
 

  4. évfolyam 2. szám 

 

Csendüljön fel egy karácsonyi 

ének, amely erről az örömről su-

gároz: 

Öröm, öröm, ó, drága kedves hír, 

Melyet hirdettek angyalok, 

Szeretetről és nagy kegyről beszél. 

Öröm, amelynél nem lehet nagyobb. 

Refrén: 

Ím lejött a Messiás, 

És hozott szabadulást. 
festett kazetta, Zillis: Jézus a jászolban 

Most megnyílt a menny nekünk 

Ó, öröm! Az Úr velünk 

Öröm, öröm, ó, zengje ezt a szót 

Lelkesedéssel ajakunk! 

Hirdesse nyelvünk e dicső valót: 

Itt van velünk, üdvünk, éltünk, javunk 

Öröm, öröm, múljék minden bánat 

Megnyertük a legjobb vigaszt. 

Bizonysága Isten irgalmának, 

Aki lejött, a szent, a nagy s igaz. 

Karácsonyi üdvözlet 

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy 

örömet.” (Lukács 2:10.) 

Ezt hirdeti nekünk is ma az angyal: öröm, nagy 

öröm. 

Az angyal belekiáltotta ebbe a világba azt, amit mi 

nagy erőfeszítéssel szeretnénk megszerezni. Meg-

szerezni a nagy örömet. Bár már sokszor kudarcot 

vallott igyekezetünk. Mert azzal, hogy díszesebb, 

kreatívabb, gazdagabb egy ünnep, még önmagában 

nem nyújtja azt, amire vágyunk. Amikor kimarad 

az ünnepből az a többlet, amit a lényege hord, üres 

lesz és elmarad az öröm is.  Ahogy növekszik a 

csillogás, a díszített csomagok száma és nagysága, 

egyre távolabb kerülünk az ünnep lényegétől. Ki-

üresedett ünnepünk hideg külsőségeibe belecso-

magoljuk lelkiismeret-furdalásunkat, mert időnk, 

türelmünk nem igazán volt a másikhoz az utóbbi 

időben és szeretnénk pótolni valamit, amit vissza-

tartottunk magunkból. Mintha bocsánatkérésre ké-

szülnénk és nem ajándékozásra. Minden erőfeszí-

tés és igyekezet ellenére, az öröm megteremtésé-

ben tehetetlennek bizonyulunk, mert a nagy örö-

möt nem megalkotjuk, hanem megkapjuk, attól a 

Jézustól, aki testet öltött Karácsonykor. A Kará-

csony nem attól szép, ahogy egyik írónk fogalmaz, 

hogy ilyenkor mindenki egy kicsit hisz a csodák-

ban, hanem attól a leggyönyörűbb, hogy a nagy 

Csoda megtörtént. Az Isten fia a földre jött, hogy 

megkeresse az elveszetteket, az örömteleneket, a 

reményvesztetteket, az ünneptől félőket, hogy 

nagy örömet adjon. 

Az első karácsonykor kihirdettetett az öröm, véget 

ért egy hosszú várakozás, türelmetlenség és kere-

sés. Kívülről tekintve semmi nem változott meg és 

mégis minden teljesen más lett azoknak, akik kö-

zelről, belülről láthatták. Ezen a karácsonyon is ki-

hirdettetik az öröm: a Megváltó születésének nagy 

örömhíre. Minden marad és minden mégis teljesen 

más lesz azoknak, akik befogadják az Isten Fiát. 

Mert akkor nem örömöcskéket igyekeznek meg-

szerezni, hanem a nagy öröm kegyelmi ajándéká-

nak birtokosai lesznek.  Nincs új a nap alatt, de ez 

a régi üzenet a legnagyobb, legcsodálatosabb és 

mindig új erővel bíró hír:  

Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet. 

Domahidi Nelli 
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Visszatekintés Szövetségünk megalakulására

Karsai Vilma, a badeni gyülekezet volt elnöke, aki egyik ala-

pítója volt a Svájci Magyar nyelvű Protestáns Gyülekezetek 

Szövetségének, az alábbiakban emlékszik vissza a Szövetség 

megalakulására: 

Egyre kevesebben vagyunk az idősebb korosztályból, akik 

részt vettünk a Szövetség/gyülekezet alapításában, ezért fel-

merült Bádeni Gyülekezetünkben az a gondolat, hogy mind-

ezt írásban rögzíteni kellene és a fiatalabb nemzedéknek to-

vábbadni. Így vállaltam el ezt a feladatot Jenei András elnö-

künk kérésére a nálam még meglévő iratok alapján időrendi 

sorrendben összefoglalni. 

1. Pár nappal 1979 Karácsonya előtt hirtelen elhunyt 

Lemesi József, akkori lelkészünk, aki 1956 óta végzett 

lelkigondozó-szolgálatot a Svájcban élő magyar protestánsok 

körében a HEKS minimális anyagi támogatásával. Az ő meg-

bízatása személyre szóló volt, így a halálával ez meg is szűnt. 

2. 1980. január 31-i levelében Kovács Andor bázeli 

presbiter felkereste Prof. Dr. Kaplony Pétert a Zürichi Gyü-

lekezetben azzal a gondolattal, hogy a Svájci Ref. Egyháznál 

folyamodjunk támogatásért a magyar nyelvű lelkigondozói 

szolgálat folytatása érdekében. A kérés alapja az volt, hogy 

az 56-os magyarok már zömében svájci állampolgárok voltak 

és svájci egyházi adót fizettek. 

3. 1980. február 21.-én összeültek Zürichben Basel, 

Luzern, Schaffhausen, St. Gallen és Zürich kantonok képvi-

selői, valamint a HEKS vezető titkára, magyar részről pedig: 

Dr. Kaplony Péter, Dr. Szöllősy Pál (Zürich), Kovács Andor 

(Basel) és Márton Rudolf (Luzern) részvételével. 

4. Létrejött egy héttagú munkabizottság P. Rotach bá-

zeli “Kirchenrat” vezetésével és Dr. W. Bräm zürichi egyház-

jogász közreműködésével, melynek feladata az egyes gyüle-

kezetek megalakítása, ezek jogi formája, a lelkész státuszá-

nak, a gyülekezetek és a svájci egyházi szervek viszonyának 

szabályozásáról szóló alapszabály kidolgozása volt.  

5. Így keresett fel bennünket is Bádenban Dr. Kaplony 

Péter, s még a tavasz folyamán aláírásokat gyűjtöttünk azok-

tól a testvérektől, akik vállalták a tagságukat. Így nálam még 

megvan az a 31 aláírás, amivel mi elindultunk. (Egy gyüle-

kezet megalakulásához legalább 15 tag kellett.) 

6. A munkabizottság 1980. március 18-án tartotta első 

ülését, amelyen a Bádeni Gyülekezetet Dr. Soós Jenő képvi-

selte. 

