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Ábrahám, Jane Eyre, James Bond
"A legjobb legnagyobb ellensége a jó." Tizenhat éves formán
hallottam ezt a mondatot, azonnal a szívembe égett. Sok jó,
sokféle jóság vett körül, amelynek az értékével már akkor is
tisztában voltam, mégis másra vágytam. Jane Eyre, a tizennyolc éves tanítónő szavai tökéletesen kifejezték életérzésemet: "Mondok még egyebet is, amiért talán sokan megszólnak. […] A nagyvilágot kívántam látni, idegen városokat, országokat, amelyekről sokat hallottam, de amelyeket még nem
ismertem. Tapasztalatokat szerettem volna szerezni, más emberekkel is érintkezni, nemcsak azokkal, akik körülöttem voltak. Nem mintha lekicsinyeltem volna […] jó tulajdonságai[ka]t, de tudtam, hogy másféle, elevenebb jóság is van a
világon, és azt is szerettem volna megismerni."1 Az azóta eltelt majd' harminc év alatt sok mindent láthattam a nagyvilágból - jót is, rosszat is átéltem. A tizenéves naivitás helyét
részben cinizmus vette át, amire nem vagyok büszke. A
tápiószelei ifjúsági csendesheteken hallottak egy része már
akkor lepergett rólam, más részét tudatosan utasítom el, egy
bizonyos részét azonban kincsként őrzöm. Sípos Ete Álmos
nagytiszteletű úr, nekem akkor Álmos bácsi, idézett szavai a
kincstáram ékességei. Igazságuk mély, egyszerű és mégis
meglepő: "A legjobb legnagyobb ellensége a jó."
Ha most nem ezeket a sorokat gépelném, akkor kiadó nyaralót keresnék a világhálón az őszi szabadságunkra. Eddig
megközelítőleg kettőszáz hirdetést néztem át és három nyaralót találtam, amelyet adott esetben elfogadhatónak tartok.
Nevezetesen abban az esetben, ha nem találom meg a tökéletes nyaralót. Elvárásaimat nem tudnám részletesen megfogalmazni, de határozottan felismerem majd, amit keresek, amint
megtalálom azt. Az elfogadhatatlan szálláslehetőségeket
látva eszembe sem jutott félbeszakítani a keresést. De a listámon szerepel már három jó lehetőség, érzem is ahogy a további kereséshez szükséges elszántság lassan elszivárog: végül is van már néhány jó ötletem, és ki tudja, szabad-e még
az áhított-keresett legjobb nyaraló?
A jó a legjobb legnagyobb ellensége, nem a középszerű és
semmi esetre sem a rossz. Aki romantikus szerelmi házasságra vágyik, soha nem érné be egy kezdettől fogva felszínes,
anyagi, vagy más érdekek által meghatározott társkapcsolattal. Egy jó kapcsolatot azonban adott körülmények között,
esetleg egy bizonyos kort elérve, már elfogadna. A társával
való együttélés gondolata nem hozza izgalomba. Érintése
sem. De jó ember, dolgos és hűséges, így nem rossz választás.
A jó végső soron nem rossz, de sok esetben semmivel sem
több ennél. Ha a munkakereső Urától kapott elhívást követ,
rossz állásokért nem fogja feladni a várakozás és a keresés
bizonytalanságát. De mit tesz majd, ha kap egy jó állásajánlatot? Nem azt, amiért a szíve ég, így ebben az értelemben

nem a legjobbat, de egy minden más tekintetben jó ajánlatot?
Feladja-e a keresést, a várakozást és megalkuszik-e azzal,
ami pillanatnyilag rendelkezésére áll?
Ábrahám és Sára, két öregember, szülővé lesznek majd – ezt
ígérte nekik a Világmindenség Ura. A legjobbat, amit lassan
már elképzelni sem tudtak. Tíz évig vártak ennek az ígéretnek a beteljesedésére, amikor Sára egy javaslattal állt elő: őt,
öreg feleségét aligha ejtheti már teherbe Ábrahám, de talán
egy fiatal, termékeny rabszolganőt még igen. (1.Mózes 16).
Ez végső soron nem volt rossz gondolat. Sőt, Ábrahám kultúrájában egy teljesen törvényes és logikus lépés, Sára részéről pedig egy jó ötlet volt. Isten válasza ezért, és nem ennek
ellenére (!), egy kategorikus "Nem!" (1.Mózes 17,19). Ha ez
butaság lett volna, Ábrahám maga mondott volna rá nemet,
ha kifejezetten rossz dolog lett volna, Sára maga hessegette
volna el a gondolatot. Így, mivel önmagában véve egy jó lépés volt, veszélyt jelentett arra, amit Isten elkészített: a legjobbra.
Aki a legjobbat tartja szeme előtt, annak a jó nem elég jó. Az
ilyen ember gyakran több szinten is nyugtalan. A legjobb keresésének
nyugtalanságán
túl
gyakran
küzd
lelkiismeretfurdalással is. Időnként ugyanis maga sem tudja
eldönteni, hogy nyugtalansága nem egyszerű hálátlanság-e,
hiszen sokan lennének boldogok azzal, ami neki jutott, ő
mégis másra vágyik. Ehhez jön még környezetének értetlenkedése és ítélkezése is, amelynek - mint láttuk, - Jane Eyre is
tudatában volt.
Aki a legjobbat tartja szem előtt, az másra vágyik, nem egyszerűen többre. A többre való vágyakozásnak soha sincs
vége. Soha nem lehet annyink, aminél többünk már ne lehetne. Ennek az életfilozófiának, a csillapíthatatlan nyugtalanság életérzésének egyik kulturális megtestesítője James
Bond. A családi címerén hordott hitvallás szerint, amelyben
Ian Fleming egy Nagy Sándorra, a görög hódítóra mutató utalást rejtett el, neki a földkerekség nem elég: "Orbis non
sufficit"2.
Aki azonban a legjobbra vágyik, az tudja, hogy másféle
munka, másféle gyülekezeti-, lelki- és házasélet is van, elevenebb, áldottabb, a kiteljesedéshez közelebb álló. Lelke
visszhangozza az Úri imádság szavait: "amint a mennyben,
úgy a földön is!" (Máté 6,10) Elvárásait valószínűleg nem
tudná részletesen megfogalmazni, de határozottan felismeri a
legjobbat, amint megtalálja azt. Akkor megnyugszik a lelke
és nem keres tovább. Hálás szívvel imádkozza a zsoltárt:
"Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik
nekem." (Zsolt. 16,6)
Szedlák Tibor
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Charlotte Brontë, Jane Eyre. (Ford.: Ruzitska Mária)
http://vmek.oszk.hu/05600/05680/05680.pdf, 79. o.

Ian Fleming, On Her Majesty's Secret Service (1964, London,
Pan Books Ltd.) 61. o.
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Évadzáró találkozó Männedorfban
Szervezőkként azt tartottuk szem előtt, hogy aktuális témák kerüljenek terítékre, amelyek foglalkoztatják közösségi-gyülekezeti és egyéni életünket is. A konferencia meghívójának címlapjára azt írtuk címként: „Új lendületet gyülekezeteinknek”. Új lendületet megújulás
által kaphatunk, megújulást pedig a Szent Lélek által.
Erről szólt a Tiszántúli Református Egyházkerület, Dr.
Fekete Károly püspök úr előadása: „Lelki megújulás és
feladatvállalás a gyülekezetben”. A délutáni előadások
ezeket a gondolatokat vitték tovább.

nehézségeiről. Délután a gyereksereg kirándulni ment,
Dorgovics Egon segített a gyerekek terelgetésében.
A napot áhítattal kezdtük és áhítattal zártuk, ahol hálát
adtunk Istennek az áldásért, melyben részesített minket,
és a közösségért, melybe belehelyezte életünket.
Az esti zeneélmény koronázta meg a napunkat. A
Domahidi lányok: Zsuzsa, Kata, Sára, Anna éneklését,
zenélését csodálattal hallgattuk.

