arra, hogy öt évszázad telt el azóta, hogy néhány személy, 

majd őket követve emberi tömegek igénye volt, hogy az 

egyház megújuljon. Megújult és ma is fennáll, annak ellenére 

is, hogy borúlátó a jövőképünk. Fennállása nem emberi 

erőfeszítések eredménye, hanem a Gondviselő Isten szerete-

tének jele. 

A Marosi-Mezőségi Református Egyházmegye lelkészei in-

dultak el Svájcba, hogy három nap alatt végigfussák azokat a 

helyeket, amelyeket a Reformáció helyszíneinek nevez-

hetünk. Két helyszínen lehettünk kísérőik: Zürichben és 

Genfben. Nemcsak ők távoztak lelki gazdagsággal, hanem 

nekünk is nagy élmény volt a velük együtt töltött idő. 

Először is árulkodóak voltak a helyszínek, amiket megláto-

gattunk. Megdöbbentő és elgondolkodtató volt, hogy a 

Grossmünsterben a lelkesen, áhítatosan zsoltárokat énekelő 

lelkészeket a biztonsági őr figyelmeztette: itt nem szabad 

énekelni. Az ajkak összezáródtak, miután tolmácsuk tovább-

adta az üzenetet. Egy templom, ahol tilos énekelni. Kissé  

megfagyott a levegő és a lelkesedés, át kellett kódolnia 

magában az embernek, hogy nem templomban van, hanem 

egy múzeumban. Nagy lelki feltöltekezés volt ezután a 

Fraumünsterbe látogatni, ahol maga a gyülekezet lelkésze 

tartott vezetést.  Bevezető mondataiban már megerősítette és 

ezzel kisimította a lelkekben a csendes meghökkenést, „ez 

egy templom és nem múzeum, ez az imádkozás helye”. Tud-

ta, hogy lelkészeknek beszél és mégis elmondta, hogy mi a  

templom küldetése. Nagyon jó volt mégis ezt meg-

erősítésként hallani. A vezetés végén lelkesen zendült fel a 

zsoltár: „Úrnak szolgái mindnyájan...“ A túristák is megáll-

tak, némelyik fülhallgatóját is levéve hallgatta az egész temp-

lomot betöltő lelkes éneklést, a 134. zsoltárt: „Kik az Ő 

házában ...”. Bár érteni nem értették, de érezhették, hogy 

templomban vagyunk és azért jöttünk ide, hogy Istent 

dicsérjük. Utána a csapat tagjai még elmélkedtek a Chagall 

ablakok előtt, aztán indulni kellett vissza, mert a szállást bi-

ztosító gyülekezet vacsorával várta a vendégeket. 

A következő nap helyszíne Genf. Az út hosszú volt és  

fárasztó. Alig maradt néhány óra a város megismerésére. A 

legnagyobb élmény a St. Pierre katedrális, Kálvin temploma. 

Itt hangzottak el a reformot, megújulást hozó prédikációi. 

Állt a lelkészcsoport a templom közepén és szinte megfog-

ható volt a meghatottság. Több évtizedet leszolgált lelkész 

kolléga szemében megjelentek mosolyogva a meghatottság 

és öröm könnyei, az 500 év és a pillanat... Kicsordult a hála 

és a dicsőítés. Odamerészkedtek a biztonsági őrhöz és szeré-

nyen megkérdezték: szabad-e énekelni? Azután jött a felsza-

badító válasz, „természetesen, hiszen ez egy templom”. Zen-

gett a templom az éneküktől, gyönyörű volt, s közben a te-

kintetek, az arcok sugároztak valami biztatót, valami 

megnyugtatót, valamit, ami azt az érzést keltette: hirdettetett 

és még hirdettetni fog az Isten igéje. 

Domahidi Nelli

Hírek Rheinfeldenből 
A Rheinfelden és környéken élő magyarok találkozóját má-

jus közepén immár második alkalommal szerveztük meg. A 

résztvevők jelentős része szinte minden nap találkozik egy-

mással, hiszen egy munkahelyen dolgozunk, és innen indul-

tak el a baráti szálak is. Alkalmainkat (istentiszteletek, főző-

tanfolyam, kulturális találkozók) immár két éve rendszeresen 

szervezzük. Az idei találkozóra több mint 70-en jöttünk el. 

Néhányan csak pár éve élnek Németországban, és a közeli 

vagy távoli jövőben szeretnének visszatérni hazájukba. Ezért 

is fontos számukra, hogy ne szakadjanak el a gyökerektől. 

Örömmel jönnek közénk azok is, akik életüket külföldön 

hosszútávra tervezik. Az utóbbi hónapokban olyanok is csat-

lakoztak hozzánk, akik már nagyon régóta élnek Németor-

szágban. Törve beszélik már a magyar nyelvet, de szeretnék 

azt feleleveníteni, így szívesen főznek velünk magyaros éte-

leket. Német társaink is jó kedvvel látogatják programjain-

kat. Egyik nem rejtett célunk, hogy ne csak a magyarokat, 

hanem a magyarok baráti körébe tartozó más nemzetiségűe-

ket is megszólítsuk. Ez két okból is érdekes: egyrészt fontos, 

hogy ezek a kapcsolatok segítsenek bennünket az új környe-

zetbe való beilleszkedésben, másrészt német testvéreink is 

megismerkedhessenek magyar kultúránkkal, ide értve a 

gasztronómiát is. 

A tavalyi első nagy találkozónkon a németajkú Rheinfelden-

Karsau Gyülekezet is részt vett, akik istentiszteleti alkalma-

inkhoz rendszeresen biztosítják nekünk a gyülekezeti termet. 

Feledhetetlen élmény volt számukra a pörkölt, a néptánc, a 

magyarok vendégszeretete. Elhatározták, hogy közelebbről 

is megismerkednek a magyarokkal. Ezért ez év október vé-

gére egy magyarországi kirándulást szervezünk számukra. 

Ilyen és hasonló sikerekkel büszkélkedhetünk, és minden-

képpen folytatjuk a megkezdett munkát. 

A találkozók szervezését Vályi-Nagy Ágnessel, a Bázeli Pro-

testáns Gyülekezet lelkészével beszéljük át. Ő tanácsol, és ad 

lelki és mindenféle más egyéb támogatást a munkánkhoz. A 

bázeli magyar közösség is szép számmal képviselteti magát 

a rendezvényeken. Ők összeszokott, erős csapat, nagy törté-

nelmi háttérrel. Az erősebb segíti a gyengébbet, amely sajnos 

nem minden esetben természetes, de ebben az esetben mi át-

élhetjük ezt a gondoskodást.  Ezért nagyon hálásak vagyunk. 