7. A hivatalos német és magyar nyelvű alapszabályzat 

kidolgozásának elfogadására az alapító gyűlésen 

(“Gründungsversammlung”) 1980. június 10-én került sor 

Zürichben. Dr. Soós Jenő májusban bekövetkezett halála mi-

att ezt az okiratot a Badeni Gyülekezet részéről én (Karsai 

Vilma) írtam alá. (A másolat nálam még megvan.) 

8. 1981 június végén a tagok írásbeli szavazata alapján 

választottuk meg az első két, fél állásban nálunk, a másik fél 

állásban pedig svájci gyülekezetnél szolgáló lelkészt Bán Jó-

zsef (Zürich) és Szathmári László (Basel) személyében. 

Ennyit szerettem volna a Szövetség magalakulásáról meg-

osztani, a további eseményekről, lelkészi szolgálatokról ké-

sőbb fogok még beszámolni. 

Karsai Vilma 

A Reformáció 500. záróakkordja a zürichi Paulus Kirche-ben 
A Reformáció 

500 rendez-

vénysorozat 

záróalkalmán 

8+1 nemzet 
ünnepelhetett 

együtt a zü-

richi Paulus-

kirche-ben 

2019. novem-

ber 3-án. 

Az ünnepi istentiszteleten a helyi lelkész, Fuisz József, vala-

mint a gyülekezet világi képviselője, Barbara Becker, végül 

Michel Müller, a zürichi egyháztanács elnöke köszöntötte a 

templomot zsúfolásig megtöltő gyülekezetet. 

A 117. zsoltárt négy nyelven hallgathattuk meg a francia, 

koreai, olasz és magyar szolgálattévőktől. A koreai kórus 

angyali éneklése után, az igehirdetés alapigéjét, Jézus fő-

papi imádságát angol és német nyelven olvasták fel a lelké-

szek a János evangéliumának 17. részéből. 

Catherine McMillan (Reformationsbotschafterin) bevezető 

igehirdetését követően különböző kérdésekre kerestük a vá-

laszt: Mit jelent nekünk az imádság? Mit jelent egynek lenni?

Hogyan gya-

koroljuk az 

egységet és a 

szeretetet gyü-

lekezeteink-

ben? Keresz-

tyén ember-

ként mit üzen 

nekünk ez a 

két fogalom:  

 

“Global Players” és “Global Prayers”? 

David van Welden (Niederländisch-Evangelischer Verein), 

Michna Krisztina (Zürichi Magyar Protestáns Gyülekezet), 

és Andrew Stager (International Protestant Church) lelki-

pásztorok fejtették ki a véleményüket az imádságról, az egy-

ségről és a szeretet gyakorlásáról. 

Az igehirdetés után úrvacsorai közösségben lehettünk együtt, 

a liturgiát Dinah Hess (Zentrum für Migrationskirchen) és 

Jiri Precek (Jan-Hus Gemeinde der Tschechen und 

Slowaken) vezette. Gyülekezetünkből Szántó András segített 

az úrvacsorai jegyek kiosztásában.  

Michna Krisztina
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Kitekintő Szövetségünk következő évi találkozójára 
2020. június 6 – 7, Männedorf 

Az előző pünkösdi találkozókat is beleszámítva, 2020. június 

6 - 7-én immár 52-ik alkalommal rendezhetjük meg ezt az 

áldott együttlétet. A szervezést ezúttal a luzerni gyülekezet 

vállalta magára, amit ezúton is hálával köszönünk. 

A találkozó alaptémája a „Megmaradásunk” lesz, amivel 

Felsőgöd és Alsógöd lelkészházaspárja, Sipos-Vízaknai Gab-

riella és Sipos-Vízaknai Gergely előadásai foglalkoznak 

majd a következő szempontok szerint: 

 Megmaradásunk a világban, a társadalomban 

 Megmaradásunk a családban, a házasságban 

 Megmaradásunk a Gyülekezet közösségében 

 Megmaradásunk JÉZUSban, az üdvösségben 

Bizonyára sokunkat foglalkoztat itt Svájcban is a megmara-

dás gondolata. Miközben még élénken élnek bennünk az 

anyaországi emlékeink és ragaszkodásunk magyar anyanyel-

vünkhöz és kultúránkhoz, ugyanakkor szeretnénk minél job-

ban beilleszkedni a svájci társadalomba is, hiszen legtöbbünk 

itt képzeli el saját és gyermekei jövőjét. Gyermekeink pedig,

 akik itt nőttek, nőnek fel, már igazából Svájcban érzik ma-

gukat otthon. 

Lehetséges-e, hogy egy embernek két hazája legyen, vagy ez 

csak utópia? Megmaradhatunk-e magyarnak, és válhatunk-e 

közben „svájcivá“, vagy ha két vonat után futunk egyszerre, 

törvényszerű-e, hogy mind a kettőről lemaradunk? 

Vagy pedig mégis az a legfontosabb, hogy megmaradjunk Jé-

zusban és keresztyén hitünkben, függetlenül attól, hogy ma-

gyarok, vagy svájciak vagyunk? 

Mi a biblia üzenete számunkra, milyen utat mutat nekünk Jé-

zus? 

Keressünk együtt válaszokat a kérdéseinkre Jézus útmutatása 

szerint. 

A gyermekeknek a találkozó ideje alatt szakképzett hitokta-

tók tartanak korcsoportok szerinti gyermekfoglalkozást. 

Testvéreinknek külön meghívót küldünk, ahol minden 

további részletről tájékoztatunk. 

Szilágyi Szabolcs  

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének  

 (NYMPGYSZ) 2020-as eseményei
Presbiteri konferencia 2020. április 3 – 5, Burbach-

Holzhausen  

A szövetség minden évben, a virágvasárnapot megelőző pén-

tek délutántól virágvasárnapig tartja presbiteri továbbképző 

értekezleteit, ahol a bibliaismeret, a presbiteri feladatok, az 

istentiszteleti liturgia, a katechizmusok, az egyetemes pap-

ság, vagy az ökumené témaköréből választott előadásokat 

hallhatunk kitűnő magyarországi, vagy nyugat-európai lelké-

szektől, teológiai oktatóktól. 

A konferenciát 

Burbach-Holz-

hausenban, Frank-

furttól észak felé 

kb. 100 kilomé-

terre, gyönyörű 

környezetben fek-

vő, németországi 

kékkeresztes mozgalom egyik központjában tartják, amely 

családi üdülőként is ideális. A konferenciát látogató presbi-

terek az évek folyamán igencsak testvéri közösséggé ková-

csolódtak.  

A 2020-as konferencia témája a ,,Válságból váltság" lesz, 

amely a főleg nyugati civilizációk kereszténységellenes tö-

rekvéseivel és az ebben rejlő lehetőségekkel foglalkozik. 

