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Hogy őrizzük és tovább adjuk
"Mert mindenkinek, akinek van, adatik, úgyhogy bővel-

kedni fog: attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, 

amije van." Ezt mondja Jézus a Máté evangéliuma sze-

rint az őt hallgatóknak (Mt 25,29). 

Ez azért elég félelmetes mondat, gondolhatjuk. Hiszen 

ez nem más, mint az ököljog – az, amit úton-útfélen hir-

detnek a világban mindazok, akiknek semmi közük 

sincs a keresztyén hithez, etikához! Ha jól megy a so-

rod, gazdag családban születtél, intelligens és életrevaló 

vagy, ha jól tudsz helyezkedni, boldogulni fogsz. Tied 

a pálya. Különben meg vess magadra!   

Gyakran halljuk, hogy a Bibliával mindent be lehet bi-

zonyítani – és mindennek az ellentétét is. Igen: egy-egy 

mondatot kiragadva a Szentírás szavait maga ellen lehet 

fordítani. Nem kell hozzá más, csak szabad gondolat-

társítás, s már meg is van a bizonyíték arra, amire szán-

ták.  

De mire szánta Jézus az előbb idézett mondatot?  

Válaszát egy történetbe ágyazza, s ezzel gondolkozni, 

ellentmondani, kérdezni, kételkedni s újra kérdezni ta-

nít, s így vezet lépésről lépésre közelebb a megértéshez.  

Emlékezzünk vissza a talentumok történetére 

(Mt25,14-30). Miről is van szó benne? – Egy gazdag 

ember elutazik valahova, nagyon messze, és megbíz há-

rom embert, hogy vigyázzon mindarra, amit ő hátra-

hagy, mindaddig, amíg vissza nem jön. Úgy is mond-

hatjuk: Átruházza mindenét, a teljes felelősséget, és bí-

zik abban, hogy ez a három ember nem herdálja el azt, 

amit kapott. A három közül kettő azonnal gazdálkodni 

kezd: befektetik a rájuk bízott vagyont, s ezzel nagy 

kockázatot vállalnak. Nem úgy a harmadik: ő rejtekhe-

lyet keres és elássa azt, amit kapott. Nem akar kockáz-

tatni, hiszen nem az ő vagyonáról van szó. Jót akar, biz-

tonságot: menteni azt, ami menthető.  

Azonban a visszatérő tulajdonos ezt az embert megbün-

teti. Vajon miért? 

Elképzelem, hogy a gazda levelet ír mindháromnak, mi-

előtt útnak indul. A levélben ez áll: „Én elmegyek, itt 

hagylak titeket, de nem viszek mindent magammal. Rá-

tok hagyom azt a szeretetet, ami bennem van - ami én 

vagyok. És azt akarom, hogy ezzel a bizalommal jól 

bánjatok. De kérlek titeket, ne felejtsétek: amit rátok 

bíztam, csak használhatjátok, de az én szeretetem nem 

a ti tulajdonotok. Ti gazdálkodhattok vele, de soha ne 

felejtsétek, honnan fakad a forrás! Azt akarom, hogy ezt 

a szeretetet továbbadjátok. Aki elrejti vagy elássa az én 

ajándékomat, aki azt gondolja, hogy ez csak neki szól, 

attól vissza kell venni az örökséget, hiszen az nem ér-

tette meg a lényeget. A szeretettel ugyanis csak akkor 

bántok jól, ha tovább adjátok, akkor is, ha nagy a koc-

kázat – hiszen cserébe nem várhatjátok el, hogy a több-

szörösét vissza is kapjátok. Lesz olyan is, hogy amikor 

látszólag hiába fektettétek be a szereteteteket: csak há-

látlanságot kaptok vissza. De ne csüggedjetek!”  

Eddig az elképzelt levél.  

A szeretet "befektetése" nagy rizikóval jár. Egyáltalán 

nem biztos, hogy valamit is visszakapunk abból, amit 

egy-egy kapcsolatra vagy ügyre áldoztunk. Gondoljunk 

csak egy-egy barátságban való csalódásra, egy-egy jó-

tékonysági szervezetbe fektetett – talán hiábavaló – 

energiára, vagy akár a gyereknevelés kudarcaira: Nem 

biztos, hogy bármi is visszatérül abból, amit egy-egy 

kapcsolatba áldoztunk.  

De a példázat bátorságra szólít fel minket. Ne úgy vi-

gyázzatok a megőrzésre kapott értékekre, hogy azt vit-

rinbe vagy mauzóleumba zárjátok! A szeretetre vonat-

koztatva: Isten szeretete, amellyel megajándékoz, nem-

csak az enyém, nem is csak a családomé vagy a gyüle-

kezeté, hanem mindenkié! Ha elzárom mások elől, ak-

kor elsorvadhat. Ha elajándékozom, gyümölcsöt hoz-

hat.  

Persze nagy a rizikó. A csalódások végig kísérhetik az 

életünket. De nem csak a csalódások – hiszen „a szere-

tet soha el nem fogy”: a gazda ránk testált szeretete kí-

sér, és óv bennünket s arra bíztat: ne félj, vállald a ku-

darcot is, de ne add fel! Add tovább azt a szeretetet, 

amit arra kaptál, hogy megőrizd és tovább ajándékozd! 

Vályi-Nagy Ágnes
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Évadzáró találkozó Männedorfban 

„Újra nagy út áll előttünk, szolgálattal.” Éppen ezért nagy 
volt az izgalom bennünk, amikor útnak indultunk az egész 

családdal május 16-án reggel először Bern, aztán 
Männedorf irányába, hogy együtt töltsük a hétvégét a 
Svájci Magyar Nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsé-

gének tagjaival. 

A Berni Gyülekezet 2018-as évkezdő csendes hétvégéjé-
nek emlékeit a szívünkben hordozva, indultunk immáron 

másodszor svájci szolgálatra, e testvéri közösség meghí-
vására. 

Igyekeztünk, hogy mind a felnőttek, mind a ránk bízott 
óvodás gyermekek jól érezzék magukat ezen a hétvégén. 
Sőt, mi ennél is több, növekedés és megerősödés történ-

hessen a szívekben, a hitben való életben, a gyülekezetek 
közösségében, hogy a gyülekezetek erősödjenek meg Is-
ten országában és a missziói elkötelezettségben. Ennek 

megfelelően állítottuk össze a programot, hogy legyen 
benne Isten Igéjének vizsgálata, egyéni elcsendesedés, és 
közös beszélgetés helyzetelemzéssel, a lehetőségek feltér-

képezésével, valamint a konkrét célok és teendők megfo-
galmazásával. 

A szombat reggeli megérkezés után így kezdtünk neki a 
közös munkának. Három részre osztottuk a teljes közös-
séget, hogy mindenki a saját korosztálya szerint, a szá-

mára legmegfelelőbb módon mélyülhessen el Isten üzene-
tében. Így lett egy óvodás csoport, egy másik az iskolás 
gyermekek részére, és egy harmadik ahol a felnőttek dol-

gozhattak közösen. 

Az óvodás gyermekek Mózesről tanultak, az iskolások 

többek között Zákeus történetét dolgozták fel a Barta há-
zaspár vezetésével, a felnőttek pedig a magától növekedő 
vetés példázatának üzeneteit és tanításait fejtegették. 