Domahidi Béla mezőbergenyei lelkipásztor „Közösségápolás” címen tartott érdekfeszítő előadást. Külföldön
élve, a régi közösségektől elszakadva, az ember még
fontosabbnak tartja a valahova tartozást, kiéhezve érzi
magát arra, hogy egy közösség elfogadott tagja legyen.
Fontos, hogy olyan közösséget találjunk, ahol megélhetjük hitünket, kultúránkat, és egymást segíthetjük.
Szatmári Ferenc kanadai lelkipásztor előadása az „Otthonkeresés idegen földön” a közösségről az egyén felelősségére és felelősségvállalására irányította a figyelmet. A jelenlevők nagy része magára ismert a felvázolt
harcokban, vitákban, vádakban. Felismerhette magát az
otthonától elszakadó abban is, hogy hogyan próbálta és
próbálja mellőzni az otthon fogalmával való szembenézést. Fontos kérdések kerültek elő: Miért vagyok itt? Mi
a feladatom az új helyen? Bele tudom-e helyezni magam abba a világba melyben élek vagy folyamatosan
harcolva helyzetem ellen megkeseredek és kiégek.

Vasárnap úrvacsorás istentisztelettel kezdtük a napot,
ahol Isten igéje a szőlőmunkásokról szóló példázatból
szólt hozzánk. Isten más mértékkel mér, és ez a kegyelem számunkra.
Istentisztelet végén a Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke, Jónás Albert köszöntötte a gyülekezeteket, előadókat. A délutáni találkozáson a gyülekezetek megosztották egymással örömeiket,
nehézségeiket, hogy ilyen szinten is tudjunk közös dolgainkról, mint EGY közösség tagjai. Néhány képet még
elraktároztunk gondolatainkban az elmúlt napról és
egymástól elköszönve, elindultunk otthonaink felé.

A felvetődött kérdések annyira összekovácsolták a jelenlévőket, hogy a délutáni beszélgetést is közösen
folytattuk. Érdekes párbeszéd alakult ki, sok felmerült
kérdésre sikerült választ találni.
A gyerekeknek a délelőtt folyamán gyerekfoglalkozást
biztosítottunk, Farkas Krisztina tanárnő foglakozott a
kisebb gyerekekkel. A nagyobb gyerekek ifjúsági órán
vettek részt, ahol egy kicsit ismerkedhettek egymással,
beszélgethettek az Isten követésének szépségeiről és

Ez a találkozás megerősítette bennünk a közösség értékét, a közösségápolás fontosságát és az együvé tartozás
élményét. Erősítsük tovább közös célunkat: a tanítványság megélését és továbbadását.
Domahidi Nelli.
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Szövetségi közgyűlés 2018. március 3.
Jónás Albert elnöki beszámolója
Az újjáalakult szövetség első rendes küldöttközgyűlésére
Bernben, a Postgasse 62. alatt lévő gyülekezeti teremben került sor március 3-án, szombat délután. Az alapszabály értelmében a 40 főnél kisebb gyülekezetek 2-2 küldöttel, a nagyobbak pedig 3-3 küldöttel képviseltették magukat. Jónás
Albert elnöki beszámolóját az alábbiakban olvashatjuk:
A kantonális egyházak anyagi támogatása megvonása következtében 2015. november 7-én, közel 35 év után megszűnt a
Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége.
Az idők jeleit, Istennek legyen hála, időben felismerhettük,
felkészített minket arra, hogy ne máshonnan reméljük az
anyagi alapot a magyar protestáns gyülekezeteink működéséhez, hanem találjuk meg annak előfeltételeit magunknál,
felismerve Isten gazdag áldását. Ennélfogva többé nem volt
szükség egy, az anyagi kérdésekben a gyülekezetek helyett
gondolkozó és gondoskodó szervezetre, a Szövetségre.
Ahány taggyülekezete volt a régi Szövetségnek, annyiféle
kultúra, egyben annyiféle felfogás is volt a jövőképet illetően. Amikor 2015-ben szövetségi szinten megváltozott minden, fel kellett ismernünk, hogy a gyülekezeteink különböző
felfogásai és működési szokásai értékes alapot jelenthetnek a
magyar nyelvű protestáns közösségek túlélésében. Egyben
értelmét és fontosságát láttuk annak, hogy az adminisztrációs
kérdéseket, ami legfőképpen a nálunk dolgozó lelkipásztorok
munkáltatásából adódik, az ezzel járó adókérdéseket és kötelező biztosításokat, a nyugdíjjárulékok kérdéseit, országos
szinten oldjuk meg. Úgy gondoltuk, ha ez a jövőben is sikerülne, az alapot jelentene egy újabb szövetséghez. Úgy véltük, az adminisztrációs kérdések megoldása szövetségi szinten tehermentesíteni fogja a gyülekezetek gondnokait, így az
energiájukat nem ez fogja lekötni, hanem jobban fognak
tudni összpontosítani a saját helyi gyülekezet épülésére és
lelki fejlődésére. Istennek legyen hála azért, hogy 2015.
szeptember 12-én találkoztunk Bernben, és még mielőtt a
régi Szövetség feloszlott volna, új szövetséget kötöttünk, új
alapokon, s ezzel újabb fejezetet kezdtünk el írni a Svájcban
élő és működő magyar szervezetek történelemkönyvében. Istené a dicsőség érte!
A karcsúsított szövetségünk fontos szervei egyrészt a választmány, melynek tagságát a gyülekezetek gondnokai alkotják. Évente kétszer-háromszor találkozunk a fontos ügyeket megbeszélni. Másrészt pénztárosunknak, Merk Tünde
személyében kulcsfontosságú szerepe van az adminisztrációs
kérdések intézésében. Az elmúlt két évben nem csak bele kellett tanuljon a könyvelésbe olyan szinten, hogy a fizetéseket,
az adólevonásokat és nyugdíjjárulékokat rendezze, hanem
egy gyermek és egy csecsemő mellett sikeresen kialakította
és működtette az új rendszert. Ez a teljesítmény mély elismerést érdemel! Köszönjük szépen Neked Tünde! Tünde lelkiismeretessége velünk szemben, de a családjával szemben is
oda vezette őt, hogy két év után nem kívánja folytatni ezt a
felelősségteljes munkát. Annál nagyobb köszönettel tartozunk neki, hogy az első két évet ilyen gyönyörűen végigvitte!
A választmány Bergsmann Kata személyében új pénztárost
talált, aki képzettségéből adódóan nagy pénzügyi szakmai tu-