Akik ott voltak Rheinfeldenben május 13-án, azok tapasztal-

hatták, hogy együtt lenni, együtt énekelni, táncolni milyen jó. 

Mind a Rheinfelden és környékén élő magyarok, mind közeli 

és távoli barátainknak kívánom, kívánjuk, hogy minél több-

ször élhessék át az együttlét örömét. 

László Tünde, lelkipásztor 
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A reformáció 500 éves jubileuma 
svájci protestáns gyülekezeti szövetségünk évadzáró találkozója Männedorfban, június 24-25-én 

Levetett saruval 

Miért is kellett Mózesnek levetnie saruját a hegyen? 

Hogy ne tudjon elszaladni olyan könnyen? Vagy, hogy 

átadja az élete felőli döntés jogát Istennek? Mózes szent 

helyre lépett, mert Isten jelenlétének valóságát tapasz-

talhatta meg. A hegyen levetett saruja főhajtás az élő, 

megszólító Isten előtt, aki teljes valójában megragadta, 

s szolgálatába állította őt. 

Hasonlóképpen élhettük át mi is, amikor a Reformáció 

500. évfordulójának évében - 2017. június 24-25-én 

részt vehettünk Männedorfban a Svájci Magyar Nyelvű 

Protestáns Gyülekezetek Szövetségének évadzáró 

találkozóján, melyet idén a zürichi közösség szervezett. 

A svájci hat protestáns gyülekezetben az elmúlt 

évtizedben igazi „reformáció” ment végbe – hiszen a 

régi hűségesek mellé sok fiatal magyar család érkezett, 

akik munkára, s otthonra is találtak a „hegyek 

országában”. Ezért ez a gyülekezeti találkozó majdnem 

annyi gyermek-részvevőt számlált, mint felnőttet. 

Közös családi áhítattal kezdtük mindkét napot, ahol a 

megszólaló napi igékkel, szemléletes prédikációkkal 

szolgált dr. Michna Krisztina. Ő, aki a konferencia szer-

vezője is volt, Svájcban élő és szolgáló lelkésznő. Első 

áhítatának szemléltetése Nagyapja ajándék palástja 

volt, mely megkoronázta benne annak bizonyosságát, 

hogy valójában Krisztust kell felöltöznie lelkészi 

szolgálatában. A második áhítat elején a résztvevők 

által választott köveket kellett behelyezni egy hajóba. A 

kövek terheink lerakását szimbolizálták. De míg a gye-

rekek még visszakérték volna a köveket, a felnőttek 

közül valaki így fogalmazott: „Hálás vagyok érte, hogy 

letehettem a kövemet, s hogy nem kell többé kiven-

nem.” 

A „REFORMÁCIÓ 500” szervezési keretei arra is 

lehetőséget teremtettek, hogy 9 erdélyi lelkészt is be-

fogadjon a konferencia, akik kerékpárral járják körbe 

Svájc reformációs helyszíneit. Ezzel emlékeznek a pe-

regrináció hagyományára – maguk korábban holland 

tanulmányokat folytattak -, s adományokat gyűjtenek 

az erdélyi felekezeti oktatásban résztvevő gyermekek 

számára. Tapasztalatként elmondták: „Minden lel-

kipásztornak érdemes lenne másokkal együtt kerekezni, 

hogy megtanulják: csapatban lehet a legjobban haladni, 

mert ez a csapat Krisztusé.” 

Fodor Attila, kecskeméti missziói gondnok és felesége, 

Fodorné Ablonczy Margit lelkész-családterapeuta 

közös szolgálata a reformáció évfordulójához 

kapcsolódva Kálvin életének különösen fontos pontjait 

járta körbe: előadással, filmmel, csoportbeszélgetéssel. 

Elsőként Kálvin életének bemutatása következett 

vázlatosan – egy gyermekrajzokkal vetített képes 

előadás formájában. Ki arra csodálkozott rá, hogy men-

nyi harc fért bele ebbe a rövid 55 esztendőbe, ki arra, 

hogy a komor sors mögött egy érző szívű lelkigondozó 

arca is kibontakozott. A találkozó címe: Kálvin harcai, 

ahol a harc szó „h” betűjének elhagyása után magyarul 

az arc szó olvasható. Mert Kálvinnak „harcokkal 

formált arcai vannak.” Van olyan arca, amelyet minden 

lelkészi hivatalban láthatunk, de van olyan is, amely 

sokkal árnyaltabb, ha a körülményeket, vagy a történet 

más résztvevőit is megismerjük. Hiszen így kerül ő 

igazán közel hozzánk, emberként. A tényeknél sokszor 

fontosabb, hogy milyen jelentőséget kapnak azok ma-

gyarázatai életünk során. Ezért egy játékos „gyöngy-

gyűjtés” elvezetett bennünket a közösségi értékekhez 

is, az egymásra utaltság bizalmához, a vállalás 

bátorságához, a vezetés felelősségéhez. Milyen fontos 

volt a vállra tett kéz, egy bátorító mondat, a pontos eli-

gazítás, ha valaki a bekötött szem bizonytalanságában a 

másik ember hangjára volt utalva. A férfi-női cso-

portbeszélgetés őszinte hangvétele sokaknak segített 

olyan mondatok kimondására, melyeket korábban csak 

éreztek, de még nem találtak helyet azok megfogal-

mazásához. A mondatok kinccsé lettek, s a találkozó 

végére kis papírokra kerülve mindenki egyet-egyet írott 

formában is hazavihetett.  

Szombat este felejthetetlen koncerten lehettünk jelen: 

Kövecs Ágnes (zongora) és Visky Máté (hegedű) 
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Dohnányi és Bartók szonátáiból, illetve népdalfeldol-

gozásaiból állították össze azt az igényes műsort, amiért 

mindkettőjüknek nagy hálával tartozunk. Művészet volt 

a javából. 

Imaséta is hívogatta elcsendesedésre a résztvevőket, 

ahol leírhatták, hogy mit is tisztelnek Kálvinban: „Hogy 

megtörtsége ellenére töretlen hittel élt.” Más azt írta: „A 

viaskodását tisztelem, melyek minden döntését meg-

előzték. S hogy azután hű maradt felismeréseihez.” Egy 

harmadik írás: „Hogy vissza tudott menni oda, ahol 

bántották.” 

