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Testvérem őrzője
Ragályos betegségek közvetlenül, gyorsan és gyökere-

sen átrendezik a másik emberrel való kapcsolatunkat. 

"egyik polgár irtózattal elkerülte a másikat, […] a testvér 
elhagyta testvérét, a nagybácsi unokaöccsét, a nővér a 

bátyját, gyakran a feleség a férjét (ami főbenjáró dolog és 
szinte hihetetlen), az atyák és anyák a gyermekeiket irtóz-

tak meglátogatni és ápolni, mintha nem is tulajdon gyer-

mekeik lettek volna." – olvashatjuk a Dekameron beveze-

tőjében1, ahol Boccaccio az 1347-48-as firenzei pestisjár-

vány szörnyűségeit taglalja. 

Amit Firenze lakói halálfélelmükben tettek, arra a debre-

cenieket kényszeríteni kellett. Az utolsó nagy magyaror-

szági pestisjárvány Kelet-Magyarországon pusztított, 

1739-től 1745-ig. A Helytartótanács előírásai alapján, a 

települések helyi vezetése által kiadott járványügyi sza-

bályrendeletek egyebek mellett tiltották a kegyeleti szer-

tartások és a halotti tor megtartását. A halottaikat kísérő 

gyászolókat "széjjel veretjük, a torozókat tiltjuk" – idézi a 

diószegi városvezetés korabeli határozatát Szálkai Ta-

más2. A hatóságok nyilvánvalóan komoly ellenállásra szá-

mítottak ezen a ponton és nem tévedtek: Debrecenben 

"Odáig fajult a helyzet, hogy külön fegyveres csapatokkal 

kellett megfékezni ezeket az eseményeket." – számol be a 

dbrcn.hu weblap bejegyzése. Az 1739. augusztus 30-án 

kitört pestislázadás során is " öntörvényű temetések, tün-

tetések zajlottak, előbb a Péterfia utcai kapunál, majd a 

Dobozi-háznál (itt laktak az orvosok), végül a tömeg a Vá-

rad utcai kapunál gyülekezett. Tiltakoztak a közben fel-

épült új járványkórház ellen is (nem akartak otthonról el-

kerülni az emberek). A lázadás során agyonlőtték Vas 

György hentes-tüntetőt, 31 főt letartóztattak és megbün-

tettek."3 

Nem kevésbé mélyreható az a változás sem, amit Jézus 

Krisztus hozhat az egymással és Istennel való kapcso-

latunkba. A "The Triumph of Christianity" című könyvé-

ben Rodney Stark, amerikai történész-szociológus jól 

megalapozott érvelésben mutatja be, hogy a keresztyénség 

1. és 4. század közötti elterjedésében kiemelkedő szerepet 

játszott az az önfeláldozó testvérszeretet, amelyet a ke-

resztyének különösen is a Római Birodalomban tomboló 

két nagy járvány idején tanúsítottak. A 165-ben, Marcus 

Aurelius uralkodása alatt kitört járvány, amelynek végül 

                                                        

1 Boccaccio, Dekameron. http://mek.niif.hu/00300/00334/html/01.htm 
2 Szálkai Tamás, Amikor pestisjárványok tizedelték Bihar lakosságát 

https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/amikor-pestisjarvanyok-tizedeltek-bi-

har-lakossagat-4024762/# 
3 https://dbrcn.hu/2020/04/25/hogyan-kuzdottek-a-pestis-ellen-a-xviii-

szazadi-debrecenben-alfoldi-virtualis-varosjaras-3-seta/ 

maga a filozófus-császár is áldozatul esett, majd a kilenc-

ven évvel későbbi, második ragály idején kevés kivételtől 

eltekintve rögtön kitaszították azt, aki tüneteket mutatott. 

Nagy Szent Dionüsziosz, Alexandria püspöke 251 körül 

kelt pásztori levele tanúsága szerint, a betegeket az út-

szélre dobták, a halmokban álló temetetlen holtak közé4. 

