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Krisztust hallani… 
 

Kislánykoromban, karácsony kö-

zeledtével minden nap lestük a 

postaládát testvéreimmel, hogy ér-

kezik-e valakitől egy újabb, jókí-

vánságokkal teleírt képeslap. S 

amikor kaptunk egy ünnepi kö-

szöntést, együtt elolvastuk, s kitűz-

tük a konyhánk falát borító lambé-

riára. Itt gyűjtöttük a hol ízléses, 

hol kissé giccses, harangokkal, an-

gyalkákkal, karácsonyfákkal, havas tájakkal vagy a 

szent család tagjaival díszített lapokat.  

Volt, aki egyszerűen csak kellemes ünnepet, más pedig 

boldog vagy áldott karácsonyt, meg új évet kívánt, és 

volt olyan is, aki nemcsak ezt a szokásos mondatot ve-

tette papírra, hanem néhány személyes sort is hozzáfű-

zött. Ezek voltak a legizgalmasabbak, hogy ki mit üzen, 

kinek mi fontos az ünnep közeledtével. Mikor már 

szinte karácsonyi tapétaként borította be a falat ez a sok, 

színes képeslap, mindnyájan választottunk egyet, ame-

lyik a legjobban tetszett. Akkor már csak a képeket néz-

tük. Nekem valahogy mindig az állt a legközelebb a szí-

vemhez, amin Jézus is szerepelt. Vagy legalább a pász-

torok az angyallal vagy a bölcsek a betlehemi csillag-

gal. Nem tudtam elképzelni nélkülük az ünnepet.  

S ma újra elgondolkodom, amikor már elektronikus 

úton küldünk néma vagy hangos képeslapokat, vagy a 

facebook-ra teszünk ki egy általános üzenetet, esetleg a 

barátainknak bemásoljuk ötvenszer ugyanazt az sms-t, 

hogy vajon mi mit kívánunk nekik és mit kívánunk ma-

gunknak? Mi az, ami nélkül elképzelhetetlen a kará-

csony? Ajándékok, karácsonyfa, gyertyák, díszek, ün-

nepi ételek? Békesség, hit, remény és szeretet?  

Vajon állítunk még otthon betlehemest? Felolvassa va-

laki a fa alatt Jézus Krisztus születésének történetét? 

Imádkozik a család, hogy megköszönje az évet, hogy 

mindeddig megsegített az Úr, hogy megajándékozott, s 

nehezekben gondviselésével volt jelen?  

Mi a fontos ezen az ünnepen? A 2017-es esztendő a Re-

formáció 500 éves jubileumának ünnepe. Sokféle ren-

dezvény hívja fel a figyelmet a régiekre, a bátrakra, akik 

mertek szólni, újítani, visszaterelni a Szentíráshoz az el-

tévelyedetteket. Néha úgy érzem, ma is szükség lenne 

rájuk… mintha eltévelyedett volna a világ, s benne a 

keresztyén emberek. Mindent meg-

engedünk, mindent beengedünk, s a 

liberalizmus, a tolerancia és a plura-

lizmus jegyében elengedjük azt is, 

ami nélkül pedig elképzelhetetlen 

lenne a keresztyénség megújulása.  

Beszélnünk kell Jézus Krisztus szüle-

téséről, ragaszkodnunk kell tanításai-

hoz, szólnunk kell kereszthaláláról és 

feltámadásáról, s újra és újra fel kell lapoznunk a Szent-

írást, ha kérdéseink vannak.  

Ezt tesszük? Vajon hogyan képviseljük mi, keresztyé-

nek Krisztus ügyét?  

Egy római katolikus pap feküdt egyszer abban a kór-

házban, ahol korábban lelkigondozóként szolgáltam. 

Szerdánként ő maga is lejött a kórházi istentisztele-

tekre, ahol felekezeti különbségtétel nélkül tudtuk 

együtt hallgatni Isten igéjét, imádkozva kérni, s éne-

kelve magasztalni Őt. Az utolsó szerdáját töltötte a kór-

házban, s egy saját könyvét hozta nekem dedikálva, ez-

zel a rövid gondolattal: „Krisztust hallani Krisztina ál-

tal”. Megajándékozott a könyvvel és a hálájával, azután 

elutazott. De ez a mondat ott maradt, nemcsak a kór-

házban, az istentiszteleteken, hanem a lelkemben is 

örökre. Krisztust hallani Krisztina által. Ez az egy vá-

gyam azóta is, amikor Isten igéjéről szólok, írok, embe-

reket hallgatok meg, vagy imádkozom. Bárcsak újra és 

újra sikerülne!  

S bárcsak a Reformáció 500. jubileumi évében ezt 

tudná megvalósítani minden keresztyén ember! Vajon 

hallják-e általunk Krisztust azok, akik körülöttünk él-

nek? Karácsonykor, s az új esztendőben ezt a megúju-

lást, ezt a Krisztushoz ragaszkodást kívánom teljes szí-

vemből, s hiszem, hogyha nekünk személy szerint fon-

tos marad Jézus Krisztus, az Isten Fia, az Ő megbocsá-

tása, az Ő irgalma, az Ő tanításai, akkor megerősödik 

és megújul az a keresztyén közösség, ahová tartozunk. 

„Ne féljetek, mert íme nagy örömöt hirdetek nektek, 

amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma 

nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.” (Lukács 

2,10-11) 

Michna Krisztina
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"Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem."  
(16. zsoltár, 6.)

Milyen sokféleképpen lehet érteni a Szentírás szavait, 

ha kiragadjuk őket az összefüggésekből. Ha a 16. zsol-

tárból mottóként választott mondatot vizsgáljuk és ma-

gunkra vonatkoztatjuk, helyeslően bólogathatunk. Hi-

szen a világ egyik leggazdagabb országában élünk, van 

fedél a fejünk fölött, nem kell éheznünk, megvan min-

denünk, ami az élethez alapvetően szükséges, sőt, azon 

felül is. Ha körülnézünk a világban s meglátjuk mások 

nyomorúságát, kivételezettnek érezhetjük magunkat. Jó 

ezt is tudatosítani magunkban és hálát adni mindazért, 

ami megkönnyíti és megszépíti az életünket. A hála ezt 

teszi. 

Ugyanakkor tudjuk: Istennek hálát adni azért, amink 

van, csak akkor lesz teljes, ha a jó dolgunkban, kivéte-

lezett helyzetünkben nem csak arra törekszünk, hogy 

megtartsuk azt, amit ajándékba kaptunk, hanem első-

sorban arra, hogy Isten hűséges sáfáraiként annál job-

ban tudjuk gyümölcsöztetni adományainkat, minél töb-

bet kapunk.  

Hiszen Isten nem nekünk adja pl. a svájci biztonságot 

és gazdagságot, másoknak meg a vályogházat, amit el-

mos a következő árvíz, hanem önmagát adja, bárhova 

is kerülünk: pusztaságba, vályogházba, menekülők 

közé vagy kastélyba.  

Ez a mi örökségünk, a kies helyünk: Isten velünk-léte.  