dással rendelkezik, és mellékesen a berni gyülekezet könyvelését is végzi. Köszönöm szépen Kata, hogy elvállalod ezt a
munkát!
Hálával tartozom Deák Péternek, Meszlényi Riának, Hieble
Erikának és Sahin-Klarer Emőkének, az Új Levél szerkesztőségének. Velük együtt sikerült egy új arculatú újságot megvalósítani, ezzel is hangsúlyozva, hogy új szövetséget kötöttünk. Riának köszönhetjük, hogy ezt az újságot már Magyarországon nyomtatjuk színesben, jobb minőségben, a nyomtatási költségeket harmadolva!
A gyülekezeteink messze vannak egymástól - lelkészeink különböző helyeken lakva szolgálnak a gyülekezetekben, és ezzel elérkeztünk egy második szövetségi sarokkőhöz. Meg
kellett oldanunk, hogy szövetségi szinten minden szolgálat
egységes bérrendszer alapján kerüljön elszámolásra. A szövetséget Bern kantonban jelentettük be, így a forrásadó
(Quellensteuer) elszámolása és az adminisztráció egységessé
vált mindenki számára. A berni kantonális egyház bérrendszerét alkalmaztuk, ezzel is biztosítva, hogy szolgáló lelkészeink korszerű, a munkájukat ilyen formában is megbecsülő
fizetést kapjanak. Nagy kérdést jelentett eleinte, hogy szövetségi szinten összefolyjanak-e az adatok a megtartott istentiszteletek, bibliaórák, vagy lelkigondozói beszélgetésekről stb.,
hogy a pénztárosunk központilag ki tudja fizetni a szolgálatokat, másrészt a gyülekezeteknek is ki tudja számlázni a
megtartott alkalmak bérét, hogy ezt követően a gyülekezetek
befizessék a tartozásukat a szövetségnek.
Jenei András áldozatos munkájának köszönhetően létrejött
egy internetes alkalmazás, amin keresztül a gyülekezetek beírhatják a szolgálatokat, a pénztárosunk pedig könnyen elvégezheti az elszámolást. Istennek hála, hogy András elvállalta
ezt a feladatot és ilyen szinten le is programozta nekünk!
Bergsmann Attilának is nagy hálával tartozunk a szövetség
honlapjának megtervezéséért és pontos karbantartásáért.
De nem csak adminisztrációs szinten kívánunk szövetség
lenni, hanem célunk a svájci protestáns szórványgyülekezetek közötti kapcsolatot megerősíteni, találkozókat szervezni.
Ezt a célt szolgálja az évadzáró konferencia. Köszönöm
Hieble Erikának a 2016-os és Michna Krisztinának a 2017es konferencia megszervezését és kérem, továbbítsák hálánkat a munkatársaiknak. A választmány többsége úgy látta jónak, ha évente más-más gyülekezet szervezi meg az évadzáró
konferenciát. Annak érdekében, hogy ne kelljen minden
munkát évről-évre újra kezdeni, a jövőben megoldást keresünk arra, hogy a tudást és a szerzett tapasztalatot továbbadhassuk.
Sok ilyen megoldatlan feladat vár még a választmányra, de
igyekszünk ezeket a munkafolyamatokat egy Működési Szabályzatban összefoglalni.
Végezetül köszönöm a választmány tagjainak, hogy időt szakítanak a megbeszélésekre, hogy a következő két esztendőben is számíthatunk rájuk a szövetség sorsának alakításában.
Köszönöm lelkipásztoraink hűséges szolgálatát, valamint azt
is, hogy szövetségünk gondjait ők is szívügyüknek tekintik.
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Ormós Ajtony a kezdetekre emlékszik
Ormós Ajtony, zürichi gyülekezetünk egyik alapító
tagja így emlékszik vissza az 1956 utáni időszakra:
Lemesi József súlyosan sebesült tábori lelkészként
került Svájcba. Az 1956-os forradalom menekültjeit
nagy hittel és hivatástudattal kereste fel - vonattal,
busszal, vagy éppen gyalog járva gyűjtötte egybe az
embereket, szervezte őket gyülekezetekké. A hazájukat nem jókedvből elhagyók itt is keresték a megfelelő kulturális, vagy lelki közösséget, így szívesen
jöttek az istentiszteletekre.
Az akkori HEKS (Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen in der Schweiz) felismerve Lemesi József elhivatottságát, egy szerény járadékkal támogatta őt.
Hans Schaffner, akkori HEKS-igazgató, később
Franz Schüle, majd Andreas Hess és még sok későbbi munkatárs magyarok iránti elkötelezettsége a
mai napig is érezhető.
Lemesi József missziójához valamivel később Dr.
Krüzsely József református lelkész is csatlakozott,
aki Genfben épített erős közösséget, majd pénzt is
gyűjtött egy esetleges magyar központ létrehozásához. Ez sajnos nem sikerült neki, de az akkori gyűjtés
tette lehetővé, hogy mind a mai napig sok-sok teológus tanulhasson Bethlen Gábor ösztöndíjjal Genfben.
Kettejük munkálkodása tette lehetővé, hogy rövid
idő alatt rendszeres istentiszteletet tarthassanak Baden, Basel, Biel, Brugg, Aarau, Olten, Rorschach, St.
Gallen, Genf, Lausanne, Neuchatel, Luzern, Zürich,
vagy Schaffhausen városokban. Felsorolni is nehéz,
mennyi munkára volt képes ez a lelkész-páros.
Lemesi József halála után az ő egykori munkaterületén (Baden, Basel, Luzern, Schaffhausen, Zürich, St.
Gallen) 1980. december 1-én megalakult a Svájci
Magyar nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége.
Mivel a tagok közt a reformátusok mellett lutheránusok, baptisták, unitáriusok és szabadegyháziak is voltak, ezért döntött az akkori vezetőség úgy, hogy

olyan protestáns gyülekezeteket hozzanak létre, ahol
mindenki otthon érezheti magát. Egy lelkészekből és
presbiterekből álló bizottság egy saját liturgiát is kidolgozott.
A szövetség megalakulása után a svájci kantonális
egyházak egy egész lelkészi állás anyagi fedezetét
vállalták. A szövetség ekkor két félállású lelkészt alkalmazott: az egyiket Zürichben, a másikat pedig Bázelben. Mindkét lelkész ugyanakkor egy-egy svájci
gyülekezetben is szolgálatot teljesített.
Később ez a támogatás a felére csökkent, a kettő helyett már csak egy lelkészt tudtunk alkalmazni, akire
így nagyobb teher nehezedett. Ennek ellenére sikerült a gyülekezetek működését fenntartani.
Lemesi József halála után magyar igehirdető szolgálatot végzett (a teljesség igénye nélkül) Krüzsely József,
Szathmári László, Bán József, Joób Olivér, Péter Iván,
Szabó Emőke, Szedlák Tibor, Ravasz Hajnalka, Kókai
Csaba, Hieble Erika, Nagy Réka, Miklósi-Vári Katinka,
Vályi-Nagy Ágnes, Gödri Zsolt.
Amikor a zürichi egyház – a svájci kantonális egyházak közül utolsóként - ezt a támogatást is megvonta,
akkor már nem tudtunk saját lelkészt alkalmazni, így
a szövetséget 2015 novemberében, az addigi formájában feloszlattuk.
A gyülekezetek, élni akarásuk bizonyítékaként, egy
új szövetséget alakítottak, ahol a lelkészek beszolgáló alapon végzik a szószéki szolgálatot, a
lelkigondozói munkát.
Ugyanekkor egy új, Svájcban munkát vállaló generáció kereste és találta meg a gyülekezeteinkben azt a
lelki közeget, ahová szívesen jár Isten igéjét hallgatni
és ahová bizalommal hozza gyermekeit is vasárnapi
gyerekfoglalkozásra.
Mindez saját erőből, azaz Isten segítségével és áldásával volt lehetséges. Övé legyen a dicsőség!

