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Egy tékozló megtapasztalásai 

Egészen közel élt az Atyához, de valamiért másra vá-
gyott. 

Olyan mindennapivá vált számára, hogy az Atya szereti, 
hogy van mit egyen, van hol aludjon, van kiben bízzon, 
van kivel megbeszélje az útjait. Voltak örömei és voltak 
bánatai is az otthonában. Volt, amit szeretett, volt, amit 
nem. Hogy, hogy nem, egyik nap megszületett benne az 
elhatározás, hogy elmegy egészen messzire, hogy egye-
dül élhessen, önmaga uraként, hogy senki ne szóljon bele 
abba, hogy mit csinál, vagy mit nem csinál. Független 
akart lenni. Elkérte az örökségét, mert valamiből élnie 
kellett, s elindult. 

Hosszú utat tett meg. Sok mindent kipróbált. Nem törő-
dött a korábbi szabályokkal, élvezte, hogy azt tesz, amit 
csak akar. Egy élete van, szeretné minden pillanatát jól 
kihasználni. Egy darabig valóban szabadon és gondtala-
nul élt, bár a vagyona egyre jobban fogyott.  

Majd egészen váratlanul, egyik napról a másikra éhínség 
támadt az atyai háztól távol eső vidéken. Ezzel nem szá-
molt. Azt hitte, ha van elég pénze, s maga döntheti el, 
hogyan él, mindent kézben tud tartani. De ami történt, az 
felette állt akaratának.  Tehetetlenné vált, s rájött, hogy 

számos helyzet és életesemény adódhat az életben, 

ami felett nincs hatalma. Ez volt az első megtapaszta-

lása. 

Amikor elfogyott a pénze, és nélkülözni kezdett, el kel-
lett fogadnia a legalantasabb munkát is, csak hogy vala-
mivel megkereshesse a kenyerét. A disznók vályújából 
ette a maradékot. És ott, a távolban, ahogy arra emléke-
zett, hogyan élt az Atya mellett, elkezdett vágyakozni ar-
ra, hogy újra ott legyen vele.  

A távolság, és az idő változtatta meg a gondolatait? Vagy 
az, hogy bajba került, hogy szembesült határos voltával, 
hogy elszegényedett?  

Kellett a pénz is, de mindenekfelett az Atyja szeretete 

hiányzott, s az a biztonság, amit mellette érezhetett. 

Ez volt a második megtapasztalása. 

Még ha voltak is törvények, amelyeket be kellett tartania, 
rájött ott, a messzeségben, hogy ezek érte voltak. Hosz-
szas gyötrődés után elindult hazafelé. Pedig nem volt 
olyan egyszerű visszafordulni, beismerni, hogy egyedül 
nem megy, hogy kudarcot vallott. Tele volt megválaszo-
latlan kérdéssel a szíve. Vajon mit szól majd az Atyja? 
Visszafogadja vagy elküldi, mondván, ha maga akart 

boldogulni, s elvitte a házból, ami az övé, akkor éljen to-
vább, ahogy akar. Ezzel is számolnia kellett. Mégis re-
mélte, hogy van még visszaút. 

Amit Atyja közelében nem látott jól, ami egykor otthon 
terhes volt számára, az a távolból, időben és térben 
egyszercsak egészen másnak tűnt: értékesnek, biztonsá-
gosnak, kiszámíthatónak és reményteljesnek, a maga 
keskeny útjaival együtt. 

Fáradhatatlanul gyalogolt a hazafelé vezető úton, vitte 
egy mély belső vágyakozás, s egyre közelebb jutott az 
atyai házhoz. Félelemmel telve, mégis reménykedve vár-
ta a találkozást. Alig hitte, amikor messziről meglátta, 
hogy Atyja a kapuban vár rá, sőt elé siet, és felé tárja kar-
ját. Hát ennyire szereti őt? Nem haragszik rá? Tényleg 
visszafogadja?  

Leroskadt elé, és vállalva és kimondva mindazt, amit 
rosszul tett, szívből bocsánatot kért: az elégedetlenségé-
ért, a mindent jobban tudni akarásáért, a vagyon elveré-
séért, és a külön utakért. Atyja száját semmiféle szem-

rehányás nem hagyta el. Csak ölelte őt boldogan, és 

kimondhatatlanul hálás volt érte, hogy az elveszett 

gyermek megtaláltatott. Ez volt a fiú harmadik meg-

tapasztalása. 

Nem így a testvére, aki nem értette ezt az egészet. Hara-
gudott rá, és igen neheztelt Atyjára, hogy ezt a tékozlót 
visszafogadja. Nem tartotta igazságosnak a bánásmódot 
sem, hogy Atyja a távolból hazatértnek a legszebb ruhát 
adja, s olyan fejedelmi lakomát rendez, amelyben neki 
eddig még nem volt része. Pedig különben minden az 
övé volt, Atyja mellett részesedett mindenféle javakban, 
mégis égette a szívét ez a mondat: “ez az én fiam.” Atyja 

értette a hazatérő tékozlót, testvére nem. Ez volt a fiú 

negyedik megtapasztalása.  

De hátha megbékél majd, hiszen olyan  jó lenne jó test-
vérré válni! Mindig mások voltak ők ketten, egészen má-
sok. Az egyik nyughatatlan, a másik nyugodt, az egyik 
mindent felfedezni vágyó, a másik mindent elfogadó, az 
egyik szüntelen a saját akaratát véghezvinni akaró, a má-
sik mindig engedelmes. De most valahogy az otthon ma-
radó is kifakadt, szokatlanul viselkedett. Lehet, hogy ne-
ki is szüksége lenne egy másik útra, egy kis távolságra? 
Vagy ha alszik rá egyet, a “fiam, te mindig velem vagy, 
és mindenem a tiéd” elég értékes lesz ahhoz, hogy felül-
írja az ítélkezést és az ellenérzéseket? 



 
2 2020.1. félév  Új levél 

 

 

Bárcsak tudott volna örülni, hiszen az Atyától távoli, szé-
les utakon járó testvére hazatalált! 

Min segít a távolság, és mit old fel a közelség? Min segít 
a közelség, és mit old fel a távolság? Mit látok, ha eltávo-
lodom valakitől vagy valamitől, és mit gondolok, ha újra 
közel kerülök hozzá? 

A koronavírus okozta változások miatt hosszú ideig távol 
voltunk egymástól, s most ismét találkozhatunk. Vajon ki 
milyen utat járt be ez alatt az idő alatt? Szemléltük-e más 
perspektívából az életet? Rájöttünk-e valamire, amit az 
utóbbi időben elhanyagoltunk, pedig igazán fontosnak 
kellene lennie? Hogyan kezeltük azt a helyzetet, hogy 
nem vagyunk urai a történéseknek? Mit kezdtünk azzal a 
gondolattal, hogy akár pár héten belül véget érhet az éle-
tünk vagy szeretteink élete? 

Kezdetben talán kerestük a bűnbakot, szidtuk a késedel-
mes intézkedéseket, és a vélt vagy valós felkészületlen-
séget. Bosszankodtunk a tervezett utazások és programok 
kényszerű lemondása és a magány, a bezártság, vagy az 
iskolák bezárása okán ránk háruló feladatok sokasága 
miatt.  

Később talán kérdeztük Istent is, hogy miért engedi ezt, 
kutattuk az értelmét, a célját és elmélkedtünk a rohanó 
világnak megálljt parancsoló eseményekről, és benne a 
saját életünkről.  

Hogy is történt? Vádoltuk vagy kerestük Istent? Netán 
rájöttünk, hogy ezen az eseményen keresztül is Ő keres 
minket? 

Néha segít a távolság és a nélkülözés másként látni, 
nemcsak önmagunkat, hanem a másik embert, a közössé-
get, amihez tartozunk, és magát az Atyát is. 

Amikor egyik lelkészkollégám arról beszélt a koronaví-
rus miatti korlátozások idején kiküldött igehirdetésben, 

hogy meg kell ölelni a szenvedést, hogy elviselhessük, 
első hallásra  lehetetlennek tűnt a felszólítás. A szenve-
dést nem lehet szeretni. Tiltakoztam a lelkemben, hiszen 
kórházlelkészként annyi nyomorúsággal találkozom a 
kórtermekben. Hogy lehet a fájdalmat, a betegséget, a 
korlátozásokat szeretni? 

Hogy Krisztus is megölelte a saját keresztjét? De hiszen 
vért izzadt előtte a Gecsemáné kertben, hiszen kérte, 
hogy múljék el ez a keserű pohár, még ha el is fogadta 
aztán, hogy nem múlik el. 

Megölelte a keresztjét? Csak hátulról. Mert rászegezték. 
Igaz, odaadóan tűrte, nem tiltakozott, sőt imádkozott a 
nyomorúságot okozókért.  

Megnyilatkozása egyik pillanatban egészen emberi, a 
másikban pedig csodálatra méltóan emberfeletti. 

A keresztút szenvedés volt, távol vitt Istentől, a legmé-
lyebb elhagyatottságig, de egyetlen célja volt, hogy újra 
közel vihessen hozzá, ölelésre tárt karjába. Hogy vissza-
találjunk távoli útjainkról, mikor végre rájövünk, hogy 
nincs értelme az atyai ház elleni küzdelemnek. Az Atya 

értünk adta útmutató igéit, nem ellenünk, és értünk 

és velünk szenved Fiában, míg végre önszántunkból 

hazatérünk, és tapasztaljuk az otthonlét békességét, s 

hogy Isten mennyire szeret. Miénk lehet ez az ötödik 

megtapasztalás. 

Távolból közel. Az Isten nélküliségből a Vele való meg-
újult közösségbe. 

De jó hazaérni, de jó együtt lenni, de jó sorra venni, hogy 
a távolság mi mindenre megtanított minket, és de jó újra 
közel kerülve egymáshoz, értékelni mindazt, amire lehe-
tőségünk van, ami a miénk lehet, amivel határtalan ir-
galmából megajándékoz minket a mi Atyánk!  

Dr. Michna Krisztina lelkész

 

Őrségváltás az Új levél szerkesztőségében
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az 
ideje minden dolognak az ég alatt” (Préd 3.1).  

A fenti bibliai idézet Vályi-Nagy Ágnes bázeli 
lelkészünk május 24-i, interneten közölt igehir-
detésének volt az alapigéje, ami megerősített ab-
ban, hogy a három évtizedig végzett gyülekezeti 
lap szerkesztését leadjam. Ennek is rendelt idejét 
érzem. 

Kívánságom nem új keletű, hisz 2005-ben Szedlák Tibor 
akkori szövetségi lelkészünk átvette már egyszer a lap 
szerkesztését, ami 2008-ban jobb híján „átmenetileg” 
visszaszállt rám. Ez az átmenet egész az előző számunk 
megjelenéséig tartott, amikor többszöri megkeresésemre 
a Szövetség választmánya végülis Meszlényi Ria mellett 
döntött, aki szerkesztőbizottsági tagként eddig is értékes 
munkát végzett. Nagyon remélem, hogy ezúttal hosszabb 

távon is biztosítva lesz a lap fennmaradása; Isten 
adjon erőt és kitartást neki ehhez. 

A következőkben szeretnék röviden visszautalni 
a lap keletkezésére, ami röviddel az 1956-os for-
radalom eseményei utáni időszakra nyúlik vissza: 

Lemesi József református lelkész a második vi-
lágháború után, sebesültként került Svájcba. 
Amikor az 56-os forradalom leverése utáni ma-

gyar menekülthullám Svájcot is elérte, akkor ez az áldott, 
igen szerény ember elhatározta, hogy az érkezőket gyü-
lekezetekbe tömöríti. Ehhez a munkához rövidesen csat-
lakozott dr. Krüzsely József lelkész is és hihetetlen mun-
kabírással rövidesen már 15 helyen hirdették Isten igéjét. 
Az istentiszteleti alkalmakat egy maguk által, rozoga író-
gépen megírt és saját sokszorosítású levélben közölték a 
hívekkel. Így született meg az értesítő neve, „A levél”, 
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amit a későbbiek során mi is átvettünk. Az alábbi képen 
egy 1959-ből származó fejlécet láthatunk.  

Az alcímben szereplő „evangéliumi keresztyének” értesí-
tője nyilván a svájci nyelvhasználatra utal „Evangelisch-
reformierte Kirchen der Schweiz”, ami a magyar protes-
táns értelmezésnek felel meg. 