A felnőttek egy játékos, bemutatkozós, névtanulós ismer-
kedéssel kezdték meg közös munkájukat. Majd az első 
csoportbeszélgetésben feltérképezték a gyülekezetek 

helyzetét, életét, jellemzőit, vagy éppen problémáit. Az ezt 
követő előadásban legfőképpen a HK 54. kérdés-feleleté-
vel együtt kerestünk választ arra, hogy mi a gyülekezet és 

miért van rá oly nagyon szükségünk. Ezután ebéd és egy 
kis lazítás következett. A délutáni alkalmakra ráhangoló-

dásként fakockákból egy „szép és szabályos” tornyot épí-
tettek a csoportok az összefogás és a közös munka ered-
ményeként. A második csoportbeszélgetésen azt vizsgál-

ták a résztvevők, hogy ők maguk hogyan vannak jelen a 
gyülekezetben, milyen szerepet, szolgálatot töltenek be 
ott, és egy rajz készítésével azt is megpróbálták bemutatni, 

hogy milyen a gyülekezet és Isten helyzete az ő látásuk 
szerint. Amikor újra összegyűltünk, bemutatásra kerültek 

a rajzok, s velük együtt a gondolatok és látások. A követ-
kező (2.) előadásban megvizsgáltuk, hogy milyen volt az 
első gyülekezet élete, milyen jellemzőket ír róla a Szent-

írás, és ehhez képest, milyenek a mai kor gyülekezetei. 

Legnagyobb problémának az elvilágiasodást láttuk, aho-
gyan Spurgeon is írja:” Az egyháznak azért van olyan kicsi 

hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatása van az 

egyházra.” Így értünk el a nap végére egy szomorú képhez, 

mely sok mai gyülekezetet jellemez, s ezzel együtt egy fáj-

dalmas jövőt rajzol elénk emberi gondolatok szerint. A szom-

bati nap utolsó (3.) csoportbeszélgetésében pedig megpró-
báltuk a Svájci Magyar Nyelvű Protestáns Gyülekezeteket 
egy-egy kert-típushoz hasonlítani. 

A vacsora után Szedlák Tibor lelkipásztor által vezetett 
Filmklubon nézhettük meg a Zene esküvőre és temetésre 
című filmet, s kerestük meg benne üzenetként megfogal-

mazva az evangélium és az élet megjelenését.  

Vasárnap reggeli áhítatra gyűltünk össze, ahol énekszóval 
és imádsággal közeledtünk Isten felé, Aki Igéjében volt 

jelen közöttünk. Majd a reggeli után tovább folytatva té-
mánkat, nagyító alá vettük a magától növekedő vetés pél-

dázatát. Nagy szükségünk volt erre, hiszen a szombat estét 
nehéz szívvel zártuk le, mivel azt kellett meglátnunk, hogy 
emberileg nézve a gyülekezeteink nem állnak fényes jövő 

előtt ebben a mai világban. Jézus példázatán keresztül 
azonban megérthettük, hogy a növekedést Isten adja, és 
Isten országa élt, él és élni fog, mivel maga a mindenható 

Isten viseli gondját. Benne a mi gyülekezeteinkét is. Mi 
pedig mindennek részesei vagyunk, hiszen benne élünk és 

eszközök lehetünk Istenünk kezében, aki használni akar 
bennünket. Nekünk arra kell figyelni, hogy a helyünkön 
legyünk mindig, hogy ott és akkor, amikor szükség van 

ránk, Isten használhasson az Ő országának építésében. Mi 
ugyan vethetünk, öntözhetünk, de a növekedést csak 
szemléljük, hiszen azt Isten adja. Az utolsó csoportfoglal-

kozás keretében terveket, célokat, konkrét lépéseket fogal-

maztak meg a résztvevők a gyülekezetek jövőjét illetően, va-

lamint minden gyülekezetből összegyűjtötték az imakérése-

ket és hálaadásokat, hogy a hétvége elmúltával tudják egy-

mást imádságban hordozni. 

 

A találkozást, a hétvégét úrvacsorai közösséggel egybekötött 

Istentisztelettel zártuk, ahol mind az Igei bátorításban, 
mind az Istennel való asztalközösségben a személyes éle-
tünkre terelődött a hangsúly. A személyes hitünkre, annak 

növekedésére. 
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Végül az újra találkozás reményében vettünk búcsút egy-
mástól, hálát adva Istenünk jelenlétéért és áldásaiért, ami-
ket ezen a hétvégén közösen élhettünk meg. 

Mi is visszatértünk kedves berni vendéglátóink otthonába. 
Köszönjük a finom ebédeket és vacsorákat, melyeket a 
Männedorf előtti és utáni napon a gyülekezet közössége 

egymás között beosztva készített el a számunkra jó szívvel 
és szeretettel. Köszönjük a hétfői élményekben gazdag, 

örömteli napot, melyet ajándékba kaphattunk. Aztán még 
aznap este elindultunk a hosszú, de hazavető útra. 

Ma is hálaadással tekintünk vissza a Männedorfban eltöl-
tött hétvégére, a szívélyes fogadtatásra, a testvéri közös-
ségre és a határokat átívelő Isteni szeretetre, melyben ré-

szünk lehetett. Köszönet Istenünknek és a meghívó, befo-
gadó testvéreinknek, a hétvégét szervező Berni Gyüleke-
zetnek mindazért, amit kaphattunk. Gazdag áldást kérünk 

minden családra, a személyes életekre, a szolgálatokra. 

Veres Péter és Veresné Szücs Judit lelkipásztorok 

Dr. Michna Krisztina a Schulthess klinika kórházi lelkésze

Örömmel adom hírül, 
hogy egy új állás 
megpályázása, majd 

egy kollokvium sike-
res letétele után 

lelkigondozó-kórház-
lelkészi állást kaptam 
a zürichi Schulthess 

Klinikán. Az ortopé-
diai klinika azért is vonzott, mert a gerincsebészeti osztály 
vezetője a híres magyar professzor, Dr. Jeszenszky Dezső 

rendszeresen operál magyar betegeket is. A zürichi gyüle-
kezet tagjai hosszú éveken át látogattak Magyarországról 

ideérkező betegeket, adtak szállást hozzátartozóknak, 
nyújtottak segítséget a tolmácsolásban. Saját szolgálatom 
is így kezdődött, hiszen már a második héten egy magyar 

családot és ötéves gyermeküket kísérhettem.   

Másfél hónap lelkigondozói tevékenység után, 2019. má-
jus 12-én Res Peter (Reformierte Kirche Kanton Zürich, 

Vizedekan) lelkész iktatott be a kórházlelkészi szolgálatba 
a Kirche Balgrist-ban. Az ünnepi istentiszteleten elmon-

dott fogadalom után Andreas Hess lelkész is megáldott, 
melynek számomra különös jelentősége volt, hiszen még 
a magyarországi szolgálati időmből ismertem őt.   

Isten igéjét a Jer 
31,21, valamint a 
Róm 13,14 alapján 

hirdettem, személyes 
bizonyságtétellel ar-

ról, hogyan indított út-
nak Isten a lelkészi 
szolgálatra annak ide-

jén Budapesten. Az 
igehirdetés után Rita Famos (Abteilungsleiterin 
Spezialseelsorge) és Christoph Strebel (Pfarrer, Kirche 

Balgrist) mondtak köszöntőt. 

Visky Máté csodálatos hegedűszólója és Nino 

Chokonelidze orgonajátéka gazdagította az alkalmat.  
Tarlós Dia magyar gyermek-istentiszteletet tartott a beik-
tatás után kivonuló gyermekek részére. 

Az ünneplő gyülekezet tagjai szeretetvendégségen beszél-
gethettek tovább. Szűkebb családom részvétele mellett a 
zürichi gyülekezet figyelmes jelenléte és a jonai 

gospelkórus kedves küldöttsége kísért. Örömmel töltött el 
minket ez a szép alkalom. Istennek legyen hála az Ő ki-

mondhatatlan ajándékaiért! 

Dr. Michna Krisztina 

Szathmári László 1940. március 11 – 2018. október 14 

Lapunk előző számában röviden értesítettük test-
véreinket Szathmári László elhunytáról, életrajzi 

adatait viszont csak most kaptuk meg Maros Pé-
ter barátjától, aki őt a temetésén búcsúztatta:  

Szathmári László Budapesten született, ott tanult 
és 1956-ban, 16 évesen, diákként aktívan részt 
vett a forradalomban. Sajnos ekkor a harcokban 

lövést kapott, életveszélyes állapotba került és 
saját elmondása szerint, közel került ott a halál-
hoz. Talán ezért is foglalkoztatta többet az élet és a halál 

kérdése. Hála Istennek felépült és 1969-ben sikerült el-
hagynia az országot. 