Ezzel ad lehetőséget nekünk, hogy ha szükséges, hívá-

sára alapjaiban megváltoztassuk az életünket.  

A zsoltárok csodálatosan visszaadják a gondolkodó, 

magával szembenéző ember érzéseinek teljes skáláját: 

az élet teljességét: sokrétűségükkel hirdetik, hogy a vi-

lág dolgai sohasem végérvényesek, hogy a rossz nem 

marad örökre elviselhetetlen és a jó is múlandó, mert 

egyedül az Egy-Isten az Örök, a viszonyítási pont és a 

menedék, az élet adományozója és megtartója, az erős 

vár, a szikla, aki bár megvéd, de akinél nem lehet át-

aludni és átpihengetni az életet, hiszen a szikla csak át-

meneti védelmet nyújt. A védelmet nyújtó Isten nem 

puhítja el a híveit, hanem erőt ad nekik, hogy ők maguk 

megerősödjenek, lábra álljanak, másokért felelősséget 

vállaljanak. Hogy Isten munkáját gyümölcsöztessék. 

A 16. zsoltár említi az éjszakai ébredéseket. "Áldom az 

Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyel-

meztet bensőm."  

Az éjszakai szorongásokat sokan ismerjük: nagyon 

megkínozhatnak, de fel is oldódhatnak, átalakulhatnak, 

ha felismerjük: nem a világnak kell megváltoznia, ha-

nem nekünk magunknak. A mi látásunknak.  

Hiszen az előttünk tornyosuló félelmek és veszteségek 

maradnak: mi magunk nagyon sok mindenen nem tu-

dunk változtatni. Szeretteink megbetegednek, elhagy-

nak minket így vagy úgy, a világ tele van katasztrófa-

jelentésekkel, amelyekre semmiféle befolyásunk sin-

csen. Sok mindenben tehetetlenek vagyunk. De ha a 

zsoltárírók magatartásával arra koncentrálunk, Aki 

megtart, vigasztal és erősít bennünket, kitágulhat körü-

löttünk a világ. Erre utal a 16. zsoltár bizonyságtétele: 

hogy minden rossz közepette, az éjszaka mélypontján 

is megjelenhet a Naptámadat, megvirradhat bennünk az 

új élet ígérete. És akkor nem csak a világ fog megvál-

tozni, hanem elsősorban mi magunk.  

"Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod ke-

zedben sorsomat", vallja Dávid. Mintha csak azt mon-

daná: a sorsom elsősorban nem a külső körülményeim-

től függ, nem a szegénységemtől vagy gazdagságomtól, 

nem a szerencsémtől vagy az ügyetlenségemtől, hanem 

attól a mércétől, amivel megajándékozhat az Örökké-

való, ha képes vagyok elfogadni, befogadni.  

"Örül a szívem és ujjong a lelkem, testem is biztonság-

ban van.  

Mert megismerteted velem az élet útját.  

Teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség 

jobbodon." 

Vályi-Nagy Ágnes 

 

 

A 16. zsoltárból: 

"Tarts meg engem Istenem, mert hozzád menekültem!  

Rajtad kívül nincs, ami jó nekem.  

Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod ke-

zedben sorsomat.  

Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tet-

szik nekem.  

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is 

figyelmeztet bensőm.  

Szüntelenül az Úrra tekintek, nem tántorodom meg, 

mert a jobbomon van. 
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Megújuló házasság - Egy hétvége a házasságért 

2018. január 27-én és 28-án először kerül megrende-

zésre a Berni magyarnyelvű protestáns gyülekezet-

ben a Házasság hete program, amelyre szeretettel 

hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt az 

egész szövetségből. 

A házasság hete programról: 

“Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdemé-

nyezés, amely a Valentin-nap környékén minden évben 

egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja 

irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez ha-

zai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti sze-

mélyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a há-

zasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 orszá-

gában ünneplik.” (www.hazassaghete.hu) 

Az előadókról: 

Kovács Károly és Kovácsné Ember Katalin több, mint 

20 éve tagjai a Bibliai Házassággondozó Szolgálatnak 

(BHSZ), és képviselik a házassággondozás ügyét gyü-

lekezetükben és azon túl. 

«32 éve élünk házasságban, fiunk Álmos egy éve szin-

tén házasember, lányunk Gyöngy ezekben a napokban 

megy férjhez, így már kiröpültek a szülői házból. Mi 

magunk kétszer házasodtunk. Először 1995 nyarán, 

amikor elkerültük a templomot, mert akkori hitünkben 

nem volt helye ilyesminek. Önmagunkban bíztunk, 

egymás szeretetében reménykedtünk különösebb tuda-

tosság nélkül. 7 éves házasok voltunk, amikor hosszas 

keresés után felismertük és elfogadtuk Jézus Krisztust, 

mint személyes megváltónkat, és rábíztuk az életünket 

és házasságunkat is. Amikor vele is „házasságot kötöt-

tünk” („felette nagy titok...” Ef.5,32), vagyis elfogadtuk 

a kegyelemből, Jézusban felkínált szövetséget, onnan-

tól vezetett bennünket, segítve szakító próbákon át. Eb-

ből fakadó hálánk indított Felé, Ő pedig a segítségre 

szoruló házasságok, családok, jegyesek és a párkapcso-

latra vágyó fiatalok felé. 

Hitre jutásunk után Urunk házasságunkat is kezelésbe 

vette. Fél év múlva elkerültünk a BHSZ csendes hetére. 

Egyik felismerésünk az volt, hogy már Jézus előtt az 

„egymásért” volt az elvünk, ezt hoztuk otthonról, ami-

ből sok szeretetteljes cselekvés származott. Úgy láttuk, 

hogy a jelenlévőkhöz képest jól élünk. Ugyanakkor rá-

döbbentünk, hogy jónak hitt házasságunkon is van mit 

javítani. Valójában az egymáshoz való viszonyunk 

alapjait kellett átgondolni és újraépíteni. Megértettük, 

hogyha csak egymás szeretetében reménykedünk, ak-

kor ez hosszútávon mégis halálraítélt kapcsolat lesz. 15 

év házasság után Isten és a gyülekezet elé álltunk és se-

gítségül hívtuk az Urat. Ez volt a második házasságkö-

tésünk. 

Gyülekezetünkben 10 éve rendszeresen szervezzük a 

Házasság Hete rendezvényt, melyet városi szinten 

szoktunk meghirdetni. Missziós lehetőség is ez a prog-

ramsorozat, melyen előadások, filmvetítés, filmelem-

zés keretében lehet a házasságot górcső alá venni. 

Lelkigondozói munkánkban azt láttuk meg, hogy ke-

resztyén körökben sokszor túl sokat beszélünk, már 

minden igazságot ismerünk és értünk, de keveset cse-

lekszünk, életünk mégis mást mutat. Ezért törekszünk 

arra, hogy a lelkigondozói munkában feladatokon, játé-

kokon keresztül segítsük az átadott elvek megtapaszta-

lását, átélését, és gyakorlatba ültetését. Ehhez segített 

az utóbbi években tanult élménypedagógia. 