Hét gyülekezet részvételével 1980-ban megalakult a 
Svájci Magyar nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövet-
sége, aminek a tájékoztatója immár egy, a mai logóval 
ellátott, szintén „A levél” című lap volt. Ezt a lapot a Szö-
vetség területén szolgáló és először a HEKS, majd a 
svájci egyházak által támogatott magyar lelkészek készí-
tették, még mindig hagyományos írógépen. Először 
Szathmári László (Bázel) és Bán József (Zürich), majd 
Joób Olivér (Zürich), később pedig Péter Iván (Bern). A 
szerkesztőbizottságba Szöllősy Pál zürichi presbiter is 
bekapcsolódott és szinte haláláig végezte a korrektori fel-
adatokat. A későbbi lelkészeink is Szabó Emőke 
(Gümligen), Szedlák Tibor és végül Kókai Csaba (mind-
ketten Zürich) részt vállaltak a lap szerkesztésében. 

Emlékezetem szerint úgy 1985 körül kerültem be a szer-
kesztőbizottságba, amikor az első, még igencsak kezdet-
leges szövegszerkesztő programok kezdtek elterjedni. 
Házi számítógép még nagyon ritkaságszámba ment, így a 
munkahelyemen próbáltam az első szárnycsapásokat. 
Mai szemmel visszanézve ez igazi pionír-időszak volt, 
amikor a látható szöveg helyett egy programot írtunk, 
amibe az egyes szövegrészek voltak beágyazva. Egy má-
sik program ezt értelmezte és képernyőn megmutatta, 
hogyan fog kinézni a nyomtatás utáni szöveg. Minden 
egyes javítás nehézkes, izzadságos volt. 

Hálás vagyok ma is az akkori főnökeimnek, akik soha 
nem szóltak amiatt, hogy a munkahelyemen egyházi do-
gokkal is foglalkozom. Nem rejtettem én sem véka alá 
ezt az elkötelezettséget, de egy-egy nyomdai időpont 
előtt bizony hosszú órákat töltöttem a lap összebarkácso-
lásával. 

A korrektori munkát úgy végeztük, hogy a szerkesztőbi-
zottság rendszerint nálam jött össze, majd betűről-betűre 
átnéztük, megbeszéltük a szöveget, amit én másnap az 
irodában a fent leírt módon javítottam, majd vittem a 
nyomdába. Egy-egy megfogalmazáson, vagy szófordula-
ton sokat vitatkoztunk, amíg megtaláltuk a mindegyikünk 
által elfogadott változatot. Nem volt ritka, hogy késő éj-
szakába nyúlt egy-egy ilyen szerkesztőbizottsági ülés, 
amit egy kis harapnivalóval, egy pohár borral tettünk el-
viselhetőbbé.  

Ma nagy kényelem az online elérhető szinonima-szótár, a 
helyesírás automatikus ellenőrzése, a javítások távmun-
kával való elvégzése. Nagyon rövid idő alatt óriásit fej-
lődött a digitális technika, s ebben a fejlődésben már oda 
jutottunk, hogy az írott sajtó is lassan elveszíti jogosult-
ságát a weboldalak terjedésével szemben.  

Értesítőnk elsősorban a gyülekezetek történéseiről szá-
molt be; itt közöltük az istentiszteleti alkalmakat és bib-
liaórákat is. Egy ideig volt egy rovatunk, ahol a Kárpát-
medencei protestáns egyházakról közöltünk rövid hírvá-
logatást, Hieble Erika lelkész szerkesztett egy gyermek-
oldalt a vasárnapi iskolások részére, ahol egy-egy bibliai 
történet kapcsán kérdésekre kellett válaszolni, rajzolni 
vagy egy képet kifesteni.  

Egyik felejthetetlen emlékem Bütosi János egykori ame-
rikai református püspökkel kapcsolatos, aki nyugdíjas 
korában visszatért Debrecenbe, ahol újjászervezte a Ma-
gyar Reformátusok Világszövetségét és a teológián is ta-
nított. A világszövetség anyagi hátterét úgy teremtette 
meg, hogy egy ócska bőrtáskával a hóna alatt végigkilin-
cselte a Nyugat-európai egyházakat és gyűjtött, gyűjtött. 
Ez a szövetség, neki is köszönhetően, a mai napig óriási 
szerepet vállal a világ magyar reformátusságának össze-
tartásában. 

Történt, hogy Bütösi János egy svájci körúton járt és 
presbiterként én kísérhettem Zürichben. Egy dombtetői 
kerthelységben kérdezgetett arról, mivel foglalkozom, 
mire vagyok büszke. Meséltem neki az informatikában 
megélt sikerélményeimről, a gyermekeim iskolai ered-
ményeiről, végül pedig megemlítettem az „A levél” szer-
kesztését is. Ebben a pillanatban tágra nyílt az addig 
meglehetősen fáradt tekintete és alaposan kikérdezett 
minden ezzel kapcsolatos tapasztalatomról. Alig akartam 
elhinni, hogy a pici közösségünknek szánt szerény lap 
ekkora érdeklődésre tarthat számot egy világszerte ismert 
püspöknél, teológusnál. Azt sem tagadhatom viszont, 
hogy jól esett a dicséret. 

De vissza a kronológiához: 2015-ben a svájci egyház ne-
héz anyagi helyzetére hivatkozva megvonta a mi támoga-
tásunkat is, így tovább saját lelkészt nem tudtunk alkal-
mazni. Az addigi szövetség feloszlatta magát, majd 
ugyanazon a közgyűlésen létrejött egy új, az összes addi-
gi gyülekezetből álló, új alapszabállyal működő szövet-
ség, ezúttal minden külső segítség és alkalmazott lelkész 
nélkül. Ehelyett Isten különös kegyelméből minden helyi 
gyülekezethez külön-külön lelkész jelentkezett, aki min-
den szolgálatért helyettesítési díjat kap. A gyülekezeti ér-
tesítő nevét „Új levél”-re változtattuk. Változás követke-
zett be természetszerűleg a szerkesztőbizottságban is: a 
főszerkesztői tevékenységet én magam vállaltam addig, 
amíg megfelelő utódot nem találunk, a korrektori felada-
tokat pedig Hieble Erika lelkész, Meszlényi Ria bázeli 
presbiter és Sahin Klarer Emőke. Ugyanekkor a szövet-
ség eldöntötte, hogy az alacsonyabb nyomtatási költsé-
gek miatt Budapesten készüljön a sokszorosítás. A 
nyomtatás valóban olcsóbb lett, a minőség is kitűnő, de a 
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lap Svájcba való szállítása minden alkalommal kihívás-
nak bizonyult.  

Hálás vagyok szerkesztőségi társaimnak az építő javasla-
tokért, az igényes ellenőrzésért. Jó érzés volt tudni, hogy 
ha én nem is veszek észre egy-egy elütést, akkor ők biz-
ton javítják a hibát. Köszönöm nekik a hűséges együtt-
munkálkodást.  

Összefoglalva: mindenkinek megköszönöm a több, mint 
három évtized alatt végzett munkám során nyújtott segít-
séget, az egyszer-egyszer mégiscsak előforduló hibákkal 

szemben tanúsított megértést. Nehéz szívvel válok meg a 
feladattól, de ugyanakkor megnyugvással veszem tudo-
másul, hogy van utód, aki a lapot tovább viszi. Háttérbe 
vonulásom után az eddig legalább háromtagú szerkesztő-
bizottság meggyengül, így nagy szükség lesz egy új tag-
ra, aki a hiányt pótolja. Éppen ezért kérjük olvasóinkat, 

hogy aki úgy érzi, segíteni tudna a lap szerkesztésé-

ben, akkor jelentkezzen bátran a szerkesztőségbe. 

Tárt karokkal és nyitott szívvel várjuk! 

Deák Péter 

Köszönjük, kedves Péter! 
Dr. Michna Krisztina lelkész, Zürich  
A svájci magyar nyelvű protestáns gyülekezetek tagjai 
szeretnék megköszönni Neked éveken át tartó, odaadó 
munkádat! Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérjen továbbra 
is, s jelenléteddel gazdagíts még minket! Fogadd szere-
tettel a következő gondolatokat!  

Baden, Jenei András elnök 
„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, ha-
nem cselekedettel és valósággal.” (1Jn 3,18) 
Mikor azon elmélkedtem, hogyan is köszönjem meg rö-
viden sok éves szerkesztői munkádat, akkor Rád gondol-
va a „tevékeny” szó jutott eszembe. Aztán a „tevékeny” 
szó értelmén elgondolkodva, azt egy kicsit általánosnak 
találtam és a „cselekedett” szavunk ugrott be, mert talán 
az kicsit „biblikusabb”, jobban tükrözi számomra a szív-
vel-lélekkel elvégzett sok éves munkádat, a közösségért 
hozott önzetlen erőfeszítéseidet. 
Meggyőződésem, hogy nem csak én látom ezt így, ha-
nem velem együtt nagyon sokan mások is, többek között 
a badeni gyülekezetben téged ismerők is. Engedd meg, 
hogy ezúton megköszönjem szakértelmedet, amivel lek-
toráltad, javítottad és szerkesztetted a különböző írásokat 
az évek során! További jó egészséget kívánva, szeretettel 
üdvözöllek, András. 

Basel, Dr. Dudás Levente elnök 
Basel is besorakozik a hálálkodók sorába, nagy munkát 
végeztél mindig is a „Levél”-lel! Nekem már főleg az „Új 
Levél”-lel való problémáidból jutott, mindig bravúrosan 
oldottad meg. Köszönöm mindenki nevében, hogy tény-
leg nem adtad be a kulcsot mindvégig, míg nem találtunk 
egy utódot. Hálás szeretettel üdvözöllek, Levente. 

Basel, Vályi-Nagy Ágnes lelkész 
Én Téged már hosszú évek óta ismertelek, dolgoztunk is 
együtt. Bármiben kértem a segítséged soha nem utasítot-
tál vissza. Nyugodt, derűs maradtál, és nagyon segítő-
kész. Nem veszítetted el a türelmedet, se velem, se má-
sokkal. Kívánom Neked, hogy most, amikor végre nyu-
godtabb életet élhetsz, még sokáig élvezd türelmed ró-
zsakertjét – és örülj minden kötelesség nélküli, baráti ta-
lálkozásnak: velünk, s persze elsősorban a családoddal.  
Szeretettel: Ágnes. 

Basel, Meszlényi Ria presbiter 
Nem emlékszem, pontosan mikor ismerkedtünk meg, de 
tudom, ha a Deák nevet hallottam, mindig a haza bölcsé-
re gondoltam, persze Te a Péter vagy, a zürichi gyüleke-
zet egyik megtestesítője, a „A levél” főszerkesztője. Igen, 
mindkét munkádat Isten dicsőségére és a svájci magyar 
protestáns testvéreink szolgálatára hosszú évtizedeken 
keresztül önzetlenül és szemmel láthatóan örömmel vé-
gezted. Köszönjük! Most elérkezettnek láttad az időt, 
hogy feladatodat átadd nekünk, amiből nekem személy 
szerint is jutott. Elkezdtem a szerkesztést, de még mindig 
izgulok, míg át nem estem a tűzkeresztségen. Előre is kö-
szönöm szépen támogatásod, bölcs tanácsaid, ötleteid, 
segítséged, szóval a búcsú nem végleges! 
Szerintem az élet három legfontosabb tudománya: a teo-
lógia, a filozófia és a gasztronómia. Te mindhárom tu-
dományhoz közel állsz, az utóbbi tudásodat Pilisszentke-
reszten be is mutattad. Éppen ezért, ma már a Deák név 
hallatán, inkább a Péterre, mint a haza bölcsére gondo-
lok. Szívből kívánok Neked boldog örömteli éveket, jó 
egészségben szeretett családod körében! Isten áldása le-
gyen további életeden! Áldás, békesség! Szeretettel: Ria. 