Svájcba ment, ahol élete egy jelentős részét töltötte. Ott 
teológiát végzett és református lelkész lett. Fontos volt 
számára, hogy a svájci magyar gyülekezetet is vezethette 

hosszú éveken keresztül. Itt ismerkedett meg feleségével, 
Brigittával, akivel 38 évet élt boldog házasságban. 

A rendszerváltás után nyugdíjasként hazaköl-
tözött Magyarországra és ezt a falut, Bodrog-

kisfaludot választotta lakhelyéül.  

Miért is kell nekünk hálásnak lennünk László-

nak? 

Nélküle, Nélkülük mi is kevesebbek lettünk 
volna. Igazi közösségi ember volt, nem múlt el 

a faluban rendezvény, megemlékezés, ünnep-
ség, jótékonysági bál anélkül, hogy Ő ott ne lett volna a 
feleségével együtt. Talán többen emlékeznek, hogy elő-

adás-sorozatot is rendezett nekünk saját költségén. Meg-
hívott egyetemi tanárt, nagykövetet vagy éppen politikai 

szereplőt is. Nagy műveltségű, intelligens EMBER, aki 
mindezt kellő szerénységgel viselte. Úgy tudott beszélni a 
legegyszerűbb emberrel, mint az egyetemi tanárral. 



 

4 2019. 1. félév  Új levél 

 

 

Aktív tagja volt a Barátság Klubnak, mozgatórugója a 
Bodrogkisfaludért Egyesületnek, támogatója a volt isko-

lának, az óvodának és a sportegyesületnek. Mint említet-
tem, személyes résztvevője, átélője az 56-os események-
nek. Az 56-os események 50. évfordulójára együtt men-

tünk fel Budapestre és jártuk végig az Ő számára jelentős 
helyszíneket. Fontos volt számára, hogy ez az ünnep mél-
tóságteljesen legyen megünnepelve községünkben is. 

Volt, amikor szűk baráti körben, személyesen szervezte 
meg az 56-os megemlékezést és koszorúzást. Sajnos az 

idei ünnepségen Ő már nem tudott részt venni. 

Én úgy gondolom, hogy Lászlót mindenki egy nagyon 
tisztességes, becsületes, tisztelettudó EMBERnek ismerte 

meg. Mindenhez nyugodtan, higgadtan tudott hozzá-
szólni, még akkor is, ha nem értett egyet vele. Építő javas-
latait megtapasztaltuk falugyűléseken és egyéb összejöve-

teleken is. Ő tudta, hogy a meggyőzésnek egyik eszköze a 

higgadtság és az igazságba vetett hit. Nem csak a falu kö-
zösségi életében vett részt, hanem a környék – Bodrogke-

resztúr, Tokaj, Szerencs – kulturális rendezvényein is, le-
gyen az zenével, vagy éppen borászattal kapcsolatos. 

Nagyon szerette az állatokat, befogadta a kóbor kutyát és 

a kivetett cicát. Gondoskodott róluk, vitte őket az állator-
voshoz szükség esetén. Nem tudom elfelejteni, hogy a be-
tegágyán, amikor Brigittával meglátogattam a kórházban, 

háromszor kérdezte meg, hogy van otthon az ő cicája.  

Az itt töltött 20 év alatt megszerette Kisfaludot, ahogyan 

a bodrogkisfaludi emberek is megszerették, tisztelték Őt. 
Az utóbbi hónapokban elhatalmasodott rajta a betegség és 
az egészségügyi dolgozók lelkiismeretes munkája sem tu-

dott segíteni rajta. 78 évesen elragadta tőlünk a halál. A jó 
Isten adjon Neki örök nyugodalmat! 

Maros Péter kertészmérnök  

Gyülekezeteink életéből 

Bázel  (Meszlényi Ria)  

„Mert Istennél semmi sem lehetetlen.” (Luk. 1,37)  

Idei első istentiszteletünk január 6-án, Vízkereszt napján va-

sárnap 10.30-kor szokásosan a Katharina kápolnában volt, 

ahol Vályi-Nagy Ágnes bázeli tiszteletes asszony hirdette az 

igét, majd a Hofstube termében együtt maradtunk újévi koc-

cintásra finom falatok mellett.  

A 2018. évi rendes közgyűlésünket 2019. március 3-án, a 

vasárnapi istentisztelet után, a Basler Münster különtermé-

ben tartottuk, amelyen nemcsak az elmúlt év eseményeiről 

számolt be lelkipásztorunk, elnökünk és könyvelőnk, hanem 

a következő időszak terveit is megbeszéltük. Köszönjük elő-

járóink munkáját. 

Március 16-án, szombaton, a Bázeli Kulturális Magyar Ta-

lálkozóval együtt emlékeztünk meg az 1848-49-es Forrada-

lom és Szabadságharcról. Az esemény 17.30-kor a 

Rosenfeld parkban lévő kopjafánál kezdődött. 

A rövid ünnepség keretében 

Kossuth nótákat énekeltünk, 

Petőfi Sándor: A XIX. század 

költői című versét Meszlényi 

Róbert Imre szavalta el és a 

Batthyány-kormány tagjainak 

életrajzából Vögtli-Göncöl Va-

léria olvasott fel érdekessége-

ket. A kopjafát Magyarország 

Svájci Nagykövetsége nevében 

őexcellenciája Nagy István, 

nagykövet úr, és ünnepi szóno-

kunk Prof. Dr. Csorba László, 

történész, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum cím-

zetes főigazgatója koszorúzták meg. A megemlékezés 18.30-

kor a Basler Münster Münstersaal dísztermében folytatódott, 

ahol gyülekezetünk több tagja is fellépett. Két ifjú legény: 

Bajusz Gabriel hegedűn és Bajusz Daniel furulyán egy Kos-

suth nótát adott elő édesapjuk Dr. Bajusz Imre zongorakísé-

retével. Ünnepi szónokunk, Csorba László egyetemi tanár 

magával ragadó stílusban, érdekes gondolatokat felvetve, 

1848-at különös megvilágításban mutatta be. Felhívta figyel-

münket arra, hogy szinte minden családnak máig is élő, sze-

mélyes kapcsolata van a forradalommal. ‘48 tapintható kö-

zelségben, pár kézfogásnyira van csak tőlünk, itt él velünk, 

és nem végtelen messzeségben kell elképzelnünk. Vagyis 

történelmünk a jelenünk egyik tartópillére. 

Ludwig van Beethoven: Adagio Cantabile című darabját Dr. 

Bajusz Imre zongoraművész remekül játszotta. Winter-Kar-

sai Gizella pantomim-előadóművész Heltai Jenő: Szabadság 

című, kevésbé ismert versét áhítattal szavalta el. Dijk Katalin 

és Búzás Gábor operaénekesek pedig Kodály Zoltán, Huszka 

Jenő és Kacsóh Pongrác közismert dalait kitűnően adták elő. 

A Himnusz közös eléneklése után gazdagon tálalt asztalok 

várták a nagyszámban megjelent ünneplőket. 

Másnap, március 17-én 10 órakor Flühben, a Szentlélek 

templomban (Heilgeistkirche) közös Istentiszteletre került 

sor Svájc első ökumenikus templomában (Ökumene 

Solothurnisches Leimental), amiben hol a katolikusok, hol a 

protestánsok tartanak istentiszteletet, és persze sok a közös 

istentiszteleti alkalom is. Már jó ideje készültünk erre az 

örömteli alkalomra. Ahogyan a meghívóban állt, vendéglá-

tónk minden hónap harmadik vasárnapjára egy-egy környék-

beli gyülekezetet hív meg. Ezeken a vasárnapokon a hívek-

nek alkalmuk nyílik bemutatkozni, megismerni egymást, is-

tentiszteleti liturgiáját, nyitottságát és határait. Gyülekeze-

tünket, Dr. Dudás Levente elnök mutatta be. A német és ma-

gyar nyelvű 

istentisztele-

ten Vályi-

Nagy Ágnes 

és Michael 

Brunner pár-

beszédes 

igehirdetése 

után magyar 

liturgia sze-

rint vettünk 
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úrvacsorát. A napi ige Lukács 9, 28-36: Jézus megdicsőülése 

volt. 