Énekeljetek az Úrnak új éneket!
Negyedik éve énekelek a rapperswil-jonai gyülekezet

gospel-kórusában, melynek zenei vezetője Casey
Jason Crosby, lelkészi gazdája pedig Cyril Schmitt
Martinez. Az elmúlt hónapokban lelkesen készültünk
első külföldi utunkra, melynek szervezését elvállaltam.

Április 5-én, péntek reggeli érkezésünk után elfoglaltuk a helyünket a hotelben, bekukkantottunk a szomszédos vásárcsarnokba, majd megebédeltünk. Háromórás városnézés során nem győztek ámulni a
svájci vendégek, hogy milyen csodálatosan szép a mi
fővárosunk, Budapest. Még egy spontán kis koncertre is sor kerülhetett a mindenkit megigéző Má-
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tyás-templomban. A Halászbástyáról mindenki megcsodálta az Országházat, s a Budát és Pestet összekötő különleges hidakat.
Az esti dunai hajózás vacsorával és élő zenével, megkoronázása volt az első napnak.
Szombat délelőtt a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának epilepszia napján
Rideg Gyula lelkész és Dr. Fogarasi András igazgatóhelyettes fogadott és köszöntött minket. Vidám
koncertet adtunk, s kórusvezetőnk a hallgatóság
egyik tagjával még táncra is perdült.
Kis szabadidő, fürdés, kávézás után este a Németajkú
Református Gyülekezet vendégei voltunk, ahol zenével és igei szolgálattal örvendeztettük meg a hallgatóságot. Dani Eszter lelkésznő vezetésével német
nyelvű beszélgetésre is sor kerülhetett, itt nem volt
szükség tolmácsra.
Élve a budapesti tömegközlekedés adta lehetőségekkel, vasárnap Kispest-Rózsatérre mentünk, hogy
gospel-istentiszteletet tartsunk. Ablonczy Kálmán lelkész köszöntése után Cyril Schmitt hirdette az igét,
én pedig fordítottam. A templom tele volt, s bár az
igehirdetést követő koncert és kórusvezetőnk vidám,
amerikai stílusa először meglepetésként hatott, végül
el sem akartak engedni minket a gyülekezet tagjai.
Kicsinyek és nagyok lelkesen tapsoltak, különösen
akkor, amikor meghallották a svájci kórus előadásában Kodály Zoltán: Esti dal című művét.

A családoknál elfogyasztott ebéd után indultunk
vissza Budára, a Szilágyi Dezső térre, ahol esti istentisztelettel szolgáltunk, koncertet adtunk, szintén hálás közönség előtt. Fördős Kata missziói gondnok,
valamint Varga Tünde és Illés Dávid lelkészek voltak
segítségünkre az alkalom megszervezésében. Finom
szendvicseket és teát kaptunk a lélekemelő Gospelistentiszteletet követően. Jól esett megpihenni a

5

hosszú nap után, bár néhányan Dr. Major Tamás vezetésével vállalkoztak még egy sétára és koccintásra
a választások lázában égő városban.
Hétfő reggel elindultunk, hogy megnézzük a magyar
pusztát, s egy kis kocsikázás és lovasbemutató után a
Hortobágyi Csárdában ebédeltünk. Debrecenben
megcsodáltuk a Nagytemplomot, majd az egyetem
hétkezdő, úrvacsorás istentiszteletén hirdethettem az
igét. Az ezt követő egy órás koncert tanárnak, diáknak egyaránt örömére szolgált. Itt is finom vacsorát
kaptunk, s közben beszélgetésre is volt lehetőségünk
Dr. Kustár Zoltán rektor úrral és kollégáival. Késő
éjjel, de annál szebb élményekkel tértünk vissza a fővárosba, szálláshelyünkre.
Kedd délelőtt mindenki maga sétált, ebédelt a városban, hiszen a kórustagok ekkor már rendelkeztek
némi helyismerettel. Délután pedig, a repülőtér felé
vezető úton megálltunk Kispesten, hogy megnézzük
a Karácsony Sándor Református Általános Iskolát és
Óvodát. Nagy Gábor igazgató vetített előadása után
sok-sok kisgyermek, pedagógus és szülő élvezhette a
ritmusos, vidám zenét. Casey itt is ügyesen bevonta
a gyerekeket, akadt egy kis kórusvezető és néhány
táncos lábú, apró leányka is.
Mindenhol igyekeztünk bőséges adománnyal honorálni a szeretettel előkészített étkezéseket, az iskolának és az óvodának pedig 2000 CHF adományt vittünk. Nagy segítség ez az intézménynek, hiszen bővítésre, új kis tornahelyiség kialakítására nyílt ezzel
lehetőség.
Bőséges uzsonna és egy igen megható beszélgetés
után már csak a búcsú maradt hátra, s elindult a kórus
hazafelé. Eltelt azóta pár hét, de a szívet melengető,
hálás emlékezésnek nincs vége. Az útról fotóalbum
és koncertfilm készült, s olyan csodálatos, lelkeket
megérintő élmény maradt ez a magyarországi út,
hogy azt hiszem, ha azt mondanám, holnap ismét mehetünk, 28 lelkes svájci énekes a legnagyobb
örömmel indulna újra útnak Magyarországra. Otthon
pedig mindegyik közösség tárt karokkal várna minket vissza.
Jó reménységünk, hogy 2018.
szeptember 9-én ellátogat a kórus a
zürichi magyar gyülekezetbe is, s
az itteniek is részesülhetnek abban
a csodában, amit mi magunk átéltünk, mikor Isten küldésében járva
új éneket énekeltünk testvéreink
örömére. Istennek legyen hála az Ő kimondhatatlan
ajándékaiért.
Dr. Michna Krisztina
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Gyülekezeteink életéből
Bázel (Meszlényi Ria)
A 2018. év igéje: „Én adok majd a szomjazónak
az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6)
Istentiszteleteinket szokás szerint minden hónap
első és harmadik vasárnapján 10:30 kezdettel a bázeli Székesegyház Katharina kápolnájában tartottuk, amit Istennek legyen hála, mindig megtöltöttünk, és ami ünnepi alkalmainkon még szűknek is
bizonyult.
Az istentiszteletek után ebben a félévben is néhányszor a Münster gyülekezet meghívására, velük
együtt kávéztunk a Hofstube termében, amit ezúton is köszönünk.
Bibliaóráink általában kétszer, minden hónap második és negyedik szerdáján, 16 órakor a bázeli
Florastrasse 12. termében voltak, május és június
hónapokban viszont csak egy-egy alkalommal.
Sajnos azokat továbbra is kevesen látogattuk,
amire nem találtunk még megoldást. Mindenesetre
azok, akik rendszeresen részt vettek és vesznek a
bibliaórákon, továbbra is igénylik azt.
Vályi-Nagy Ágnes lelkésznek, aki 2015 novemberétől immár harmadik esztendeje gyülekezetünk
lelkipásztora, köszönjük, hogy mindig Isten dicsőségére tartja meg alkalmainkat, és nagyra becsüljük lelkes, közösség-összefogó erejét is. Köszönjük Domahidi Nelli lelkésznek az istentiszteleti helyettesítést és a meghitt bibliaórákat, amelyeket
Vályi-Nagy Ágnessel felváltva tartottak.
2018-ban első találkozásunk január 7-re esett,
amikor úrvacsoraosztás is volt. Ezen az ünnepi alkalmon sokan jöttünk össze. Vályi-Nagy Ágnes lelkész a 2018. év igéjét választotta igehirdetésének
alapjául. Az istentisztelet utáni szeretetvendégség
keretében az új esztendőre is koccintottunk.
Március 3-án a Svájci Magyar nyelvű Protestáns
Gyülekezetek Szövetségének kétévente rendezendő közgyűlésén három küldöttel: Dr. Dudás Levente (a Szövetségben alelnök és revizor), Meszlényi Ria és Dr. Küng-Hefti Paula (Borsos Elek helyett) vettünk részt, ahol sikereinkről és az előttünk
álló feladatokról is szó esett.
Március 17-én, szombaton méltóképpen emlékeztünk
meg
az
1848-49-es
forradalom