Segítőként találkozunk olyan emberekkel, akik szen-

vednek a szeretet hiányától, sokszor már gyerekként se-

beket kaptak, azokat cipelik, így nem tudnak egészsé-

ges kapcsolatokat kialakítani. Vannak, akiknek a házas-

ság menekülés a rossz családból. Ilyenkor legtöbbször 

tovább viszik a rossz működésmódot, amit tanultak, így 

a sérülések csak halmozódnak és továbbadódnak gene-

rációról generációra. Égető szükség van a jó házassá-

gokra. Isten akarata, hogy így éljünk az Ő dicsősé-

gére, a magunk és gyermekeink örömére, hasznára, 

és mások segítésére, mert aki „világít”, az példájával 

is segít. Ezért is szívügyünk a házassággondozás.  

A munkánkon és szolgálatunkon túl magánemberként 

is törekszünk saját házasságunk ápolására. 10 éve 

http://www.hazassaghete.hu/
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társastáncolunk, melyben az együtt, zenére mozgás örö-

mén túl sokat tanulunk a vezetésről, követésről, egymás 

segítéséről, végső soron a szeretetről. 

Ha végiggondoljuk, hogy honnan indultunk és most hol 

tartunk, végtelenül hálásak vagyunk Urunknak, hogy 

megszólított, és erre a pályára állította az életünket. 

Mindezért legyen Istené a dicsőség!  

A program: 
Január 27. szombat  

10:00 – 

13:00 

 Érzelmeink viharában  

 Javunkat szolgáló konfliktusaink 

 Amikor Isten mellénk áll (megbocsátás) 

a három előadás és feldolgozása négyszem-

közt és csoportban 

13:00-

15:00 

Közös ebéd a berni gyülekezeti tagok felaján-

lásával 

15:00-

17:00 

"A megbocsátás gyógyító ereje, avagy hogyan 

lesz az érzelmeket felkorbácsoló konfliktus a 

gyógyulás útja" - filmrészlet és közös megbe-

szélése 

20:00- 

Közös gyertyafényes vacsora a Volkshaus étte-

remben (önköltséges, előzetes jelentkezés 

szükséges) 

Január 28. vasárnap  

14:00-

16:00 

Hogyan veszítsem el házastársam. Vagy ho-

gyan tartsam meg? 

"Ártatlan" kísértések hálójában - filmrészlet és 

közös megbeszélése 

Az előadók bizonyságtétele saját házasságukról 

16:00-

17:00 

Kávészünet 

17:00-

18:30 

Istentisztelet, igehirdető: Szedlák Tibor refor-

mátus lelkipásztor 

 

A programokon való részvétel ingyenes, az isten-

tisztelet perselyadományát a hétvége szervezésére 

fordítjuk. 

A programokkal párhuzamosan (kivéve a vacsorát) 

gyermekfelügyeletet biztosítunk. 

Jelentkezés a www.protestans.ch címen 

Jónás Albert 

Elhunyt dr. Pósfay György evagélikus lelkész (1921 – 2017)

1921 június 18.-án, Budapesten született. 

Szülei Pósfay Gyula és törei Tóth 

Hermin voltak. László testvére a há-

ború utolsó napjaiban esett el Nagyvá-

rad mellett, Miklós testvére pedig Bu-

dapesten élt családjával, de már ő is 

meghalt. 

Szülei a Deák téri evangélikus templom-

ban esküdtek, fiukat is ott kereszteltették 

meg. Elemitől az érettségiig a Budapesti 

Német Birodalmi Iskolába járt, kisfiú korától kezdve a 

Deák téri cserkészcsapat tagja volt.  

Főiskolai tanulmányait Sopronban, az Evangélikus Te-

ológián végezte, Raffay Sándor püspök úr 1943-ban 

szentelte pappá Szegeden az ostrom után. Ezután Bu-

dapesten szolgált, mint segédlelkész. 

1947-ben Ordass Lajos püspök úr egy ösztöndíjjal 

Svédországba küldte. Először Uppsalában, majd 

Lundban tanult, ugyanakkor magyar nyelvű istentisz-

teleteket tartott az odakerült magyaroknak. 1947-ben 

részt vett a Lutheránus Világszövetség alakuló gyűlé-

sén Lundban, később Amsterdamban az Egyházak Vi-

lágtanácsa alakuló gyűlésén is. Itt kapta a hírt Ordass 

Lajos bebörtönzéséről. A püspök sürgönyben üzente, 

hogy "folytasd tanulmányaidat", ami azt jelentette, 

hogy hazatérésről szó sem lehet. Így maradt külföldön 

a mai napig.  

Ösztöndíja lejárta után elfogadta a clevelandi 

Első Magyar Evangélikus Egyház meghívá-

sát, Leffler Andor lelkész mellett dolgozott 3 

évig. Előzőleg egy szemesztert töltött az 

Augustana College teológián, amikor megis-

merte a keleti államok magyar gyülekezeteit.  

Innen az Amerikai Evangélikus Egyház ve-

zetősége Venezuelába küldte, hogy szedje 

össze az oda kivándorolt magyar és más 

nemzetiségű protestánsokat és szervezzen 

egy egyházközséget. Így épült fel a "Feltámadás" 

temploma, ahol svéd, német, angol, lett és spanyol 

nyelven hirdették Isten igéjét. 1952-től 1971-ig Cara-

casban volt, de Venezuela egész területén tartott isten-

tiszteleteket, emellett Kolumbiában, Ecuadorban, Pe-

ruban, és alkalmanként a többi Dél-amerikai ország-

ban is.  

Az argentin fővárosban, Buenos Airesben, találkozott 

későbbi feleségével, Koppányi Emesével. Leskó Béla, 

evangélikus teológiai rektor eskette őket. Házassá-

gukból két leány születetett:  Éva és Klára, mind-

kettő Caracasban. 

1971-ben a Lutheránus Világszövetség (LVSz) genfi 

központjába hívta Latin-amerikai referensnek. Kilenc 

évig látogatta nagy hűséggel a gyülekezeteket, az 

egyházi szervezeteket, iskolákat. Konferenciákat ren-

dezett, fáradhatatlanul segített, épített, ahol csak tu-

dott.  

http://www.protestans.ch/
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1980-tól 1986-ig - nyugdíjba vonulásáig - a LVSz 

missziói referense volt világszerte. A missziói közpon-

tokat látogatta, irányította. 

1986. július 1-től átvette Terray Lászlótól az Európai 

Rádió-Misszió magyar nyelvű adásának szerkesztését. 

A műsorokat a Monte Carlo-i rádióadó közvetítette 

kelet felé. A magyarországi helyzet változásával ezt a 

feladatot Gáncs Péter püspöknek adta át. 

Több ízben tartott szemináriumokat a Budapesti Evan-

gélikus Teológián és a Kolozsvári Protestáns Teoló-

gián is. 