Kálvin feleségéről, az „elfelejtett asszonyról” szóló 

film sokakban megmozdította saját életünk történetét, 

melyeket a csoportokban megrendült lélekkel hall-

gattunk végig. Hiszen Isten nincs messze egyikünktől 

sem – még ha mi néha úgy is érezzük azt. Valaki így 

fogalmazta: „Életem egy pontján megtanultam, hogy 

minden ember élete előtt csak levetett saruval szabad 

megállnom, mert nem tudhatom, mennyi fájdalmat, 

törést jelent egy-egy élet magában.” Ezt éreztük, 

amikor megkönnyeztük a történeteket Isten hatalmas 

csodáiról, s a vezetéséről szóló különleges élet-fordula-

tokat. Volt, aki így fogalmazott: „Isten valószínűleg 

többször veszi hasznomat, mint ahogy én azt érzem.” 

Más pedig mutatta is két kezével: „Néha fenn és néha 

lenn, de ez csak annyit jelent, hogy Isten átvett egyik 

kezéből a másikba.”  

A gyermekek között szolgált teljes készséggel dr. 

Michna Ottóné, Ablonczy Ágnes gyermek-könyvtáros 

író, aki Lázár Ervin meséinek feldolgozásával vezette a 

gyerekeket a „személyes reformáció” útján. Amikor az 

utolsó bábozáskor megkérdezte, hogy vajon mi is volt 

az üzenete ennek a két napnak, az egyik gyermek így 

szólt: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le 

a rosszat jóval!” 

Kedves, keresztyén helyszínen, különleges egyéni-

ségekkel szolgál a Bibelheim, ahol a találkozó zajlott. 

Jóllehet többször is késtünk a pontosan megszabott 

étkezési időkhöz képest, ez mégsem vette el az ott dol-

gozók kedvét a mosolytól, s fáradhatatlan szorgalom-

mal forogtak a tele és üres tányérokkal, kínálással, re-

petával. Így minden étkezés közben maradt bőven idő 

beszélgetésekre, ismerkedésre, barátságok el-

mélyítésére. 

Áldással vettük magunkhoz az úrvacsora kenyerét és 

borát sok felekezet közösségében. Dr. Hafenscher 

Károly miniszteri biztos igehirdetésében továbbította 

Isten meghívólevelét az „Ő tenyerén való életre”. Mert 

onnan nem lehet leesni. Mert olyan életet kaptunk, ame-

lyet Isten önmagából adott nekünk. S úgy ölel magához 

mindnyájunkat, hogy közben egymáshoz is ölel minket. 

Ez minden ilyen találkozó alapja és értéke. 

A levetett saru Isten jelenlétére figyelmeztet, s egyben 

az Ő meghatározó kijelentésének körébe von be. Meg-

állít és elindít. Felhatalmaz és feladatot ad: Isten 

dicsőségére, emberek szolgálatára. Ezen a hegyen mi is 

levettük saruinkat, mert megtapasztaltuk, hogy az 

„ecclesia semper reformanda est” elve alapján valóban 

szükségünk, de még lehetőségünk volt a személyes és 

közösségi megújulásra.  

Soli Deo Gloria! 

Fodorné Ablonczy Margit 

 Tereh-Winterhofen Gréti (1918-2017)

A Bázeli Magyar nyelvű Protestáns 

Gyülekezet legidősebb tagjától, 

Tereh-Winterhofen Grétitől 2017. 

május 22-én vettünk végső búcsút.  

Az I. Világháború végén, 1918. 

szeptember 11-én, a Magyar Ki-

rálysághoz tartozó Bélteken, 

Winterhofen-Balogh Etelka és 

Fritz első gyermekeként látta meg a 

napvilágot, később egy húga Elsa 

született még. 1920-ban, a Trianoni 

békediktátum miatt a Szatmár megyei Bélteket Romá-

niához csatolták, így lett egy csapásra magyarul beszélő 

román állampolgár. Gyermekkorát a védelmező családi 

fészekben gondtalanul élhette. Már 

kislánykorában különös igyekezettel 

gyakorolta a zongorázást. Igen gyor-

san és magas művészi szinten sajátí-

totta azt el, ekkor még a zongoramű-

vészi pálya gondolatát is fontolgatta. 

Középiskolás korában érte utol a ki-

sebbségi sors keserű kenyere, ami-

kor is románul még nem tudott. Vé-

gül mégis román gimnáziumban 

érettségizett, amely nagy kihívást je-

lentett számára. 1939-ben kötött házasságot Tereh La-

jos cégvezetővel és ispánnal. 1940-ben született Csaba 

fiuk és 1942-ben Zsuzsanna leányuk. A II. Világháború 
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és a politikai helyzet miatt a fiatal család 1944-ben úgy 

döntött, hogy elhagyják Romániát, Gréti szüleivel és 

Elsa testvérével. Kalandos úton először Bécsbe mene-

kültek, majd onnét Svájcba indultak tovább, ami igen 

egyszerűen ment Gréti szüleinek, valamint a még haja-

don Elsának, hiszen édesapja külföldön élő svájci ál-

lampolgár volt, így svájci útlevéllel is rendelkeztek. 

Gréti viszont Lajossal kötött házassága miatt elveszí-

tette az édesapja révén örökölt svájci állampolgárságát. 

Így ők először Németországban maradtak a gyermekek-

kel és csak 1946 áprilisában engedélyezték Svájcba 

való beutazásukat, igaz csak Grétinek és a két kiskorú-

nak, Lajosnak nem. Először Lugánóban éltek, ahol har-

madik gyermekük, Klaus született, majd onnét 

Yverdonba mentek és végül 1948-ban Gréti a szüleivel 

és a három kisgyermekkel Bázelban telepedett le. Lajos 

eközben Németországban családjától elszakítva élt. 

Nagy nehezen sikerült Aargau kantonban egy állást sze-

rezni számára, így megkaphatta ő is a beutazási enge-

délyt. Végre 1950-ben ismét együtt élhetett a család Bá-

zelban. Persze nehézségek sora kísérte őket itt is, hiszen 

Lajos Grétinél 26 évvel idősebb volt, Bázelba kerülése-

kor már 58 éves. Világos lett, hogy a család klasszikus 

modellje nem működik. Grétinek kellett a családfenn-

tartónak, a kenyérkeresőnek lennie. Csakhogy Grétinek 

először nagy igyekezettel szakmát kellett tanulnia. 

Gép-és gyorsíró diplomát szerzett. Először a 

Maproman AG-nál kapott munkát, majd a Schuhfabrik 

Coop-nál. Végül a Gruner AG-nál dolgozott, ahol elis-

merést és megbecsülést vívott ki munkájával.  

Gréti számára nagyon fontos volt, hogy gyermekeit ta-

níttassa, ezért a napi 8 és félórás munka után esténként 

még egy háziorvosi praxisban is munkát vállalt. 