Meghívott előadó Dr. Pásztori Kupán István lesz, aki sze-

rény, nagy tudású, emellett jó humorú ember, akiről az járja, 

hogy édesapjával ógörögül társalogtak. Szakterülete a rend-

szeres teológia, dogmatika, ugyanakkor egy gyakorlatias em-

ber és nagyon jó előadó. 

Virágvasárnaptól Nagypéntekig, a presbiteri konferencia Az 

Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia (EMEIK) 

találkozójával folytatódik, ahol délelőttönként egy-egy bib-

liai téma részletes magyarázatát kapjuk, majd pedig szintén a 

témához tartozó, nagyon értékes előadások vannak. Az aznap 

hallottakat rendszerint kiscsoportos beszélgetéseken mélyít-

jük el a délután folyamán. 

Az EMEIK külön ajándéka a gyermekfoglalkozás, ahol a ki-

csik bibliai történeteket hallanak, kirándulnak, vagy éppen 

rakoncátlankodnak is egy kicsit.    

A NYMPGYSZ évi közgyűlése 2020. szeptember 10 - 

13, Männedorf 

A szövetségi közgyűléseket minden évben más-más európai 

helyszínen tartják, így 2020-ban Svájcra esett a választás. 

Ezúttal Männedorfban sikerült helyet foglalni, ami kitűnő 

alkalom arra, hogy svájci testvéreink is megismerjék a 

Nyugat-Európában működő magyar protestáns 

lelkigondozás szervezeteit, gyülekezeti képviselőit. 

Az elnöki, valamint pénzügyi beszámolók mellett sor kerül a 

helyi gyülekezetek (országos szövetségek) beszámolóira is, 

megbeszéljük ügyes-bajos dolgainkat és hálát adhatunk az 

Úrnak azért, hogy a nyugat-európai diaszpóra-gyülekezetek 

ismét gyarapodhatnak. A következő közgyűlésen tisztújítás 

is lesz.  

Szeretettel hívjuk testvéreinket ezekre a ritka alkalmakra, 

ahol megismerkedhetnek a nyugat-európai gyülekezetekben 

szolgáló lelkészekkel, presbiterekkel. 

Deák Péter 
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Gyülekezeteink életéből 

Bázel  (Meszlényi Ria)  

De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kel-

nek” (Ézs. 40, 31)  

A nyár ismét elröppent! A szünidő utáni első istentisz-

teletünket szeptember 1-én vasárnap 10.30-kor Vályi-

Nagy Ágnes bázeli lelkész tartotta a Katharina kápolná-

ban, nagy örömmel hallgattuk az ige üzenetét ismét Bá-

zelben. Utána a Hofstube termében a Münster gyüleke-

zettel közösen kávéztunk, jó ideig együtt is maradtunk, 

hogy megosszuk egymással a nyári szabadságunk él-

ményeit, beszámoljunk egymásnak arról, mi is történt 

legutolsó találkozásunk óta. 

Általában minden hónap első és harmadik vasárnapján 

tartottunk istentiszteletet. Négy alkalommal a Münster 

gyülekezettel közösen kávéztunk, köszönjük ezúton is, 

hogy mindig szeretetteljesen fogadtak bennünket, és 

négy alkalommal pedig egyedül tartottunk szeretetven-

dégséget a Hofstube termében. 

Bibliaóráinkat ebben a félévben, minden hó második 

szerdájára, 16 órai kezdettel a Florastrasse 12 sz. alatti 

teremben hirdettük meg. Szeptemberben váratlanul 

kaptunk egy levelet szállásadónktól „Bau-und 

Vermögensverwaltung Evangelisch-reformierte Kirche 

Basel-Stadt”, amelyben sajnálattal közölték, hogy a ter-

met október végéig el kell hagynunk, mivel eladják azt 

az 1886-ban épült Rajna-parthoz közeli városi villát, 

amely bibliaóráinknak hosszú évtizedek óta otthont 

adott. Ehelyett felajánlottak egy, a városközponttól ki-

eső lehetőséget. Október 3-án este kicsit szomorkásan, 

kicsit nosztalgiázva találkozott a presbitérium és lelki 

pásztorunk a Florastrasse 12 alatt, hogy szekrényünket 

kiürítsük, és egyben egy presbiteri gyűlést is tartsunk az 

idei teendőink megbeszélése végett. A szekrényeink ki-

pakolásakor igazi „kincsek” kerültek elő: régi újságok, 

könyvek, dokumentumok, énekeskönyvek, terítők, így 

e tárgyakon keresztül kézzel foghatóan tapasztaltuk, 

mily régóta jártunk ide. Egyhangúan úgy döntöttünk, 

hogy a bibliaórákat egyelőre szüneteltetjük, hisz sem 

alkalmas helyiségünk nem lesz, sem a szerda kora dél-

utáni időpont a munkába járó testvéreinknek nem ideá-

lis. Az utolsó bibliaóránkat tehát október 9-én tartottuk, 

és a novemberi és decemberi időpontokat pedig le-

mondtuk. 

Az isteni gondoskodás viszont egy új utat készített szá-

munkra.  Vályi-Nagy Ágnes lelkes szervezése folytán 

2019 novemberétől kezdve, minden hónap első vasár-

napján az istentisztelettel egy időben, a Münster egyik 

különtermében gyermek-istentiszteletet hirdettünk. Há-

lásan köszönjük Domahidi Nelli lelkésznek, hogy elvál-

lalta a gyermek-istentiszteletek tartását, hisz tudjuk, 

nem közelről érkezik hozzánk. 

Örömmel számolunk be arról, hogy november 3-án és 

december 1-én is hét gyermek vett részt ezeken az al-

kalmakon. December 1-jén karácsonyi barkácsolást is 

tartottak, minden gyerek egy-egy kis díszt vihetett haza, 

és számunkra pedig a meglepetés egy karácsonyi ének 

volt, amelyet a szeretetvendégségen adtak elő. Tudjuk, 

hogy minden nagynak kicsiny a kezdete, és bízunk ab-

ban, hogy hajtásba szökken az Úr segítségével, az elve-

tett mag. 

Az októberi hónap gyülekezetünk életében igazán ese-

ménydús volt. 

Az október 6-i istentiszteleten, az aradi vértanúk em-

léknapján, megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc hőseiről és gyertyát gyújtottuk emlé-

kükre. 

Október 20-án, 

az istentisztelet 

keretében mind-

annyiunk örö-

mére kereszte-

lőre került sor. 