25 évig volt a Genf-i és Lausanne-i magyar protes-

táns gyülekezetek lelkésze volt, ameddig ezt a szolgá-

latot erővel bírta.  Egészsége hanyatlásával 2006-ban, 

85 éves korában, mondott le erről az önkéntesen vég-

zett munkáról. 

Az öt kontinensen, ahol csak megfordult, mindig fel-

kereste a magyar gyülekezeteket, magyar egyesülete-

ket, és prédikált, vagy előadást tartott. Rendkívüli em-

lékezőtehetsége és emberismerete által sok családot, 

barátot hozott össze utazásai során. 

Isten veled, mindnyájunk Gyurka bácsija! 

Újfalusi Sára (1952 - 2017)

Újfalusi Sára 1952-ben született a délvi-

déki Torontálvásárhelyen. Édesapja Bá-

lint – híres szíjgyártó – és édesanyja 

Vera elsőszülött gyermeke volt. 

Boldog gyermekkorát hamar beárnyé-

kolta a szülők válása, ami után Sárika 

édesapja és a nagyszülők nevelésére, 

gondozására maradt. 

Az édesanya hiányát pótolta a szomszéd 

Nancsi néni, ahogy ő hívta, és akinél mindig szeretetre, 

békére és kényeztetésre talált. 

Az elemi iskolában fontos számára a baráti kapcsolatok 

kialakítása. Ez a tulajdonsága egész életén át elkísérte. 

Tudta mindig, hol vannak az osztálytársak, barátok, és 

mi történik velük a nagyvilágban. Ha valakinek segít-

ségre volt szüksége, Sárára mindig lehetett számítani. 

18 évesen, az édesapja után, ő is kivándorolt Svájcba.  

Ápolónőnek tanult és a männedorfi kórházban kezdett 

dolgozni. Szerették, mert szorgalmas, gyors, és pontos 

volt, s amit még örök mosolya és a betegek iránti ked-

vessége is hangsúlyozott. Hamarosan átkerült egy zü-

richi magánklinikára, ahol szintén pár évet dolgozott, 

majd ezt követte a dietikoni öregotthon, ahol megrom-

lott egészségi állapota miatt korhatár előtt nyugdíjaz-

ták. 

1995-ben ment férjhez régi szerelméhez Szabó László-

hoz, akit mint tanítót ismert meg a református egyház-

nál. Békés egyetértésben éltek, serényen tevékenyked-

tek a református egyházközösségben. Legtöbbször Sá-

rika volt megbízva egy-egy Svájcba látogató ifjúsági 

csoport vezetésével. Büszkén mutatta be ilyenkor Svájc 

szépségeit és igen szerette a gyerekeket, egész életében 

vágyódott utánuk. Házasságuk 2003-ban, 

László halálával ért véget. 

Ezután Sárika a közösségnek, barátoknak és is-

merősöknek élt. Rozika komaasszonyánál töl-

tötte az ünnepeket, de a szülőfalujáról sem fe-

ledkezett meg. Minden évben hazajárt és meg-

látogatta kedves ismerőseit, rokonait, élvezve 

az otthoni ízeket és illatokat. Nagy tervei vol-

tak a jövővel kapcsolatban, de sajnos betegsége 

közbelépett. Nagyon bízott abban, hogy bará-

taival együtt gyönyörködhet Svájc szépségeiben, és 

hogy élvezheti szülőfaluja nyugalmát. 

Hosszadalmas kórházi ápolása alatt sokan meglátogat-

ták, de legkitartóbb és legodaadóbb Bozsana és Zvonko 

volt, akik végig ott voltak mellette és minden kívánsá-

gát teljesítették. Áldja meg az Isten őket jótetteikért. 

Köszönet az orvosok és az ápolók odaadó munkájáért, 

akik mindent megtettek, hogy könnyítsenek szenvedé-

sén. 

Búcsúzik Torontálvásárhelyi keresztanyjától és család-

jától, Rozika komaasszonyától és családjától. Kereszt-

anyjától, Somogyi Erzsi tanítónénitől és családjától. 

Bán Magdi barátnőjétől és családjától. Elhunyt húga 

gyermekeitől, számos unokatestvérétől, a rokonoktól, 

osztálytársaktól, barátoktól, ismerősöktől, szomszédok-

tól és a református egyházi közösség tagjaitól. 

Kedves Sárikám, mi, Torontálvásárhelyiek, akik szeret-

tünk és tiszteltünk téged, a távolság miatt utolsó földi 

perceidben nem lehettünk melletted, de lélekben veled 

voltunk. Áldjon az Isten és pihenj békében. Emléked 

szívünkben őrizzük. 
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Gyülekezeteink életéből 

Bázel  (Meszlényi Ria)  

Őszi évadunk szeptember első vasárnapjával kezdődött. A 

bázeli Székesegyház (Münster) Katharinenkapelle-ben 
minden hónap első és harmadik vasárnapján megtartott is-
tentiszteleteinkre egyre többen jöttünk össze, hogy Isten 

igéjét meghallgathassuk. Az igehirdetéseket ezúton is kö-
szönjük Vályi-Nagy Ágnes bázeli lelkészünknek. 
Domahidi Nelli lelkésznek is köszönettel tartozunk, aki 

ebben a félévben kétszer (szeptember 3-án és november 
19-én) helyettesített nálunk. 

Az ifjú nemzedék, a gyermekek bevonása gyülekezetünk 
szívügye, ezért is kerestük fel kérelmünkkel a Münster 
gyülekezet lelkészét, Dr. Caroline Schröder Field-et, aki 

készséggel biztosított számunkra különtermet. Az elmúlt 
félévben november 5-én és december 3-án tartottunk gyer-
mekfoglalkozást - hagyományos nevén vasárnapi iskolát - 

amit gyülekezetünk két fiatal édesanyja: Debreczeni Merk 
Tünde és Bajusz Hubert Orsolya vezetett. A hivatalos egy-

házi megfogalmazásban ezt olvashatjuk: „A vasárnapi is-
kola Isten Szentlelkének tanítói és nevelői munkája, mely 
fontos, hogy a gyermekeket az Ige, az imádság és keresz-

tyén egyéniségek által istendicsőítő életre és az üdvösség 
útjára elvezesse”. A következő évben havonta egy alka-
lommal tovább folytatjuk a vasárnapi iskolát. 

Bibliaóráinkat ebben az évadban szerdánként 16 órai kez-
dettel, hat alkalommal, a Florastr. 12. szám alatt Vályi-
Nagy Ágnes és Domahidi Nelli tiszteletes asszony fel-

váltva tartotta. Köszönjük odaadó szolgálatukat.  

Október 1-én, a vasárnapi istentisztelet után, a Basler 

Münster Hofstube termében tartottuk a Bázeli Magyar 
Protestáns Gyülekezet 2016. évi rendes közgyűlését, ahol 
megbeszéltük az elmúlt időszak történéseit, anyagi hely-

zetünket, a jelen és jövőbeli feladatainkat. Továbbá pres-
biterválasztásra is sor került: elnöknek Dr. Dudás Leven-
tét, a presbitérium tagjainak Borsos Eleket, Dr. Küng-

Hefti Paulát, Csébits Lászlót és Meszlényi Riát egyhan-
gúan választotta újra (2020-ig) a közgyűlés. 