Szeretett férje 1981-ben hunyt el. Gréti 1983-ban ment 

nyugdíjba, de a nyugdíjas évek alatt is aktív maradt, el-

kezdett angolul tanulni, nagy társasági életet élt, sok is-

merősével jó baráti kapcsolatot ápolt. 

Azért mindig a család maradt számára a legfontosabb, 

a legörömtelibb pillanatai azok voltak, amikor 

gyermekei, unokái, dédunokái körében lehetett. 

Az utóbbi időben erős reumás fájdalmak gyötörték, 

ezért ez év május 3-án idősek otthonába költözött, ahol 

2017. május 13-án örökre elaludt. 

Isten nyugosztalja! 

Meszlényi Ria, Bázel 

Gyülekezeteink életéből 

Bázel (Meszlényi Ria)  

A 2017. év jeligéje: “És adok néktek új szívet, és új lel-
ket adok belétek.” Ezékiel 36,26 

Az idei első is-
tentiszteletünk 
éppen a január 
1-jei vasár-
napra esett. 
Örömünkre is-
mét sokan jöt-
tünk össze, 
hogy az Újesz-

tendő első napján az ige által Isten nekünk szóló 
üzenetét közösen hallgassuk meg és az idei éves jel-
igénket gondolatban kicsit körbejárjuk. Azután a 
szeretetvendégségen az Újévre koccintottunk. 

Ebben a félévben is szokásosan istentiszteleteink 
minden hónap első és harmadik vasárnapján 10:30 
órai kezdettel a bázeli Székesegyház Katharina ká-
polnájában, bibliaóráink pedig minden hónap máso-
dik és negyedik szerdáján, 16 órakor a bázeli 
Florastrasse 12 sz. termében voltak. Ezúton is hálá-
san köszönjük Vályi-Nagy Ágnes lelkésznek, nem-
csak az istentiszteletek, bibliaórák megtartását, ha-
nem lelkes közösség-megtartó erejét is. Köszöne-
tünket fejezzük ki Domahidi Nelli lelkésznek a meg-

hitt bibliaórákért, amelyet Vályi-Nagy Ágnessel fel-
váltva tartottak és Gödri Zsolt lelkésznek a május 21-
i szolgálatáért. 

Istentiszteleteinken a kápolnánkat mindig megtölt-
jük, sőt ünnepi alkalmainkkor az túl kicsinek is tű-
nik.  

A szerda délutáni bibliaóráinkat továbbra is keve-
sen látogatjuk, amit talán a kora délutáni időpont-
nak tudhatunk be. Sajnos más időpontra a terem mi-
att egyelőre nem sikerült azt áttennünk. 

2017. március 18-án, szombaton az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcra közösen a Bázeli 
Kulturális Magyar Találkozóval és a Bázeli Magyar 
Iskola- és Óvodaegyesülettel emlékeztünk. Először a 
Rosenfeld parkban hőseink kopjafáját koszorúztuk 
meg. A Magyar Berni Nagykövetség képviseletében 
Piszter Csaba külgazdasági attasé, és Dr. Orbán Zsolt 
László konzul is elhelyezték koszorúikat. Az ünnepi 
megemlékezés a St. Markuskirche-ben folytatódott. 
Ünnepi szónokunk Dr. Pelyach István történész, a 
Szegedi Tudományegyetem tudományos munka-
társa volt, aki „Március 15. nemzeti ünnep - a nemzet 
ünnepe” címmel tartotta meg beszédét. Zene, versek 
és történelmi visszapillantó – ezek voltak az est ve-
zérfonalai. A zenei főszerep a Bajusz családnak, gyü-
lekezetünk tagjainak jutott: Dr. Bajusz Imre zongo-
raművészt ugyanis fiai – Gábriel hegedűn és Dániel 
furulyán – kísérték.  
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2017. április 16-án húsvéti, 2017. június 4-én pün-
kösdi úrvacsorás istentiszteletet tartottunk, majd 
utána együtt maradtunk szeretetvendégségen. 

Köszönjük a háromszéki Nagyajtáról érkezett 
Andorkó Rozálka unitárius testvérünknek, hogy sza-
valataival ünnepélyesebbé tette istentiszteleteinket. 
Reméljük, nemsokára ismét körünkben üdvözölhet-
jük majd. 

Természetesen dr. Dudás Levente presbiterelnök-
nek is köszönjük szolgálatát, aki énekünket zongo-
rán kíséri és minden alkalommal egy-egy szívet-lel-
ket gyönyörködtető zenei darabot ad elő az isten-
tisztelet végén.  

A svájci Anyák napján, 2017. május 7-én Merk Tia, 
még óvodás kisleány József Attila egyik versével 
ajándékozott meg bennünket, sőt 2017. június 18-
ára, Apák napjára maga írt versét adta elő. 

2017. június 3-án, szombaton 18 órai kezdettel a 
Zwinglihausban a Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából Trianonra emlékeztünk közös szervezés-
ben a Bázeli Kulturális Magyar Találkozóval, a Berni 
Széchenyi Körrel és a Zürichi Magyar Egyesülettel. 
Örömünkre szolgált, hogy Dr. Czékus Bálint konzul 
úr, a Berni Magyar Nagykövetség képviseltében 
megtisztelt bennünket részvételével. Az idén Prof. 
Dr. habil. Szakály Sándor, DSc. történész, egyetemi 
tanár, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazga-
tója osztotta meg Trianonnal kapcsolatos gondola-
tait velünk. A zenei műsorban dr. Bajusz Imre zon-
gorázott, Winter-Karsai Gizella gitárkísérettel éne-
kelt. Kanyó Aranka és Kádár-Dombi Katalin egy-egy 
verset szavaltak el. A megemlékezés után az állófo-
gadáson ismét együtt maradtunk és örömmel be-
szélgettünk rég nem látott honfitársainkkal. 

2017. június 24-25 között  Bibelheim 
Männedorfban szervezi a Svájci Magyar Protestáns 
Gyülekezetek Szövetsége a gyülekezeti találkozót 
Kálvin (H)arcai címmel , a Reformáció 500 éves év-
fordulójának évében. Ezen alkalmon gyülekezetünk-
ből sajnos nagyon kevesen tudunk részt venni.  

Bojti Emesét és Winter Patrickot jegyesoktatás ke-
retében Vályi-Nagy Ágnes készítette fel a júniusi 
házasságkötésükre, amelyre Budapesten, a Budai 
Református Egyházközség Szilágyi Dezső téri temp-
lomában került sor. Illés Dávid lelkész adta őket 
össze. Házasságukra Isten áldását kívánjuk és sze-
retettel várjuk őket vissza gyülekezetünkbe. 