Ebben a helyzetben nagy feltűnést keltettek a keresztyé-

nek, akik nemcsak családjuk és a gyülekezetek beteg tag-

jait, hanem - lehetőségeikhez képest - a pogányok közül 

való fertőzötteket is ápolták. Dionüsziosz a hitvalló vérta-

núkhoz hasonlította azokat a híveket, akik mások ápolása 

során fertőződtek meg és így életüket adták testvéreikért. 

Ha William H. McNeil-nek igaza van, akkor a betegek 

ápolása ezekben a járványokban nemcsak jelképes értékű 

volt. Pontosan nem ismert, milyen betegség pusztított a 

Római Birodalomban ekkor, de a felépülés esélye ugrás-

szerűen megnőtt, ha a beteget valaki rendszeresen meg-

itatta és megetette: ha nem gyengült le teljesen, volt esélye 

a kórokozóval szemben. McNeil feltételezi, hogy ott, ahol 

a keresztyének a betegeket ápolták, a halálozási arány akár 

kétharmadával is csökkenhetett!5 

Ragályos betegségek bármelyikünket sorozatgyilkossá 

tehetik. Szélsőségesnek tűnhet, de a keresztyén egyház 

járványtörténetét végigkíséri az a meggyőződés, mely sze-

rint emberöléssel azonos ítélet alá esne, ha önzésből vagy 

óvatlanságból másokat megfertőznénk. Ez egyrészt azt je-

lentette, hogy akik betegeket ápoltak, távol maradtak az 

egészségesektől. Másrészt tudva, hogy gyakran azok hur-

colják tovább a betegséget, akik előle futnak, keresztyének 

nem menekültek a járvány elől. 

Így is ritka, de annál kiemelkedőbb példája ennek a men-

talitásnak az angliai Eyam (ejtsd: ím) története. A Devons-

hire grófságban fekvő kis falu szabója által 1665 szeptem-

berében, Londonból rendelt szövettel együtt a Yersinia 

pestis baktériumot hordozó bolhák is érkeztek a szabómű-

helybe és Eyam-ben elkezdte szedni áldozatait a fekete ha-

lál. A falu ekkortájt heves hitviták színhelye volt, amely 

William Mompesson és Thomas Stanley között folyt. Stan-

ley a falu korábbi lelkésze volt, akit radikálisan puritán 

theologiája miatt az anglikán egyház felmentett tisztségé-

ből és Mompesson-t rendelte ki utódjául. Nem volt olyan 

kérdés, amiben a két lelkész egyetértett volna, de most 

4 Rodney Stark, The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Be-
came the World’s Largest Religion (New York: HarperOne, 2011), 114-

119. 
5 William H. McNeil, Plagues and Peoples – idézi Rodney Stark. 
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együtt, minden tekintélyüket összeadva meggyőzték a falu 

lakosságát, hogy legfontosabb kötelességük a ragály terje-

désének megakadályozása6. Eyam lakói maguk vállalta 

karanténba vonultak. Ennek említésre méltó megszegé-

sére nem volt példa, még 1666 nyarán sem, amikor a pestis 

a legdühödtebb pusztítást végezte a faluban. Az utazót jól 

látható táblák figyelmeztették, kerülje el a falut. Az embe-

rek nem léptek közel egymáshoz. A templomot bezárták, 

az istentiszteleteket a szabadban tartották. A családok ma-

guk temették halottaikat, szertartás nélkül, rögtön a halál 

beállta után, és az elhalálozás helyéhez közel, valahol a 

mezőn. Helyesen ismerték fel, hogy a holttestek tárolása 

és szállítása nagy fertőzésveszéllyel járt. Elizabeth Han-
cock férjét és hat gyermekét temette el így – nyolc nap le-

forgása alatt. Mompesson tiszteletes a 27 éves feleségét. 