Ezen a szívme-

lengető alkal-

mon ismét szűk-

nek bizonyult a 

kápolna, a pótszékek ellenére is. Szőcs Milánt, Vizi Be-

áta és Szőcs Attila első gyermekét, Vályi-Nagy Ágnes 

lelkész részesítette a szent keresztség sákramentumá-

ban. A nagyváradi származású család évek óta a német-

országi Rheinfeldenben él és az ottani magyar közösség 

tagja. A keresztelői vendégségen, melyet a szülők, a ke-

resztszülők, a család gondos kezei készítettek elő, sok-

sok finom falat, magyar szokás szerint még pálinka és 

bor is előkerült, hogy áldomást igyunk a megkeresztelt 

Milánra. Ahogyan a keresztelői gyertyán is áll: „Mert 

az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek té-

ged minden utadban.” (Zsolt 91:11), kívánjuk, hogy 

Milánt élete útján Isten gondoskodó szeretete kísérje. 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére, 

a Bázeli Kulturális Magyar Találkozóval közösen ren-

dezett ünnepi megemlékezésre október 26-án, szom-

baton került sor. A bázeli Kopjafánál (Rosenfeldpark) 

17 órakor a rövid ünnepi műsorral egybekötött koszo-

rúzáson mintegy 60-an gyűltünk össze. A pontosan 63 

évvel ezelőtti (1956. október 26!) eseményeket Meszlé-

nyi Ria idézte fel. Cseh Tamás: Corvin-köziek című da-

lának bejátszása után, Csighy Sándor: Üzen az emigrá-

ció című versét Meszlényi Róbert nagyszerűen szavalta 
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el. A közös éneklést (Ha én rózsa volnék…) követően 

Kenessey Csaba nemzetőr dandártábornok és Piszter 

Csaba a berni Magyar Nagykövetség külgazdasági at-

taséja helyezték el a koszorúikat. A Himnusz eléneklése 

után lehetőség volt a Székely Nemzeti Tanács által a 

nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdemé-

nyezés aláírására. 18 órakor a Zwinglihaus-ban 

(Gundeldingerstrasse 370) folytatódott az ünnepi meg-

emlékezés, amin több mint 100-an vettünk részt. Mesz-

lényi Ria köszöntője után Händel: Total Eclipse dalát 

Búzás Gábor operaénekes, Bajusz Imre zongorakísére-

tével, kitűnően adta elő. Az idei ünnepi beszédet vitéz 

Kenessey Csaba, nemzetőr dandártábornok tartotta. 

Kenessey Csaba 

már nem először 

jött közénk Bá-

zelba, hogy sza-

badságharcos 

visszaemlékezé-

seit megossza ve-

lünk. Köszönjük 

neki, hogy új 

szemszögből láttatva idézte fel az 56-os eseményeket, 

illetve az 56-hoz vezető történelmi láncsort. 

Schumann: Gyermekjelenetek, (Op. 15, Nr. 1.)  "Idegen 

országokról és emberekről " részt furulyán Bajusz Da-

niel legényke, édesapja dr. Bajusz Imre zongorakísére-

tével játszotta. A mű további darabjait, Nr. 2 "Különös 

történet" - Nr. 6 "Fontos esemény" - Nr. 7 "Álmodozás" 

Bajusz Imre művészi átérzéssel remekül zongorázta. 

Csighy Sándor (1891 -1976): Egy élet lobbant ki dicső-

séggel, fénnyel… (1957 Toronto) című nem közismert 

56-os versét Szarka Gábor előadóművész szavalta el át-

ütő erővel. 

Utána énekes pacsirtáink következtek Bajusz Imre zon-

gorakíséretével. Dijk Katalin operaénekes: Ha folyóvíz 

volnék és Fiuméből elindult... című népdalokat magá-

val ragadóan, kristálytiszta hangon énekelte. Az István 

a király c. rockopera ismert Krónikás dalát „Gyászba 

öltözött csillagom…” Búzás Gábor operaénekes teljes 

beleéléssel, gyönyörű hangon szólaltatta meg. Megle-

petésként Dijk Katalin és Búzás Gábor operaénekesek 

felkérték az ünnepség résztvevőit, hogy a Ha én rózsa 

volnék című népdalt velük közösen énekeljék el, ami 

igazán szívhez szólóan csendült fel.  

A Himnusz eléneklése után, a külső teremben gazdagon 

terített asztalok vártak bennünket, hogy együtt marad-

hassunk és rég nem látott honfitársainkkal beszélget-

hessünk. Köszönet ezúton is mindenkinek, aki önzetle-

nül támogatta az ünnepség sikerét! 

Október 27-én délelőtt 10 órakor kétnyelvű istentiszte-

letet tartottunk a németországi Evangelisches 

Gemeindezentrum in Karsau (Rheinfelden, Friedrich-

Kraft Str. 8.) templomában, a német Rheinfeldenben 

élő magyar közösséggel és a Kirchengemeinde St. Jo-

hannes németajkú gyülekezettel közösen, ahol a Sziget-

szentmiklósi Máté János Református Énekkar is 

közreműködödtt. A kórus meghívásának ötlete egyik 

gyülekezeti tagunktól, Debreczeni Istvántól jött, aki 

őket még Magyarországról ismerete. Az énekkar 1991-

ben alakult, elsősorban egyházi ünnepeken, s egyéb 

gyülekezeti alkalmakon szolgálnak, repertoárjuk mint-

egy 400 énekből áll, ez alkalommal a mi istentisztele-

tünkön (Goudimel, Kodály) zsoltár- és magyar népdal 

feldolgozásokat adtak elő. A kórusvezető Villányi And-

rea karnagy volt, zongorán Kérges Barnabás kísért. Az 

istentiszteleti liturgiát Vályi-Nagy Ágnes bázeli lelkész 

végezte, az igét Némethné László Tünde rheinfeldeni 

lelkész hirdette. Thomas Mürle (Vorsitzender des 

Ältestenkreises der Johannesgemeinde) pedig az igei 

részeket olvasta fel német nyelven. Csodálatos volt hal-

lani, ahogyan a három gyülekezet, az Istent dicsőítő 

énekeket, ki-ki a maga nyelvén, mégis teljes harmóniá-

ban zengte. A kórus nemcsak kedves ajándékkal lepte 

meg az istentiszteleten résztvevőket, hanem a német-

ajkú testvéreknek a Tavaszi szél vizet áraszat című nép-

dalt is megtanították. Köszönjük a kórusnak, hogy meg-

tiszteltek bennünket énekükkel!   

A rheinfeldeni magyar közösség szorgos asszonyainak 

és férfiaknak köszönhetően az istentisztelet után bog-

rácsban készült igazi magyar paprikás krumplit tálaltak 

fel ebédre. A gyülekezeteket a meghívóban kérték, 

hogy süteményt lehetőség szerint hozzanak, így édes-

ségből egy egész szobányi gyűlt össze – tényleg, mi 

szem-szájnak ingere!  

Ebéd után bá-

zeli városláto-

gatást szer-

veztünk a kó-

rusnak. Bázel 

nevezetessé-

geit Vályi-

Nagy Ágnes 

és Meszlényi 

Ria mutatta 

be. Köszönet illet minden szervezőt és segítőt!  