Szívhez szóló volt hallani, hogy az Isten dicséretére szóló 

énekek, amit mi magyarul, svájci testvéreink pedig német 

nyelven énekeltek, mégis harmonikus egységet alkottak. Is-

tentisztelet után szeretetvendégséggel várt bennünket a helyi 

gyülekezet.  

Bemutatkozá-

sunk kiegészíté-

seként  a Soli Deo 

Gloria című kiál-

lítást lehetett 

megtekinteni, 

amely a magyar 

Reformáció 500 

évét ábrázolja ké-

pekben és rövid 

magyarázatokban. Köszönet ezért Magyarország Berni 

Nagykövetségének, aki rendelkezésünkre bocsájtotta és dr. 

Orbán Zsolt konzul úrnak, aki elhozta ezt a vándorkiállítást. 

Az első szép tavaszi napsütésben néhányan közülünk még 

felsétáltak a mariasteini híres barokk katolikus kegytemp-

lomhoz, amely Flüh felett terül el. Köszönet illeti mindkét 

gyülekezet tagjait a nagylelkű adakozásért. A 770 svájci fran-

kot kitevő perselypénzt a kárpátaljai Mezőkaszony – 

Bótrágyi református gyülekezetek javára adtunk.  

Az április 21-i húsvéti ünnepi úrvacsorás istentiszteletünkön, 

ismét szűkösnek bizonyult a Katharina kápolna. Köszönjük 

Dijk Katalin operaénekesnek az Ave Maria éneket, amely 

nagyszerűen csengett az 1000 éves Bázeli Székesegyház 

(Basler Münster) falai között. 

Az évadzáró konferencián május 19-én Männedorf, 

Bibelheimben gyülekeztünk is képviseltette magát. 

Június 1-én, szombaton, 18 órai kezdettel a bázeli 

Zwinglihaus templom különtermében a Nemzeti Összetarto-

zás Napja alkalmából, Trianonra emlékeztünk a Bázeli Kul-

turális Magyar Találkozóval, a Berni Széchenyi Körrel és a 

Zürichi Magyar Egyesülettel közösen. A megemlékező be-

szédet Parragi László orientalista tartotta. Gondolatébresztő 

előadásában felhívta figyelmünket a 99 év után is meglévő 

tévhitekre, azzal párhuzamosan a kevésbé ismert tényekre és 

a ma is velünk élő Trianonra. Schubert: Ungarische Melodie 

darabját Hacke Margit zongoraművész magával ragadóan 

adta elő. 

Búzás Gábor operaénekes szívhez szólóan énekelte a Tria-

nonhoz köthető nemzeti dalainkat: Krasznahorka büszke 

vára; Fenyő, fenyő, jaj de magas fenyő; Szép vagy, gyönyörű 

vagy Magyarország. Kanyó Aranka szavalóművész teljes át-

éléssel szavalta el Wass Albert: Üzenet haza című versét. Az 

este minden darabja nemzeti tragédiánkat idézte fel. Köszön-

jük ezúton is, hogy Dr. Csobánci-Horváth Iván vezető kon-

zul úr megtisztelt bennünket jelenlétével a Berni Magyar 

Nagykövetség nevében. 

A június 2-i istentiszteletünkre református testvéreink a ten-

geren túlról is érkeztek. Egyikük Torontóból, Debreczeni 

András lelkipásztor pedig az amerikai Phoenix-ből (Arizona) 

feleségével, Ágotával és kislányaikkal, Kincsővel és Eszter-

rel. A kávézás alatt meghallgattuk az első Phoenixi Magyar 

Református Egyház életéről szóló beszámolót. Örömmel hal-

lottuk, hogy szerencsés helyzetben vannak, hisz náluk létezik 

magyarház és templom, ahova felekezettől függetlenül jár-

hatnak a magyarok. Dr. Debreczeni Ágota sok gyermek rész-

vételével a Phoenixi Magyar Iskolát vezeti és gyermekfog-

lalkozásokat is tart. Isten áldását kérjük munkájukra. 

Június 16-án került sor a nyári szünet előtti utolsó istentisz-

teletünkre, ahol úrvacsorát vettünk, majd szeretetvendégség 

keretében együtt maradtunk, nyári terveinket beszéltük meg 

és kellemes nyári vakációt kívántunk egymásnak a szeptem-

beri viszontlátásig. 

Gyülekezetünk két tagjától szomorú szívvel örökre búcsút 

kellett vennünk: Szűcs László (1947. 11. 30 – 2019. 04. 15) 

és Nagy Irma (1922. 02. 15 – 2019. 06. 04). Emléküket meg-

őrizzük, nyugodjanak békében! 

Az évad legfontosabb eseményeinek felidézésen túl, örömteli 

hír, hogy az istentiszteleteinket látogatók száma egyre gyara-

podik, és egy valódi közösséggé formálódtunk. 

Köszönjük szépen a minket szeretettel befogadó Münster 

gyülekezetnek a három közös kávézási alkalmat, Meszlényi 

Riának és Róbertnek a szeretetvendégségek előkészítését. Ja-

nuár 20-án pedig Korbuly Györgyinek a lelkes helyettesítést. 

Köszönettel tartozunk Dr. Dudás Leventének mindig nagy-

szerű zongorajátékáért, a helyettesítőknek Hacke Margit 

zongoraművésznek és Csapó Éva operaénekesnek szintén re-

mek játékukért. 

Ebben a félévben minden istentiszteletet (összesen tizenegy-

szer), minden hónap első és harmadik vasárnapján és biblia-

órai alkalmat (összesen kilencszer), általában minden hónap 

második és negyedik szerdáján, Vályi-Nagy Ágnes lelkipász-

tor tartotta. Mindig várva-várjuk igehirdetéseit, hiszen egy-

egy gondolattal, lelki táplálékkel gazdagabban térhetünk 

haza, amely a Biblia továbbolvasására buzdít. Isten áldása le-

gyen lelkészünk életén, munkáján! 

„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen 

el nem múlnak.” (Mát. 24,35) 

Istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnapján 

10.30-kor a Basler Münster Katherinen kápolnájában.  

 Szept. 1, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes  

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

 Okt. 6, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Okt. 20, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Nov. 3, vasárnap 10:30, úrvacsora, Vályi-Nagy Ágnes 

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

 Dec. 1, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Dec. 25, szerda 10:30, Karácsony, úrvacsora, Vályi-

Nagy Ágnes 

Bibliaórák: minden hónap második szerdáján, 16:00 órakor, 

a Florastr. 12 sz. alatt, vezeti Vályi-Nagy Ágnes. 

Szept. 11: Okt. 9; Nov. 13; Dec. 11 

Baden (Domahidi Nelli ) 

Januárban ökumenikus istentiszteletre hívott meg bennün-

ket a Badeni Református Gyülekezet. Az istentiszteleten 

négy nyelven hallhattunk imádságokat, énekeket (németül, 

angolul, franciául és magyarul). Öröm volt ilyen nagy közös-

ségben dicsérni az Istent. 
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Májusi istentiszteletünkön részt vett dr. Orbán Zsolt László 

Konzul Úr, a Berni Magyar Nagykövetség munkatársa, aki 

feleségével együtt érkezett közénk. Istentisztelet végén na-

gyon hasznos és informatív tájékoztatót hallhattunk, amely-

ben Konzul Úr ismertette a Hivatal működését, munkáját, az 

ügyintézéseket és minden lényeges tudnivalót. 