Eyam nem volt önellátó falu, a vesztegzár idején külső tá-

mogatásra szorult, amit a környező falvak lakóitól és De-

vonshire grófjától meg is kapott. Ma Mompesson kútjának 

nevezik a helyet, ahol a hagyomány szerint a környékbe-

liek élelmet és gyógyszert helyeztek el Eyam lakóinak. Ők 

a szükséghelyzet ellenére sem fogadták el azt ingyen, 

igyekeztek fizetni azért, amit kaptak. Ecetben ázó pénzér-

méket hagytak a kútnál, hogy ne fertőzzék meg segítői-

ket.7 A falu lakosainak a pestis kitörése előtti számát 350 

és 800 közé teszik történészek. A járvány 14 hónapja alatt 

pestisben elhunytak listája 263 nevet számlál8. 

Ragályos betegségek az idegent is testvérré teszik, min-

ket pedig testvérünk őrzőjévé. Csak a szíveket vizsgáló 

Isten tudja, hogy miből merítettek erőt az angol falucska 

lakói ehhez az áldozathozatalhoz. Én csak a legmesszebb-

menő testvérszeretettel és rendíthetetlen feltámadáshittel 

lennék képes rá – egyik sem magától értetődő. Lényegé-

ben véve ezekért imádkozunk Nikolaus Ludwig von Zin-

zendorf jól ismert énekével is: 

"Szeretetben összeforrva, 

Egy közös test tagja, 
Tudjuk egymásért harcolva, 

Ha kell, vérünk ontani." (395. dicséret) 

A Zinzendorf által alapított Herrnhut-i Evangéliumi Test-

vérközösség misszionáriusai is ápoltak pestises betegeket 

az 1730-as években Grönlandon, a Sri Lankába tartó misz-

szionáriusok pedig maguk is megfertőződtek a betegség-

gel, amikor hajójukon tört ki a járvány9. 

Ne keverjük össze a feltámadáshitet azzal a vélekedéssel, 

hogy a Krisztusba vetett bizalom immunissá tesz a fertő-

zéssel szemben. A 91. zsoltár, a bibliai 'járványzsoltár', va-

lóban megerősíteni látszik ez utóbbi meggyőződést, de 

maga a Szentírás bővebb összefüggésébe helyezve azt, 

óvatosnak kell lennünk vele. Egyrészt a Prédikátor könyve 

már-már kiábrándítóan józan hangját is meg kell halla-

nunk: "Minden érhet mindenkit." (Prédikátor 9,2) Más-

részt nem szabad elfelejtenünk, hogy a Kísértő éppen ez-

zel a zsoltárral igyekezte Jézust olyasmire rávenni, amit 

Megváltónk istenkísértésnek minősített. (Máté 4,5-7) 

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892; az ő londoni gyü-

lekezetében már nem a pestis, hanem a kolera szedte áldo-

zatait,) jó példát ad az itt szükséges óvatosságra. A nagy-

hírű baptista igehirdető a 91. zsoltárhoz írott magyaráza-

tában elismerte, hogy nagy különbséget jelent, ha nem tab-

lettába és tinktúrákba, hanem a mindenható Istenbe vetjük 

reménységünket járványok idején. De a végső, "nagy ke-
gyelem"-nek mégis azt nevezi, hogy halálunkban örök bol-

dogságban lesz részünk és mindenkor az Úrral leszünk. 

Ebben az értelemben igaz az, hogy a "megváltottaknak 
még a dögvész sem árthat, hanem mennyei küldötté lesz 

számukra."10 

Nagy Szent Dionüsziosz egyenesen ünnepélynek nevezi a 

járványt a keresztyének számára. Ez a könnyen félreért-

hető kifejezés az jelenti, hogy járvány idején hatalmasan 

felragyoghat a másikat önmagánál fontosabbnak tartó test-

vérszeretet és a halálfélelmet elűző feltámadáshit fénye11.  

Őrzője vagyok én a testvéremnek? Igen, az vagyok!  