Sajnos legidősebb gyülekezeti tagunktól Tereh-
Winterhof Grétitől 2017. május 22-én kellett örök 
búcsút vennünk. Életpályájáról külön írásban emlé-
kezünk meg. Isten nyugosztalja! 

Kitekintés: 

Gyermek-istentiszteletek 
(Basler Münster Gemeindesaal) 
november 5. vasárnap 10:30, Fülöp Lilla 
december 3. vasárnap 10:30, Fülöp Lilla 

2017. október 1-én tartjuk közgyűlésünket. 

2017. október 27-én, pénteken, a Zwinglihausban 
ünnepséget szervezünk a Reformáció 500 éves év-
fordulójának tiszteletére.  

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből;” Példa-
beszédek 3,5 

Istentiszteletek: Münster, Katharinenkapelle, 

Rittergasse 1, Bázel 

 Szept. 3, vasárnap 10:30, Domahidi Nelli 

 Szept. 17, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Okt. 1, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes, isten-

tisztelet után közgyűlés 

 Okt. 15, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Nov. 5, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Nov. 19, vasárnap 10:30, Domahidi Nelli 

 Dec. 3, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Dec. 24, vasárnap 10:30, karácsonyi istentisztelet 

úrvacsorával, Vályi-Nagy Ágnes 

Bibliaórák: minden hónap második és/vagy negyedik 

szerdáján, 16:00 órakor, a Florastr. 12 sz. alatt, vezeti 

Vályi-Nagy Ágnes és Domahidi Nelli felváltva: 

Szept. 13; Okt. 11, 25; Nov. 8, 22; Dec. 13 

Baden (Domahidi Nelli ) 

Az elmúlt időszakban a megszokott istentisztelete-

ink mellett nem sok újdonságról tud a Badeni gyü-

lekezet beszámolni. Kísérletezéseink voltak arra 

nézve, hogy bibliaórát tartsunk, vagy nagy ünne-

pen külön istentiszteletet, de a távolságok miatt, 

valamint a programokkal leterhelt családoknak ne-

hezen sikerült közös és megfelelő időpontot ta-

lálni.  

Igyekszünk viszont, hogy kapcsolatot tartsunk 

egymással a hétköznapokban is, hogy ne csak ha-

vonta egyszer találkozzunk és beszélgessünk, ha-

nem tudjunk egymásról. 

Amit még 

szintén fontos-

nak tartunk, 

hogy a gyüle-

kezeti alkal-

mainkra gye-

rekeinket is 

bevonjuk, így 

jelenlétükkel 
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színessé teszik istentiszteleteinket. Karácsonyra, 

anyák napjára, húsvétra mindig készülünk egy kis 

műsorral, szavalással, énekléssel, vagy egy kis je-

lenettel. 

Szeretnénk természetesen több személyt elérni. Az 

internet lehetőséget biztosít egy rövid úthoz, olyan 

könnyen utolérhető az ember, de ez nem jelenti azt, 

hogy elérhetővé is válik. Ezért imádkozunk, hogy 

ne csak utolérjük, hanem el is érjük az embereket. 
Istentiszteletek: Parkstr. / Römerstrasse sarkán lévő 
templomban, Baden  

 Szept. 10, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli 

 Ok t. 8, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli 

 Nov. 12, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli 

 Dec. 10, vasárnap, 15:00,  adventi istentisztelet 

úrvacsorával, Domahidi Nelli 

Bern (Bergsmann Attila ) 

2017. április 1-én gyászistentiszteletre gyűltünk össze 

az Antonierházban. Soldati Zoltántól búcsúztak csa-

ládja, barátai és a gyülekezet tagjai. Az élet hatalma-

sabb, mint a halál, legyen ajándék, vagy teher. De meg 

vagyunk győződve, hogy "sem halál, sem élet nem vá-

laszthat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent 

Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róma 8,38-39) 

Zoltán tizenhét évet élt. 

Tanulmányok a református hitről 

Berni bibliaóra-beszámoló 

 Berni gyülekezetünk tartal-

mas életet él. Tagjaink a meg-

szokott istentiszteleti alkal-

mak mellett rendszeresen ta-

lálkoznak, közösen tanulmá-

nyozzák Isten Igéjét és dicsőí-

tik az Urat. Ilyen alkalmak a 

házaspároknak, szülőknek 

szervezett házaskörök, vagy a 

szerdai napokra hirdetett 

házicsoportok és bibliaórák.  

Ezen utóbbi foglalkozásokon mindig egy adott téma-

körben tanulmányozzuk az Igét, mely tevékenységben 

rendkívül széleskörű Biblia-ismerettel rendelkező lel-

készünk, Szedlák Tibor vezet minket.  

Az utóbbi hetekben érdekes témakörrel foglalkoztunk. 

Visszatérve az alapokhoz: lencsevégre kaptuk a Kálvin 

Kiadó által „Református hitünk” címmel publikált fel-

nőtteknek szóló hittankönyvet. Azt a könyvet, melyből 

a református egyház által elfogadott igemagyarázatok-

kal ismerkedhettünk meg, melynek szerzője az a nem-

régiben elhunyt Cseri Kálmán református lelkész, aki 

nagy elismertségnek örvendett, érthető és részletes ige-

magyarázatainak és istentiszteleteinek köszönhetően.  

Én személy szerint előnyben voltam a többi testvérem-

hez képest, mert a felnőtt keresztelőmre történő felké-

szítésem is ebből a könyvből történt. Ez pontosan ennek 

a kiadványnak a célja, hogy a konfirmáció utáni korosz-

tállyal megismertesse a Biblia értelmezési alapait. 

Ennek fényében olvastunk Isten kijelentéséről, beszél-

gettünk a Szentháromság-Istenről és az igaz keresztyén 

hitről. Jobban megismertük az Atya és a Fiú, Jézus 

Krisztus személyét. Tanultunk a Szentlélekről, aki az 

üdvösségre vezet minket. Részletekbe nyúlóan mélyed-

tünk el a teremtéstörténetben és annak értelmében. 

Megnéztük, kik is vagyunk valójában mi emberek, és 

miért vagyunk itt a Földön. Jobban megismerkedtünk a 

látható, általunk megélt, és a láthatatlan világ felépíté-

sével. Tanulmányoztuk Jézus Krisztus földi tevékeny-

ségét, részletes magyarázatot 

olvashattunk Jézus szenvedé-

séről és megszeppenve éltük 

át ismét azt a fájdalmat, azt az 

óriási áldozatot, melyet ér-

tünk és üdvösségünkért ho-

zott az Úr. 