November 3-án, a reformáció emléknapja alkalmából 

úrvacsorás istentiszteletet tartottunk, és egyben Halot-

tak napjára is emlékeztünk, gyertyát gyújtva szeretette-

ink emlékére.  

December 1-én, ádvent első vasárnapján vendég prédi-

kátor érkezett hozzánk Genfből. Szabó Zoltán Levente, 
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egyetemi ösztöndíjas hirdette az igét, köszönjük mag-

vas bibliai gondolatait és életszerű példáit, versidéze-

teit. 

A 2019-es évben utoljára december 25-én, szerdán ka-

rácsonyi ünnepi úrvacsorás istentiszteletre kerül sor. 

Örömhír, hogy Vályi-Nagy Ágnes lelkész szeptember-

ben megkezdte az ötgyermekes Takáts család legna-

gyobb leányának, Rékának konfirmandus-oktatását, aki 

jövőre gyülekezetünkben szeretne konfirmálni.   

Köszönjük szépen Dr. Dudás Leventének a mindig 

nagyszerű zongorajátékát, az igéhez és alkalomhoz 

gondosan választott zenedarabokat; Meszlényi Riának 

és Róbertnek a szeretetvendégségek előkészítését, az 

úrasztalát díszítő virágokat és a gyülekezet iránti hűsé-

güket.  

Vályi-Nagy Ágnes lelkipásztornak hálás köszönettel 

tartozunk, hogy igazi jó pásztorként szeretettel, oda-

adással szolgálja gyülekezetünket, közösségünket! 

Istennek legyen hála, hogy gyülekezetünk nemcsak lé-

lekben, összetartozásban, de számszerűleg is gyarapo-

dik! 

Isten áldása legyen gyülekezetünkön, lelkészeinken, 

elöljáróinkon, hogy mindig Isten útján tudjunk járni! 

„a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja mikép-

pen.” (Mk 4, 24) 

Istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnapján 

10:30-kor. 

 Jan. 5, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes és 

gyermek-istentisztelet, Domahidi Nelli 

 Jan. 19, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

 Feb. 2, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes és 

gyermek-istentisztelet, Domahidi Nelli 

 Feb. 16, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes 

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

 Márc.15, vasárnap 10:30, Fekete Levente, nagyaj-

tai unitárius lelkész  

 Ápr. 5, vasárnap 10:30, Vályi-Nagy Ágnes és 

gyermek-istentisztelet, Domahidi Nelli 

 Ápr. 12, vasárnap 10:30, Húsvéti, úrvacsorás is-

tentisztelet, Vályi-Nagy Ágnes 

 Máj. 3, vasárnap 10:30, Beke Tivadadrné, Kristó 

Boróka zabolai református lelkész és 

gyermek-istentisztelet, Domahidi Nelli 

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

 Júni 6 - 7, Évadzáró konferencia Männedorf 

 Júni. 21, vasárnap 10:30, úrvacsora, Vályi-Nagy 

Ágnes 

Baden (Jenei András)  

A novemberi istentisztelet után tartottuk meg a 3 éven-

ként sorra kerülő közgyűlésünket a bádeni gyülekezet 

jelenlevő tagjainak részvételével. Többek között rövi-

den áttekintettük a pénzügyi helyzetünket, átbeszéltük 

a készülőfélben lévő flyer tartalmát, ami zürichi min-

tára készül. Itt szeretném külön megköszöni Szántó 

András zürichi elnök segítségét, amit a flyer előkészí-

tésében nyújt.  

Gyülekezetünk rendszeres istentiszteleti alkalmait min-

den hónap második vasárnapján tartjuk.  

Az elmúlt félévben a luzerni gyülekezettel közösen há-

rom alkalommal tartottunk bibliaórát, Domahidi Nelli 

lelkészünk jóvoltából Auensteinban. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy amióta a bádeni gyüle-

kezet a megújult Szövetség tagja, első alkalommal kon-

firmációs előkészítő is volt az idén ősszel gyülekeze-

tünkben. A konfirmáció a 2020. június 14-i, pünkösdi 

istentiszteletünk keretében lesz. 

Immár 4. éve annak, hogy Nelli vezetésével a gyerekek 

a decemberi ünnepi istentiszteletünkre egy kis karácso-

nyi műsorral készülnek, amire mindenkit szeretettel vá-

runk! 

Istentiszteletek: Baden, Parkstrasse - Römerstrasse 

sarkán található kis templomban 

 Jan. 12, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli 

 Feb. 9, vasárnap 16:00, Domahidi Nelli 

 Márc. 8, vasárnap 16.00, Domahidi Nelli 

 Ápr. 12, vasárnap 16.00, húsvéti istentisztelet úrva-

csorával, Domahidi Nelli 

 Máj. 10, vasárnap 16.00, Domahidi Nelli 

 Júni 6 - 7, Évadzáró konferencia Männedorf 

 Júni. 14, vasárnap 16.00, istentisztelet, konfirmá-

ció  

Az istentiszteletekkel párhuzamosan gyermekfoglalko-

zást tartunk. 

Bern (Gajdos Imre és Mónika) 

Az őszi félév mindig olyan gyorsan elszáll. Visszate-

kintve láthatjuk, hogy mégis milyen gazdag időszakban 

lehetett ismét részünk.  

Gyülekezeti évünk augusztus közepén kezdődött egy 

áldott évadnyitó hétvégével Leissigenben, ahol a Di-

ósdi Református Gyülekezet lelkészházaspárja, 

Pogrányi Károly és Mária tartott számunkra építő, el-

gondolkodtató előadásokat. Témánk a közösség volt, 

ami jelenleg nagyon időszerű szegmense gyülekezeti 

életünknek. Mióta rádöbbentünk még tavasszal 

Männedorfban, hogy a gyülekezeti növekedés nemcsak 

létszámbeli növekedés lehet, azóta azon vagyunk, hogy 
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elmélyítsük és erősítsük közösségünkben a Krisztus 

szerinti eggyé-tartozást. Ennek következménye az is, 

hogy havi rendszerességgel elindulhatott az a férfikör, 

melynek témája: „a férfi a Biblia tükrében”. A már mű-

ködő asszonykörünk ezen felbuzdulva ugyanezt a témát 

dolgozza fel női szemszögből. Fontosnak tartjuk, hogy 

minden tekintetben visszatérjünk az alapokhoz, a Bib-

liához. Hisszük, hogy minden fontos dolog, ami az élet-

hez, hívő egyénként és közösségként is szükséges, az az 

Igében mind megtalálható. Más kiscsoportos alkalma-

inkon is, mind bibliaórán, mind a házicsoportos, 

házaskörös beszélgetéseken, ez áll a középpontban. 

Egyetemi diákjaink száma az idén ismét bővülhetett, 

így Szilágyi Dénes vezetésével, ősszel beindult az ifjú-

sági bibliakör is. 