Szeptembertől konfirmációi előkészítő indul a gyülekezet-

ben, minden érdeklődőt szeretettel várunk, aki betöltötte a 

13. életévét. A konfirmációra való élőkészítői alkalmak 

Auensteinban (Schötz 15) lesznek, konfirmációra 2020. júni-

usában kerül sor.  

Mindenkinek örülünk, aki beköszönt hozzánk. 

Istentiszteletek: Parkstr. / Römerstrasse sarkán lévő temp-

lomban, Baden 

 Szep. 8, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli 

 Okt. 13, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli 

 Nov. 10, vasárnap 16:00, istentisztelet után közgyűlés, 

Domahidi Nelli 

 Dec. 8, vasárnap 14:00, advent, úrvacsora Domahidi 

Nelli 

Az istentiszteletekkel párhuzamosan gyerekfoglalkozásokat 

tartunk. 

Bibliaóra: szombatonként, Aug. 31; Okt. 19; Nov. 3  

15.30 órától Auensteinban (Schötz 15). 

Bern (Jónás Albert ) 

Imakör 

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgesse-

tek, és megnyittatik nektek.  

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek 

megnyittatik. 

Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenye-

ret kér tőle, 

vagy amikor halat kér, kígyót ad neki?  

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni 

gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei 

Atyátok azoknak, akik kérnek tőle? (Máté 7, 7–11) 

Az imádság meghallgatása ígéret és egyben biztatás. Abban 

a hitben, hogy Isten komolyan veszi imáinkat és válaszolni is 

fog az imáinkra, ebben a félévben elindítottuk havi rendsze-

rességgel a gyülekezeti imakört, ahol alkalom nyílik a gyüle-

kezetért, de az egyes tagokért is közösen imádkozni. Úgy 

éreztük, hogy Isten megáldotta ezeket az összejöveteleket és 

ezen túl érezhető változások is bekövetkeztek az életünkben. 

Eleinte nem volt könnyű rendszeresen beiktatni az imakör al-

kalmait, valami mindig akadályozta, hogy összejöjjünk. Há-

lás vagyok Istennek azért, hogy mind ennek ellenére sikerült 

beindítanunk az imakört és bízom benne, hogy a jövőben is 

érezhető gyümölcsei lesznek az imádságnak a gyülekeze-

tünkben.  

Konfirmáció 

2019. június 16.-án hosszú évek után ismét konfirmációs is-

tentiszteletet ünnepelhetett a berni gyülekezet. A Bern mel-

letti Moosseedorf-i református templomban Szedlák Tibor és 

Domahidi Nelli lelkipásztorok közösen tartották meg az is-

tentiszteletet, aminek keretében Gál Gréti konfirmált. Kö-

szönjük szépen Domahidi Nelli n.t asszony felkészítő mun-

káját. Isten áldása és szeretete kísérje Grétit egész életútján. 

Gratulálunk Gréti! 

Pünkösd 

A pünkösdi istentiszteletet Moosseedorfban tarthattuk meg a 

helyi református gyülekezet házában. A gyülekezetünk férfi-

jaiból összeállt konyhacsapat Sivák Szabolcs vezetése alatt 

bográcsban készült paprikás krumplival vendégelte meg a 

gyülekezetet. Köszönjük szépen az ötletet és az áldozatos 

munkát! 

Nagyszombati brunch (Ga jdos Mónika)  

Nagyszombat délelőtt a tavalyi évben is sokak által kedvelt 

program volt a Húsvéti Brunch, amit idén - ezzel már hagyo-

mányt teremtve - újra megszervezhettünk a Bernben, illetve 

környékén élőknek. A Húsvét üzenete, valamint a különleges 

alkalom miatt is sokan jöttek, akik amúgy nem járnak isten-

tiszteletre. Lehetőségünk adódott az evangéliumról szélesebb 

körben is beszélni (gyermekekkel együtt közel ötvenen vol-

tunk együtt). 

A nagyrészt kötetlen együttlét elején éneklés után egy ismer-

kedős játékban volt részünk, majd két csoportra osztottuk a 

társaságot. Az egyik fele a bárány tulajdonságait, a másik Jé-

zus Krisztus tulajdonságait kellett összeszednie, majd egy-

másnak felolvasnia az összeírt szavakat úgy, hogy közben 

nem árulhatták el, kiről írtak. Érdekes volt a két csoport jel-

lemzését hallgatni és a hasonlóságokra ráeszmélni. Nem volt 

véletlen, hogy a megterített, kör formába rendezett asztalok 

közepén ott volt a húsvéti Bárány azzal a kereszttel, amelyet 

a gyermekek a kreatív sarokban is elkészíthettek. A rövid áhí-

tat igéje: „…mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már 

megáldoztatott” (I Kor 5,7). Párhuzamba állítottuk Krisztus 

„múltját”, „jelenét” és „jövőjét” a sajátunkéval. A próféciák, 

melyek rámutatnak (Ézsaiás 53), majd a testtélétele, élete a 

földön, halála és feltámadása (Evangéliumok) és az a kép a 

Jelenések könyvében, ahol egyedül a Bárány méltó arra, 

hogy majd feltörje a hétpecsétes könyvet és aztán uralkodjon. 

Nem csak a mi asztalaink közepén volt ott a Bárány, Isten 

Igéjének közepén is Ő áll és ez az áldozatának köszönhető. 

Annak az áldozatnak, amit értünk, önként vállalt. Mi a mi vá-

laszunk minderre? A Jelenések könyvének végén a Bárány 

menyegzőjére szól egy örömteli, erőteljes hívogatás, mert a 

menyasszony felkészült. Felkészültünk valóban? Tudjuk-e 

együtt énekelni akképpen a mi „múltunkat”, „jelenünket” és 

„jövőnket”, ahogy ez a gyermek-ének szól? 

Rút volt szívem sötét, de Jézus oda betért 

S mert megmosott a vér, a szívem hófehér 

Ott járok majd, tudom, a színarany úton 

Ó micsoda nagy szeretet, lemosta bűneimet! 

Mindezt az óvodás gyülekezeti gyerekek előadásában is 

meghallgathattuk. 
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A délelőtt hátralevő része a tényleges brunch után valóban 

kötetlenül telt, sokféle programlehetőséggel, ajánlattal: 

Icinke Picinke Táncház élőzenével (nem csak) gyerekeknek, 

tojáskeresés, kézműveskedés, társasjátékozás, beszélgetések. 

És mivel erre a napra az Úr nem „csak” ennyi áldást szánt 

nekünk, hanem még egy gyönyörű idővel is megajándékozott 

bennünket, a gyerekek még egy kerti játszóterezést is élvez-

hettek. Áldott legyen ezért a napért is a mi húsvéti Bárá-

nyunk, Jézus Krisztus!  

Fájó szívvel búcsúzunk halottainktól: 

Gazdag-Molnár Gertrúd „Gerti“ -től, aki hosszú évek óta 

tartó betegsége után 81 évesen 2019. február 13-án éjszaka 

váratlanul hunyt el. 

Pfrn. Tóth Gizellától, aki 95 évesen békésen aludt el 2019. 

március 14-én a jegenstorfi otthonában. 

Az Úr Isten az én reménységem, 

Erősségem mindenféle ínségben; 

Csak tőle várom igaz boldogságom: 

s meg is találom. 

Benne élek, haláltól nem félek, jót reménylek ... 

(275. dicséret) 

Istentiszteletek: Antonierhaus, Postgasse 62, Bern 

Az istentiszteletekkel párhuzamosan gyermekfoglalkozást 

biztosítunk, két külön korcsoportban. Nagy szeretettel várjuk 

a kis- és nagygyermekes családokat. 