Október 21-én a Bázeli Kulturális Magyar Találkozóval, 
a Bázeli Magyar Iskola és Óvoda Egyesülettel közösen 
emlékeztünk az 1956-os forradalom 61. évfordulójára. A 

Rosenfeld parkban lévő kopjafánál 17 órakor kezdődött az 
ünnepség, ahol a budapesti Bakáts Téri Ének-Zenei Álta-
lános Iskola „SoulAir” kórusa egy népdalcsokorral aján-

dékozta meg a jelenlevőket. A kopjafát őexcellenciája 
Nagy István úr, Magyarország svájci nagykövete és Bor-

sos Júlia, 56-os bázeli testvérünk koszorúzta meg. Ezután 
a bázeli székesegyház Münstersaal történelmi dísztermé-
ben 18 órakor folytatódott a megemlékezés. Az ünnepi 

szónok, Dr. Szerencsés Károly történész, a Budapesti Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Doktori Iskolájának egye-
temi tanára, lebilincselő előadást tartott 1956-ról.  

Október 27-én a Zwinglihaus-ban került sor a Reformá-

ció 500 éves évfordulójának tiszteletére szervezett ünnep-
ségre, melynek előadója Bereczky Ildikó harkányi lelkész 
volt. Vetített képes előadásában arról számolt be, hogy mit 

is jelent ma Baranyában, „szórvány-helyzetben” az öku-
menikus munka. Mennyiben segítik egymást az ott élő fe-
lelősök, s hol ütközik az együttműködés felekezeti hatá-

rokba. Az előadás címe: "Egy különös házasság" volt, 
amely az összetartozás szépségeire, de annak nehézsége-

ire is utal. Áchim Erzsébet orgonaművész az alkalomnak 
megfelelő darabokat válogatott össze, nagyszerű játékát 
elragadtatással hallgattuk.  

A németországi Rheinfelden magyarjaival szeretettel mű-
ködünk együtt, Vályi-Nagy Ágnes lelkész szoros kapcso-
latot ápol Némethné László Tünde ottani lelkésszel. 2017. 

november 5-én egy újabb közös délutáni áhítatra, utána 
pedig kötetlen együttlétre és lángos-evésre került sor. 

Vályi-Nagy Ágnes lelkész a némerországi Freiburgban 
rendszeresen teljesít szolgálatot, sőt már kétszer a berlini 
gyülekezetet is kisegítette. 

A Münster gyülekezettel 2018 áldozó csütörtökére terve-
zünk egy közös német-magyar nyelvű istentiszteletet, 
ahova a Münster gyülekezet az „Europäisches 

Jugendchor Festival Basel” keretében egy magyar kórust 
hívott meg.  

Istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnapján 

10.30-kor. Minden hónap első vasárnapján szeretettel vár-
juk a gyerekeket. Az istentiszteletet együtt kezdjük, majd 

velük a témához kapcsolódóan külön teremben foglalkoz-
nak gyülekezetünk tagjai.  

 Jan. 7, vasárnap 10:30, úrvacsora, Vályi-Nagy Ág-
nes,  

 Jan. 21, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Feb. 4, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Feb. 18, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Márc.4, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Márc.18, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Ápr. 1, vasárnap 10:30, Húsvét, úrvacsora, Vályi-
Nagy Ágnes 

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

 Máj. 6, vasárnap 10:30, Domahidi Nelli 

 Máj. 20, vasárnap 10:30, Pünkösd, úrvacsora, 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: 

Jan. 10,24; Feb. 14,28; Márc. 14, 28; Ápr. 11,25; Máj. 

23; Júni. 13 

Baden (Jenei András)  

Kis gyülekezetünkben havonta vannak istentiszteleti al-
kalmak. Ebben a félévben ezen alkalmakon kívül más hi-
vatalos rendezvényünk nem volt, de elmondhatjuk, hogy 
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rendszeresen találkozunk, és mindig tudunk egymásról. 
Ha másképp nem sikerül, akkor telefonon vagy e-mailen 

tartjuk a kapcsolatot azokkal, akik valamely okból kifo-
lyólag (betegség vagy távollét miatt) nem tudtak az isten-
tiszteleteken részt venni. 

Ez évben a badeni gyülekezet kapta azt a megtisztelő fel-
adatot, hogy a jövő évi évadzáró konferenciát megszer-

vezze. A feladatok legnagyobb részét Domahidi Nelli lel-
kipásztorunk látja el nagy lelkesedéssel, abban a hitben és 
reményben, hogy minden résztvevő megfelelő lelki táplá-

lékot kapjon a konferencián. Ebben a megterhelő munká-
ban a gyülekezetünk is segíteni próbál - például közösen 
néztünk meg néhány lehetséges helyszínt és együtt gon-

dolkodtunk a konferencia témáiról, a ránk váró feladatok-
ról. Ezek az együtt töltött órák is hozzájárulnak gyüleke-

zeti összetartozás megerősödéséhez. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az istentiszteletek alatt si-
került rendszeressé tenni a gyermekekkel való foglalko-

zást, amit dr. Ferencz Árpád kiválóan és nagy szeretettel 
végez, és amit külön köszönünk. 

Domahidi Nelli lelkész vezetésével a gyerekek az idén is 

készülnek egy kis karácsonyi műsorral, amire mindenkit 
szeretettel várunk! 

Istentiszteletek: 

 Jan. 14, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli 

 Feb.11, vasárnap 16:00, Vályi-Nagy Ágnes 

 Márc. 11, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli 

 Ápr.8, vasárnap, 16:00, Domahidi Nelli 

 Máj. 13, vasárnap, 16:00, Domahidi Nelli 

 Júni 10, vasárnap, 16:00, Domahidi Nelli 

Bern (Jónás Albert) 

Augusztus 12-13-án tartottuk meg Beatenbergben a II. 

félév évadnyitó gyülekezeti hétvégét. "A Szentírás felülről 
való ajándék a hívőnek“ témához meghívott 
vendégelőadónk Ablonczy Zsolt nyugalmazott kispesti 

lelkipásztor, a Magyar Református Missziói Szövetség 
(www.mrmsz.hu) elnöke tartott előadássorozatot. 

Ebben a félévben két gyermeket kereszteltünk gyülekeze-

tünkben: augusztus 13-án Gajdos Natáliát, egy héttel ké-
sőbb pedig Mózes Rúbent. Istennek legyen hála értük és 

kérjük az Úr áldását az életükre. 