Szedlák Tibor  

Mompesson kút ja  

                                                        

6 Kaitlyn Rieper, ‘The Church has to deal with what has historically been 

its normal situation,’ scholar says 

https://www.baylor.edu/mediacommunications/news.php?ac-
tion=story&story=218427 
7 Victoria Messon, Why is Eyam Significant? https://www.historic-

uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/Why-Is-Eyam-Significant/ 
8 David McKenna, Eyam plague: The village of the damned 

https://www.bbc.com/news/uk-england-35064071 

Lásd még https://eyamandthegreatplague.weebly.com/index.html 

https://www.tripadvisor.ch/Attraction_Review-g1925953-d15180756-Re-

views-Mompesson_s_Well-Eyam_Hope_Valley_Peak_District_Na-

tional_Park_England.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&fil-

ter=7&ff=469710893 

9 Andreas Tasche, Als die Welt klein geworden war: Die erste Missionsge-

schichte der Herrnhuter Brüdergemeine, verfasst unter dem Datum des 18. 
Dezember 1738 von Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (Hernnhut,  
10 Lásd Spurgeon magyarázatát a Zsoltárok 91,3-hoz. https://www.evange-

liums.net/psalmenauslegung/psalm_91.html 
11 Kaitlyn Rieper, idézett mű 

https://www.bbc.com/news/uk-england-35064071
https://eyamandthegreatplague.weebly.com/index.html
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Szövetségi találkozó 

2021. május 29-30 között a luzerni Myconiushaus-ban
2020-ban a Svájci Magyar nyelvű Protestáns Gyülekeze-

tek évadzáró konferenciáját sajnos nem tudtuk a korona-

vírus járvány miatt megszervezni, de reményeink szerint 

2021. május 29-e és 30-a között sikerül azt megtarta-

nunk.  

Ezúttal a helyszín a luzerni Myconiushaus (St.-Karli-
Strasse 49, 6004 Luzern) lesz. A Myconiushaus közös-

ségi köz-pont közvetlenül a Reuss folyó mellett található, 

és tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. A My-

conius név Oswald Geisshüsler (1488-1552) lucerni 

reformátorra emlékeztet. Örömünkre sikerült megegyezni 

a tavaly elmaradt konferencia előadóival is, így 2021-ben 

a találkozó témája és vezérfonala nem változott. 

A meghívott előadók Sipos-Vizaknai Gergely és felesége 

Sipos-Vizaknai Gabriella, az Alsógödi-Felsőgödi-

Sződligeti Református Társegyházközség lelkipásztor há-

zaspárja.  

A találkozó főtémája: „Megmaradásunk” 

A négy igei alkalom címe: 

• Megmaradásunk a világban, a társadalomban 

• Megmaradásunk a családban, házasságban 

• Megmaradásunk a Gyülekezet közösségében 

• Megmaradásunk JÉZUSban, az üdvösségben 

Bizonyára sokunkat foglalkoztat itt Svájcban is a meg-

maradás gondolata. Miközben még élénken élnek 

bennünk a szülőföldünkről, hazánkból származó em-

lékeink és ragaszkodásunk magyar anyanyelvünkhöz és 

kultúránkhoz, szeretnénk minél jobban 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 magukat 

otthon.  

Lehetséges-e, hogy egy embernek két hazája legyen, 

vagy ez csak utópia? Megmaradhatunk-e magyarnak, és 

válha-tunk-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 

Jézusban és keresztyén hitünkben, függetlenül attól, hogy 

magyarok, vagy svájciak vagyunk? 

Mi a biblia üzenete számunkra, milyen utat mutat nekünk 

Jézus? 

Keressünk együtt válaszokat a kérdéseinkre Jézus út-

mutatása szerint. 

 

A gyermekeknek a találkozó ideje alatt szakképzett 

hitoktatók tartanak korcsoportok szerinti gyermek-

foglalkoztást. 

 

A további részletekről, a jelentkezés módjáról és a szál-

lásfoglalási lehetőségekről február folyamán értesítjük a 

gyülekezeteket, az érdeklődőket külön meghívóban.  

 

Szilágyi Szabolcs

 

2021. április 24-én, szombaton Auensteinben 
 

Szeretettel hívjuk a gyülekezetek fiataljait 2021. április 24-én, szombaton 12 órára  

Auensteinba (Schötz 15, 5105 Auenstein AG) egy ifitalálkozóra.  