Bern, Jónás Albert elnök 
Ha meg kellene mondanom, Péter, hogy mióta ismerlek, 
nem tudnám megmondani. Talán Te jobban tudod, mert 
még kisgyermek lehettem, amikor először találkoztunk… 
Széles mosolyod és a markáns szemüveged mindig fel-
tűnt nekem és jellegzetességeddé is lettek. Ahogy huszo-
névesen közelebbről megismertelek a számtalan, sokszor 
végeláthatatlan választmányi találkozóink során, hamar 
megláttam Benned azt az embert, aki személyválogatás 
nélkül mindig szeretettel fogadta embertársait. A „Levél” 
hosszúéves, később az „Új Levél” máig tartó főszerkesztő-
jeként is szükségünk volt a kedves, de kitartó biztatásod-
ra, hogy legyünk szívesek végre elküldeni a beígért be-
számolóinkat, hogy az újság rend szerint, lehetőleg még 
Karácsony előtt érkezzen meg a gyülekezeti tagokhoz. 
Magadat nem kímélve, nehézségektől nem tartva, végez-
ted az elvállalt feladatokat hűségesen úgy, hogy sosem 
vártál érte se hálát, se köszönetet. Krisztusért tetted Pé-
ter! Sokat tanultam ebből és mindig emlékezni fogok 
Rád, amikor nehéz vizeken kell eveznem és munkálkod-
nom a közösségért, de elsősorban Krisztusért.  Marad te-
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hát ennyi: köszönöm Péter! Isten gazdagon áldjon meg 
érte! Berti. 

Luzern, Egger Éva 
A legutóbbi beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy 
soha nem pályáztál „A Levél” szerkesztőségére, amit 30 
évig mégis csináltál, sem Debreczeni Zsolt halála után a 
szövetségi pénzügyek intézésére és könyvelésre, sem a 
zürichi gyülekezet gondokságára, amit 10 évig vittél, de 
valahogyan rád ragadt. Így hát csináltad.  
Köszönjük Péter, hogy megszervezted és másokkal 
együtt csináltad „A Levél” szerkesztését. Sok más gyüle-
kezet életéről és Magyarországról is fontos és érdekes in-
formációkat kaptunk. Vendégszereteted Käthyvel együtt 
szívből odaadó volt mindig! A Nyugat-Európai Protes-
táns Gyülekezetek tagjaként, mind a Presbiteri Konferen-
cián, mind az Európai Magyar Ifjúsági Konferencián 
Holzhausenban (Németország) részt vettetek.  

Isten áldjon minden munkádért! Péter, igazi vezető sze-
mélyiség vagy! Köszönjük és gratulálunk! Kívánunk Ne-
ked és Käthynek sok szép áldott és egészséges éveket! A 
luzerni gyülekezet nevében: Éva. 

St. Gallen, Hieble Erika lelkész 
St. Galleni gyülekezetünk nevében a következő igével 
szeretném megköszönni szolgálatodat: „Légy hű mindha-
lálig, és néked adom az életnek koronáját!” (Jel. 2,10) A 
hűség jut először eszembe, mikor „A Levél” szerkesztésé-
nek évtizedes munkájára tekintek vissza – mellyel meg-
ajándékoztál bennünket, olvasókat. Kitartásod, türelmed, 
odaszánt időd, szereteted áll „A Levél” minden egyes pél-
dányszáma mögött láthatatlanul. A Szövetség, a Svájci 
magyar nyelvű Protestáns Lelkigondozás iránti elkötele-
zettséged példa mindannyiunk számára. A szerkesztőbi-

zottság tagjaként rálátásom volt arra, mennyire sok tü-
relmet igénylő munkát végeztél, hiszen mi sokszor az 
utolsó percekben adtuk le beszámolóinkat. Számomra 
különösen is sokat jelentettek, a javítások apropóján néha 
éjszakákba nyúló telefonbeszélgetéseink. Figyelmessé-
ged, érdeklődésed, kedves szavaid hiányozni fognak – 
ami a szerkesztőbizottsági munkát illeti. Gondolatban 
azonban továbbra is „együtt munkálkodunk Istenünk 
szolgálatában”. Most, hogy ezt a munkát átadod, szívből 
kívánjuk Isten gazdag áldását további életedre, családod-
ra, szeretteidre! Erika. 

Zürich, Szántó András elnök 
Próbáltam visszaemlékezni, mikor is találkoztunk elő-
ször. Az biztos, hogy az első felvételemet Rólad a 2012-i 
karácsonyi istentiszteleten készítettem. Te akkor már rég-
óta a lap főszerkesztője voltál, és azóta is szorgalmasan 
alakítottad „A levél” és később az „Új Levél” számait. 
Ahogy többször említetted, a legnagyobb kihívás általá-
ban nem az oldalak összeállítása, a cikkek, a képek elhe-
lyezése volt, hanem az írások terjedelme. No, meg a ha-
táridők, hogy mindig időben elkészüljön az aktuális kia-
dás. „A levél” 2015 karácsonyán kapott számát őrizgetem. 
Szedlák Tibor vezércikkének címe azóta is elkísér, hi-
szen akkortájban kérdeztél, hogy lennék-e a gyülekezet 
presbitere? Néhány hónappal később pedig már Veled 
együtt vehettem részt az üléseken, és tervezhettük gyüle-
kezetünk jövőjét. Magam és a zürichi gyülekezet nevé-
ben ezúton köszönöm meg sokéves áldozatos munkádat. 
Kívánom, hogy a következő évek lapszámait is Veled 
együtt lapozgathassuk, és Veled együtt élhessük meg 
gyülekezetünk, szövetségünk gyarapodását. Ehhez kívá-
nok Neked jó egészséget és Isten áldását! Szeretettel, 
András. 

Gyülekezeteink életéből 

Bázel (Meszlényi Ria) 

Isten kezében  

„az igazak és bölcsek és azoknak minden cselekedetei Is-
ten kezében vannak;“ (Préd 9,3) 

Isten kezében, ez a bibliai idézet forgott régóta fejemben, 
kiegészítve Salamon király másik bölcseletével „Aki 
megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot, és 
a bölcsnek elméje megért mind időt, mind ítéletet;” (Préd 
8, 5). Igen, mi is próbáljuk megérteni az idők szavát, hisz 
egy próbával teli utat tettünk meg: vesztegzárban, napi 
személyes kapcsolatok hiányában, helyette a virtuális vi-
lághálón éltünk. Ki-ki, így vagy úgy, próbálta megma-
gyarázni a történteket. Vajon Isten rótta ránk mindezt? 
Ha igen, mi is a célja a Mindenhatónak ezzel a vírussal? 
De vajon elmélkedtünk azon is, hogy megtartjuk-e az Is-
ten által adott parancsolatokat? A Tízparancsolat első pa-
rancsa így szól: „Ne legyenek néked idegen isteneid én 
előttem.” (2 Móz. 20, 2.) „Ne imádd és ne tiszteld azokat; 
mert én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, 
aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és 

negyediziglen, akik engem gyűlölnek.” (2 Móz 20,5) Ne 
legyenek idegen isteneid, ez számunkra intő szó ma is, 
hisz a jelenvaló világban legtöbbünk istene a gazdagság, 
a vagyon, a pénz, azaz a Mammon.  

2019. december 25-én, szerdán 10:30 órai kezdettel, ka-
rácsonyi úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartot-
tunk, szokás szerint a Basler Münster (Bázeli Székesegy-
ház) Katharina kápolnájában. Dijk Katalin éneke (csángó 
altatódal) és Merk Tia kisleány szavalata (Ady Endre: 
Karácsony – Harang csendül...) gazdagították közös ün-
nepünket, amelyen több mint hatvanan vettünk részt. Egy 
az interneten meghirdetett közösségi összefogás alapján a 
ritka betegségben szenvedő erdélyi Bihar megyei Noelért 
ajánlottuk fel a tavalyi év utolsó perselypénzét, Debre-
czeni-Merk Tünde és családja kezdeményezésére. Kará-
csonykor a számos családi elfoglaltság miatt elmaradt a 
közös együttlét, a kávézás. 

A Bázeli Gyülekezet első féléve reményteli tervekkel in-
dult. 2020. január 5-én volt az idei első istentiszteletünk, 
ahol Vályi-Nagy Ágnes lelkipásztor hagyományosan az 
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év alapigéjét választotta, miszerint: „Hiszek, segíts a hi-
tetlenségemen!” (Márk 9, 24) A gyermek-istentiszteletet 
Domahidi Nelli református lelkész külön teremben tartot-
ta. Utána kötetlen formában, szeretetvendégséggel és 
koccintással kívántunk egymásnak Istentől megáldott 
boldog Új Esztendőt.  

Hirdetésünk szerint Vályi-Nagy Ágnes református lelkész 
két kivétellel minden hónap első és harmadik vasárnap-
ján tartott volna istentiszteletet, Domahidi Nelli reformá-
tus lelkipásztor február, április és május hónapok első va-
sárnapján pedig gyermek-istentiszteletet.  

A járvány miatt az 1848-49-es Forradalom és Szabad-
ságharc tiszteletére 2020. március 14-én a 
Münstersaalban a Bázeli Kulturális Magyar Találkozóval 
(KulturUngarBasel) karöltve tervezett ünnepségünkre és 
a másnapi istentiszteletünkre sajnos már nem kerülhetett 
sor. Így a régóta tervezett és várva-várt alkalmainkat sor-
ban le kellett mondanunk. Sajnáltuk a két erdélyi lelkész 
meghívásának elmaradását, március 15-én Fekete Leven-
te, nagyajtai unitárius lelkész hirdette volna az igét, má-
jus 3-án pedig Beke Tivadarné Kristó Boróka zabolai re-
formátus lelkésznő. Gyülekezetünkben a május 17-e, va-
sárnap ünnep lett volna, Takáts Réka konfirmációjára ké-
szültünk, amit őszre kellett halasztanunk. A június 6-7-e 
között szervezett évadzáró konferencia Männedorfban 
szintén nem valósulhatott meg. Trianon 100. gyászévén 
2020. június 6-án a Zwinglihausban a Bázeli Kulturális 
Magyar Találkozóval (KulturUngarBasel) közösen szer-
vezett megemlékezésre sem kerülhetett sor. Mind a 
templomi termet, mind a budapesti előadónkat (Domon-
kos László író, újságíró, televíziós szerkesztő) vissza kel-
lett mondanunk.  

Mégsem maradtunk a bezártság idején lelki táplálék nél-
kül, hisz a svájci magyar nyelvű lelkészeink úgy döntöt-
tek, hogy az internet segítségével hetente készülnek egy-
egy online-istentisztelettel, sőt még külön gyermek-
istentiszteletettel is, amelyeket a protestans.ch honlapun-
kon lehetett elérni.  

Az utolsó ilyen alkalomra június 7-én közösen készült 
szövetségünk 5 lelkésze: Domahidi Nelli, Hieble Erika, 
dr. Michna Krisztina, Szedlák Tibor, Vályi-Nagy Ágnes, 
ami különösen örömteli volt számunkra. „Emlékezzél 
meg a megtett útról!” (Mózes V. 8,2) volt a választott 
alapige gondolata: „Emlékezz vissza az egész útra, ame-
lyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, 
hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, 
mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy 
sem?” Ezúton is hálásan köszönjük munkájukat, és hogy 
jó pásztorként nem hagytak bennünket el. Természetesen 
hálás köszönet jár Vályi-Nagy Ágnes lelkésznek, aki 
gyülekezetünk tagjait rendszeresen telefonon felhívta és 
bátorította, és két alkalommal, május 17-én és május 31-
én (Pünkösd) pedig ő tartotta az online istentiszteletet, 
ahol dr. Dudás Levente zongorázott és énekelt. 

Nagy örömünkre 2020. június 21-én újra tarthattunk is-
tentiszteletet, az elővigyázatossági rendelkezések betartá-

sa mellett a Münster-
saalban, ahol ké-
nyelmesen elfértünk, 
utána együtt marad-
tunk a szeretetven-
dégségen, így lehető-
ségünk nyílott a nyári 
szünet előtt egymás-
tól elbúcsúzni. 

Köszönjük, hogy a Münster gyülekezet nagylelkűen átad-
ta számunkra a dísztermet és egyáltalán hálával tartozunk 
nekik, hisz nagy szeretettel befogadnak bennünket. 

Két nemzeti megemlékezésünket végül is sikerült meg-
tartanunk a szabadban, közösen a Bázeli Kulturális Ma-
gyar Találkozóval (KulturUngarBasel). Már a járvány 
előszelében, a tiltások bevezetésének kezdetén, Svájcban 
szinte egyedüliként úgy döntöttünk, hogy 2020. március 
14-én, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 172. 
évfordulója tiszteletére mégis megtartjuk a megemléke-
zést. Igaz, a központi nagy ünnepséget a bázeli Székes-
egyház dísztermében (Münstersaal) az ünnepi szónokkal 
együtt (Dr. habil. Zachar Péter Krisztián egyetemi do-
cens, történész, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) le kel-
lett mondanunk. De a Rosenfeldparkban mégis megszer-
veztünk egy rövid ünnepélyt Kopjafa koszorúzással egy-
bekötve. 