ésszabadságharc 170. évfordulójáról közös szervezésben a Bázeli Kulturális Magyar Találkozóval és
a Bázeli Magyar Iskola- és Óvodaegyesülettel.
Először a Rosenfeld-parkban egy rövid műsor keretében a Szabadságharc nyolc Huszárezredének
történetét elevenítettük fel, majd hőseink kopjafáját a Magyar Berni Nagykövetség képviseletében
Piszter Csaba külgazdasági attasé, a bázeliek nevében pedig Budapestről érkezett vendégünk
Babucs Zoltán koszorúzták meg. A szűnni nem
akaró eső és hózivatar után az ünnepség a Basler
Münster, Bischofshof Hofstube termében folytatódott. Szónokunk Babucs Zoltán hadtörténész, a
Magyar Hírlap szerkesztője, „Most szép lenni katonának, mert Kossuthnak verbuválnak...” Huszárhősök 1848 és 1849-ből címet adta nagyszerű beszédének. Zene, szavalat, közös éneklés – ezek
voltak még a műsor pillérei. Az est egyik megható
élménye volt Búzás Gábor operaénekes előadásában Erkel Ferenc: Bánk bán - Hazám, hazám című
áriája.
Április 1-én a húsvéti ünnepi úrvacsorás istentiszteleten ismét sokan összejöttünk, örömmel fogadtuk rheinfeldeni magyar testvéreinket is, majd sokáig együtt maradtunk a szeretetvendégségen.
A svájci Anyák napján, 2018. május 6-án
Domahidi Nelli lelkész szívhez szóló igehirdetésben köszöntötte az édesanyákat.
Május 10-én, áldozócsütörtökön 10 órai kezdettel
a Bázeli Székesegyházban (Basler Münster) közös
ünnepi úrvacsorás istentiszteleten vettünk részt a
Münster gyülekezettel, ami számunkra nagy megtiszteltetést jelentett. Az igét Vályi-Nagy Ágnes
lelkészünk hirdette, az istentiszteleti liturgiát Dr.
Caroline Schröder Field, a Münster lelkésze tartotta. Szívmelengető érzés volt, amikor a zsoltárt
és az énekeket, mindenki a saját anyanyelvén énekelte, mi magyarul, svájci testvéreink németül. Az
úrvacsoraosztásnál is felkértek bennünket a segédkezésben, így Dr. Dudás Levente elnök és Meszlényi Ria presbiter örömmel vállalta e nemes feladatot.
Az Európai Ifjúsági Kórusfesztivál keretében meghívott nyíregyházi Cantemus leánykórus, Szabó
Dénes karnagy vezényletével Kodály Zoltán és
Kocsár Miklós darabokat adott elő.
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Büszkén hallgattuk a magyar
énekhangot a bázeli székesegyházban,
ahol
mintegy ezren
voltunk jelen! Istentisztelet után a
magyar gyülekezet látta vendégül a kórust és a
kísérőket, mintegy 70 embert.
Köszönjük Vályi-Nagy Ágnesnek a szervezést,
Meszlényi Riának, Magyar Icának és Fekete Jutkának az önzetlen
segítő munkát.
Az Európai Ifjúsági Kórusfesztiválról (Europäisches
Jugendchor Festival Basel) azt kell tudni, hogy Bázelben minden harmadik évben rendezik meg. Áldozócsütörtök pedig nekünk, keresztyéneknek, egyházi
ünnepünk, ilyenkor emlékezünk meg Krisztus
mennybemeneteléről. Több gyülekezetben ilyenkor
tartják a konfirmandusok vizsgáját is .
Május 20-án, a pünkösdi úrvacsorás ünnepi istentisztelet után került sor a Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezet 2017. évi rendes közgyűlésére, a Hofstube
termében. Az elnöki, a lelkészi és a pénzügyi beszámolók és javaslatok elhangzása mellett fontos kiemelni, hogy gyülekezetünk egy élő közösség, ahol
mindenki saját ereje szerint vesz részt a munkában.
Vályi-Nagy Ágnes lelkészi beszámolójából idézve:
„Hisz a gyülekezet nem attól gyülekezet, hogy van
papja, hanem attól, hogy mindnyájan egyek vagyunk
az Úrban és közösség akarunk maradni.”
Június 3-án, szombaton 18 órai kezdettel a
Münstersaal-ban a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Trianonra emlékeztünk a Bázeli Kulturális
Magyar Találkozóval, a Berni Széchenyi Körrel és a
Zürichi Magyar Egyesülettel közös szervezésben.
Megemlékező beszédében Dr. habil. Ujváry Gábor,
történész, a VERITAS Történetkutató Intézet Horthy-kori Kutatócsoport vezetője új megvilágításba
helyezte a trianoni békediktátum következményeit. A
zenei műsorban Balkányi János hegedűművész, Winter-Karsai Gizella előadóművész, Búzás Gábor operaénekes és Hacke Margit zongoraművész szerepelt.
Illyés Gyula „Nem volt elég” című versét Kanyó
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Aranka szavalta el. A megemlékezés utáni állófogadáson együtt maradtunk és örömmel beszélgettünk el
rég nem látott honfitársainkkal.
Június
9-én,
szombaton, a németországi
Rheinfeldenben
és annak környékén élő magyarok közössége
meghívására
több mint 20-an mentünk el a nyári „nagytalálkozójukra”, ami szabadtéri bográcsozásból, táncházból,
éneklésből, kötetlen együttlétből állt.
Június 23-24 között a männedorfi Bibelheim-ban
tartja a Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége idei gyülekezeti találkozóját „Új lendületet
gyülekezeteinknek” címmel, melyet a Badeni Gyülekezet és lelkészük Domahidi Nelli szerveznek meg.
Ezen alkalmon gyülekezetünkből többen is tervezik
a részvételt.
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek!” (Jn 20,29)
Istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnapján 10.30-kor. Minden hónap első vasárnapján szeretettel várjuk a gyerekeket. Az istentiszteletet együtt
kezdjük, majd velük a témához kapcsolódóan külön
teremben foglalkoznak gyülekezetünk tagjai.
 Szept.2, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes,
 Szept.16, vasárnap 10:00, Basler Münster, közös
ünnepi istentisztelet a Münster gyülekezettel,
„Eidg. Dank-, Buss- und Bettag”, igét hirdet
Prof. Dr. Lukas Kundert
Figyelem: a szokásos magyar istentisztelet 10:30
órakor elmarad.
 Okt.7, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes
 Okt.21, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes
 Nov.4, vasárnap 10:30, úrvacsora, Vályi-Nagy
Ágnes
 Nov.18, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes
 Dec.2, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes
 Dec.25, kedd 10:30, Karácsony, 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:
Szept. 12,26; Okt. 10,24; Nov. 14, 28; Dec.12
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Baden ( Brudererné Bodoki Orsol ya )
Április 8-án, vasárnap, a Badeni istentiszteleten tudta
meg a gyülekezet, hogy május 4-én, pénteken az
Aargau kantonbeli Auensteinben is bemutatják a Soli
Deo Gloria kiállítást. Német és magyar nyelven emlékeztek meg az 500 éves európai és benne a Magyar
Reformációról. Én előzőleg már Zürichben voltam a
Neumünster templomi megemlékezésen. A világ sok
országában - és itt Svájcban is – megünnepeljük ezt
az eseményt. Családom részéről hárman mentünk el
az Aare parti szép község református templomába.
Pachelbel, Brahms, Kodály és J. S. Bach csodálatos
zenéjével Oláh Gyöngyvér orgonakoncertje ékesítette és keretezte a késődélutáni órát. Mintegy 30-an
voltunk együtt - magyarok és néhány helybéli is eljött
- Ferencz Árpád lelkész németül köszöntötte az egybegyűlteket.
Ezt követően a svájci és a magyar himnuszt énekeltük, majd Dr. Orbán Zsolt konzul üdvözölte a jelenlévőket. Beszédet mondott a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről Prőhle Gergely, egykori berni
magyar nagykövetünk. Beszédében kihangsúlyozta a
gyülekezeti élet mindenkori fontosságát, kiemelte
Luther Márton és a többi reformátor szerepét a hitújítással, a fejlődéssel, a modernizálás lehetőségével, az
anyanyelvvel kapcsolatban. Megemlítette, hogy a
Biblia nem csak dokumentum, hanem mindannyiunkat gondolkodásra késztet. Szólt arról is,
hogy milyen fontos a protestáns gondolkodásmód,
hogy milyen mérvadó a protestáns sokféleségben a
vallásszabadság, a tradíció, az intézmények működtetése. A rendszerváltás óta Magyarországon egyre
több keresztyén felekezeti iskola létesült, a katolikus
egyházzal is egyre erősebb az ökumenikus kapcsolat.
Sajnos ott van a mai időkre kialakult nagy probléma
is, amin nagyon fontos változtatnunk: felgyorsult világunkban, a jólét reményében egyre kevesebb a gyülekezetbe járó ember. Az végleg bebizonyosodott,
hogy a tudománnyal megfér a keresztyénség. Óriási
az európai kulturális érték, amelyben a legkisebb
gyülekezeteknek is létjogosultsága van.
Az ünnepség végén nyílt lehetőség a nagy gonddal és
remekül összeállított képes történelmi táblák megtekintésére, majd a parókián Domahidi Nelli lelkésznő
jóvoltából étel, ital várta az összegyűlteket. Itt beszélgetésre is adódott alkalom, az ott lévő viszonylag
kevés svájci résztvevő is lelkesen érdeklődött a magyarországi reformáció iránt. Nagyon kedves, szép
együttlét volt ez mindannyiunk számára, örülök,
hogy én is jelen lehettem ott férjemmel és fiammal.