Minden fiatalt - 12 éves kortól - örömmel várunk, aki szívesen találkozik és beszélget más ifjakkal az Isten dolgairól. 

A találkozót közös ebéddel kezdjük, majd ismerkedéssel, beszélgetéssel, játékkal folytatjuk.  
 

A részletekről időben értesítést kapnak majd a gyülekezetek és a szülők.  
Áldás, békesség! Szeretettel várunk mindenkit!  

 

A Svájci Magyar nyelvű Gyülekezetek Szövetségének lelkészei  
További információért Domahidi Nelli lelkészhez lehet fordulni bizalommal. 
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Gyülekezeteink életéből 

Bázel (Meszlényi Ria)  

„És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ vége-
zetéig.” (Mt 28, 20) 

A Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezetben a nyári szünet 

után 2020. szeptember 6-án 10.30-kor tartottuk első isten-

tiszteletünket. A szokásos helyünk, a Katharina-kapelle 

(Katalin kápolna) a koronavírus helyzet miatt szűkösnek 

ítéltetett, így a Münstersaalban, a székesegyház első eme-

letei dísztermében találkoztunk. Ez viszont mozgássérült 

idősebb testvéreinknek a lépcsőzés miatt nehézséget jelen-

tett. Ebben a második félévben mindvégig a Münstersaal-

ban jöttünk össze, így kívánságra Vályi-Nagy Ágnes lel-

kész e-mailben az igehirdetést mindenkinek eljuttatta, aki 

nem tudott részt venni az istentiszteleteken. Rendesen 

minden hónap első és harmadik vasárnapján, összesen 

nyolc alkalommal Vályi-Nagy Ágnes lelkész istentisztele-

tet, és három alkalommal (szeptember, november és dec-

ember hónapok első vasárnapján) azzal egy időben a Kat-

harinakapelle-ben vagy a Gemeindesaal-ban (azaz a 

Münster gyülekezeti termében) Domahidi Nelli lelkész 

gyermek-istentiszteletet, vagy más néven vasárnapi isko-

lát tartott. 

Hálásan köszönjük mindkét lelkipásztornak hűségét gyü-

lekezetünkhöz, áldozatos munkáját, törődését és a lelki 

táplálékot, amely ebben a járványhelyzetben különösen 

jól esett. 

Az istentiszteletek után szeretetvendégségen együtt ma-

radtunk kávé és sütemény mellett beszélgetni. Sajnálatos 

módon ezt november 1-je után abba kellett hagynunk. At-

tól kezdve maszkban, nyitott ablak mellett, messzire egy-

mástól, a kijelölt székeken foglalhattunk helyet az isten-

tiszteleteken, majd a további szigorítások miatt nem volt 

szabad még maszkban sem énekelnünk, csak dr. Dudás 
Levente kántor (és egyben presbiteri elnök) zongorán ma-

gát kísérve énekelhetett. Operaénekes-

nek beillő erős, tiszta hangja betöltötte 

a dísztermet, ezt a tehetségét ez idáig 

nem ismertük! Köszönjük a mindig re-

mekül választott és előadott zenedara-

bokat is, melyek Isten dicsőítését mél-

tóképpen szolgálták. 

2020. október 18-án ünnepi hangulat-

tal készültünk Takáts Réka konfirmá-

ciójára, mely istentiszteleten úrvacso-

rát is vettünk. Különösen vártuk ezt az 

alkalmat, hiszen már május 17-re terveztük, de a korona-

vírus járvány miatt nem tarthattuk meg. 

Nagy örömmel hallgattuk meg Réka bemutatkozását (me-

lyet itt alább közlünk) és vallástételét református hitéről. 

Megható volt látni a szülőket, Petrát és Elődöt, ahogyan 

az úrasztalánál a szülői keresztelői fogadalmukban saját 

személyes hitükről is beszéltek.  