A 100. gyászév Trianon svájci összmagyar megemléke-
zést a Zwinglihausban szintén le kellett mondanunk. De 

ezúttal is úgy ha-
tároztunk, hogy 
2020. június 4-
én, csütörtökön 
mégis találkozunk 
szabadtéri par-
kokban, a korona-
vírus miatt hozott 
rendeletek és az 
egészségügyi sza-

bályok betartásával. 16:00-kor a Lange Erlen parkban, a 
Wiese folyó partja mellett gyűltünk össze, ahol 16:30-kor 
megszólaltak a harangok igaz csak a telefonokról, közö-
sen elénekeltük a Himnuszt, elmondtunk egy Miatyán-
kot, és meghallgattuk a megjelentek egy-egy szavalatát, 
versét, imáját, gondolatát Trianonnal kapcsolatban. 
20:00-kor újra találkoztunk a Kopjafánál (Rosenfeldpark, 
Basel, Peter-Merian Strasse 27), ahol 20:20-kor a Kárpá-
taljai Cserkészszövetség kezdeményezése szerint meg-
gyújtottuk az Összetartozásunk Tüzét. Utána közösen el-
énekeltük a Himnuszt, a régi magyar Himnuszt (Boldog-
asszony anyánk…), felolvastuk a trianoni döntés után a 
magyar püspöki kar által írt imát, és minden résztvevő 
honfitársunk elmondott egy imát vagy egy verset, eléne-
kelt egy dalt, vagy Trianonnal kapcsolatban egy rövid 
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beszédet mondott. Akik nem tudtak személyesen részt 
venni ezeken a megemlékezéseken, azok otthonukból az 
„Egy Miatyánk a magyarokért” imaláncba kapcsolódhat-
tak be.  

Reményeink szerint a nyári szünet után, szeptember 6-án 
megtarthatjuk istentiszteletünket, ahová nagy örömmel és 
szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait és mindenkit! Ta-
lán ismét minden a régi kerékvágásban haladhat. Isten 
adja, hogy úgy legyen! 

Dijk Katika operaénekes, dalos pacsirtánk, és férje Gerd 
hazaköltöztek Magyarországra. Isten áldását és minden 
jót kívánunk nekik új életszakaszukban! És persze min-
dig örömmel várjuk őket viszont gyülekezetünkben. 

Születések: 
„.Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümöl-
cse: jutalom.” (Zsolt 127, 3) 
2019. november 2-án megszületett Miklós Nóra Zsófia, 
Miklós Péter és Renáta első kisleányuk. 
2019. december 6-án megszületett legifjabb Bojti István 
Bojti István és Sarolta első kisfiuk. 
Isten áldása kísérje az újszülöttek életútját és a szülőknek 
sok örömet és boldogságot kívánunk gyermekeikben! 

Halálesetek: 
„Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én po-
rom felett megáll”. (Jób 19, 25.)  
Dr. Forgó Imre (1937. 09. 16.–2020. 01. 04.) elhunyt 
életének 83. évében, búcsúztatására és temetésére január 
15-én a Birsfelden BL temetőben került sor. 
Hóbor-Schläpfer Ferenc József (1938. 09. 10.–2020. 06. 
22.) elhunyt életének 82. évében, búcsúztatására és teme-
tésére július 1-én, a Hörnli temetőben került sor. 
A feltámadás bizonyosságával fejezzük ki őszinte részvé-
tünket a gyászoló családnak. Halottaink emlékét szí-
vünkben megőrizzük! 

Istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnapján 
10:30-kor a Basler Münster Katharinakapelle-ben 
(Münsterplatz 9, 4051 Basel, bejárat a Kerengőből)  
igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes lelkész 
gyermek-istentisztelet: Domahidi Nelli lelkész  
zongora: Dr. Dudás Levente 
 szeptember 6. felnőtt- és gyermek istentisztelet  
 szeptember 20. istentisztelet 
 október 4. istentisztelet 
 október 18. konfirmációi istentisztelet 
 november 1. felnőtt- és gyermek istentisztelet úrva-

csorával 
 november 15. istentisztelet 
 december 6. felnőtt- és gyermek istentisztelet  
 december 25. (péntek) karácsonyi istentisztelet úr-

vacsorával 
 2021. január 3. istentisztelet 
Esetleges időpontváltozás a honlapon olvasható 
www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/  

Baden  (Domahidi Nelli) 

Teljesítmény-centrikus világban élünk, melynek szabá-
lyai nincsenek ugyan papírra vetve, de mégis azt hirdetik, 
hogy annyit érünk, amennyit teljesítünk. Teret engedünk 
a versenyszellemnek, hajszoljuk magunkat, hogy ered-
ményekkel fitogtathassunk fontosságunkat, és amikor a 
programokkal teletömött naptárunkat forgatjuk, büszke 
elégedettséggel nyugtázzuk: teljesítünk! Mielőtt azonban 
felháborodnánk ezeken a gondolatokon, gyorsan ki is 
egészítem mindezt. Belém is belém ivódott, hogy teljesí-
teni kell, hűségesen és szorgalmasan elvégezni a ránk bí-
zott feladatokat, küzdeni és harcolni a célokért, eredmé-
nyekért. Bízatott ránk jócskán feladat, s tálentumainkkal 
gazdálkodunk vagy üzérkedünk bár, de leghőbb vágyunk 
azt hallani a Gazdától: „Jól van, jó és hű szolgám…” 

Viszont nagyon el lehet veszni a „teljesítés” útvesztőjé-
ben, el lehet rugaszkodni a tálentumokat kiosztott Úr 
rendelkezésétől, mert szem elől veszítjük, mind a küldő 
Úr, mind az embertársaink arcát, mert csak a munkára, az 
elvégzendő feladatra koncentrálunk. Az öntudatosan elő-
re haladó ember nem tud magának megálljt parancsolni, s 
ha akadályba ütközik, akkor is úgy vélekedik, hogy fon-
tosabb teendői vannak, mintsem megállni és a csendet 
keresni. Közben elfeledkezik a feladat öröméről, a 
tálentumok szépségéről, csak a teljesítendőre fókuszál. 
Sikertörténet lenne felismerni: nem annyit érek, amennyit 
teljesítek. E kényszer terhe alól való szabadulást a lépé-
seinket is irányító Urunk tudja megadni. Ezért adatik né-
ha a zűrzavarok után a csend, amelyben megszólalhat a 
halk és szelíd hang, mely óvatosan rávezet a megtett út 
értékelésére és átgondolására. E csend megélése volt a 
feladatunk a mögöttünk álló hetekben. Éppen ezért most 
nem számolok be tevekénységekről és teljesítésről, ha-
nem a csendben hálával áldozom a megállóért, a csen-
dért, az imádsággal eltöltött órákért, a megtett út meg-
vizsgálásáért és a feltöltekezésért. Mindezek mellett és 
fölött hálát adok, hogy „mindeddig megsegített minket az 
Úr.” 

Istentiszteletek: Baden, Parkstrasse - Römerstrasse sar-
kán található kis templomban minden hónap második va-
sárnapján - július és augusztus kivételével - délután négy 
órai kezdettel 
Igehirdető: Domahidi Nelli, lelkész 

Időpontváltozás és további részletes tájékoztató a honla-
pon www.protestans.ch/badeni-gyulekezet/  

Bern (Mózes Áron) 

Világos felhívás ez számunkra is, melyet hétről hétre 
gyakorlunk, próbálunk közösségben együtt megélni. Leg-
alábbis így volt ez idei nemzeti ünnepünk napjáig, a már-
cius 15-i istentiszteletig, amely az utolsó közös gyüleke-
zeti alkalmunk volt a koronavírus okozta szükségállapot 
beállta előtt.  
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Akkor talán még nem is gondoltuk, hogy közösségi 
együttlétünk hónapokon át ilyen drasztikus mértékben el-
lehetetlenül. Hála az Úrnak, hogy a Szövetség lelkipász-
torai minden vasárnap lelki eledellel szolgáltak, igehirde-
téseiket nagy szeretettel és hálával fogadtuk. Mindemel-
lett a kiscsoportos alkalmak hiánya hamarosan érezhető 
űrt hagyott a gyülekezeti tagokban. 

Erre keresett megoldást gyülekezetünk informatikusa, 
Bergsmann Attila, aki regisztrálta gyülekezetünket bérlő-
ként a jelenleg ingyenes Microsoft Teams telekommuni-
kációs felhő-szolgáltatásra. Ez egy web-szolgáltatás, 
amely alkalmas azonnali üzenetváltásra, képernyőmeg-
osztásra, valamint konferenciahívásra függetlenül attól, 
hogy melyik résztvevő éppen hol van. A szolgáltatás egy 
számítógépes, nyilvános Microsoft fiókkal ingyenesen 
letölthető kliens alkalmazással használható, bármely már 
bejelentkezett tag meghívása által.  

Egy-két teszt után már április elején házicsoportos talál-
kozóinkat ezen keresztül online tartottuk meg. A testvé-
rekkel hamar rájöttünk, miként tudjuk a technológia esz-
köztárát házicsoportunk javára fordítani. Sajnos a vacso-
rai asztalközösségről le kellett mondanunk, ugyanakkor 
olyan tagokat is üdvözölhettünk, akik gyermekek, késői 
munka, esetleg helybeli korlátozottság miatt korábban 

egyáltalán nem 
tudtak részt 
venni. Ez a faj-
ta rugalmasság 
lehetővé tette 
azt is, hogy 
lakhelytől füg-
getlenül, így 
Magyarország-

ról is az érdek-
lődők bekapcsolódhassanak alkalmainkba.  

A megszokott szerda esti 8 órát felváltotta a péntek esti 8 
óra. Annak ellenére, hogy mi a gyermekeink ágyba fekte-
tése miatt jó párszor csak később tudtunk csatlakozni, 
most ezt mindenféle probléma nélkül meg tudtuk tenni. 
Ebben az időszakban A keresztyén hit tanulmányozása 
című könyv sorozat 4. és 5. részét vettük, amely a misz-
szió és a tanítványság témákat tárta elénk. Az alkalom 
vezetője a bevezető imádság után, a szintén megszokott 
dicsőítést kihagyva, megosztotta képernyőjét a többiek-
kel és bemutatta a fejezet témáját igékkel és igemagyará-
zattal a könyv alapján. A fejezet végén pedig a témabeli 
kérdésekre válaszoltunk, illetve személyes tapasztalata-
inkat osztottunk meg. Véleményem szerint sokkal inkább 
sikerült mederben tartani a beszélgetéseket, mint a ha-
gyományos házicsoportokon, a témától sokkal ritkábban 
tértünk el. Ebben nagy segítségünkre voltak a vizuális 
eszközök, legtöbbször PowerPoint prezentációk formájá-
ban. Az alkalom zárásaként imaközösségben voltunk 
együtt. A fegyelmezett beszélgetés révén szinte mindig 
maradt idő személyes kapcsolattartásra, beszélgetésre is.  

Összefoglalva: nagyon hálás vagyok ezért a kezdemé-
nyezésért, az együttlétekért és Isten áldásáért, hiszen ez 
volt az egyetlen interaktív gyülekezeti alkalom, ami a ví-
rus miatti bezártság ideje alatt is megmaradhatott. Nekem 
sok támaszt és reményt adott. Különösen az jelentett so-
kat, hogy feleségemmel együtt vehettünk részt az alkal-
makon, ami korábban a gyerekek miatt megoldhatatlan 
volt. Mindezek mellett lehetőség nyílott arra is, hogy lát-
hassuk egymást a testvérekkel, megoszthassuk egymással 
örömünket, bánatunkat, majdnem mintha egymás mellett 
lettünk volna a megszokott módon. Én személyesen úgy 
éreztem, hogy bár fizikailag nem voltunk együtt, lélek-
ben együtt voltunk és Isten Szentlelke velünk volt min-

den igeolvasás, 
előadás, beszél-
getés során, mint 
ahogyan imakö-
zösségeinkben is. 
Áldja lelkem az 
Urat, hogy elké-
szítette számunk-
ra az együttlétet 
ezekben a korlá-
tozott, nehéz 

időkben is, az Ő igéjének tanulmányozására, hogy Vele 
és egymással közösségben lehessünk. 