Istentiszteletek: Antonierhaus, Postgasse 62, Bern 

 Jan 7, vasárnap 17:00, úrvacsorával, Szedlák Tibor 

 Jan. 14, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Jan. 28, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor (előtte a 
„Megújuló házasság”, részleteket l. a 3. oldalon)  

 Feb. 11, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Feb. 25, vasárnap 17:00, úrvacsorával, Szedlák Tibor 

 Márc. 4, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Márc. 18, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor, utána már-

cius 15. ünnepi megemlékezés  

 Márc. 25, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Márc. 30, nagypéntek,17:00, úrvacsorával, Szedlák 
Tibor 

 Ápr. 1, vasárnap 17:00, húsvét, Szedlák Tibor 

 Máj. 6, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Máj. 20, pünkösd 17:00, úrvacsorával, Szedlák Tibor 

 Júni 3, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Júni 17, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

Bibliaórák: az Antonierhaus freskótermében, 18.30-kor, 

Szedlák Tibor vezetésével:  

Jan. 10, 24, 31; Feb. 14, 28; Márc. 28; Ápr. 4, 25; Máj. 

2, 16, 30; Júni 13, 27 

A közbeeső szerdákon házi-csoportot tartunk külön hirde-
tés szerint. Érdeklődni lehet Gajdos Imrénél 
gajdosimre@hotmail.com. 

Vallásórák: (8 évesnél idősebbeknek), az Antonierhaus 
freskótermében, 17.00-kor, Domahidi Nelli vezetésével: 

 Feb. 25; Márc. 25; Ápr. 29; Máj. 27  

A gyülekezet közgyűlése: Márc.10-én, szombaton 

10.30-kor az Antonierhaus freskótermében, 

Genf (Teleki Gábor) 

 Úrvacsorás istentiszteletek  
a St Légér kápolna, 11:00 óra: 

Jan.28; Febr. 25; Márc. 25; Ápr. 22; Máj. 27; 

Juni. 24. 

 Istentiszteletek: 
 a német-svájci gyülekezeti ház, 11:00 óra:  

Jan. 14; Feb. 11; Márc. 11; Ápr. 8; Júni. 10. 

 Márc. 18-án (előreláthatólag) ökumenikus istentisz-
telet az 1848-as szabadságharc emlékére a St Bonifác 
katolikus templomban.  

 Május. 13-án közös istentisztelet tartunk a német-
svájci gyülekezettel a Temple de la Madeleinben 
11:00 óra. 

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

Jan. 20; febr. 3 és 17; márc. 3 és 17; ápr. 7 és 21; 

máj. 5 és 19; jún. 2 és 16. 

Címek:  
St Léger kápolna: 20 rue St. Léger;  

Német-svájci gyülekezeti ház: rue J. Sénebier 8 
St. Bonifác templom: Ave. du Mail 20. 

Valamennyi összejövetelen Orbán Attila teológus lelké-

szünk fog szolgálni 

Luzern (Szilágyi Szabolcs)  

2017 második félévében a luzerni gyülekezet legégetőbb 
feladata az volt, hogy a következő évre új gyülekezeti ter-

met találjunk istentiszteleteink megtartásához. Több lehe-
tőség is adódott, de egyik sem töltött el bennünket azzal 
az érzéssel, amit akkor érzünk, amikor belépünk Isten há-

zába. A szinte már reménytelennek tűnő keresés végül po-
fonegyszerű megoldással ért véget: sikerült megállapod-

nunk a Lukas Kirche vezetőségével, hogy a jövőben a Lu-

http://www.mrmsz.hu/
file:///C:/Users/Peter%20Deak/AppData/Roaming/Microsoft/Word/gajdosimre@hotmail.com
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kas Kirche nagy termében, az „igazi“ templomban tarthas-

suk istentiszteleteinket. Hálásak vagyunk a Gondviselő-
nek ezért az ajándékért, és a szerető gondoskodásért, amit 
már nem első alkalommal tapasztalhat meg gyülekeze-

tünk. Amikor már nem látunk megoldást, és úgy érezzük, 
hogy nem tudunk tovább haladni, akkor egy láthatatlan 
kéz nyúl felénk és kis csapatunk segítséget kap. Ezúttal 

elmondhatjuk, hogy gyülekezetünk „felnőtté" vált, hiszen 
már van rendes templomi termünk is. Hálásak vagyunk az 

Úrnak, hogy sosem hagyja magára a luzerni híveket! 

Júliusban gyülekezetünk presbitere, Kövecsi Attila házas-
ságot kötött Máté Barbarával. Isten áldását kérjük az ifjú 

pár életére! 

November utolsó vasár-
napján elbúcsúztattuk 

Ábrahám Márta testvé-
rünket, aki tíz éven ke-

resztül segített a gyüleke-
zeti élet szervezésében, 
az istentiszteletek előké-

szítésében. Márta az év végén nyugdíjba megy és hazaköl-
tözik Magyarországra. Együtt örülünk vele az előtte álló 
nyugdíjas éveknek, az unokázásnak, ugyanakkor kicsit 

szomorúak is vagyunk, mert elmegy Luzernből. Köszön-
jük Mártának az odaadó szolgálatot és kívánunk neki Is-

tentől megáldott, hosszú, boldog nyugdíjas éveket! 

A költözés miatt változott az istentiszteleteink kezdési 
időpontja is: januártól kezdve istentiszteleteink minden 

hónap negyedik vasárnapján 11:30-kor kezdődnek. 

Istentiszteletek: Lukas Kirche, Sempacherstrasse 11, Lu-
zern 

 Jan. 28, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor 

 Feb. 25, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor  

 Márc. 25, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor 

 Ápr. 22, vasárnap 11:30, helyettes 

 Máj. 27, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor 

 Júni 24, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor 

Bibliaórák: Az időpontokat e-mailben közöljük testvére-
inkkel.  

St. Gallen (Hieble Erika) 

Második félévünket Nt. Oláh Edina lelkipásztor asszony 

szolgálatával kezdtük. Nagy öröm számunkra, hogy - le-
hetősége szerint - családjával istentiszteleteinken is részt 
vesz. Búcsúznunk kellett Csuka Györgyitől és fiától, Mar-

citól, mert visszaköltöztek Magyarországra. Györgyi aktív 
tagja volt gyülekezetünknek és szívvel-lélekkel foglalko-
zott a gyerekekkel. Marci zongorakíséretével és játékával 

szolgált – kisegítve bennünket, ha kántor nélkül marad-
tunk. Mindkettőjüknek köszönettel tartozunk és Isten gaz-

dag áldását kívánjuk további életükre! Szeptemberben a 
rossz idő miatt templomkerti partinkat a gyülekezeti te-
remben tartottuk. Ismerkedtünk új énekeskönyvünkkel, az 

Adj Zengő Éneket című, a Dunántúli Református Egyház-
kerület kiadásával készült ifjúsági énekeskönyvvel.  

Októberben közösen ünnepeltük katolikus testvéreinkkel 

a reformáció 500. évfordulóját. Konfirmandusunk, Klarer 
Maja vetítettképes előadását hallgathattuk meg három ma-
gyar reformátor életéről. 

Novemberben egész napos konfirmációi felkészítést tar-
tottunk. A reggeli áhítat a 23. zsoltárral kezdődött, melyet 
a 10 parancsolat igéi, jelentése és mai aktualitásának meg-

beszélése követett. 