 Aug. 17-18, évadnyitó gyülekezeti csendeshétvége, 

Leissingen  

 Aug. 25, vasárnap, közös Szent István napi ünnepség és 

istentisztelet a Berni Magyar Egyesülettel és a Berni Ka-

tolikus Misszióval (1) 

 Szept. 1, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor 

 Szept. 15, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor 

 Szept. 22, vasárnap 16:00, úrvacsorával, Szedlák Tibor 

 Okt. 13, vasárnap 16:00, Moosedorf-ban, Szedlák Tibor 
 Okt. 20, vasárnap közös ’56-os megemlékezés és isten-

tisztelet a Berni Magyar Egyesülettel és a Berni Katoli-

kus Misszióval (1) 

 Okt. 27, vasárnap 16:00, úrvacsorával ,Szedlák Tibor 

 Nov. 3, vasárnap 16:00, reformációs istentisztelet, 

Domahidi Nelli  

 Nov. 17, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor 

 Nov. 24, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor 

 Dec. 8, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor 

 Dec. 12, csütörtök, ök. karácsonyi ünnepség a berni 

Kodály Zoltán Cserkészcsapat, a Berni Katolikus Misz-

szió és a Berni Magyar Egyesület közös szervezésében 
(1) 

 Dec. 25, szerda16:00, karácsonyi istentisztelet úrvacso-

rával, Szedlák Tibor 

 
(1) helyszín és a kezdési időpont külön hirdetés szerint 

Vallásórák: (8 évesnél idősebbeknek), az Antonierhaus fres-

kótermében, 16.00 - kor, Domahidi Nelli vezetésével: 

Szept. 1, 22; Okt. 27; Nov. 17 

Bibliaórák: 19.00 órai kezdéssel az Antonierhaus 1. em. 

freskó termében, vezeti Szedlák Tibor 

Aug. 14,21; Szept. 18; Okt. 16, Okt. 23 (a koszorúzás 

után!); Nov. 20,27; Dec. 4,18 

A közbeeső szerdákon házicsoportot tartunk külön hirdetés 

szerint. Érdeklődni lehet Gajdos Imrénél 

gajdosimre@hotmail.com 

Gyülekezeti imakör (szerdánként) 18.00 – 18.45 az 

Antonierhaus 1. em. freskótermében: 

Aug. 14; Szept.18; Okt. 16; Nov.20; Dec. 18 

Genf (Teleki Gábor) 

Január 5-én elhunyt Takács Ferenc presbitertársunk. A Ta-

kács család sok-sok éve gyülekezetünk hűséges tagja, Feren-

cet két éve választottuk meg presbiter-pénztárosnak. Felada-

tát betegsége ellenére mindvégig a lehető legnagyobb lelki-

ismerettel és odaadással végezte. Bölcs és megfontolt taná-

csait nagyon fogjuk hiányolni. Az Úr adjon vigasztalást a 

gyászolóinak. 

Presbitériumunk elmúlt évi eredményes munkájáért köszönet 

jár gyülekezetünk tagjainak és barátainak anyagi és erkölcsi 

támogatásáért, lelkipásztoraink lelkes szolgálatáért, valamint 

a német-svájci gyülekezetnek, hogy gyülekezeti házukat to-

vábbra is rendelkezésünkre bocsátották. 

Presbitériumunk: (Bognár Irén, Bolváry Örs, Kiss-Borlase 

Egon, Takács Ferenc és Teleki Gábor) négy alkalommal tar-

tott presbiteri ülést: január 24, május 16, szeptember 4 és 

november 21-én. Munkácsi István testvérünket a mai isten-

tiszteletünkön fogjuk a presbiterri tisztségbe beiktatni. Az el-

múlt év végével Bolváry Örs mandátuma lejárt és fogadalom-

tétellel fogja további presbiteri elkötelezettségét megerősí-

teni. 

Lelkipásztoraink: 2018 első félévében Orbán Attila, szep-

tembertől pedig Kisturi Eszter, a budapesti Károli Gáspár Te-

ológia negyedik évét végzett hallgatója végezte a lelkészi 

szolgálatot. Eszter a Genfi Teológián, mint rendkívüli hall-

gató francia nyelven folytatja tanulmányait. Hálás köszönet 

ösztöndíjas teológus-lelkipásztorainknak, hogy egyetemi ta-

nulmányaik mellett, lelkiismeretesen a gyülekezetban is  

szolgáltak. 

Istentiszteleteink: Az elmúlt évben összesen 20 istentiszte-

letet tartottunk. Közös istentiszteleteink voltak: május 13-án 

a német-svájci gyülekezettel a Temple de la Madeleine-ben, 

valamint október 28-án a  St. Léger kápolnában a Lausanne-

i magyar református gyülekezettel, amelyen lelkipásztorunk 

és Lucky Réka Lausanne-i lelkipásztor közösen szolgált. 

A hónap 2. vasárnapi istentiszteleteire a német- svájci gyüle-

kezeti ház nagytermében jöttünk össze. 

A hónap 4. vasárnapi úrvacsorás istentiszteleteinket a St. 

Léger kápolnában tartottuk, amelyeket Takács Csilla, vala-

mint gyülekezetünk hölgy tagjainak szervezésében szeretet-

vendégség is követett. 

Két alkalommal ökumenikus alkalmat tartottunk katolikus 

testvéreinkkel a St. Bonifác katolikus templomban: március 

18-án az 1848-as szabadságharc-, és október 21-én az 1956-

os forradalom emlékére. Mindkét alkalommal lelkipásztora-

ink hirdették az igét. 

mailto:gajdosimre@hotmail.com


 

8 2019. 1. félév Új levél 

 

 

Sok köszönet jár orgonistánknak Lőrincs Ágnesnek és helyet-

tesének Lüthy Andreának az istentiszteleten végzett szolgá-

latért. 

Lelkészeink vezetésével minden hónap első és harmadik 

szombatján ökumenikus bibliaórát tartottunk a német-svájci 

gyülekezeti házban. A december 15-i adventi bibliaóránkra, 

Pósfay Emese testvérünk meghívására, az ő lakásán jöttünk 

össze. Nagyon köszönjük Emesének a vendéglátást és lelké-

szünknek az adventi hangulat megteremtését. 

Szeptember 29-én lelkészünk és gyülekezetünk több tagja, 

egy áhítattal és énekléssel egybekötött sétát szervezett 

Chêne-Bougeries falu határában a Seynez patak partján. 

Konfirmáció: A május  27-i istentiszteleten konfirmációs 

fogadalmat tett Gaudy Babette testvérünk. Köszönjük Orbán 

Attila lelkipásztorunknak, hogy vállalta  konfirmandusunk 

előkészítését és az ünnepélyes szertartás levezetését. 

RECG kapcsolatok: (Rassemblement des Eglises et 
Communautés Chrétiennes de Genève, azaz A Genfi Egy-
házak és Keresztény Közösségek Szövetsége) 
Kiss-Borlase Egon és Teleki Gábor részt vett a RECG május 

8-i közgyűlésén. A gyűlés egyik pontja a Szerb Ortodox Egy-

ház felvételének megszavazása, valamint I Ferenc pápa júni-

usi genfi látogatásának megbeszélése volt. 

Az Egyházak Világszervezete és az Ökumenikus Tanács 

fennállása 70. évfordulójának megünneplésére június, 21-én 

I Ferenc pápa Genfbe látogatott és a Palexpo kiállítási csar-

nokban kb. 35.000 hívő jelenlétében ünnepi misét celebrált, 

amelyre gyülekezetünk is hivatalos meghívást kapott. Ferenc 

pápa prédikációjában hangsúlyozta a keresztény egyházak 

további szoros együttműködésének szükségességét. 

Látogatás: Július 21-én Genfbe látogatott az Ulmi gyüleke-

zet tíz tagja Varga Pál lelkész vezetésével. Köszönjük Pósfay 

Emesének a látogatás megszervezését és Bolváry Örsnek a 

csoport kalauzolását. 

2019 második félévében Szabó Zoltán-Levente, a Károli Gás-

pár Egyetem 3. évét végző hallgatója, a genfi telógia ösztön-

díjasa fog szolgálatot teljesíteni. 