Kicsinyeink is lelkesen tanulják istentiszteletről isten-

tiszteletre az aranymondásokat. Emellett pedig novem-

berben és decemberben a Berni Magyarok Karácsonyi 

Ünnepségére „Túrmezei Erzsébet: Virágok a jászol kö-

rül” című kis darabjával készülünk, melyben a gyüle-

kezet zenészei, kórusa is részt vesz. Nagy öröm, hogy 

ebben a rövid 10 percben szinte az egész gyülekezetünk 

együtt szolgálhat kicsitől nagyig. 

Hálásak vagyunk, hogy minden félévben megtapasztal-

hatjuk mennyei Atyánk vezetését, munkáját. Dicsőség 

Neki érte! Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora 

és áldjon meg bennünket továbbra is! 

Istentiszteletek: Antonierhaus, Postgasse 62, Bern 

 Jan. 19, vasárnap a Házasság hétvége keretén belül 

tartjuk az istentiszteletet 16:00 órakor Ittigenben 

(Kirchgemeindehaus Ittigen, Schulweg 12, 3063 

Ittigen), Szedlák Tibor 

 Jan. 26, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor 

 Feb. 9, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor 

 Feb. 16, vasárnap 16:00, úrvacsora, Szedlák Tibor 

 Márc. 1, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Márc. 15, vasárnap 16:00, ökumenikus istentiszelet 

Nagy Norbert és Szedlák Tibor szolgálatával, majd 

1948-as forradalmi és szabadságharci ünnepség és 

megemlékezés 

 Márc. 22, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Ápr. 10, nagypéntek 16:00, úrvacsora, Szedlák Ti-

bor 

 Ápr. 12, húsvét 16:00, úrvacsora, Szedlák Tibor 

 Ápr. 26, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor 

 Máj. 3, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor 

 Máj. 10, vasárnap 16:00, Szedlák Tibor 

 Máj. 31, pünkösd 16:00, úrvacsora, Domahidi Nelli 

 Júni 6 - 7, Évadzáró konferencia Männedorf 

 Júni. 14, vasárnap 17:00, Szedlák Tibor 

 Júni. 28, vasárnap, 17:00, Szedlák Tibor 

Hittanórák: A vasárnapi istentisztelettel párhuzamo-

san zajlik a berni Antonierhaus freskó termében 

Domahidi Nelli lelkipásztor asszony vezetésével: 

 Feb. 16; Márc. 22; Ápr. 26 Júni. 28 

Bibliaórák: szerdánként, az Antonierhaus freskóter-

mében, 19:00-kor, Szedlák Tibor vezetésével: 

 Jan. 15,29; Feb. 5,19; Márc. 4,18; Ápr. 22,29; 

Máj. 13,27; Júni 10,17 

Imakör: szerdánként, 18:00 órai kezdéssel, a fenti 

bibiliaórák kezdete előtt: Jan. 29; Feb. 19; Márc. 18; 

Ápr. 29; Máj. 27; Júni. 17 

A közbeeső szerdákon házi-csoportot tartunk külön hir-

detés szerint. Érdeklődni lehet Gajdos Imrénél 

gajdosimre@hotmail.com. 

Egyéb rendezvények: 

 Feb. 22-én, szombaton 10.30-12.30-kor évi rendes 

közgyűlés az Antonierhaus freskótermében, 

 Ápr. 11 (nagyszombat) húsvéti brunch (délelőtt), 

külön hirdetés szerint. 

Genf (Teleki Gábor)  

Úrvacsorás istentisztelet: minden hónap 4. vasárnap-

ján a St. Légér kápolnában, 11:00 órai kezdettel: 

 Jan. 26; Febr. 23; Márc. 22; Ápr. 26; Máj. 24; 

Júni. 28 

Az istentiszteleteket szeretetvendégség követi 

 Ápr. 10-én nagypénteki istentisztelet szintén a ká-

polnában 

Istentiszteletek: minden hónap 2. vasárnapján a né-

met-svájci gyülekezeti házban (egy kivétellel), 11:00 

órai kezdettel: 

 Jan. 12; Feb. 9; Márc. 8; Máj. 10; Júni. 14 

 Márc. 15-én ökumenikus istentisztelet az 1848-as 

szabadságharc emlékére, amelyen Szabó Zoltán te-

ológus-lelkipásztor hirdeti az igét. 

 Jan. 19-én a St. Péter székesegyházban az EPG 

(Eglise Protestante de Genève) szervezésében, több 

genfi keresztény gyülekezettel együtt tartunk öku-

menikus istentiszteletet. 

Bibliaórák: minden hónap első és harmadik szombat-

ján, a német-svájci gyülekezeti házban 16:00 órakor: 

 Jan. 18; Febr. 1, 15; Márc. 7, 21; Ápr. 4, 18; Máj. 

2, 16; Júni. 6, 20. 

Címek:  

St. Léger kápolna: 20 rue St. Léger;  

file:///C:/Users/Peter%20Deak/AppData/Roaming/Microsoft/Word/gajdosimre@hotmail.com


 

8 2019. 2. félév Új levél 

 

 

Német-svájci gyülekezeti ház: rue J. Sénebier 8 

St. Bonifác templom: Ave. du Mail 20. 

Valamennyi összejövetelen Szabó Zoltán teológus-lel-

kipásztor fog szolgálni 

Luzern (Pató Erika) 

A második félévben először augusztus 25-én gyűl-

tünk össze istentiszteletre a luzerni Lukas Kirche-

ben. Köszönjük Szedlák Tibor szolgálatát és külön 

hálásak vagyunk azért, hogy ebben a félévben min-

den alkalommal rendelkezésünkre állt és nem kellett 

helyettesítést kérnünk.  

Köszönettel tartozunk Egger Éva testvérünknek is 

diakoniai munkájáért. Éva rendszeresen látogatja be-

tegeinket és az idősek otthonában élő tagjainkat, ál-

lapotukról folyamatosan beszámol és kér bennünket, 

hogy imáinkban ne feledkezzünk meg róluk. 

A badeni gyülekezettel karöltve két közös bibliaórát 

is tartottunk ebben a félévben. Köszönjük Domahidi 

Nelli lelkésznőnek, hogy ezt lehetővé tette - nemcsak 

lelki táplálékot, hanem helyet is biztosítva szá-

munkra. Örömmel értesültünk arról, hogy a közös 

bibliaórákat jövőre is rendszeresen megtarthatjuk az 

auensteini lelkészi hivatalban. 

A Lukas Kirche felújítása novemberben befejező-

dött. Még nyitott, hogy melyik termet fogjuk meg-

kapni januártól, de helyet mindenképp biztosítanak 

számunkra. Ha Isten éltet és megtart minket, még so-

káig fog magyar zsoltár felcsendülni a luzerni temp-

lomban! Reményeink szerint ebben segítségül lesz-

nek a szórólapok is, amelyek nem rég készültek el. 