Novemberben ünnepi istentisztelet keretén belül adhattam 

hálát lelkipásztori felszentelésem 15. évfordulójáért. Gyü-
lekezetünk meglepetéssel készült. Klarer Máté, Márk és 
Júlia, Farkas Karolina és Gombos Gergő zongora, illetve 

gitárdarabot játszottak. Az énekkar pedig egy gyönyörű 
éneket adott elő. A szeretetvendégségre szorgalmas kezek 
készítettek finomabbnál finomabb süteményeket, szendvi-

cseket. Köszönöm szépen mindannyiótok szeretetét, 
mellyel 15 év óta kíséritek életemet, szolgálatomat. A re-

formáció 500. évének fényében kívánom, hogy továbbra 
is Isten Igéje maradjon a szolgálat, és gyülekezetünk éle-
tének a középpontja. Legyen mindenért Istené a dicsőség!  

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

 Jan. 21, vasárnap 15:00 először közgyűlés, majd úr-

vacsorás istentisztelet, Hieble Erika  

 Feb. 18, vasárnap 16:00, Hieble Erika. 

 Márc. 18, vasárnap 16:00 ökumenikus istentisztelet, 
Szücsi László, Hieble Erika 

 Ápr. 22, vasárnap 16:00, Hieble Erika 

 Máj. 20, vasárnap 15:00 úrvacsorás istentisztelet, 
Hieble Erika 

 Júni. 17, vasárnap 16:00, Hieble Erika 

Zürich (Deák Péter) 

Mozgalmas, intenzív munkával töltött hónapok állnak kis 

gyülekezetünk mögött. Ezt elsősorban Michna Krisztina 
lelkészünknek köszönhetjük, aki szinte erején felül is tel-
jesít, amikor a prédikációk előkészítése mellett időt szakít 

a szervezésre, az emberek hívogatására, a beszélgetésekre.  

Az istentiszteletekkel párhuzamosan Frohner Mercedesz 

és Tarlós Diána rendszeresen foglalkozik a kicsikkel. A 
bibliai történeteket rajzzal, vagy ollóval kivágott papírfi-
gurákkal elevenítik meg. S hogy a gyermekek milyen szí-

vesen jönnek ezekre az alkalmakra, azt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy vasárnapról-vasárnapra mind töb-
ben és többen igénylik ezt a közösséget. Két évvel ezelőtt 

még lelkesedtünk, ha 5-6 gyerek vett részt ezeken a fog-
lalkozásokon, legutóbb pedig már 30 gyermek szorongott 

abban a teremben, amit a Helferei eddig a rendelkezé-
sünkre bocsátott. Szerencsére a ház vezetősége nagy meg-
értéssel közölte velünk, hogy a gyermekek ezután na-

gyobb terembe költözhetnek. Köszönjük Mercedesznek és 
Diánának, hogy ezek a gyerekek felnőtt korukban is szí-
vesen fognak ezekre az alkalmakra emlékezni. 

A teljesség igénye nélkül kiemelnék még egy-két alkalmat 
az elmúlt időszakból: 



 

Új levél 2017. 2. félév 9 

 
 

 

Szeptember 10-én a gyermekek megáldásával kezdtük az 
új tanévet. Hálásak vagyunk a régi és az új családokért, 

akik gyülekezetünkhöz tartoznak. 

Szeptember 24-én nagy örömünkre Orosz-Várkonyi  
Attila személyében új presbitert iktathattunk be gyüleke-

zetünkbe, aki őszinte bizonyságtételével erősítette meg el-
hívását. 

Október 22-én ökumenikus istentiszteletet tartottunk a 
Bruder Klaus templomban, ahol a liturgus Vizauer Ferenc 
volt, a prédikációt pedig Michna Krisztina tartotta. Az is-

tentisztelet utáni ünnepségen Szerencsés Károly történész 
tartott igen színvonalas előadást az 1956-os forradalom 
eseményeire emlékeztetve. A szokásos cserkészműsor 

mellett ezúttal egy kivételes vendégszereplő is volt: a 
Bakáts téri Ének-zenei általános iskola „SoulAir” gyerek-

kórusa népdalt, musicalt, vagy éppen gregorián énekeket 
adott elő. Ez az a kórus, amelyik a Deák Kristóf Oscar-
díjat nyert rövidfilmjében is szerepelt. Megannyi tehetsé-

ges, csillogó szemű kis művész. Gyönyörű élmény volt! 

November 5-én zürichi közösségünk a wipkingeni és a 
göncruszkai gyülekezettel közös istentiszteleten ünnepel-

hetett együtt. Hatalmas körben vettük az úrvacsorát - több, 
mint 200-an részesedtünk az áldásban. 

Súlyos betegség után a Zürichi Unispital-ban meghalt 
Makkai Margit, aki nem volt gyülekezetünk tagja. A 
Gönczi család kérésére Michna Krisztina tartott 

búcsúistentiszteletet november 25-én, a kórház kápolná-
jában. Isten nyugosztalja.  

November 26-án volt 

Vizauer Ferenc plébános 
búcsúmiséje, aki 28 hosszú 
esztendő kitartó 

lelkigondozó munkája után 
nyugdíjba megy. Protestáns 

gyülekezetünk mindig na-
gyon jó kapcsolatot ápolt katolikus testvéreinkkel – s ezt 
az együttműködést Vizauer Ferenc is mindig meggyőzően 

támogatta. Nyugdíjas éveire visszaköltözik a Partiumba, s 
ehhez neki jó egészséget, Isten áldását kívánjuk.  

Utódja Varga Péter plébános lesz, akinek ezúton is kíván-

juk, hogy az áldozatos missziói munkát továbbvigye. 

Szintén november 26-án, délután 16 órakor a 
Neumünster templomban tartottuk meg az istentiszteletet. 

A Berni Magyar Nagykövetség szervezésében a „Soli Deo 
Gloria – a magyar reformáció 5 évtizede” című vándorki-
állítást is láthattuk. Ezen az alkalmon Fassang László or-

gonaművész egy koncerttel is megajándékozott bennün-
ket. (Az eseményről lapuk más helyén részletesebben is 

beszámolunk). 

Istentiszteletek: Helferei Grossmünster; Kirchgasse 13, 
Zürich. Az istentisztelettel párhuzamosan gyerekfoglalko-

zást is tartunk. 

 Jan. 14, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisztina 

 Jan. 28, vasárnap 10:00, a Grossmünster nagytemp-
lomában.  Közös istentisztelet a Grossmünster, a 

valdens gyülekezettel, Oláh Edina 

 Feb. 11, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisztina 

 Feb. 25, vasárnap 16:00, Kirche Letten, 
Imfeldstrasse 51. Zürich, Michna Krisztina  

 Márc. 11, vasárnap 14.30, Neumünster gyülekezeti 
háza, Seefeldstrasse 91. Ökumenikus istentisztelet a 
katolikus gyülekezettel, prédikál Varga Péter plébá-

nos, a liturgiát Michna Krisztina lelkész végzi. Isten-
tisztelet után ünnepi műsorral emlékezünk 1848 már-
cius 15.-re.  