Istentiszteletek: Antonierhaus, Postgasse 62, 3011 Bern, 
16:00 órakor, igehirdető: Szedlák Tibor lelkész. 
Július és augusztus kivételével, havi három istentisztele-
tet tartunk párhuzamos gyermekfoglalkozással. Nagy 
szeretettel várunk családokat! Szerda esténként váltako-
zóan bibliaórát, ill. házicsoportot tartunk. A részletes in-
formációkat és az egyéb gyülekezeti rendezvényeinket a 
következő honlapon közöljük: www.protestans.ch/berni-
gyulekezet/.  

Genf (Teleki Gábor) 

A Genfi Magyar Protestáns Gyülekezet ösztöndíjas teo-
lógus lelkipásztora a 2020/2021 egyetemi tanévre Bálint 
Szilárd a Kolozsvári Teológia 5. éves hallgatója lesz. 
Felvétele mint szabad hallgató a Genfi Egyetemre folya-
matban van, de lelkészünk Genfbe érkezésének dátuma 
eltolódhat, gyülekezetünk istentiszteleti és bibliaórai 
rendjét csak általános időpontokkal tudjuk megadni. 

 Első istentiszteletünk valószínűleg szeptember 27-
én, 11 órai kezdettel lesz a St Léger kápolnában ven-
dég lelkipásztor szolgálatával. 

 Október 1-től december 20-ig: 
A hónapok második vasárnapján 11 órakor istentisz-
teletet tartunk a német-svájci gyülekezeti házban. A 
hónapok negyedik vasárnapján 11 órakor úrvacsorás 
istentiszteletet tartunk a St. Léger kápolnában. 

 Október 25-én ökumenikus istentiszteletet tartunk 
katolikus testvéreinkkel a St Bonifác r.k. templom-
ban. 
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 A június 14-re tervezett, a koronavírus miatt elma-
radt közös istentiszteletet a német-svájci gyülekezet-
tel az ősz folyamán pótoljuk. 

Bibliaórák: minden hónap első és harmadik szombatján, 
16:00 órakor a német-svájci gyülekezeti házban. 

Címek:  
St. Léger kápolna: Rue St. Léger20  
Német-svájci gyülekezeti ház: Rue J. Sénebier 8 
St. Bonifác templom: Ave. du Mail 20. 
További információk honlapunkon  
https://genfi-protestans.com/ 

Szabó Zoltán (Genf): Keserédes idő 

Természetesen más jelző is szerepelhetne a címben. Pél-
dául a Szentírásból vett gondolattal, rendelt idő. Bizony, 
igaza van a Prédikátornak, mikor azt mondja: A jó na-
pokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy 
ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne ta-
lálja ki, mi következik. (Préd 7,14) 

Kicsit még benne, kicsit visszatekintve, mégis érdemes 
meglátni a megváltozott körülmények között is Isten 
csodáit, gondviselését. Kezdve azzal, hogy a rendelkezé-
semre álló információk szerint a genfi magyar protestáns 
közösségből senki nem fertőződött meg a vírussal, foly-
tatva azzal, hogy bár itt-ott barkácsolás jelleggel, de meg 
tudtuk tartani mégis alkalmainkat. Természetesen új for-
mában, a virtuális térben, annak minden előnyét és hátrá-
nyát is megtapasztalva. 

Tényszerűen: A szokásos havi két bibliaóra és ugyancsak 
két istentisztelet helyett így minden héten volt mindkettő, 
beleértve azokat a töredék heteket is, ami például ötödik 
vasárnap lett volna a hónapban. Az első időszakban még 
csupán az igehirdetés szövege, illetve a bibliaórai igéhez 
kapcsolódó gondolatok írott szövegét küldtük szét a leve-
lezőlistánkon szereplő címekre, később elkészültek a 
prédikációk videó felvételei, valamint új műfajt is kipró-
báltunk, a különböző internetes csatornák segítségével 
innen Genfből beszélgethettem egy-egy igeszakaszról 
azokkal a tanárokkal, akik a budapesti teológián oktató-
im, és ezeket a beszélgetéseket osztottam meg bibliaórai 
együttléteink idejében. 

Vannak szép számok, visszajelzések. Értelemszerűen 
örültek ennek a lehetőségnek azok, akik egy ideje már a 
járványügyi rendelkezésektől függetlenül sem tudtak el-
jönni közösségünkbe egészségi állapotuk, vagy más ok 
miatt. Ez a szolgálat nem csupán Genfbe jutott el, hanem 
Lausanne-ba, Párizsba, de még Svédországból is reagál-
tak. Összességében körülbelül háromszor annyian nézték 
meg a felvételeket, mint ahányan rendszeresen eljönnek a 
gyülekezeti alkalomra. 

Nem hallgathatom el azonban a megoldás árnyoldalait 
sem. Felszerelésem, „technikám“ itt nem volt, ezért a kép 
és a hang minősége nem volt minden esetben kifogásta-

lan. Ezen túl lehet lépni ilyen rövid időszakban, azonban 
hosszabb távon figyelembe kell venni. 

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy hiába volt háromszo-
ros így a gyülekezeti létszám, a többség a videókat csu-
pán egyharmadáig, feléig, háromnegyedéig nézte meg. 
Valamint egyszerre telt meg az online tér számtalan ma-
gyarországi, erdélyi istentiszteleti alkalom közvetítésé-
vel. 

Az összegzés azonban számomra egyértelmű: Az Úrnak 
adok hálát, hogy megpróbált minket, de megoldást is 
adott! 

Luzern (Szilágyi Szabolcs)  

„Eredj, népem, menj be szobádba, és zárd magadra az 
ajtót! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr 
haragja.”   (Ézsaiás   26,20               )                      

Minden tekintetben más volt 2020 első féléve, mint 
ahogy azt bárki eltervezhette volna még előző év vége tá-
ján. Ahogy mondani szokták - ember tervez, Isten végez. 
De hogy így végez, azt legkevesebben gondolhatták ko-
molyan, még 2020. február utolsó napjaiban sem, amikor 
gyülekezetünk tagjai az istentisztelet végét követően egy 
jól sikerült kávézással, süteményezéssel egybekötött ba-
ráti beszélgetés zárultával búcsút intettek egymásnak. 
“Egy hónap múlva találkozunk, vigyázzatok magatokra 
és maradjatok egészségesek” - köszöntünk el egymástól a 
viszontlátás reményében. De a dolgok szédítő sebesség-
gel megváltoztak és pillanatok alatt bezárt ajtók mögött 
találtuk magunkat. Kint vihar tombol, parányi koronás 
valamik megfertőzték a levegőt, az utcákat, van, aki még 
a levelet is gumikesztyűben veszi ki a postaládából, hisz 
vírusos (vagy nem is, mittomén, de azért jó alaposan ke-
zet mosok utána és csak 4 nap után bontom fel, mert ezek 
a kis vackok több napig is túlélnek, azt mondják. De ha 
nem, sebaj, inkább legyünk óvatosak!).  

Érdekes, hogy azok az emberek, akik eddig azzal pattin-
tották le magukról a hit kérdését, hogy nem tudnak hinni 
olyanban, akit még csak nem is láttak, egyszerre meg 
voltak győződve arról, hogy még ha láthatatlan is, de 
mindenhol vírus van. Bizonyosan nem erre gondolt Jé-
zus, mikor azt mondat: „Boldogok akik nem látnak és 
hisznek.” (Jn 20,29) 

Azok, akik eddig csak húsvétkor és karácsonykor voltak 
kicsit vallásosak, vagy még akkor sem, elkezdtek bibliai 
idézeteket olvasni és meghallgatták Böjte Csabát a 
fészbukon, hátha ő tud valami magyarázatot. Kicsivel 
több idejük volt rá, hiszen nem lehetett soppingolni. Zu-
hanó repülőn nehéz ateistának maradni, nemde? 

Nem szeretném elbagatellizálni az elmúlt 3-4 hónapot, 
hiszen sokunkat nagyon kellemetlenül érintettek a korlá-
tozások, megterhelő volt mind lelkileg, mind testileg, fő-
leg idősebb testvéreinknek, aki nem láthatták szerettei-
ket, nem ölelhették unokáikat. Vagy azok, akiknek már 
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ezelőtt is volt egy alapbetegségük és retteghettek a 
COVID-19 által okozott szövődményektől. Vagy az ösz-
szezárt családok, ahol legyen bármilyen jó is a viszony 
normális időkben, az összezártság hatására pszicho-
kötéltánccá (amihez jobb esetben a hit adja a védőhálót) 
változtak a napok. És azok, akik elvesztették munkáju-
kat, vagy a rövidített munkarendnek köszönhetően szű-
kösebbé váltak az amúgy is szűkös anyagi kereteik. So-
káig sorolhatnám még, és a valóban megbetegedetteket 
eddig nem is említettem. 

Látnunk kell ugyanakkor a koronavírus pozitív mellékha-
tásait is:  

- a természet végre fellélegezhetett kissé, mivel sikerült 
kevesebb széndioxidot a levegőbe pöfögnünk. 

- remélhetőleg többen találták meg az Istenhez vezető 
utat a vírussal összefüggő események hatására. 

És ami nekünk, svájci magyar protestánsoknak talán a 
legfontosabb: végre megmutatkozhatott szövetségünk va-
lódi ereje, értelme. Szép/normális időkben sokszor haj-
lamosak vagyunk elfelejteni, hogy miért is van a Svájci 
Magyar nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége. 
Néhányan hajlanak úgy gondolni, hogy ez csak egy gitt-
egylet, ahol azon megy a vita, hogy éppen ki rágja meg 
gittet. Mikor azonban a templom épületének fizikai 
ajtajai bezárultak, szövetségünk tagjai összefogtak, és 
megnyitották az internetes templomunk ajtajait, ahol nem 
„hat kis gyülekezet szövetsége” (idézet a honlapunkról) 
voltunk, hanem egy nagy, virtuális gyülekezet, aki az in-
ternetnek hála a világ minden részén, ahol magyarok él-
nek, megmutathatta, hogy mennyire értékes és kiváló lel-
készeink vannak, akik nem csak a felnőttek, de a gyere-
kek nyelvén is kitűnően értenek.  

Hálás köszönet lelkészeinknek, és a háttérben dolgozók-
nak a színvonalas internetes istentiszteletekért és a szer-
vezésért. Hiszem, hogy ily módon sokkal több Svájcban 
élő magyarhoz jutott el Isten igéje, mint jutott volna ak-
kor, ha a templomok nyitva maradnak. Mondjuk ki bát-
ran: jó reklám volt ez nekünk. Remélhetőleg jönnek majd 
új tagok is, akik ezeknek az internetes igehirdetéseknek 
köszönhetően hallottak először gyülekezeteinkről. Azon 
is el kell gondolkodnunk, hogy folytatnunk kellene az is-
tentiszteleteink internetes terjesztését.  

Köszönöm neked Uram, hogy behúztad rohanó életünk 
kézifékjét, ha még csak pár hétre is, de megállhattunk, 
elgondolkozhattunk. Megmutattad nekünk, hogy a ha-
talmunkba és pénzbe vetett hitünk egy ilyen kis vírus ál-
tal vetett gáncsban is képes megbotlani. Hogy mennyi 
minden, amit eddig nélkülözhetetlennek gondoltunk, va-
lójában nem is szükséges.  

Köszönöm, hogy új utakat mutattál, hogyan építsük, nö-
veljük gyülekezetünket. Add, hogy ne múljon el ez az 
időszak nyomtalanul és emlékezzünk azokra a jó dolgok-

ra is, amiket felfedezhettünk és megélhettünk ezekben a 
rendkívüli időkben.  

Szívből kívánom, hogy hamarosan visszatérjen az élet a 
normális medrébe, és újra a templomban hallgathassuk 
az Igét.  De azért kicsit titkon remélem, hogy nem min-
den lesz ugyanolyan, mint régen... 

A luzerni gyülekezet életéből 

Luzernben havi rendszerességgel tartunk magyar nyelvű 
protestáns istentiszteletet a Lukaskirche-ben. A gyüleke-
zetünk életét érintő minden fontosabb eseményről a gyü-
lekezet Facebook profilján lehet tájékozódni, melynek 
címe: Luzerni Magyar Protestáns Gyülekezet 

Luzernben 2020. január 26-án tartottunk istentiszteletet, 
amelyen Szedlák Tibor hirdette Isten igéjét, február 23-
án pedig Domahidi Nelli lelkész hirdetett Igét 
Luzernben.  