Minden hónap 4. vasárnapján, 11:00 órai kezdettel, úrvacso-

rás istentiszteletet tartunk a St Léger kápolnában (Rue St 

Léger 20, 1204 Genève):  

Szept. 22; Okt.27; Nov. 24; Dec.22. 

A hónapok 2. vasárnapján, 11:00 órai kezdettel, rövid isten-

tiszteletet tartunk a német-svájci ref. gyülekezeti házban 

(Rue Sénebier 8):  

Szept. 8; Okt. 13; Nov.  

10; Dec. 8. 

A hónapok első és harmadik szombatján, d.u. 16:00 órai kez-

dettel bibliaórát tatunk a német-svájci gyülekezeti házban 

(Rue Sénebier 8): 

Szept. 21; Okt. 5, 19; Nov. 2, 16; Dec. 7, 21. 

Az Októberi Forradalom emlékére ökumenikus istentisztele-

tet tartunk katolikus testvéreinkkel okt. 20-án, 11:30-kor a St. 

Bonifác katolikus templomban. 

Luzern (Pató Erika) 

Az idei első istentiszteletünket január 22-én tartottuk a 
Lukas Kirche-ben. 

A templom felújítása még folyik, előreláthatóan ez év 
novemberében fejeződnek be a munkálatok, s ezt köve-
tően már a régi megszokott helyen, a Zwingli-teremben 

hallhatjuk újra Isten igéjét. 

A renoválás során a Lukas terem régi, patinás székeit is 
felújítják, amire külön adományokat gyűjtöttek. Ebbe a 

gyűjtésbe a magyar gyülekezet is besegített, amit a helyiek 
meleg köszönettel fogadtak. 

A februári istentiszteletünk alkalmával nagy szeretettel 
köszöntöttük gyülekezetünk legidősebb tagját Özvegyi 
Ferenc testvérünket, aki február 17-én töltötte be 90. élet-

évét. Igazán példaértékű az az igyekezet és hitbéli elköte-
lezettség, ami őt jellemzi, hogy minden fáradságot és be-
tegséget félretéve jön a gyülekezetbe és szomjazza Isten 

igéjét. 

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. 
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem 

ingadozom sokáig” (Zsoltárok 62:2-3). 

Február 22-én, három nappal 86. születésnapja előtt a Te-

remtő magához szólította Turi Nagy János egykori pres-
biter testvérünket. „Johnny”, azaz Turi Nagy János blues 
énekes és klarinétjátékos, a 60-as évek pozsonyi dixie-

landjének alapozója, vezéralakja volt. 1968-ban Svájcba 
emigrált, ahol számos híres Jazz-zenekarnak volt a tagja. 
Felesége, Turi Nagy Éva nagyon hamar követte férjét: má-

jus 12-én ő is távozott az élők sorából. Mindkettejük földi 
maradványát szülővárosukban, Galántán helyezték örök 

nyugalomra. Isten adjon vigasztalást és erőt a gyászoló 
családtagoknak! 

Az áprilisi, úrvacsorával egybekötött istentiszteletünket 

húsvét után egy héttel tartottuk, ahol Domahidi Nelli lel-
kész szolgált.  

Május 26-án a szokásostól eltérően a Weinbergli temp-

lomban tartottuk meg istentiszteletünket, az igét ezúttal is 
Szedlák Tibor hirdette.  

Kitekintés: A következő félévben is a megszokott módon, 

minden hónap negyedik vasárnapján  11:30-as kezdettel 
szeretnénk istentiszteleti alkalmainkat megtartani. 
Annak reményében, hogy Isten hívó szava minél több ember-

hez eljuthasson, létrehoztuk a gyülekezet Facebook oldalát, 

amely a „Luzerni Magyar Protestáns Gyülekezet” néven ta-

lálható meg. 

Nagy szeretettel hívunk és várunk minden Luzern környékén 

élő, magyarul beszélő hívő embert, aki Isten igéjét anya-

nyelvén szeretné hallgatni 

A gyülekezeti tagokat emellett külön e-mailben is értesítjük 

alkalmainkról, felhívva figyelmüket az esetleges változá-

sokra. Ha bárki szeretne erről még külön értesítést kapni, ké-

rem, jelezze a szabi.szilagyi@ymail.com e-mail címen. 

Istentiszteletek: Lukas Kirche, Sempacherstrasse 11  

mailto:szabi.szilagyi@ymail.com
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 Aug. 25, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor 

 Szept. 22, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor  

 Okt. 27, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor 

 Nov. 24, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor 

 Dec. 25, szerda 11:30, Szedlák Tibor 

Bibliaórák: Az időpontokat e-mailben közöljük testvére-

inkkel.  

St. Gallen (Hieble Erika) 

„Nem történt semmi különös, minden a régiben” – mond-
hatnánk a St. Galleni Gyülekezet elmúlt fél évéről. De 
mint tudjuk, kétszer nem léphetünk bele ugyanabba a fo-

lyóba, és a vetés is csendesen növekedik a szemünk előtt, 
jóllehet a növés folyamatát nem látjuk, így azt kell írnom, 

hogy mégsem maradt semmi sem a régiben. Vannak tag-
jaink, akik elmaradoztak – betegség, idős kor, illetve sok 
más tennivaló miatt.  

Vannak tagjaink, akik hűségesen jönnek, 
ha Magyarországról éppen újra itt van-
nak, vagy egy kis szünet után (baby 

pause) ismét visszatérnek. De ha nem 
megy Mohamed a hegyhez, akkor a hegy 

megy babalátogatóba. Ez a családlátoga-
tás egyik öröme.  

Miután ebben az 

évben Szücsi László 
katolikus pap szol-
gálatát nem tudja 

tovább végezni, a 
katolikus gyüleke-
zetet is „adoptál-

tuk” – az eddigi ka-
tolikus tagjaink örömére is. Farkas Anna katolikus hitok-

tató segítségével márciusban megtarthattuk az ökumeni-
kus istentiszteletünket. Ebben az évben többször is számít-
hattunk Oláh Edina lelkésztársam segítségére – egy közös 

szolgálatra is sor került. Hangom nem lévén, a kántorko-
dás helyett a kontárkodás része jutott rám, de ettől a jövő-
ben meg kívánom kímélni gyülekezetünket.  

Továbbra is szükség van az egymásért való imádságra, hi-
szen egy-egy mosolygós arc vagy erőt, magabiztosságot 

sugárzó megjelenés mögött sokszor mély csapások, szen-
vedés, fájdalom, próbák rejtőznek. 

Az évadzáró konferencia megszervezéséért, az éneklésért, 

a lelki táplálékért és feltöltődésért, a találkozásokért na-
gyon hálás vagyok!  

S ha Isten is akarja és éltet minket, akkor találkozunk a 

nyári szünet után!   

Istentiszteletek: Kirchgemeindehaus Stephanshorn-str. 

25, St. Gallen 

 Aug.18, vasárnap 16:00, úrvacsora, Oláh Edina  

 Szept. 22, vasárnap 16:00, Hieble Erika 

 Okt. 20, vasárnap 16:00, ökumenikus istentisztelet 
ünnepi megemlékezéssel, Hieble Erika. 

 Nov.17, vasárnap 16:00, Hieble Erika 

 Dec. 14, szombat 15:00, ökumenikus adventi isten-
tisztelet Hieble Erika 

Zürich (Michna Kriszt ina ) 

“Az Úr áldása, az gazdagít meg.” Péld 10,22 

A 2019-es évet januárban újévi istentisztelettel nyitottuk 

meg, majd a hónap végén a szokásos grossmünsteri alkalmon 

vehettünk részt, ahol Oláh Edina lelkésznő szolgált, s ismét 

több gyülekezettel imádkozhattunk, énekelhettünk, s hallgat-

hattuk együtt Isten igéjét. 

Februári istentiszteleteinket hagyományos módon ünnepel-

tük a kápolnában, számos résztvevővel. 