Tanultunk a szervezett és a 

láthatatlan egyházról, újbóli 

magyarázatot kaptunk a kü-

lönböző szentségek, a ke-

resztség és az úrvacsora értelméről. 

Összefoglalva, nagyon hasznosan telt az idő ezeken a 

bibliaórákon. Én személy szerint még nagyon sokáig az 

íróasztalomon fogom tartani ezt a könyvet és rendsze-

resen fellapozom, ha kérdések merülnek fel bennem. 

Biztos vagyok benne, hogy gyülekezetünk többi tagja 

hasonlóan jár majd el, és a jövőben is becsben fogják 

tartani majd ezt a kiadványt. 

Ha pedig Te nem lehettél közöttünk, vagy nem olvastad 

még ezt a könyvet, szívből ajánlom neked. Nagy segít-

séget fog jelenteni a mindennapokban. Abban, hogy 

mindenkor az Isten által kijelölt úton járj és szívből hir-

dessed, hogy a megváltó, Jézus Krisztus megmentett 

minket és ma is mindenkor velünk van. 

Istentiszteletek: Antonierhaus, Postgasse 62, Bern 

 Aug. 20, vasárnap 17:00, úrvacsorával, Szedlák Ti-

bor 

 Aug.27, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Szept.3, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Szept.17, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Okt. 22, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Okt. 29, vasárnap 17:00, úrvacsorával, Domahidi 

Nelli 

 Nov. 5, vasárnap 17:00, Domahidi Nelli 

 Nov. 19, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Nov. 26, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 
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 Dec. 3, vasárnap 17:00, a Moosedorf-i ref. Temp-

lomban, Szedlák Tibor 

 Dec.17, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Dec. 25 hétfő 17:00, úrvacsorával, Szedlák Tibor 

Bibliaórák: az Antonierhaus freskótermében, 18.30-

kor, Szedlák Tibor vezetésével:  

Aug. 16, 23; Szept. 13, 20; Okt. 18, 25; Nov. 15, 22, 

Dec. 6, 13 

A közbeeső szerdákon házi-csoportot tartunk külön hir-

detés szerint. Érdeklődni lehet Gajdos Imrénél 

gajdosimre@hotmail.com. 

Genf (Teleki Gábor)  

Lelkipásztorunk a 2017/18 egyetemi tanévre Orbán At-

tila, a Kolozsvári Teológia hallgatója, aki most fejezte 

be második tanulmányi évét.  

Úrvacsorás istentisztelet a St Léger kápolnában: 

(rue St. Léger 20) 

 szept. 24, vasárnap 11:00  
 okt.22; vasárnap 11:00 (1);    
 nov. 26. vasárnap 11:00 
Istentisztelet a német-svájci gyülekezeti házban:  

(rue Sénebier 8) 

 szept. 10, vasárnap 11:00  

 okt. 8; vasárnap 11:00 

 nov. 12, vasárnap 11:00   

 dec. 10, vasárnap 11:00  
(1) október 22-én előreláthatólag az 56-os forradalom 

emlékére ökumenikus istentiszteletet tartunk katolikus 

testvéreinkkel együtt. Ez esetben az úrvacsorás isten-

tiszteletet okt. 29-én tarjuk meg.  

Bibliaórák minden hónap első és harmadik szombatján 

a német-svájci gyülekezeti házban 16:30 órai kezdettel:  

szept. 16; okt. 7 és 21; nov. 3 és 18; dec. 2 és 16.  

Luzern (Kövecsi Atti la) 

Istentiszteletet havonta egyszer tartunk, a nyári időszak 

kivételével. Annak ellenére, hogy kis létszámú a gyüle-

kezetünk, elmondhatjuk, hogy istentiszteleti alkalmain-

kon a jelenlévők száma szinte minden alkalommal 20 

felett volt az elmúlt időszakban. A kicsitől az idősebb 

korosztályig mindenki képviseltette magát. 

Tagjaink rendszeresen járnak az istentiszteletekre. Ál-

landó lelkészünk Szedlák Tibor, akit nagy szeretettel 

fogad a luzerni gyülekezet. Hálásak vagyunk, hogy vál-

lalja az utazással járó néhézséget. Imádkozunk azért, 

hogy Tibor még sokáig szolgálhasson a gyülekezetünk-

ben. Szedlák Tibor mellett Vályi-Nagy Ágnes, illetve 

Domahidi Nelli is szolgált már a gyülekezetünkben. 

Jelenleg az a legfőbb feladatunk, hogy a jövő évtől 

kezdve megfelelő istentiszteleti helyet találjunk, hisz a 

jelenlegi templomunkat teljes egészében felújítják. 

A nyári időszakra kirándulásokat szervezünk és bízunk 

benne, hogy nagy érdeklődésre számíthatunk. Olyano-

kat is várunk, akik még nem tagjai ugyan a gyülekezet-

nek, de reményeink szerint ők is szeretnének a közös-

ségünkhöz csatlakozni. 

Reményekkel és Istenbe vetett bizalommal nézünk az 

elkövetkező időszakra, hiszen a luzerni magyar ajkú 

protestáns gyülekezet él és fejlődni akar. Dolgozzunk 

hát közösen azért, hogy gyülekezeti életünk lüktető, 

még sokszínűbb legyen. 

Isten segítsen minket ebben! 

Istentiszteletek: Lukas Kirche, Zwingli-terem, 
Sempacherstrasse 11, Luzern 

 Aug. 27, vasárnap 10:30, Szedlák Tibor 

 Szept. 24, vasárnap 10:30, helyettes 

 Okt. 22, vasárnap 10:30, Szedlák Tibor 

 Nov. 26, vasárnap 10:30, Szedlák Tibor 

 Dec. 25, hétfő 10:30, karácsonyi istentisztelet úrva-

csorával, Szedlák Tibor 

Bibliaórák: Az időpontokat e-mailben közöljük test-

véreinkkel.  

St. Gallen (Fodorné Szilágyi Ágnes)  

Nem is olyan rég azt a felada-

tot kaptam, hogy írjak arról, 

milyen benyomásaim van-

nak, hogyan érezzük magun-

kat a családommal „újonc-

ként” a st. galleni protestáns 

magyar gyülekezetben. 

A férjemmel, Fodor Dániellel 

2010 óta élünk Svájcban. Az 

első öt évet Zürichben töltöt-

tük, majd egy munkahelyvál-

tásnak köszönhetően a St. 