Február 25-én a badeni gyülekezettel közösen bibliórán 
vettünk részt Domahidi Nelli lelkész irányításával. A fel-
nőtt bibliaórával párhuzamosan gyerekfoglalkozás kere-
tein belül a kisebbek történelemórán vehettek részt, ahol 
a magyar Szent Koronáról hallgathattak meg előadást.  

Márciustól sajnos nem volt lehetőségünk istentisztelete-
ket tartani. Isten segítségével június 28-án 11:30-tól újra 
tarthattunk istentiszteletet.  

Az idei männedorf-i évadzáró konferenciát, melyet ebben 
az évben a luzerni gyülekezet szervezett volna, az ismert 
okok miatt le kellett mondanunk. Jövőre szeretnénk újra 
megrendezni, az eredeti terveknek megfelelően. Végle-
ges időpont még nincs, de remélhetőleg a karácsonyi ki-
adásban a 2021-es konferencia időpontjáról és helyszíné-
ről is be tudunk majd számolni.  

Augusztusban a luzerni gyülekezet vendége lesz Sipos-
Vizaknai Gergely Alsógöd, Felsőgöd és Sződliget refor-
mátus gyülekezeteinek lelkipásztora és családja, melynek 
keretén belül augusztus 16-án egy istentisztelet terve-
zünk amelyen Sipos-Vizaknai Gergely hirdeti majd Isten 
igéjét. Az igehirdetésre a többi svájci magyar gyülekezet 
tagjait is szeretettel várjuk. Részletes időpontot hamaro-
san küldünk.  

Érdemes tudni, hogy Sipos-Vizaknai Gergely lett volna 
az idei konferenciánk meghívott előadója, illetve ő lesz a 
2021-es konferencia előadója is. 

A luzerni gyülekezet hálás szívvel és szeretettel emléke-
zik meg Kocsis Lajos testvérről, aki hosszú betegség után 
január 24-én tért meg Teremtőjéhez. Kocsis Lajos 1956-
ban érkezett Svájcba családjával, amikor még csak 9 éves 
volt. Lali bácsi élete végéig gyülekezetünk odaadó tagja 
volt. Isten nyugtasson, kedves Lali bácsi! 

2020 augusztusától, ha Isten is úgy akarja, megint havon-
ta tartunk istentiszteletet a Lukaskirche templomtermé-
ben. 
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Istentiszteletek: Lukas Kirche, Morgartenstrasse 16 
Minden hónap negyedik vasárnapján 11:30-kor 
Igehirdetők: Szedlák Tibor / Domahidi Nelli lelkészek 
A részletes információkat és az egyéb gyülekezeti ren-
dezvényeinket a következő honlapon közöljük: 
www.protestans.ch/luzerni-gyulekezet/ 

St. Gallen (Hieble Erika)  

2020-ban az évet a megszokott istentiszteleti rend szerint 
kezdtük, semmit nem sejtve arról, hogy hamarosan kata-
pultálni fogunk ebből a kényelmes helyzetből. Ki gon-
dolta volna még januárban, hogy a március 15-ét is ün-
neplő Istentiszteletet gyülekezetünk WhatsApp-os cso-
portján keresztül fogjuk tartani, és hogy ez a fajta gyüle-
kezeti kommunikáció egészen júniusig elhúzódik. Vasár-
naponta ment a körkérdés: ki hol „járt” istentiszteleten, 
honnan hallgatta az online igehirdetést. Érdekes volt fel-
fedezni, hogy a szórványgyülekezeti lét havonta egy is-
tentisztelete mellett sokunknak megvan az igénye arra, 
hogy a gyökereknek számító gyülekezeteket látogassuk 
meg – elsősorban ott, ahol már korábban is működött a 
vasárnapi istentiszteletek élő közvetítése. Számomra 
nagy ajándék volt több lelkipásztor testvéremet hallgatni 
– nem csak a Szövetségen belül, hanem virtuálisan bejár-
va számos más gyülekezetet is. Jó volt belepillantani az 
Ő életükbe, az Ő küzdelmeikbe, részt venni olyan cso-
portos alkalmakon hetente, amire „normális esetben” 
nem lett volna lehetőségem. Mikor tudnék én hétfőnként 
Budapestre ruccanni egy bibliaórára, vagy a világ másik 
oldalán felhangzó énekeket élőben ott Kanadában együtt 
énekelni? Lelket erősítő volt átélni ezt a különleges kö-
zösséget, és bizony szomorúság fogott el, mikor azt hal-
lottam itt-ott, hogy ez lesz az utolsó online istentisztelet – 
mindenki visszatér a saját kis körébe... 

Amikor megszületett a gondolat lelkészkollegáim részé-
ről, hogy osszuk fel magunk között az istentiszteleteket a 
Szövetségen belül és máshol is lázasan fogtak hozzá kol-
legáim az istentiszteletek közvetítéséhez – megfogalma-
zódott bennem az a kérdés, hogy mi lesz a gyerekekkel. 
Talán azért is, mert itt St. Gallenben minden istentisztelet 
szerves része a gyerekekkel való foglalkozás. A kettő 
összefonódik. Aztán kaptam WhatsApp-on egy szép éne-
ket Abigéltől, ahol nekem zongorázott, s talán ez volt az 
a pillanat, mikor megszületett a szívemben az online 
gyermek istentisztelet ötlete. 

Gyermekkori emlékeim, élményeim elevenen élnek ben-
nem. A gyermekkorban tanult aranymondások, a sok-sok 
ének és a rengeteg színes bibliai történet olyan alapot ad-
tak, amire egy egész életet fel lehet építeni. Ezért is volt 
nehéz elfogadni azt, hogy a havonta egyszeri istentiszte-
let és a hittanóráknak nem nevezhető nyugat-európai val-
lásoktatás nem fogja megadni fiamnak azt, amiben ne-
kem részem lehetett. De mint tudjuk, erre Istennek az a 
felelete: Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, any-

nyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én 
gondolataim a ti gondolataitoknál. (Ézsaiás 55,9) 

11 éves fiam 
kezébe vette a 
kamerát, s mivel 
már szereplő-
ként ismerte a 
filmezés világát, 
lelkesen lett 
operatőr. Meg-
látásai, ötletei 
gazdagították az 
eléggé amatőr 

lehetőségemet. Én pedig szívből örültem minden egyes 
alkalommal a kamera elé ülni, mesélni, énekelni, tovább-
adni mindazt, amit én is kaptam! Több órás felvételek 
munkája áll a háttérben és hálásan köszönöm 
MINDENKINEK a segítségét! Köszönöm a szülőktől jö-
vő visszajelzést – hiszen sem a felcsillanó örömöt, sem 
az ásító unatkozást nem láthattam a gyermekek szemé-
ből.  

Már az első felvételnél tisztában voltam azzal, hogy ezt a 
szolgálatot a St. Galleni gyülekezet anyagilag nem tudja 
fedezni. Ennek ellenére belefogtam. Azt gondolom, hogy 
vannak helyzetek, mikor sem idő, sem lehetőség nincs 
fontolgatásra, alkudozásra - ebben Pál apostol példája állt 
előttem. Hálás vagyok, hogy a Szövetség részéről több 
gyülekezet is adományát kínálta fel. Köszönöm szépen! 
S talán ez lehetőséget nyit arra is, hogy a „korona-
korszak” után ne kelljen azt mondani: ez volt az utolsó.  

„Áldás, békesség” – most írott formában is nagyon nagy 
szeretettel gondolok RÁTOK: Kisebbekre és nagyobbak-
ra, ott Svájcban, Németországban vagy a világ bármely 
tájékán élőkre. Isten áldjon meg Benneteket nagyon gaz-
dagon! 

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsá-
tok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, 
mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, 
mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. 
Ekkor Jézus átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket. 
(Márk 10, 14-16). 

Istentiszteletek: Kirchgemeindehaus, St. Gallen 
Stephanshorn-str. 25 
Minden hónap negyedik vasárnapján 16:00-kor 
Figyelem! Szeptemberben az őszi iskolaszünet miatt a 
harmadik vasárnapon. 
Igehirdető: Hieble Erika lelkész 

A részletes információkat és az egyéb gyülekezeti ren-
dezvényeinket a következő honlapon közöljük: 
www.protestans.ch/st-galleni-gyulekezet/ 
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Zürich (Michna Krisztina) 

A 2020-as évet januárban ökumenikus közösségben 
kezdtük zürichi magyar katolikus testvéreinkkel, igeolva-
sással, taizé-i énekek éneklésével, közös imádsággal és 
sok beszélgetéssel. A kötetlenebb liturgia, az interaktív 
alkalom sokak számára újdonságként hatott, de nagysze-
rű beszélgetések alakultak ki kisebb csoportokban. Örö-
meinket, bánátainkat és kéréseinket is papírra vetettük, 
majd az újévre kapott igés képeslapokhoz kiadott kérdé-
sekre kerestünk együtt feleletet.  

Az alkalmat követő szeretetvendégségen még hosszan, jó 
hangulatban beszélgettünk egymással. Felcsengett a ma-
gyar ökumenikus kórus angyali hangja is, mely talán so-
ha ilyen szépen nem zengett, mint ezen a délutánon, a 
Grossmünster kápolnában. 

A következő januári alkalmon a badeni magyar lelkész-
nővel, Domahidi Nellivel ünnepelhettük istentiszteletün-
ket. Szívesen ápoljuk ezt a kapcsolatot is. 

Február 9-én valdens, huszita, evangélikus és reformá-
tus testvéreinkkel tartottunk többnyelvű istentiszteletet a 
Grossmünsterben, Christoph Sigrist és Michna Krisztina 
német nyelvű igehirdetésével.  

Az úrvacsorában 
Thomas Risel és Jiri 
Precek lelkészek ve-
zetésével részesülhet-
tünk, gregorián éne-
kekkel, lutheránus li-
turgia szerint. Az 
olasz közösségből 
Lidia Maggi lelkésznő 

szolgált imádsággal. A magyarázott igeszakasz három 
nyelven hangzott el, Cseri Bea olvasott egy részt magyar 
nyelven a Márk 6,30-44-ből. 

Öröm volt látni a tele templomot, s hallani a kézfogásnál 
különféle nyelven megszólaló gyülekezeti tagok hálaadá-
sát. Magyar nyelvű Ároni áldással zártuk az alkalmat a 
templomban, majd gazdagon terített asztal várt minket - 
szokás szerint magyar téliszalámis szendvicsekkel - 
presbitereink és segítőink jóvoltából a Helfereiban, ahol 
még hosszan beszélgettünk egymással. 

Gyakorolhattuk a Szentírásból megértett üzenetet: legyen 
hangsúlyos az életünk-
ben, hogy időközönként 
elvonuljunk egy csendes 
helyre, majd közösség-
ben legyünk egymással 
és Jézussal, s időt szán-
junk a test és a lélek táp-
lálására egyaránt.  

Február 23-án ismét is-
tentiszteletre és gyermek-istentiszteletre gyűlhettünk ösz-

sze a Grossmünster kápolnában, s a síszünet ellenére so-
kan énekelhettünk, imádkozhattunk együtt. Az igehirde-
tés Ézsaiás próféta könyvének 2,1-5 versei alapján szólt, 
s az üzenetet két Ady Endre költeménnyel is illusztráltuk. 
Akkor még nem sejtettük, hogy egy ideig ez lesz az utol-
só közös alkalmunk a Helfereiban. 

A március hónap sok kérdőjellel kezdődött Svájcban is, 
mint szerte a világon. Így bizonytalanul készültünk isten-
tiszteletünkre, és a nemzeti ünnepi programra. Hamar ki-
derült, hogy a Zürichi Magyar Egyesület elnöke kényte-
len volt lemondani a zürichi március 15-i megemléke-
zést, mivel azonban ekkor még a vasárnapi istentisztele-
tek megtartását hivatalosan nem korlátozták, a gyüleke-
zettel úgy döntöttünk, hogy megtartjuk az istentiszteletet 
annak, aki szívesen részt vesz ezen, hiszen a Neumünster 
templomot foglaltuk le, ahol hatalmas helyen még arra is 
volt lehetőségünk, hogy a templompadokban egészen tá-
vol üljünk le egymástól.  