 Márc. 25, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisz-
tina. Istentisztelet után a gyülekezet közgyűlése. 

 Ápr. 1, vasárnap 16:00, Helferei, Húsvéti istentisz-
telet úrvacsorával, Michna Krisztina 

 Ápr. 22, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisztina 

 Máj. 6, vasárnap 16:00, a Kirche Letten, 
Imfeldstrasse 51. Zürich, Michna Krisztina  

 Máj. 20, vasárnap 16:00, Helferei, Pünkösdi isten-

tisztelet úrvacsorával, Michna Krisztina 

 Júni. 10, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisztina 

 Júni. 23-24, Gyülekezeti találkozó Männedorf 

Bibliaórák: Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13, 

szerda este 19.00 órai kezdettel, vezeti Michna Krisztina 

 Jan. 24; Feb 28; Márc. 21; Ápr. 25; Máj. 23; 

Júni. 27. 

Házi bibliaórák fiatal édesanyáknak  
hétfőn délelőtt 9.00 - 11.00, vezeti Michna Krisztina 

 Jan. 8; Feb. 5; Márc. 5; Ápr. 2; Máj. 7; Júni 4 

Soli Deo Gloria – a magyar reformáció 5 évszázada - 
vándorkiállítás és orgonakoncert a Neumünsterben 

A reformáció 
500 éves év-

fordulója al-
kalmából Ma-

gyarország 

Külgazdasági 
és Külügymi-

nisztériuma a 
Magyar Nem-
zeti Múzeum-

mal együttműködve egy vándorkiállítást állított össze, ami 
a reformáció magyar vonatkozásait, illetve a reformáció-

nak a kultúra majd minden területére (zene, irodalom, ok-
tatás, tudományok) kiterjedő hatását foglalta össze. A ki-
állítási anyagot 17 igen szemléletes, könnyen szállítható 

táblán láthattuk. 

A vándorkiállítást Zürichben november 26-án, a 

Neumünster templomban állította fel a Berni Magyar 
Nagykövetség. Azért esett a választás éppen erre a temp-
lomra, mert a kiállítás mellett egy orgonahangverseny is 
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volt és itt található a város legjobb hangversenyorgonája. 

Ez a hangszer a zürichi hangversenyteremből (Tonhalle) 
került át a templomba.  

Az ünnepséget Nagy István őexcellenciája, a berni magyar 

nagykövet beszéde nyitotta meg, amiben röviden ismer-
tette az ünnepi műsort és köszöntötte a jelenlévő hivatalos 
vendégeket. 

Ezután Szennyessy László, a Zürichi Magyar Egyesület el-
nöke tartott egy német nyelvű köszöntőt, majd dióhéjban 

összefoglalta a svájci reformáció jelentősebb eseményeit.  

Deák Péter, a Zürichi Magyar Protestáns Gyülekezet el-
nöke a gyülekezet nevében köszöntötte a vendégeket, 

majd a Zwingli által németre fordított és 2007-ben újra ki-
adott bibliát adományozott a két Magyarországról érkezett 
vendégnek. 

A kiállítás 
megnyitóját Íj-

gyártó István, 
kulturális és 
tudománydip-

lomáciáért fe-
lelős államtit-
kár tartotta ma-

gyar nyelven, 
beszédét pedig 

Joób Szilárd lelkész tolmácsolta németül. 

Rövid idézet a beszédből: „A reformáció teológiai forra-
dalmának következtében - az emberi gondolkodás szabad-

ságának, az egyén felelősségének és az Isten előtti egyen-
lőségének meghirdetésével - megnyílt az út a megújulás 
felé. Nyugaton a protestáns gazdaságetika nyomán 

mindez a gazdaság megerősödését, s az azt követő politi-
kai és társadalmi megújulást is magával hozta.  

A magyarság számára a reformáció azonban nem csupán 

a megújulás, hanem a megmaradás lehetőségét is jelen-
tette. Az Oszmán Birodalom 16. század elején megindult 

hódítása véget vetett a Magyar Királyság regionális ha-
talmi helyzetének - és hosszú időre egységének is. A három 
részre szakadt ország százötven évre a Habsburg és az 

Oszmán Birodalom közötti hatalmi harcok frontvonalává, 
a keresztyén Európa keleti bástyájává vált” 

A beszédeket követő áhítat során Michna Krisztina lel-

kész Luther Márton: Erős vár a mi Istenünk című éneké-
hez fűzött magyarázatát hallhattuk. A lelkésznő hangsú-

lyozta, hogy személyes megújulásunk akkor jöhet el, ha 
életünk Istenben gyökerezik, s Tőle fogadjuk el rendelt 
helyünket és feladatunkat.  

Az áhítatot követő orgo-

nakoncerten Fassang 
László orgonaművész 
Bach, Mendelssohn és 

Liszt darabokkal örven-
deztetett meg minket, vé-
gül a korábban magyará-

zott Luther énekhez kap-
csolódó improvizációját 

hallhattuk. Hálásak va-
gyunk azért, hogy kon-

certkörútján Zürich is kiemelt állomás lehetett, s ezen a 

különleges ünnepen gazdagított minket csodálatos orgo-
najátékával. 

A zenés istentiszteleten a Temes megyei Igazfalva refor-

mátus templomának újjáépítésére gyűjtöttünk adományo-
kat. Szeptember 17-én egy orkán lesodorta a toronysisa-

kot, alaposan megtépázta a tetőt. A renoválást 1.400 svájci 
frankkal tudtuk támogatni, melyért köszönettel tartozunk 
minden jókedvű és bőkezű adakozónak. 

A program alatt Tarlós Dia foglalkozott a gyermekekkel, 
akik a Tékozló fiú történetéről hallhattak magyarázatot, 
majd alkottak, játszottak, énekeltek. 

Az est állófogadással zárult, amelyet a Berni Magyar 
Nagykövetség ajánlott fel, és melyhez a Zürichi Magyar 

Protestáns Gyülekezet tagjai is hozzájárultak. Köszönjük 
dr. Orbán Zsolt konzulnak, a követség munkatársainak és 
a gyülekezet tagjainak valamennyi segítségét! 

Deák Péter 

 

A 2018-as évben az évadzáró konferenciára  

2018. június 23-24- én (szombat és vasárnap)  

kerül sor. 

A helyszín Männedorf lesz, amely az előző konferencia 
helyszíne is volt. Aktuális témákról hallunk majd előadá-

sokat és mindennapi gondjainkról-örömeinkről beszélget-
hetünk. 

Dr. Fekete Károly püspök úr a lelki megújulás és feladat-

megosztás a gyülekezetben címmel fog előadást tartani. 
Előadást hallunk még a következő témában: Otthonkere-

sés idegen földön, lelki, szociális, és kulturális igények az 
új országban. 

Gyerekeknek és fiataloknak külön programot biztosítunk, 

gyerekfoglalkozásokkal, ifjúsági órával. Az estét énekek-
kel, népdalokkal, szavalatokkal szeretnénk színessé és 
élménydússá tenni. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 
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