Március 10-én újra a Grossmünsterben tartottuk ökumenikus 

istentiszteletünket, melyen Varga Péter mondott beszédet, a 

Golarits kórus énekelt, majd nemzeti ünnepi megemlékezé-

sen B Szabó Péter emlékezett meg 1848/49 eseményeiről.  

A mintegy 750 frankot kitevő perselypénzt a Ráday kollégi-

umban keletkezett tűzvész egyetlen halálos áldozata fele-

sége, Farkas Noémi és négy gyermeke részére ajánlottuk fel. 

Március 23-24-én különleges disputára és istentiszteletre hí-

vott meg minket is a Grossmünster gyülekezet. Ötszáz éves 

évfordulót ünnepeltünk, mivel a város reformátora, Huldrych 

Zwingli 1519. január 1-től “a megváltó Krisztus történetét” 

kezdte el hirdetni, folyamatosan végigprédikálva Máté evan-

géliumának igéit. Ettől a prédikációs sorozattól számítják Zü-

rich város reformációjának kezdetét. 

A meghívott ven-

dégek nemcsak 

Svájcból, hanem 

Ausztriából, Hol-

landiából, Né-

metországból, 

Skóciából, USA-

ból, valamint Ma-

gyarországról, 

Erdélyből, a Fel-

vidékről és Kárpátaljáról érkeztek. A szombati disputa té-

mája a Második Helvét Hitvallás volt, melyről rövid referá-

tumokat hallhattunk, majd párbeszédet folytattunk a vacsora 

mellett.  

Kató Béla püspök úr vasárnapi igehirdetése mindnyájunkat 

megszólított. Imádságokkal, igeolvasással, énekszóval di-

csértük Istent a nagy gyülekezetben. Külön öröm volt talál-

kozni magyar testvéreinkkel: Fazekas László, Fekete Károly, 

Kató Béla és Zán Fábián Sándor püspökökkel, valamint Ba-

log Zoltán, Ferenczi Árpád és Bedő Judit Boróka lelkészek-

kel. 

Az istentisztelet 

ideje alatt a 
gyermekek egy 
izgalmas város-

nézésen vettek 
részt.  

Április elején 
két kisgyerme-
ket keresztel-

tem, Szamonek 
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Virág és Szamonek Szilas unokatestvérek kapták Isten ál-
dását az istentiszteleten.  

Az alkalmat közgyűlés követte, ahol beszámolókat hall-
hattunk a gyülekezet 2018-as évéről, majd ezüst emlék-
éremmel, könyvvel és virággal köszöntük meg Bíró Klára 
és Deák Péter hosszú éveken át tartó presbiteri, illetve elnöki 

szolgálatát. Reményeink szerint tanácsaikkal a továbbiakban 

is támogatnak minket a közösség aktív tagjaiként. Kimond-

hatatlanul hálásak vagyunk sokéves munkájukért! 

A húsvéti istentiszteleten Domahidi Nelli lelkésznő hirdette 

a feltámadás igéit, majd úrvacsorai közösségben lehetett 

együtt a gyülekezet. Nagy örömünkre a Badeniek is elkísér-

ték a lelkésznőt. Továbbra is szeretettel látjuk őket alkalma-

inkon, amikor náluk nincsen istentisztelet. 

Május 12-én lelkész-beiktatási istentiszteleten vehettünk 

részt a Kirche Balgrist-ban. Res Peter  és Andreas Hess lel-

készek áldásával indulhattam útnak a Schulthess Klinikán 

végzett lelkigondozó-kórházlelkészi szolgálatban. Gyüleke-

zetünkből igen sokan eljöttek e különleges ünnepre, mely 

után szeretetvendégségen lehettünk együtt a sokféle tagból 

verbuválódott alkalmi gyülekezetben. A német nyelvű ige-

hirdetés után, május végén magyar nyelven lehetett tanúja a 

gyülekezet lelkészi bizonyságtételemnek és igehirdetésem-

nek a Helfereiban. 

A männedorfi évadzáró konferencián közösségünk tagjai is 

részt vettek, s ismét csodálatos két napot tölthettünk együtt, 

gyülekezeteinkről gondolkodva, megújulva, feltöltődve. 

Öröm volt együtt lenni a testvérekkel! 

Júniusban pünkösdi úrvacsorás istentiszteletünkön áldottuk 

meg új presbiterünket, Tarlós Andrást, aki a János 13. alapján 

tett bizonyságot elhívásáról. 

Egyben búcsúznunk is kellett igen elkötelezett és aktív pres-

biterünktől, Tuzok-Sziráczki Imola Kincsőtől, aki családjával 

a nyár folyamán hazaköltözik Magyarországra. Szívből kö-

szönjük áldozatos munkáját, és kívánjuk Isten áldását az ott-

honi újrakezdéshez! 

Az évadzáró-istentiszteletet a jonai gyülekezettel együtt, né-

met és magyar nyelvű igemagyarázatot hallgatva valamint 

gospel zenét énekelve ünnepelhettük. Az alkalom utáni sze-

retetvendégség, grillezés és beszélgetés mindenki számára 

emlékezetessé tette a napot.  

Bibliaóráinkon havonta egyszer ökumenikus közösségben el-

mélkedtünk az Apostoli Hitvallás további mondatairól. Min-

dig akadt egy kis harapnivaló is, így szívesen maradtunk to-

vábbi beszélgetésre is együtt a Helfereiban. 

Tarlós Andráséknál havonta egyszer házi körön vehetnek 

részt az érdeklődők, különféle bibliai témákat megtárgyalva. 

Örülünk ennek a lehetőségnek is. 

Istentiszteleteinkkel párhuzamosan továbbra is folytak a 

gyermek-istentiszteletek, Orosz-Várkonyi Réka, Telekes Ju-

dit és Tarlós Dia szolgálatával. Nagy boldogság és segítség 

számunkra az édesanyák önkéntes munkája. Hálásak va-

gyunk nekik a foglalkozásokért! 

A fentiek is bizonyítják, hogy igen intenzív félévet tudhatunk 

a gyülekezet és presbitereink mögött. Az Úr áldása gazdagít 

minket, erőt és bölcsességet ad, s hisszük, hogy a Lélek ve-

zetésével hitünket és a bennünk lévő szeretetet növeli.  

Istentiszteletek: Helferei Grossmünster; Kirchgasse 13, Zü-

rich. Az istentisztelettel párhuzamosan gyerekfoglalkozást is 

tartunk. 

 Szept. 8, vasárnap 16:00, Helferei, úrvacsora, Michna 

Krisztina,  

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

 Okt. 27, vasárnap 12.15, Bruder Klaus, közös ebéd ka-

tolikus tesvéreinkkel, majd 13:30-kor ökumenikus isten-

tisztelet és megemlékezés 

 Nov. 3, vasárnap 10.00, Paulus Kirche 

Istentisztelet és gyermekfoglalkozás a migrációs gyüle-

kezetek közösségében 

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

 Nov. 24, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisztina.  

 Dec. 8, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisztina. Ka-

rácsonyi ünnepség a gyermekeknek. 

 Dec. 25, szerda,16:00, Helferei, Karácsonyi istentiszte-

let úrvacsorával, a badeni gyülekezet részvételével, szol-

gál Domahidi Nelli  

Bibliaórák: Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13, szerda 

este 19.00 órai kezdettel, vezeti Michna Krisztina 

Szept. 25; Okt. 23; Nov. 27; Dec. 18 

Házi bibliaórák Tarlós Andráséknál 

(Uster, Rehbühlstrasse 35 3. em,  

tel:. +41 79 853 4749 szerda este 19.00 – 21.00) 

Aug. 14; Szept. 11; Okt. 16; Nov. 13; Dec. 11 

Házi bibliaórák fiatal édesanyáknak  

délelőtt 9.00 - 11.00, vezeti Michna Krisztina 

 Szept. 14-15, női hétvége, Männedorf 

 Nov. 6; Dec. 4 
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