Rövid kivetített március 15-i megemlékezéssel, a ma-
gyar Himnusszal és Kövecs Ágnes zongoraművésznő já-
tékával kezdtük meg az alkalmat, majd igehirdetéssel és 
ezzel párhuzamosan a szabadban megtartott gyermekfog-
lalkozással folytattuk együttlétünket. Egymást csak tá-
volról, kézfogás nélkül köszöntöttük, mégis örömmel ta-
lálkoztunk. Idősebb és otthonmaradó testvéreinket 
“facebook live” módon igyekeztük bevonni az közös 
igehallgatásba. 

  

Ezt követően azonban hamar kiderült, hogy ebben a for-
mában nem tarthatjuk meg alkalmainkat a közeljövőben, 
így a továbbiakban arra készültünk, hogy online igehir-
detésekkel jelentkezzünk nemcsak a zürichi közösség 
facebook oldalán, hanem a badeni, baseli, berni, luzerni 
és st. galleni gyülekezetek közös honlapján is.  

Március 22-én Szedlák Tibor, március 29-én Michna 
Krisztina igehirdetése került fel a honlapra, melyet igye-
keztünk minden gyülekezeti tag számára elérhetővé ten-
ni.  

A presbitériummal karöltve szorgalmasan felhívtuk és 
felkerestük a magyar gyülekezet idősebb tagjait, hogy 
tudjuk, kinek lenne szüksége segítségre, bevásárlásra a 
koronavírus miatti korlátozások ideje alatt. A gyülekezet 
lelkigondozását és a presbitériummal folytatott beszélge-
téseket ezután telefonon és Skype-on bonyolítottuk.  

Bibliaóráinkat, házi körünket és női alkalmainkat január-
ban és februárban a korábbiakhoz hasonlóan a Helferei 
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gyülekezeti termében és háznál tartottuk meg. Bibliaórá-
kon az első Korinthusi levelet, a házi körön Dániel köny-
vét, a női körön pedig a napi igét vettük, erről beszélget-
tünk, imádkoztunk, énekeltünk. Ezeket az alkalmakat a 
továbbiakban Skype-on folytattuk. 

A koronavírus időszaka a gyakorlatban sok mindent átírt, 
s valamennyiünket életünk átértékelésére hívott. Magyar 
közösségeinkben még inkább igényeltük egymás hangját, 
s hálát adutnk a sokféle technikai lehetőségért. Jó, hogy 
ebben nem szenvedtünk hiányt, csak meg kellett talál-
nunk a megfelelő formát arra, hogy így is elérjük a híve-
ket. 

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, ha-
nem az erőnek, szeretetnek és a józanságnak lelkét. 
(2Tim 1,7) 

Ezzel az igeverssel indultunk tovább azon az új úton, 
amit 2020. március második felében a koronavírus okoz-
ta rendkívüli helyzet nyomán kezdtünk el járni. A koráb-
bi istentiszteleti időpontok szerint haladva, majd azt ki-
egészítve, április 10-én nagypénteki áhítattal, április 13-
án húsvéti istentisztelettel, felvétellel készült Michna 
Krisztina lelkésznő. 

Külön felhívtuk a gyülekezet figyelmét Bogárdi Szabó 
István püspök úr húsvéti istentiszteletére, s a házi úrva-
csorára is biztattuk a testvéreket, kiküldve annak előké-
szítéséről is egy videófelvételt. Többen éltek ezzel a le-
hetőséggel is. 

Az ezt követő napokban presbiterekkel igyekeztünk fel-
hívni a közösség valamennyi tagját, hogy érdeklődjünk 
hogylétük felől, az idősebbeknek segítségünket ajánljuk 
fel, s ellenőrizzük az email-címeket, melyekre írva köny-
nyebb tartani a kapcsolatot, s így az is megkaphatta az 
igehirdetések felvételeit, aki más közösségi oldalakat 
nem használt. Thalmeiner Tünde munkájáért különösen 
hálásak vagyunk. 

Skype segítségével április 3-án női bibliaórát tartottunk, 
április 22-én pedig gyülekezeti bibliaórát. Örültünk an-
nak, hogy újabb tagok is bekapcsolódtak a beszélgetésbe, 
akik eddig valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni 
ezekre az alkalmakra. Sokaknak adott erőt a beszélgetés, 
a különleges találkozás, örömeink, bánataink megosztá-
sa. 

Nagy örömünkre, a koronavírus miatti korlátozások mel-
lett is sikerült meg-
szervezni a korábban 
meghirdetett “Gyer-
mektől - gyermekig” 
akciónkat is, melynek 
keretén belül gyerme-
keink adták tovább 
szép, de már kevésbé 
használt játékaikat, 
iskolatáskáikat, ke-

rékpárjaikat a vilmányi szegény sorsú gyermekeknek.  

Egy-egy család, illetve gyermek leadta adományát és kí-
sérő levelét egy hozzá legközelebb lakó családnál, míg 
végül az összehangolt akció eredményeképpen, megtelt a 
teherautó, és elindulhatott Magyarország felé még az ün-
nep előtt, hogy örömöt szerezzen megannyi gyermeknek. 

Az április 29-i istentiszteleten a Lukács 2,25-32 alapján 
szólt az üzenet, Rembrandt van Rijn: Simeon a templom-
ban (1631) című festményét is segítségül híva a monda-
nivaló elmélyítéséhez.  

A gyülekezet gondnokával és presbitereivel rendszeresen 
emailen és telefonon beszéltük meg az aktuális kérdése-
ket, feladatokat.  

Sajnos a Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek 
Szövetségének évadzáró konferenciájáról ebben az évben 
le kellett mondanunk, mert a koronavírus miatt korai lett 
volna a találkozás, nem kaptunk engedélyt ekkora ren-
dezvény megtartására. 

Reményeink szerint a tervezett júliusi férfi hétvégét és a 
szeptemberi női hétvégét kisebb körben megtarthatjuk 
majd. 

Május első vasárnapján Szedlák Tibor igehirdetésének 
felvételét hallhattuk, majd május 10-én a 2Timóteus 2,7 
alapján elmondott gondolataimat, igehirdetésemet küld-
tük ki a gyülekezet tagjainak. Mivel Svájcban ezen a na-
pon ünnepeltük az édesanyákat, rövid anyák napi kö-
szöntéssel is készültünk, egyre nagyobb gyakorlatot sze-
rezve a videókészítés művészetében.  

Online bibliaórát má-
jusban is kétszer tar-
tottunk, 10-16 ember 
részvételével, éneklés-
sel, imádsággal, ige-
magyarázattal. Külön 
örömünk, hogy így az 

is be tudott kapcsolódni a beszélgetésbe, aki korábban a 
gyülekezetünkbe tartozott, de idő közben hazaköltözött 
Magyarországra.  

Ebben az embertpróbáló helyzetben szívesen támogattuk 
egymást, sokaknak jelentettek igazi feltöltődést ezek az 
alkalmak is. 

Május 17-én Vályi- Nagy Ágnes, majd május 24-én 
Domahidi Nelli igehirdetését hallgathattuk, Hieble Erika 
pedig ismét gyermekistentiszteleti felvételt küldött vala-
mennyi gyermek részére. Hálásak voltunk ezekért a lehe-
tőségekért. 

Május 21-én kaptuk a hírt a zürichi kantonális egyháztól, 
hogy Pünkösdkor lehetőség nyílik az istentiszteletek 
megtartására, éneklés és úrvacsoraosztás nélkül, szigorú 
higiéniai és egyéb előírások betartása mellett. Skype-on 
tartott presbiteri megbeszélésünkön többek között ezt vi-
tattuk meg a gyülekezet felelőseivel május 23-án.  
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Mivel a talákozást még korainak ítéltük meg, Pünkösd 
ünnepére külöleges ajándékkal készültünk. Arra kértem a 
családokat, hogy küldjenek gyermekeikről egy-egy fény-
képet vagy rövid felvételt zeneszámmal, mondókával, 
felolvasással vagy mókázással, hogy összeállíthassak egy 
“Gyülekezetünk gyermekei” meglepetés filmet tagjaink 
számára. Összesen 30 gyermek szerepel a 20 perces vi-
deón, zongorával, hegedűvel, szaxofonnal, gitárral, rajz-
zal, verssel, énekkel, pünkösdi tanítással és sok-sok vi-
dámsággal szolgáltak. Igazán szívet melengető volt látni 
ezeket a kedves arcokat, s hálát adni mindazért a tehetsé-
gért, amivel megáldotta őket Isten.  

Pünkösdi istentisztelettel Vályi-Nagy Ágnes ajándékozott 
meg minket, június 7-én pedig, a videós istentiszteletek 
zárásaként valamennyi lelkész kollégával közösen készí-
tettük el a liturgiát, melyből mindenki elvállalt egy-egy 
részt. Szép közös felvételt küldtünk ki a gyülekezetek 
tagjainak. 

Június második vasárnapján elérkezett a várva-várt ta-
lálkozás ideje. 14-én a Grossmünster templomban tart-
hattunk közös istentiszteletet, ugyan még meglehetősen 
óvatosan, és a különféle rendelkezésekre figyelve, gyüle-
kezeti éneklés helyett csak közös dúdolással, de annál 
nagyobb örömmel ünnepeltünk együtt. János evangéliu-
ma 3, 1-8 versének felolvasása után először Michna 
Krisztina, majd Christoph Sigrist igehirdetését hallgat-
hattuk.  

  

Ezután a gyülekezeti elnökök, lelkészek kinyomtatott 
gondolatait egybefűzve köszöntük meg Deák Péternek, a 
„Levél” és az „Új levél” sok éven át hűséges szerkesztőjé-
nek, kitartó munkáját. Egy kitűnő magyar borral és egy 
képes összeállítással, kisfilmmel is megleptük őt.  

Az „Új levél” új szerkesztőjét, Meszlényi Riát virágcsokor-
ral és áldáskívánással köszöntöttük, hiszen nagy örö-
münkre Vályi-Nagy Ágnes lelkésszel együtt ő is részt vett 
istentiszteletünkön.  

A Grossmünster orgonáját Oláh Gyöngyvér csodás játéka 
szólaltatta meg. A gyülekezeti tagokkal hosszan beszél-
gettünk utána a templom előtt, lelkesen tervezgetve a kö-
vetkező alkalmat. 

  

Június 28-án, évadzáró családi istentiszteletünkön a 
szabadban ünnepeltünk, kicsinyek és nagyok együtt hall-
gattuk az igemagyarázatot, s tanultuk, hogy lehet szavak-
kal és lélekben megölelni egymást.  

Összegezve a mögöttünk álló hónapokat, egészen más  
félév áll mögöttünk, mint amit megszoktunk, de sok-sok 
áldását és ajándékát tapasztalhattuk ennek is. Isten elvet-
te tőlünk a félelemnek lelkét, hogy az erőnek, a szeretet-
nek és a józanságnak lelkével ajándékozzon meg minket 
és ezért kimondhatatlanul hálás a szívünk. Áldása és ke-
gyelme kísérjen minket tovább! 

Istentiszteletek: Havonta kétszer tartunk istentiszteletet 
és gyermek-istentiszteletet 16 órától a zürichi 
Grossmünster melletti Kulturhaus Helferei kápolnájában 
(Kirchgasse 13, Zürich).  
Igehirdető: Dr. Michna Krisztina lelkész 
Emellett bibliaórát, házi bibliaórát és női bibliaórát is 
rendszeresen tartunk.  
Alkalmaink időpontjairól, helyszínéről a mellékelt leve-
lünk hátoldalán tájékozódhatnak, valamint a Szövetség 
honlapján www.protestans.ch/zurichi-gyulekezet/ és gyü-
lekezetünk fészbuk oldalán is megtalálják azokat, amik-
ről email címmel rendelkező tagjainkat külön is értesít-
jük.  

Mi köze lehet Istennek a koronavírushoz?  
 
Ezt a címet adta Matthias Zeindler, a berni Teológiai Fa-
kultás professzora nemrég megjelent írásának. Zeindler 
azt a kérdést feszegeti, amit sokan feltettek maguknak az 
előző három hónapban: Ha hisszük, hogy Isten, menny-
nek és földnek teremtője mindig jót akar, ha tőle semmi 
rossz nem származhat, akkor kinek a teremtménye a ko-
ronavírus, ez a fenyegető betegség, ami elbizonytalaní-

totta a világot, megváltoztatta az emberi kapcsolatokat, 
félelmet, gyanakvást támasztott, s elpusztított sok ezer 
embert?  