Istentiszteletek: Parkstr. / Römerstrasse sarkán lévő
templomban, Baden





Szept.9, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli
Okt.14, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli
Nov.11 vasárnap 16:00, Domahidi Nelli
Dec. 9 vasárnap, 16:00, úrvacsora, Domahidi
Nelli

Bern (Domahidi Nelli )
2018 februárjában kezdtük el havi rendszerességgel
a hitoktatást a berni gyülekezetben. Az istentisztelettel párhuzamosan zajlik az oktatás, nagyobb korosztálynak (9, 10 éves kortól – 15 éves korig), átlagban
8 gyerekkel. Olyan témákkal ismerkedünk meg, amelyek nagyon lényegesek a hit útján, és nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek ismereteket szerezzenek, találkozzanak olyan kérdésekkel, amelyek új
gondolatokat szülnek bennük, halljanak a Teremtő
Istenről, a Megváltó Krisztusról, a Szentlélek munkájáról úgy, hogy közben saját életüket is bele tudják
helyezni abba a világba, amelyben élnek, és fontosnak, értékesnek lássák és tartsák saját életüket. Tudom, hogy senkinek nem hiányzik plusz feladat,
plusz teher (főleg a gyerekeknek nem), ezért igyekszem fölöttébb nem terhelni őket, sem az oktatáson,
sem a házi mennyiségével, de azért mindig akad egy
„kis” feladat. 😊
Nyári szünet után, szeptembertől folytatjuk a hitoktatást. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, azokat
is, akiket most még kevéssé érdekelnek ezek a kérdések.
2018. május 16-án, 81 éves korában elhunyt
Olvasztó József, egykori bieli gyülekezetünk tagja.
Istentiszteletek: Antonierhaus, Postgasse 62, Bern
 Aug. 19, vasárnap 16:00, úrvacsorával, Szedlák
Tibor.
 Istentisztelet után, 18.00 órakor Szent István napi
ünnepség
 Szept. 2, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor
 Szept. 16, vasárnap 16:00, Ferencz Árpád
 Okt. 14, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor
 Okt. 21, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor
Istentisztelet után, 18.00 órakor 1956-ra emlékezünk a Berni Magyar Egyesülettel
 Okt. 28, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor
 Nov. 4, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli
 Nov. 18, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor
 Nov. 25, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor
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 Dec. 2, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor
 Dec. 9, vasárnap 16:00, helyettes
 Dec. 25, kedd 16:00, karácsonyi istentisztelet úrvacsorával, Szedlák Tibor
Bibliaórák: az Antonierhaus freskótermében, 18.30kor, Szedlák Tibor vezetésével:
Aug. 15, 22, Okt. 17, 31; Nov. 14, 28; Dec. 12, 19
A közbeeső szerdákon házi-csoportot tartunk külön
hirdetés szerint. Érdeklődni lehet Gajdos Imrénél
gajdosimre@hotmail.com
Vallásórák: (8 évesnél idősebbeknek), az
Antonierhaus freskótermében, 16.00-kor, Domahidi
Nelli vezetésével:
Szept. 2, 16; Okt. 21, 26; Nov. 18

Genf (Teleki Gábor)
A következő időszakban Kistúri Eszter teológus, a
Károli Gáspár Református Egyetem 4. éves hallgatója fogja a gyülekezeti szolgálatokat végezni.
Gyülekezetünk istentiszteleti rendje a következő:
Minden hónap 4. vasárnapján, 11:00 órai kezdettel,
úrvacsorás istentiszteletet tartunk a St Léger kápolnában (Rue St Léger, 1204 Genève):
Szept. 23; Okt.28; Nov. 25; Dec.23.
A hónapok 2. vasárnapján, 11:00 órai kezdettel, rövid
istentiszteletet tartunk a német-svájci ref. gyülekezeti házban (Rue Sénebier 8):
Szept. 9; Okt.14; Nov.11; Dec. 9.
A hónapok első és harmadik szombatján, d.u. 16:00
órai kezdettel bibliaórát tatunk a német-svájci gyülekezeti házban (Rue Sénebier 8):
Szept. 15; Okt. 6, 17; Nov. 3, 17; Dec. 1, 15.
Az Októberi Forradalom emlékére ökumenikus istentisztelet tartunk katolikus testvéreinkkel együtt,
előreláthatólag október 21-én a St Bonifác katolikus
templomban.