Réka négy testvére szintén nagy figyelemmel kísérte test-

vérük bizonyságtételét, sajnos a nagyszülők és a család 

magyarországi tagjai nem lehettek jelen. Lélekben ők 

mégis velünk voltak, és fényképek segítségével követhet-

ték a konfirmációt. 

Vályi-Nagy Ágnes 

lelkész egyéni kon-

firmációs órák kere-

tében több mint egy 

éven át készítette fel 

Rékát, mely beszél-

getések különösen 

személyesek és 

meghittek voltak. 

Isten áldása legyen 

munkáján! Wajsza Krisztina zongoraművésznő, aki Réka 

zongoratanára volt, és leánya Bunch Alycia hegedűn meg-

lepetésként egy kis mini-koncertet is adtak. 

Takáts Réka konfir-

mandus bemutatko-

zik: „Az Egyesült 

Államokban szület-
tem és egy éves ko-

romban Érdligeten 
kereszteltek. Szü-

leim döntöttek így, 

hogy megkeresztel-
jenek, és az egyház befogadott. Én akkor még nem tudhat-

tam, hogy ez mit is jelent. Hat éves koromban Budapesten 

részt vettem a Torockó téri református gyülekezet által 

szervezett gyerektáborban. Nem ismertem senkit, így kez-

detben kicsit nehéz volt, de összebarátkoztam Horváth Ré-
kával, aki nagyon segített. A táborban volt játék, sport és 

Biblia magyarázat: bibliai jeleneteket adtunk elő. Az elő-

adásra Nagymamám és a testvérem is eljöttek. Nagyma-
mámnak volt egy Gyerekbibliája, s gyakran olvasott fel 

nekem meg a testvéreimnek története-
ket. Ezek nagyon szép emlékek marad-

tak. A konfirmációmra 15 éves lettem.” 

Kedves Réka, immáron bázeli gyüle-

kezetünk, református egyházunk fele-

lős tagja lettél! Hisz keresztelésedkor 

szüleid, keresztszüleid tettek fogadal-

mat, majd ez alkalommal te tettél val-

lást hitedről és erősítetted meg szüleid 

egykori fogadalmát. Ezért Istennek le-

gyen hála! 

2020. október 24-én, szombaton a Bázeli Kulturális Ma-

gyar Találkozóval (KulturUngarBasel) közösen emlékez-

tünk az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 64. évfor-
dulójára. A megszokott formában, azaz teremben a jár-

vány miatti előírások miatt nem szerveztünk semmit. Vi-

szont a szabadban a Kopjafánál a Rosenfeldparkban 17 
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órakor találkoztunk. A gyülekezés alatt Bartók Béla: Di-

vertimento For String Orchestra zenedarabot hallgattuk, 

melyet 1956-ban Fricsay Ferenc vezényletével a RIAS 

Symphony Orchestra előadásában vettek fel. Meszlényi 
Ria köszöntője után, Vályi-Nagy Ágnes református lel-

kész, a forradalom 13 napjára és a hősi halált halt magyar 

testvéreinkre emlékezve, 13 mécsest gyújtatott meg a bá-

zeli 56-osokkal, mely kislángok a megemlékezés ideje 

alatt végig őrt álltak mellettünk. Azt követte egy múlt-

idéző, amikor is Takáts Komonczy Petra felolvasta az 

1956. október 24-i eseményeket, történéseket. Bajusz Dá-

niel az „Elindultam szép hazámból”… című magyar nép-

dalt furulyán játszotta el. Ebben az évben nem lehetett ma-

gyarországi előadót meghívni, ezért Wittner Mária 56-os 

szabadságharcos gondolatait és versét idéztük fel, aki ko-

rábban előadóként többször személyesen is megtisztelte 

közösségünket. Az utolsó szó jogán 1956-2016 írását Ba-
jusz Hubert Orsolya olvasta fel, „A halálra ítélt lány” című 

versét pedig Birkner Csilla recitálta. „Ha én rózsa vol-

nék…” közös ének után egy emigráns költő Bálint Károly: 

Szabadságharcos fiú versét Szarka Gábor adta elő.  