A luzerni gyülekezet legfőbb feladata ebben a félév-

ben a soron következő gyülekezeti találkozó meg-

szervezése.  

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a hely és az 

időpont már adott. 2020-ban június 6-7. között kerül 

megrendezésre a már jól ismert, gyönyörű környezet-

ben Männedorfban. 

Istentiszteletek: Lukas Kirche, Morgartenstrasse 16 

 Jan. 26, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor 

 Feb. 23, vasárnap 11:30, Domahidi Nelli  

 Márc. 22, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor 

 Ápr. 26, húsvét vasárnap 11:30, Szedlák Tibor  

 Máj. 24, vasárnap 11:30, Domahidi Nelli 

 Júni 6 - 7, Évadzáró konferencia Männedorf 

 Júni. 28, vasárnap 11:30, Szedlák Tibor 

Bibliaórák: Az időpontokat e-mailben közöljük 

testvéreinkkel.  

St. Gallen  (Hieble Erika) 

Istennek hála, hogy az elmúlt félévben is megtarthattuk 

istentiszteleteinket. A szolgálatokat Oláh Edina és 

Hieble Erika lelkipásztorok végezték. Októberi ökume-

nikus istentiszteletünket Farkas Anna szolgálatával kö-

zösen tartottuk. 

Szeptemberben részt vettem a zürichi gyülekezet által 

szervezett női hétvégén. Áhítatok, beszélgetés, isten-

tisztelet, közös imádság és éneklés tette számomra is-

mét felejthetetlenné ezt a hétvégét. Kincseink – ről be-

szélgettünk és hallhattuk Urunk tanítását: mi is az igazi 

kincs, hol találjuk meg, mit teszünk azért, hogy meg-

szerezhessük Isten számunkra elkészített kincseit. Mé-

lyen megérintett az a tapasztalás, mikor a bibliodráma 

módszerének segítségével átélhettem, ismét rádöbben-

hettem arra, hogy Isten MINDENÉT odaajándékozta 

Nekünk. S milyen boldogság az, mikor ez a szeretet vá-

laszra talál. Ha felismerjük Őt és minden emberi, földi 

kincsünket elengedve Rá tudjuk bízni életünket, merjük 

Őt követni. 

Vajon az istentiszteleti közösség, a havonkénti találko-

zás KINCS-e számunkra? Át tudjuk-e adni azt a 

KINCS-et, amit Isten ránk bízott? Sokszor úgy érzem, 

hogy nem, hiszen a szórvány gyülekezeti lét sok min-

dent nem tesz lehetővé. Hiányosságaink vannak a gye-

rekekkel való foglalkozásban, hiányzik az éneklés, a 

kántor. Hiányzik a hétköznapi bibliaórák, találkozások 

lehetősége. Amink van, és amit tehetünk sokszor a bet-

lehemi istálló szegénységéhez hasonlítanak. S mégis, 

ott van a legnagyobb KINCS: Jézus, a Messiás. 

Megkérdeztük a gyerekeket, ki mire emlékszik vissza a 

vasárnapi istentiszteletekből: Brigittánkat Jákób lajtor-

jájának története ragadta meg: „ahol az angyalok lejöt-

tek a létrán és ott volt egy bácsi, aki kint aludt, de nem 

tudom miért. És akkor lejöttek az angyalok. Kaptunk 

egy kiszinezőt is és az tetszett.” Bátyját inkább a bemu-

tatott kísérletek érdekelték, míg nővére szívesen énekel 

a hazafelé vezető úton. A bibliai történetek megisme-

rése tetszett Benjáminunknak is és örömmel hallottuk, 

hogy vannak még olyan gyerekek, akik maguk is el tud-

nak mondani egyet-egyet közülük. Ez is nagy kincs! 

Számomra minden gyülekezeti tag - kicsitől nagyig - 

KINCS. Köszönöm, hogy Vagytok! 

„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet. És 

az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van 

ennek, mint az ezüstnek és nagyobb jövedelme, mint a 

színaranynak. Drágább ez a gyöngynél és semmi sem 

fogható hozzá, amiben kedved leled.” (Péld. 3, 13-15.)  
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Istentiszteletek: Kirchgemeindehaus Stephanshorn-str. 

25, St. Gallen 

 Jan. 19, vasárnap 15:00-kor évi rendes közgyűlés 

16:00 úrvacsorás istentisztelet, Hieble Erika  

 Feb. 16, vasárnap 16.00, Hieble Erika. 

 Márc. 15, vasárnap 16:00, ökumenikus istentiszte-

let, Hieble Erika és Farkas Anna katolikus hitoktató 

 Ápr. 19, vasárnap 16:00, Hieble Erika 

 Máj. 17, vasárnap 16:00, úrvacsorás istentisztelet, 

Hieble Erika 

 Júni 6 - 7, Évadzáró konferencia Männedorf 

 Júni. 21, vasárnap 16:00, Hieble Erika 

Zürich (Michna Krisztina)  

„Bizony tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség 

mindörökké. Ámen.” (Róm 11,36)  

Gyermekek hangja töltötte be a Grossmünster kápolnát 

szeptember második vasárnapján, amikor családi is-

tentisztelettel kezdtük az új tanévet. A nyári szünet után 

különösen örültünk a találkozásnak, beszélgetésnek, 

közös igehallgatásnak, imádságnak és éneklésnek. Új 

presbiterünk, Thalmeiner Tünde bizonyságtételét is 

meghallgathattuk, majd áldással indítottuk el szolgálati 

útjára a zürichi gyülekezetben. 

Egy héttel ezután 
Männedorfban tar-

tottuk kétnapos női 

csendeshétvégénket, 

melyen kincseinket 

hoztuk elő a múltból 

és a jelenből, s a jö-

vőre nézve a meny-

nyei kincsek gyűjté-

séről beszélgettünk. Az éneklés Gajdos Mónika zenei 

kíséretével, a szombat esti zeneterápia Cseri Beával, és 

a vasárnapi bibliodráma, majd istentisztelet Michna 

Krisztinával is ezeket a gondolatokat mélyítette. Nagy 

segítség volt Szántó Molnár Teca figyelmes gondosko-

dása a szállásfoglalással kapcsolatosan.  

Valamennyien lélekben feltöltődve tértünk haza család-

jainkhoz, hálát adva a lelket gazdagító napokért, s azóta 

is havonta egyszer lehetőségünk van találkozni valaki-

nek az otthonában. 

Szeptember 23-án ismét a göncruszkai gyülekezettel 

tarthattunk közös, gitáros istentiszteletet Hönggben, 

ahol Elke Rüegger-Haller lelkésznő fogadott minket. 