Luz ern (Egger É va)
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teli repertoárját. További életére Isten gazdag áldását
kívánjuk.
Istentiszteleteinket 2017 decemberétől a Lukas templomban tarthatjuk. Hálásak vagyunk azért, hogy a
gyönyörű, nagy templomban kaphattunk helyet. A
luzerni református egyház most is nagylelkűen bocsátotta rendelkezésünkre a templomot, amit a német
nyelvű istentisztelet után mi 11.30-tól vehetünk
igénybe.
Decemberi istentiszteletünkön a Lukas templom orgonistája, Dorothea Lustenberger szolgált. Hálásak
voltunk neki, hogy karácsonyi istentiszteletünket zenekísérettel ünnepelhettük. Istentisztelet után
Gregosits Irén mákos és diós bejglivel járult hozzá
az ünnepi hangulathoz.
A megüresedett orgonista-szolgálatra Szilágyi Szabolcs elnökünk a luzerni konzervatóriumban leadott
hirdetésére egy tehetséges hölgy jelentkezett, aki az
énekkíséretek mellett értékes zenei darabokkal is
emeli istentiszteleteink színvonalát.
Március 3-án Egger Éva és Kövecsi Attila részt vett
a szövetség Bernben tartott közgyűlésén.
Március 19-én Dr. Orbán Zsolt tartott választási tájékoztatót a luzerni magyaroknak.
Március 23 – 30 között Egger Éva részt vett a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének presbiteri képzésén, majd az Európai
Evangéliumi Ifjúsági Konferencia találkozóján. A
presbiteri találkozó témája az egyetemes papság volt,
az ifjúsági konferencián pedig a Lélek gyümölcséről
hallhattunk igemagyarázatokat.
Március 25-én a Weinbergli templomban tartottuk
meg az istentiszteletet, mivel a Lukas Kirche foglalt
volt.
Istentiszteletek: Lukas Kirche, Sempacherstrasse
11, Luzern
 Aug. 26, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor
 Szept. 23, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor
 Okt. 28, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor
 Dec. 23, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor

Decemberben elbúcsúztunk Ábrahám Mártától, aki
éveken keresztül szeretettel készítette az istentisztelet utáni kávézást. Köszönjük szépen önfeláldozó és
kedves munkáját.

Bibliaórák: Az időpontokat e-mailben közöljük
testvéreinkkel.

Serman Éva a 2017-es év végén befejezte sok-sok
évi, hűséggel végzett orgonaszolgálatát. Köszönjük,
gyönyörű és magas színvonalú, magyaros művekkel

„Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a

St. Gallen ( Hieble Erika )
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keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van
mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.”
(Efézus 4, 4-6).
Kicsiny gyülekezetünkben ez ige szerint éltük, és éljük meg az ökumenét. Megtapasztaljuk, hogy jó a
testvérekkel egységben lenni és a katolikus testvérekkel együtt ünnepelni karácsonykor, márciusban és
októberben is. Hálás vagyok Szücsi László atyának
szolgálataiért, közvetlen és szeretetteljes hozzáállásáért, segítőkészségéért. Sajnos egészségi állapota és
nyugdíjba vonulása végett változtatnunk kell ökumenikus istentiszteleteink rendjén. Reméljük, mielőbb
jó megoldást tudunk találni!
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel...” (Zsoltár 100, 2)

Dr. Jan-Andrea Bernhard egyháztörténész docens
előadását hallgattuk meg „A svájci reformáció jelentősége és hatása Magyarországon és Erdélyben”
címmel – magyar nyelven. Dr. Orbán Zsolt konzul úr
tájékoztatott az áprilisi választásokról és a konzuli
ügyintézés változásairól.
„Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk,
ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha
felkelsz”(5. Mózes 11, 19).
Lassan célegyenesbe érkezik konfirmandusaink felkészítése ünnepi fogadalomtételükre, hitük megvallására. Az ünnepi istentiszteletre július 1-én 16.00
órától kerül sor.
Június 3-án egy egész napot töltöttünk együtt igeolvasással, a hitvallás és a Heidelbergi Káté tanulmányozásával. Nagy izgalommal készülünk június 17én a „vizsgára”.
„Egymás terhét hordozzátok!” (Galata 6, 2).
Ebben a félévben beindítottunk „hétfői találkozás”
néven egy lelkigondozói kört. Mint ahogyan a fent
említett ige is indít, szükségét éreztük annak, hogy
örömeinket – gondjainkat megoszthassuk egymással
és imádkozzunk egymásért.

Az Úrnak való szolgálat egyben a másik embernek
való szolgálatot is jelenti. Egy kis gyülekezetben is
rászorulunk egymás segítségére, feladatok végzésére: énekeskönyvek kiosztása, mosogatás vagy a
gyülekezet anyagi ügyeinek intézése. Ez utóbbi feladatra februárban új presbitert, Fodor Dánielt iktathattuk be. Köszönjük szépen és egyben Isten áldását
kívánjuk egész családja életére!
Ebben az évben sikerült megoldani gyerekfoglalkozásainkat is. Gyülekezetünk tagjai felváltva készültek fel arra, hogy az istentisztelet elején elhangzott
gyermekfoglalkozást játékokkal, énekekkel, barkácsolással elmélyítsék gyermekeinknek. Ők büszkén
mutatják be istentisztelet után elkészült munkáikat –
és mellékesen kicsit csendesebb is lett!
„Közeledjetek az Istenhez és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4, 8).
Márciusi istentiszteletünket kivételesen a St. Mangen
templomban tartottuk. Soli Deo Gloria – a magyar
reformáció 5 évszázada vándorkiállítás Nt. Oláh
Edina lelkipásztor szervezésének köszönhetően hozzánk is megérkezett. Az istentiszteletet követően PD

Egy kisgyermek, Benjámin születéséért is szeretnénk
Istennek hálát adni, ő április 18-án született. Istenünk
gazdag áldását kívánjuk szülei és szerettei számára.
Istentiszteletek: Kirchgemeindehaus Stephanshorn-str.
25, St. Gallen
 Aug.26, vasárnap 16:00 Oláh Edina
 Szept. 16, vasárnap 16:00, Hieble Erika
 Szept. 23, vasárnap gyülekezeti kirándulás az
Ulmi Protestáns Magyar Gyülekezethez. (11.00:
városnézés Ulmban; 13.00 ebéd a Ratskeller-ben;
15:00: istentisztelet Dietenheimban, szolgál
Varga Pál és Hieble Erika). Jelentkezni lehet
Hieble Erika lelkipásztornál.
 Okt. 21, vasárnap 16:00, ökumenikus istentisztelet ünnepi megemlékezéssel, az Eggersriet–i katolikus Szt. Anna templomban. Szolgál: Szücsi
László, Hieble Erika.
 Nov.18, vasárnap 16:00, Hieble Erika
 Dec. 15, szombat15:00, ökumenikus adventi istentisztelet Hieble Erika, utána ünnepség a SG-i
magyarokkal.
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Zürich (Michna Krisztina )
A zürichi gyülekezet 2018-as évét januárban az
anyák bibliaórájával kezdtük. Havonta egyszer találkozunk hétfő délelőttönként, mindig másvalakinek
az otthonában. Énekelünk, imádkozunk, s egy-egy
bibliai szakasz rövid magyarázata után az életünkről
beszélgetünk. Jó tapasztalni az édesanyák örömét, s
igényét arra, hogy egyre több alkalommal lehessünk
együtt, s megoszthassuk egymással gondjainkat vagy
örömeinket, imádkozhassunk kisebb-nagyobb közösségeinkért. Novemberre egy másfél napos imanapot, rekreációs tréninget tervezünk, ahová más gyülekezetekből is szívesen fogadunk édesanyákat.
Januárban évkezdő istentiszteletünk után ismét a
Grossmünsterben ünnepelhettünk a református, a
valdens, a huszita és az evangélikus gyülekezetekkel
együtt. Idén Oláh Edina lelkésznő képviselte szolgálatával magyar közösségünket.
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Az alkalmat követő
presbiteri ülésen a
grossmünsteri
lelkész biztosított minket arról, hogy támogatni fogja kérelmünket, s a jövő évben újra használatba
vehetjük a Helferei
kápolnáját. Nagy köszönettel fogadtuk
ezt a lehetőséget,
mely a további növekedésnek is teret adhat.
Húsvéthétfőn a cserkészekkel összefogva több, mint
60-an kirándultunk és grilleztünk együtt a Walensee
partján. Csodálatos napsütésben fogyaszthattuk el a
finom ebédet, utána pedig a férfiak még meg is locsoltak minket a tó tiszta vizével.