Búzás Gábor opera-

énekes Szörényi Le-

vente- Bródy János: 

„István a Király” rock-

operából - Krónikás 

dala- Gyászba öltözött 

csillagom c. művét 

énekelte. A Kopjafát 

őexcellenciája Nagy István Magyarország Svájci Nagykö-

vetségének rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és 

dr. Dudás Levente a Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezet 

presbiter-elnöke koszorúzta meg, Ludwig van Beethoven: 

Egmont-nyitány zenei bejátszása alatt. A Himnusz közös 

éneklése után, a szabadban egy kis állófogadásra is sor ke-

rült, így a járvány ellenére mégis sikerült méltóképpen fel-

idéznünk 1956 szellemét.  

A 2020. november 1-i felnőtt- és gyermek istentiszteleten 

a reformáció emléknapjára is emlékeztünk. Ugyanaznap 

este pedig 20 órakor a bázeli Kopjafánál gyertyát gyújtot-

tunk szeretteink és magyar hőseink emlékére. 

2020. december 6-án felnőtt- és gyermek istentiszteletet 

tartottunk és persze kis 

Mikulás csomagokkal is 

megleptük a gyerekeket. A 

szigorú előírásokat be-

tartva csak 15-en vehet-

tünk részt az istentisztele-

ten, így voltak, akik a 

gyermek-istentiszteletre 

mentek. De még ilyen korlátozott létszámban is örültünk, 

hogy összejöhettünk. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman 

összegyűlnek az én nevemben, mindig ott vagyok közöt-

tük.” (Mt 18, 20) 

2020. december 25-én (pénteken) karácsonyi istentisz-
teletünk lesz úrvacsora nélkül, de ünnepi lélekkel és 
gyermekeink szavalatával, amin a jelenlegi szabályozá-
sok szerint 50 fő lehet majd jelen. Reméljük, ez így is 
marad! 

A 2021-es év igéje: „Legyetek azért irgalmasok, mint a ti 
Atyátok is irgalmas!” (Lk 6, 36). 

Istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnapján 

10:30-kor, a helyszín: Kathariankapelle / Münstersaal / 

Gemeindesaal változhat a világjárvány alakulásától füg-

gően. (Münsterplatz 9, 4051 Basel)  

Igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes lelkész 

Gyermek-istentisztelet: Domahidi Nelli lelkész  

Zongora: Dr. Dudás Levente 

• január 3. felnőtt- és gyermek istentisztelet úrvacso-

rával 

• január 17. istentisztelet 

• február 7. felnőtt- és gyermek istentisztelet 

• február 21. istentisztelet 

• március 7. felnőtt- és gyermek istentisztelet 

• március 21. istentisztelet 

• április 4. húsvéti ünnepi felnőtt- és gyermek isten-

tisztelet úrvacsorával 

• április 18. istentisztelet 

• május 2. felnőtt- és gyermek istentisztelet 

• május 16. istentisztelet 

• június 6. felnőtt- és gyermek istentisztelet úrvacso-

rával 

• június 20. istentisztelet 

Nemzeti ünnepeink 2021. első félévében: 

• március 13. szombat, az 1848-49-es Forradalomra 

és Szabadságharcra emlékezünk a KulturUngarBasel 

szervezésében a Kopjafánál 17 órakor és a Müns-

tersaalban 18 órakor 

• június 5. szombat, 1920-2021, a Trianon gyásznapra 

emlékezünk a KulturUngarBasel szervezésében a 

Zwinglihausban 18 órakor 

A járvány miatti változásokat a honlapon olvashatják: 

www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/. 