Sohajda Levente igehirdetése és beszámolója, valamint 

Kövecs Ágnes jótékonysági hangversenye, csodálatos 

zongorajátéka után szeretetvendégségen beszélgethet-

tünk egymással. Szívesen vittük magunkkal a 

göncruszkai mézeket is, melyekért adományt adva se-

gítséget nyújthattunk a Talentum Általános Iskola diák-

jai részére. 

Október 27-én ünnepi megemlékezésünk némiképp új 

formát öltött a Bruder Klaus templomban.  A katolikus 

szent mise után, mely ebben az évben nélkülünk zajlott, 

közös ebédre hívtak minket a cserkészek, melynek be-

vételével csapataik munkáját igyekeztünk támogatni. 

Ezután ünnepeltünk tovább a templomban, ökumenikus 

közösségben. Az alkalom több szempontból átgondo-

lásra késztetett bennünket, valamennyien úgy gondol-

juk, hogy új formát kell találni a katolikus testvéreink-

kel való találkozásra és ünneplésre. Alakulnak terveink 

a 2020-as évre nézve, melyet velük együtt egy ökume-

nikus délutánon szeretnénk elkezdeni, Isten igéjével. 

November 3-án a “Reformáció 500” és a “Zwingli év” 

programsorozat 

záróalkalmaként 

8+1 nemzet zü-

richi gyülekeze-

tei tartottak kö-

zös istentisztele-

tet a Paulus-

kirche-ben. A 

koreai kórus 

tagjainak angyali énekhangja, a spanyol közösség mo-

dern együttese és a színes ruhába öltözött afrikai ének-

kar különleges élménnyel gazdagított minket. Az ige-

hirdetés a János 17 alapján az imádság, a szeretet és az 

egység gondolataival foglalkozott, négy lelkész párbe-

szédes formában mondta el gondolatait. Végül az úrva-

csora vételében valóban egy gyülekezetként részesül-

tünk Isten kegyelmében. Hála legyen érte! 

November 10-i istentiszteletünkön mindnyájunk nagy 

örömére megkereszteltük Kósa Matthiast, Kósa András 

és Gáspár Boglárka kisfiát. Isten áldása kísérje legfia-

talabb tagunk életét! 

November 24-én hagyományos vasárnapi istentisztele-

tünkön rövid be-

szélgetésre is sor 

került a liturgián 

belül. Életünk 

sorsfordulóiról 

számolhattunk 

be egymásnak, 

miközben Géczi 

Szilvia csendes 

zongorajátékát hallhattuk. Ifjabb tagjaink eközben az 

Apostolok Cselekedeteiről írt könyv soron következő 

történetével ismerkedhettek meg egy másik teremben. 

Decemberben az adventi istentiszteleten az elveszett 

karácsony után kutattunk, s a gyermekek segítségével 
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és kedves műsorával igyekeztünk figyelmünket az ad-

venti várakozás lényegére irányítani. 

Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletünkön, mint egy 

kibővült családban, a badeni gyülekezettel ünnepelhet-

tünk együtt, amelyért különösen hálás a szívünk. 

Bibliaóráinkon István vértanú beszédével foglalkoz-

tunk, mindig tartalmas és mély beszélgetések alakultak 

ki. Szívesen voltunk együtt megszokott helyünkön. 

A Tarlós család továbbra is lehetőséget ad az usteri 

házi bibliaórákon a találkozásra, igehallgatásra, együtt-

gondolkodásra, amelyet egyre többen vesznek igénybe. 

Gyermekeink ebben a tanévben egy hitoktatóval is gaz-

dagodtak, Tarlós Dia, Dr. Orosz-Várkonyi Réka, és Te-

lekes Judit mellett Pálfi Éva is beállt a gyermek-isten-

tiszteleti szolgálatba. Nagy örömmel fogadjuk őt is, s 

valamennyi foglalkozásért igen hálásak vagyunk. 

Presbitériumunk rendszeresen találkozott az elmúlt fél-

évben is, s bizony mindig igen sok megbeszélnivalónk 

akadt. Valamennyien szorgalmasan kivesszük részün-

ket a tennivalókból. Sokféle feladat, megbízatás, isten-

tiszteleti találkozás lehetősége adatott meg nekünk az 

elmúlt hónapokban, s közben ámulunk Isten csodáin, 

hogy az alkalmi helyszínváltozások ellenére újabb és 

újabb emberek találnak meg minket. Szívből imádko-

zunk, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy min-

denki, aki keresztyén közösséget keres, otthonra leljen 

nálunk. 

Végezetül hálát adunk mindenért és kérjük, hogy le-

gyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata, aki ke-

zeink munkáját maradandóvá teheti! (Zsolt 90,17)  

Áldott legyen az Ő neve! 

Istentiszteletek: Helferei Grossmünster; Kirchgasse 

13, Zürich. Az istentisztelettel párhuzamosan gyerek-

foglalkozást is tartunk a Rosa Gutknecht teremben. 

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

tina 

 Jan. 26, vasárnap 16:00, Helferei, Domahidi Nelli 

 feb. 9, vasárnap 10:00, a Grossmünster nagytemp-

lomában. Közös istentisztelet a Grossmünster, a 

valdens gyülekezettel, Michna Krisztina 

 Feb. 23, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisz-

tina 

 Márc. 15, vasárnap 14.30 a Neumünster templom-

ban, Neumünsterstrasse 10. Ökumenikus istentisz-

telet a katolikus gyülekezettel, szolgál: Varga Pé-

ter, Michna Krisztina.  

Ünnepi műsor 1848. március 15. emlékére.  

 Márc. 29, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisz-

tina, utána gyülekezeti évi rendes közgyűlés 

 Ápr. 12, vasárnap 16:00, Helferei, húsvéti isten-

tisztelet úrvacsorával, Ferencz Árpád 

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

tina 

 Máj. 10, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisz-

tina 

 Máj. 31, vasárnap 16:00, Helferei, pünkösdi isten-

tisztelet úrvacsorával Michna Krisztina 

 Júni 6 - 7, Évadzáró konferencia Männedorf 

 Júni. 14, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisz-

tina 

 Júni. 28, vasárnap 16:00, Helferei, Michna Krisz-

tina 

Bibliaórák: Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13, 

szerda este 19.00 órai kezdettel, vezeti Michna Krisz-

tina 

 Jan. 22; Feb. 26; Márc. 25; Ápr. 22; Máj. 27;  

Júni. 24 

Házi bibliaórák fiatal édesanyáknak  

szerdán délelőtt 9.00 - 11.00, vezeti Michna Krisztina 

 Jan. 9; Febr. 6; Márc. 13; Ápr. 3; Máj.8;  

Júni. 12 

Házi bibliaórák Tarlós Andráséknál (Uster, 

Rehbühlstrasse 35 3. em, tel:. +41 79 853 4749 péntek 

este 19.00 – 21.00) 

 Jan. 10; Feb. 7; Márc. 6; ápr. 3; Máj. 8; Jún. 5
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