Februárban és májusban egy-egy alkalommal helyhiány miatt máshol kellett megtartanunk istentiszteleteinket. Elke-Rüegger Haller lelkésznő közbenjárásával azonban megkaphattuk a letteni és a
wipkingeni templomot ezekre a délutánokra.
Márciusban
az ökumenikus istentiszteleten
Varga Péterrel, az új zürichi katolikus plébánossal és Dr.
Beer Miklós váci megyés püspökkel szolgálhattunk
együtt az ünneplő gyülekezet közösségében. Ebben
az évben is köszönettel fogadtuk a helyet a
Neumünster gyülekezeti házában, mely évek óta
nagyszerű hely az ünnepi megemlékezés számára is.
Virágvasárnapi közgyűlésünkön több, mint 50-en
vettünk részt, s új presbiter-munkatárs beiktatásáról
szavazhattak tagjaink. Tuzok-Sziráczki Imola Kincső testvérünket húsvéti istentiszteletünkön iktattuk
be presbiteri tisztségébe. Hálásak vagyunk azért,
hogy gyülekezetünkért kész a szolgálatra.
Húsvétkor meglátogatott minket Christoph Sigrist
(Grossmünster) és Andreas Hess (a HEKS volt Kelet-európai felelőse) lelkész is. Örömmel látták, hogy
a magyar protestáns gyülekezet gyarapodása miatt
nagyobb termekre lenne szükségünk

Április 22-én családi istentiszteleten beszélgettünk
arról, hogy bár Istent soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, maga Isten és az Ő szeretete lesz teljessé bennünk (1Jn 4,12).
A májusi anyák napján gyülekezetünk férfi tagjai
rendezték a szeretetvendégséget, a gyermekek pedig
virággal és kedves szavakkal köszöntötték az édesanyákat. Örömteli ünnepen lehettünk együtt a gyönyörű wipkingeni templomban.
Pünkösdi istentiszteletünkön megterítettük az Úr
asztalát, s ismét több, mint 50-en voltunk jelen Krisztussal és egymással való közösségben, kérve a Szentlélek megújító erejét és Isten áldását.
Júniusi istentiszteletünkön megköszöntük Frohner
Mercédesz gyermekek között végzett szolgálatát, s
ajándékkönyvvel, virággal búcsúztunk tőle és családjától, hiszen a nyár folyamán hazaköltöznek Magyarországra.
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Idén is készülünk a männedorfi konferenciára, örömmel várjuk a találkozást magyar testvéreinkkel.

mindenre kiterjedő figyelemmel támogatja és segíti
az újakat.

Temetési istentiszteletre két alkalommal került sor
ebben a félévben. Joó Horváth Gizella és Stik
Stephan testvérünket Oláh Edina és Michna Krisztina lelkésznők búcsúztatták februárban.

Lehetőség
szerint
családlátogatásokra
és
lelkigondozói beszélgetésekre is sor került. Vannak
idősebb testvéreink, akik betegségük miatt már csak
ilyen módon tudnak hozzánk kapcsolódni. Fontos,
hogy gondoljunk rájuk, imádságban hordozzuk őket.

Az elmúlt
hónapokban gyülekezeti bibliaóránk
mellett,
házi körben
való
beszélgetésre
is nyílt lehetőség. A Tarlós család fogadja be havonta egyszer
az Isten igéje köré összegyűlni vágyókat. Így a bibliaórás közösségnek is havi két alkalommal van lehetősége találkozni, egyszer a Helferei-ban, egyszer pedig Usterben.
Gyermek-istentiszteleteinken mintegy 40 gyermek
fordult meg az elmúlt vasárnapokon, egy-egy alkalommal több, mint 20-an vannak jelen. Eddigi szolgálattevőink, Tarlós Diána, Frohner Mercédesz mellett Orosz-Várkonyi Réka és Boda-Stein Eszter is
foglalkoztak a kicsikkel. Szívesen fogadtuk az újonnan jelentkező édesanyákat, így több lehetősége jut
mindenkinek az istentiszteleti részvételre is.
Presbiteri ülést kétszer tartottunk ebben a félévben.
Mindig akadnak aktuális feladatok, megbeszélni
való kérdések. Lelkesen dolgozik együtt a megújult csapat.

Bíró Klárától Szamonek Anikó vette át az istentiszteletek és a szeretetvendégségek előkészítését,
Tuzok-Sziráczki Imola Kincső pedig a pénztárosi
feladatokat. Nagy köszönettel tartozunk Bíró Klára
hosszú éveken át tartó, hűséges szolgálatáért, s hálásak vagyunk azért is, hogy tanácsaival kedvesen és
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Hálásak vagyunk azért, hogy ebben a tanévben ismét
új családokkal és tagokkal bővült gyülekezetünk,
akik örömmel járnak alkalmainkra, s szívesen vesznek részt közösségünk életében. Istennek legyen hála
mindazokért, akik számára fontos a magyar protestáns gyülekezet Zürichben.
Istentiszteletek: Helferei Grossmünster; Kirchgasse
13, Zürich. Az istentisztelettel párhuzamosan gyerekfoglalkozást is tartunk.


Szept. 9, vasárnap 16:00, Helferei, Michna
Krisztina, a Jona-i Gospel kórus részvételével
 Szept. 23, vasárnap 16:00, Helferei, Michna
Krisztina
Okt. 21, vasárnap 11.30, Bruder Klaus,
Ökumenikus istentisztelet a katolikus gyülekezettel együtt, prédikál Michna Krisztina lelkész,
a liturgiát Varga Péter plébános végzi. Istentisztelet után ünnepi műsor 1956 emlékezetére.
 Nov. 11, vasárnap 16:00, Helferei, Michna
Krisztina.
 Dec.9, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisztina.
 Dec.25, kedd 16:00, Helferei, Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával, Oláh Edina
Bibliaórák: Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13,
szerda este 19.00 órai kezdettel, vezeti Michna Krisztina


Szept.26; Okt. 24; Nov. 28; Dec. 19

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


Szept. 3; Nov. 9-10; Dec. 3
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