Gallen kantonbeli Flawilba költöztünk. Habár megvolt 

a kötődés bennünk a zürichi gyülekezet iránt, innen, a 

keleti végekről már nehézkessé vált eljárni az ifikre, is-

tentiszteleti alkalmakra. Ráadásul az elköltözésünk 

majdnem egybeesett azzal, hogy Kókai Csaba - akit az 

évek során megkedveltem, és akinek a személye szá-

momra összeforrt a magyar protestáns gyülekezettel - is 

befejezte szolgálatát. Így az ő távozása is megkönnyí-

tette az elválást. 

A lakhelyváltással ismételten elkezdődött – azt hiszem, 

hogy nekünk, külföldön élő, költözködő magyaroknak 

már nem újdonság – az új közösségek keresése, új kap-

csolatok kiépítése. Először a flawili protestáns gyüleke-

zetbe kezdtünk el járni, amely – ha írhatok ilyet – egy 

svájci viszonylatban is meglepően nyitott, lendületes 

közösség. Ám idegen nyelven hallgatni Isten igéjét és 

annak magyarázatát, szívet és lelket érintően imádkozni 
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számomra sohasem olyan, mintha az magyarul han-

gozna el. Ráadásul meglepő módon valahogy magyaro-

kat sem találtunk igazán a szűkebb környezetünkben. 

Így a férjemben és bennem is megfogalmazódott, hogy 

talán jó lenne tovább keresni. Így látogattunk el tavaly 

télen a st. galleni magyar gyülekezetbe. Én, a kiszámít-

hatóságot, kipróbált és bevált dolgokat szerető ember, 

kicsit kétkedve néztem elé az első találkozásnak. Me-

gint, sokadjára valami új. De úgy voltam vele, hogy lás-

suk, rossz biztos nem sülhet ki belőle. Ráadásul a fiun-

kon, az ötéves Benjáminon is láttam, hogy neki is hi-

ányzik a magyar gyerektársaság. 

Egy téli vasárnapon, amikor először léptünk be a 

Stephanshornstrassei Kirchgemeindehaus épületébe, 

ami helyet ad a magyar istentiszteleteknek is, ért az első 

kellemes meglepetés. A gyülekezeti terem előtt álldo-

gáló és beszélgető emberek érdeklődve néztek ránk. 

Közülük volt olyan, aki szinte rögtön odalépett hoz-

zánk, hogy köszöntsön bennünket. Innen már gyorsan 

ment a bemutatkozás a jelenlévőkkel. A gyülekezeti te-

remben helyet foglalva, ahogy szép sorjában érkeztek 

meg az emberek, arra lettem figyelmes, hogy az első 

sorokban milyen sok gyerek foglal helyet. Nem egy-

kettő, hanem több mint tíz! Majd az istentisztelet kez-

dete előtt még Hieble Erika – aki nem volt teljesen is-

meretlen számunkra, hiszen közgyűléseken már láttuk 

őt - is odajött hozzánk, hogy bemutatkozhassunk egy-

másnak. Figyelmessége külön jól esett. 

Az istentisztelet megkezdése után Erika a gyerekekhez 

fordult, akik láthatóan tudták, hogy a következő percek-

ben övék lesz a főszerep. Együtt, a gyerekek számára 

érthető formában beszélték meg az aznapra kiírt Igét. 

Most, hogy már több alkalommal is voltunk magyar is-

tentiszteleten, láthattam, hogy Erika milyen nagy hang-

súlyt helyez a gyerekmunkára is. Örülök, hogy ez a fel-

nőtt istentisztelet része, mivel szülőként én is láthatom, 

hogyan vezeti be játékosan, érdekes kérdések segítsé-

gével a gyerekeket a bibliai történetek világába. A gyer-

meknyelvre fordított igemagyarázathoz kapcsolódóan a 

gyerekek rendszerint valamilyen rajzos, 

kézműveskedős feladatot is kapnak, amit már különvo-

nulva egy másik terembe, felnőtt felügyelet mellett ké-

szíthetnek el, ami után jöhet a játék. Ezalatt a felnőttek 

nyugodt körülmények között vehetnek részt az isten-

tisztelet további részén. 

Erika, aki lassan 15 éve jár át Németországból, lelkiis-

meretesen törődik a st. galleni gyülekezettel. Számomra 

a prédikációinak mindig van olyan üzenete, amin to-

vább tudok gondolkozni, amit be tudok építeni a saját 

életembe. 

Az istentiszteleteket rendszeresen szeretetvendégség 

követi. Egy kávé és egy sütemény – mindig van, aki ké-

szít valami finomságot – mellett lehetőség van a mási-

kat jobban megismerni, aktuális dolgokról vagy szemé-

lyes történetekről beszélgetni. Én nagyon szívesen hall-

gatom azokat, akik már igazán hosszú ideje – harminc, 

negyven éve, vagy akár még régebb óta – élnek Svájc-

ban. Számomra nagyon tanulságos, hogy kezdték az it-

teni életüket, hogyan illeszkedtek be, találták fel magu-

kat, hogyan tudták megőrizni a magyarságukat. 

A téli első, majd az azt követő, havonta egyszer esedé-

kes st. galleni istentiszteletekről, találkozásokról rövi-

den összefoglalva elmondhatom, hogy teljesen felül-

múlták a várakozásaimat. Jó egy befogadó, nyitott, ösz-

szetartó közösségnek a tagjává válni, ahová fiatal, gye-

rekes családok is járnak, és amit egy elhivatott lelkész 

vezet. 

Remélem, kedves   olvasó, hogy sikerült valami 

olyasmit írnom, amit szívesen olvastál és talán még 

kedved is támadt ahhoz, hogy valamikor meglátogasd a 

st. galleni magyar gyülekezetet.  

Istentiszteletek: Kirchgemeindehaus Stephanshorn-str. 25, 
St. Gallen 

 Aug. 27, vasárnap 16:00 úrvacsorával, Oláh Edina  

 Szept. 17 vasárnap 14:00, Hieble Erika. Először 

kerti grillezés, utána istentisztelet 

 Okt.22, vasárnap 16:00 ökumenikus istentisztelet 

az 500 éves reformáció emlékére, Hieble Erika 

 Nov. 19, vasárnap 16:00 úrvacsorával, Hieble 

Erika 

 Dec.16, vasárnap 15:00 ökumenikus adventi ün-

nepség, Hieble Erika  

Zürich (Michna Krisztina)  

„Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növeke-

dést.” (1Kor 3,6) 

A zürichi gyülekezetben megtapasztalhattuk ebben a 

félévben, hogy mit jelent együtt munkálkodni a közös-

ségért: egyiknek ültetni, másiknak öntözni, s Istentől a 

növekedést nagy hálával elfogadni. Havonta kétszer, 

vasárnapi istentiszteleteinken 30-50 fő vett részt rend-

szeresen, idősebb testvéreink mellett egyre több fiatal, 

gyermekes család is.  