Származhat-e Istentől a rossz? A földrengések, a 
cunámik, a betegségek? Mert hát a háborúk esetében be-
szélhetünk az emberi gyarlóságról, gonoszságról – de mit 
mondunk a természeti katasztrófákról?  
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Sokféle magyarázatot hallottunk az utóbbi időkben, s kö-
zülük néhány talán ideig-óráig segített is „rendet rakni” a 
fejekben. A koronavírus időszakában sokan gondolták 
úgy, hogy átlátnak Isten szándékán: Isten fegyelmez 
bennünket ezzel a vírussal, állították. Végre megnyugo-
dott a világ, ismételgették, kitisztult a levegő, tiszta kék 
az ég, mindenre jut idő.  

Az Úr meg akarja állítani az őrült tempót, a természet ki-
zsigerelését, a globalizációt...  

Tegyük hozzá, hogy az így gondolkodókat megóvta a ví-
rus. Nem nekik haltak meg a hozzátartozóik, s valószínű-
leg nem is ők váltak családfenntartóként munkanélkülivé. 
A kórházak ápoló személyzete feltehetően árnyaltabban 
látta az ok-okozati összefüggéseket.  

Mára úgy néz ki, hogy a legnagyobb bajt egyelőre meg-
úsztuk – de a kérdések maradnak. Ehhez szeretném Diet-
rich Bonhoeffert, a XX. század egyik legnagyobb teoló-
gusának hitvallását idézni. Szavai égetően aktuálisak a 
jelenlegi helyzetre is:  

 „Hiszem, hogy Isten mindenből, még a legrosszabból is 
jót tud és akar kihozni. Ehhez olyan emberekre van szük-
sége, akik mindent a legjobbra fordítanak.”  

E gondolatot a mai helyzetre vonatkoztatva így fordíta-
nám le: Isten nem a vírust küldte pedagógiai szándékkal 
az emberiségnek, hanem velünk volt és van a bajban, s 
abban segíti a világot, hogy kibírja, és végül jóra fordítsa 
még a legnehezebb helyzetet is. Mi pedig, mint Isten se-
gítőtársai, próbáljunk meg mindent megtenni annak ér-
dekében, hogy ne a rossz és a halál győzedelmeskedjék.  

Bonhoeffer így vígasztal tovább: „Hiszem, hogy Isten 
minden bajban annyi ellenálló erőt ad, amennyire szük-
ségünk van.”  

Hányszor gondoljuk, hogy az előttünk tornyosuló felada-
tok túlnőnek rajtunk! Ekkora erőfeszítésre mi képtelenek 
lennénk, állítjuk. Aztán valahogy mégis van erőnk a fe-
ladatok elvégzéséhez, a mások bíztatásához, az igazság-
talanság elleni küzdelemhez, az átvirrasztott éjszakákhoz. 
„Valahogy...” – hiszen kapunk hozzá erőt. 

A teológus hitvallása így folytatódik:  

„De (ezt az erőt) sohasem adja meg előre, hogy bizal-
munkat ne önmagunkba vessük, hanem egyedül csak 
őbelé. Ennek a hitnek a jövőtől való minden rettegésün-
ket le kellene győznie.” 

Ezt az előző három hónapot így éltük meg: el nem tudtuk 
volna képzelni, hogy leáll a hétköznapi rutin, bezárnak a 
boltok és az iskolák s nem jönnek az unokák. Nehéz volt, 
hiányoztak a közvetlen emberi kapcsolatok, a pillantá-
sok, az érintések, az ünneplések, a vigasztaló és szerető 
ölelések. De nem ültünk le siránkozni, hanem – Istennek 
hála – erőt merítettünk. És volt honnan. Szeretetet kap-
tunk, odafigyelést másokra, időt a dolgaink rendezésére 
és elmélkedésre, mert – Bonhoeffer szavaival – Isten 
még a legrosszabb dolgot is jóra fordíthatja.  

Hogy jól csináltunk-e mindent? Okosak voltak-e a dönté-
seink? – Még nem tudhatjuk. De az idézett hitvallás bíz-
tathat bennünket:  

„Hiszem, hogy vétkeink és tévedéseink sem hiábavalók, s 
hogy Istennek azokkal sincs nehezebb dolga, mint vélt jó-
cselekedeteinkkel.  

Hiszem, hogy Isten nem valami időtlen végzet, hanem 
őszinte imádságokra és felelős tettekre vár, és válaszol is 
azokra.” 
(Idézetek: Dietrich Bonhoeffer: Börtönlevelek, fordította 
Boros Attila, Harmat kiadó 1999, 17.o.) 

Vályi-Nagy Ágnes lelkész 

Mérleg-gondolatok 

Nem, nem méreg-, hanem mérleg-gondolatok, bár el kell 
ismernem, ebben az eltelt hat hétben többször méreg-
gondolatok is megpróbáltak fészket rakni lelkemben. 

Azt hiszem, ezzel a problémával sokan találkoztunk, ke-
ringtek önsajnáló (jaj, most mi lesz velem, itthon min-
denki, s nekem az átlagos többszörösét kell különböző 
szinteken nyújtanom), félelemmel teli (pláne az időseb-
bek, krónikus betegségben szenvedők körében), csaló-
dottságot kifejező (ezt sem sikerült úgy megvalósítanom, 
ahogy szerettem volna), dühös (már megint valaki rosz-
szul reagált), s ki tudja még, hányféle, nem kifejezetten 
építő érzések, gondolatok bennünk. Mindannyian csendre 
vágyunk, amikor az élet a maga medrében folyik, s most 
még több csendre, lelki töltődésre lett volna szükségünk. 
De vajon mertünk erre alkalmat találni? Mertünk vissza-

vonulni, csendben lenni, Istenre figyelni? Nem inkább 
még kevesebb időnk, figyelmünk maradt Rá, mert a napi 
feladatok sokasága, a felgyülemlett feszültségek, a köny-
nyen meg nem oldható problémák, a hírek, melyeket kö-
vetni s ép ésszel feldolgozni is kihívás volt, a szeretteink 
féltése, az országon kívüli szeretteink iránti aggodalom s 
mind, ami érzés ezzel a hat héttel járt, inkább elborított, 
mint egy hullám?  

Sok-sok lelkész, lelkigondozó, pszichológus és más 
szakember szólalt meg ebben az időszakban a média kü-
lönböző csatornáin keresztül, próbáltak praktikus taná-
csokat adni, s arra inteni, vigyázzunk magunkra lelkileg 
is, mert az ilyen különleges helyzetben a lélek egyensú-
lya hamar kibillenhet. Kibillent? Vissza tudtuk állítani az 
egyensúlyt? Megtaláltuk az egyensúly forrását? 



 

16 2020.1. félév Új levél 

 

 

Új l e vé l  Fontosabb címeink 

A Svájci Magyar nyelvű Protestáns 
Gyülekezetek értesítője 

Megjelenik évente kétszer 
ISSN- Szám: 2504-0561 

A szerkesztőbizottság tagjai:  
Deák Péter, Hieble Erika, 
Meszlényi Ria, Sahin Klarer  
Emőke 
Honlap: www.protestans.ch/ 

Gyülekezeti elnökök: 

Baden: Jenei András  
Basel: Dr. Dudás Levente 
Bern: Jónás Albert 
Zürich: Szántó András 
St. Gallen: Gombos József 
Luzern: Szilágyi Szabolcs 

cím: 

Dorfstrasse 1d; 5512, Wohlenschwil 
Pilgerstrasse 2; 4055 Basel  
Tieracker 15; 3065 Bolligen 
Im Branzenäsch 8; 8600 Dübendorf 
Tödistrasse 35; 9435, Heerbrugg 
Rosengartenstr.61; 6280, Hochdorf 

telefon: 

055 535 39 62 
061 261 94 46 
031 301 32 46 
076 419 97 11 
076 491 95 66 
079 820 71 50 

e-mail: 

jeneiandras@gmx.net 
levente@dudas.li 
albertjonas@gmx.net 
protestans.zurich@gmail.com 
go_jozsef@yahoo.co.uk 
szabi.szilagyi@ymail.com 

 

Őszintén szólva nekem ez a hat hét a nap-nap utáni sike-
rek és sikertelenségek sorozata volt. Volt, hogy ki tudtam 
nyújtani áramszedőimet az Úristen felé, s volt, sajnos, 
hogy nem. A hétvégeken a feltöltődést az Istentiszteletek 
adták, még akkor is, ha azokat nem templomi környezet-
ben hallgathattam. S olykor, mikor valaki/valami nagyon 
bántott, gondolkodás nélkül kerestem hallgató füleket és 
együttérző szíveket barátok, rokonok, lelkészek szemé-
lyében. 

De vajon őket ki hallgatta meg??? Elöntöttük őket fe-
szültségeinkkel, kisebb-nagyobb bajainkkal, testi-lelki 
fájdalmainkkal - de eszünkbe jutott egy gyorsan elmor-
mogott “Na és Te hogy vagy?”-on kívül komolyan meg-
hallgatni őket? Belegondoltunk, milyen lehet a pásztor-
nak a juhokat látatlanban őrizni? Virtuális istentisztelet... 
Habár imáinkban a Láthatatlanhoz szólunk, az e földön 
őt hirdető lelkipásztorok nincsenek ahhoz szokva, hogy a 
nyájuk ne üljön a templom soraiban, hogy az orgonakísé-
retet ne a kántorok biztosítsák, hogy mosolyuk, hitet su-
gárzó szemük egy kamerába nézve kell, továbbítsa Isten 
üzenetét. Nem irigyeltem őket ebben az időszakban, pe-
dig nagyon tartalmas igehirdetéseket hallgathattam akár 
rádión, akár WhatsApp-on keresztül. S máig bele sem 
gondoltam, milyen komoly erőfeszítéseket igényelhetett 
ez tőlük. 

Igen, a mérleg nyelve billeg, a gondolatok sokasága ke-
ring bennem. Mind a mérgezőké, mind a gyógyítóké. Azt 
hiszem, egy valamire nagyon fel kellett figyelnem az el-
múlt időben: sokunk inkább nem hív fel senkit, csak ne 
kelljen a másikat panasszal, félelemmel, negatív érzéssel 
megterhelnie - hisz neki is van elég baja! Miközben ki-
tartóan, erejét felülmúlóan akar segíteni, szeretni, adni - 
de vajon neki ki ad? Egy percet, egy órát, figyelmet, nyi-
tott szívet, megértést, türelmet, erőt az erőtlenségben? 

S itt ér össze a fenti két gondolat-szál: mindenkinek 
szüksége van feltöltődésre, magunknak is, de azoknak is, 
aki nekünk adnak, akikből mi töltekezünk. Fordítsuk te-
kintetünket felfelé, s lássuk meg mennyei Atyánkat, aki 
állandó energiaforrásunk! Billentsük mérlegünk nyelvét a 
gyógyító gondolatok felé ma is, hiszen ott vannak, elér-
hető közelségben! Ne engedjük a mérgező gondolatokat 
elhatalmasodni - hallgassunk meg másokat is, s ha esz-
közzé, szívvé-fülekké válhattunk, hajtsunk fejet Mennyei 
Atyánk előtt, aki képessé, alkalmassá tett erre. Hiszen 
adni jó, adni annyit jelent, feltöltekezni azzal, amit a má-
siknak adtam.  

Higgyétek el, testvéreim, nem áll mögöttem könnyű hat 
hét - de abban biztos vagyok, hogy ezzel nem vagyok 
egyedül, sőt, abban is biztos vagyok, hogy sokak mögött 
még nehezebb hetek állnak. Mégis, elcsendesedve, ön-
magunkat kiürítve fordítsuk tekintetünket az ég felé, ahol 
- éppen miközben lelkészasszonyunkkal telefonáltam - 
egy hármas szivárvány ragyogott, olyan tisztán, élesen, 
amit semmilyen fénykép nem tud visszaadni. 

Az Ő szövetségének jele! 

Nem tudom megmagyarázni, miért tört ki a világjárvány, 
nem tudok okos indokokkal szolgálni arra a kérdésre, 
miért kellett annyi embernek egyedül, szerettei nélkül 
meghalnia, de azt tudom, hogy a mérleg nyelvében szá-
momra most a hármas szivárvány adja a hitet, reményt, 
szeretetet.  

Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szö-
vetségnek közöttem és a föld között. 
És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meg-
látszik az ív a felhőben.(1Móz. 9, 13-14) 

Sahin Klarer Emőke 
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