Frohner Mercédesz és Tarlós Dia az istentiszteletekkel 

párhuzamosan egy-egy példázatról beszélgetett gyer-

mekeinkkel, legalább 10, de olykor 20 csemetével is 

foglalkozva. Néha már-már szűkösnek tűnt a terem, 

amiben énekeltek, alkottak legifjabbjaink.  

Egyre többen vettek részt az asztal körüli szolgálatban 

is, Bíró Klára türelemmel tanítgatta az új jelentkezőket, 

akik szép virágról, finom süteményről gondoskodtak, 

hogy vasárnaponként szeretetvendégségen maradhas-

sunk együtt beszélgetni. Két-három órát is együtt töltöt-

tünk ilyenkor, kicsik és nagyok örömére. 

Bibliaóráinkon havi egy szerda estén lehettünk együtt, 

a Jelenések könyvének egy-egy részéről gondolkodva, 
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gitáros énekeket énekelve. Az édesanyákkal szintén ha-

vonta egyszer, hétfő délelőttönként beszélgettünk, min-

dig másvalakinek az otthonában, kávé és tea mellett. 

Őszinte megnyilatkozásoknak, erőt adó találkozások-

nak lehettünk részesei mindnyájan, akik ezeket az órá-

kat együtt tölthettük. 

Különleges alkalmaink színesítették gyülekezetünk éle-

tét. Januárban ismét a Grossmünsterben tarthattunk né-

met nyelvű istentiszteletet, református, valdens és hu-

szita testvéreinkkel. Tavasszal, 1848. március 15-ére 

emlékezve, a Zürichi Magyar Római Katolikus Gyüle-

kezettel ökumenikus istentiszteleten vehettünk részt, 

majd a Zürichi Magyar Egyesülettel közösen folytathat-

tuk a megemlékezést gazdag programmal: előadással, 

verssel, zeneszámmal, kórusművekkel. Március végén 

Deák Péter elnök számolt be a gyülekezet tagjainak az 

elmúlt esztendőről, s a közgyűlésen elfogadtuk a lelké-

szi, az elnöki és a pénzügyi beszámolót egyaránt. Régi 

gyülekezeti névsorunkat átvizsgáltuk. Az új névsor ösz-

szeállításában Szántó András presbiter sokat segített, s 

azóta is szorgalmasan regisztrálja az újakat, valamint 

felhívja a figyelmet a születésnaposokra. Áprilisban 

Gödri Zsolt lelkész szolgált közöttünk a húsvéti isten-

tiszteleten, május közepén pedig, az anyák napi isten-

tiszteleten az apák készítették számunkra a szeretetven-

dégséget, s kedveskedtek az édesanyáknak virággal.  

Ami ezt a 

napot még 

felejthetetle-

nebbé tette, 

hogy Hor-

nyák László 

és Peyer 

Anikó kon-

firmációi fo-

gadalmat 

tettek, gyer-

meküket, Hornyák Pétert pedig megkereszteltük.  

Májusi családi napunk tervét az eső miatt módosítani 

kellett, így délelőtt a jonai református gyülekezet isten-

tiszteletén vettünk részt, ahol ebéddel is megvendégel-

tek minket, majd Wagenben, lelkészünk otthonában, 

igen jó hangulatban, estig folytattuk a beszélgetést, já-

tékot, falatozást. Júniusban, pünkösdi úrvacsorás isten-

tiszteletünk végén gyermekeink hozták el közénk ének-

szóval és alkotásukkal a pünkösdi tüzet, s mi valóban 

erőt kaptunk, lelkesedtünk, betelve örömmel. Boldog 

várakozással és szorgalmas előkészületekkel vártuk a 

männedorfi konferenciát, ahol a reformáció 500 éves 

évfordulójára emlékezve Kálvin (H)arcairól hallgathat-

tunk előadásokat Fodor Attilától és Fodorné Ablonczy 

Margittól, akik Kecskemétről érkeztek hozzánk. Gyer-

mekeinkkel Ablonczy Ágnes foglalkozott, bábelőadás-

sal is készülve. Szombat este Kövecs Ágnes (zongora) 

és Visky Máté (hegedű) koncertjét élvezhettük. Záró is-

tentiszteletünkön pedig Dr. Hafenscher Károly evangé-

likus lelkész, miniszteri biztos hirdette az igét, Gajdos 

Imre kántori szolgálatával, s meglátogatott minket Or-

bán Zsolt, berni konzul is. Ebben az évben a konferen-

cia megszervezése gyülekezetünk feladata volt, s mi is, 

akik a szervezésben és a megvalósításban részt vettünk: 

ültetünk, öntözünk, s hittel kérjük és várjuk a lelki meg-

újulást és növekedést a Mindenható Istentől 

valamennyiünk számára. 

Istentiszteletek: Helferei Grossmünster; Kirchgasse 

13, Zürich. Az istentisztelettel párhuzamosan gyerek-

foglalkozást is tartunk. 

 Szept. 10, vasárnap 16:00, Helferei, Michna 

Krisztina 

 Szept. 24, vasárnap 16:00, Helferei, Michna 

Krisztina 

 Okt. 22, vasárnap 10:00, Bruder Klaus, ökumeni-

kus istentisztelet, Michna Krisztina, Vizauer Fe-

renc. Istentisztelet után ünnepi műsor. 

 Nov. 5, vasárnap 10.00, Kirche Wipkingen (a 

Buchegg-platz mellett) közös istentisztelet a 

Wipkingen, valamint Göncruszka református gyü-

lekezetével. Istentisztelet után állófogadás.  

 Nov. 12, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisz-

tina 

 Nov. 26, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisz-

tina 

 Dec. 10, vasárnap 16:00, Helferei, adventi isten-

tisztelet 

 Dec. 25, hétfő, 16:00 Helferei, Oláh Edina, kará-

csonyi istentisztelet úrvacsorával, utána ünnepi 

együttlét. 

Bibliaórák: Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13, 

este 19.00 órai kezdettel, vezeti Michna Krisztina 

 Szept. 27; Okt. 25; Nov. 22; Dec.13;  

Házi bibliaórák fiatal édesanyáknak hétfőn délelőtt 

9.00 - 11.00, vezeti Michna Krisztina 

Szept. 4; Nov. 6; Dec. 4
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