Baden  (Domahidi Nelli ) 

Az elmúlt időszakot, a nyári szünet utáni hónapokat aján-
dékként éltük meg. Minden egyes találkozáskor hálával a 

szívünkben nyugtáztuk, hogy megadatott az újra és a még 

mindig találkozás lehetősége és öröme. Jó volt újra szabad 

utat kapni és megélni annak örömét, hogy lehet és szabad 

istentiszteletet ünnepelni. Ami eddig természetes volt, 

azért most külön is hálát adunk. Az idősebb korosztályt 

nagyon hiányoljuk, most ismertük fel, hogy mennyire üres 

nélkülük a kis közösségünk, de mégis arra biztatjuk, hogy 

maradjanak otthon ebben a kilátástalan helyzetben. Imád-

kozunk értük és azért is, hogy minél hamarabb, teljes lét-
számban ünnepelhessünk és közösen dicsérhessük Iste-

nünket. 

http://www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/
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Egyházunk, 

gyülekezete-

ink jövője 
függ attól, 

hogy meny-
nyire tudjuk a 

gyerekeket, a 

következő ge-
nerációt bevonni a gyülekezetek életébe. Ezért külön öröm 

számomra, hogy három gyülekezetben is oktathatom a 

gyerekeket, közösen fedezhetjük fel a biblia izgalmas vi-

lágát. Erre szolgált az őszi szünetre meghirdetett gyerekhét 

is, hogy a gyerekek bibliai történetekkel ismerkedhesse-

nek meg, és hasznos és kellemes időt tölthessenek el egy-

mással.  

Köszönöm a szülőknek, hogy a 

nagy távolság ellenére is eljöt-

tek, elhozták gyerekeiket. Az 

ifjúságot is szeretnénk megszó-

lítani, elérni, számukra is talál-

kozási lehetőséget felkínálni. 

Mire megszületett az első idő-

pont, már le is kellett monda-

nunk a vírus terjedése miatt. 

Áprilisra helyeztük át ezt a ta-

lálkozót, reméljük, hogy lesz 

érdeklődés. A badeni kis gye-

rekcsapattal lelkesen készülünk a karácsonyi műsorra. 

Tudjuk, hogy kevesebben fogunk együtt ünnepelni, mint 

az elmúlt években. Azoknak, akik nem tudnak ezen az ün-

nepen eljutni az Isten házába, nagyon békés, szeretetteljes 

ünnepet kívánunk! 

Bádeni alkalmak 2021. januártól 

Igehirdető Domahidi Nelli lelkész 

Istentiszteletek: a hónap második vasárnapján Bádenben 

a Parkstrasse és Römerstrasse sarkán található kis temp-

lomban (Parkkapelle, Römerstrasse 17, 5400 Baden) 

• január 10-én 16.00 óra - istentisztelet 

• február 14-én 16.00 óra - istentisztelet 

• március 14-én 16.00 óra - istentisztelet 

• április 11-én 16 óra – istentisztelet úrvacsorával 

• május 9-én 16.00 óra – istentisztelet 

• június 13-án 16.00 óra – istentisztelet úrvacsorá-

val 

A gyerekeknek az istentiszteletet ideje alatt gyerek-isten-

tiszteletet tartunk. 

Bibliaórák: szombatonként 15.30-kor, Auensteinban 

(Schötz 15, 5105 Auenstein AG) 

• január 30. 

• február 27.  

• március 27. 

• április 24.  

• május 29. 

Bibliaórákkal párhuzamosan gyerekfoglalkozást tartunk. 

Imaórák: szerda délelőttönként 10.00-kor, Auensteinban 

(Schötz 15, 5105 Auenstein AG) 

• január 13. 

• február 10. 

• március 10. 

• április 7. 

• május 6. 

Érdeklődés esetén konfirmációi előkészítőt tartok, szom-

bat délutánonként. 

Ifjúsági találkozó, amelyre minden gyülekezet fiataljait 

szeretettel hívjuk és várjuk: április 24, szombaton 12 órai 

kezdettel (Auenstein, Schötz 15). 

Időpontváltozás és további részletes tájékoztató a honla-

pon www.protestans.ch/badeni-gyulekezet/. 

Bern (Jónás Albert)  

Ebben a félévben is a járványhelyzet határozta meg mind-

annyiunk életét, így a berni gyülekezetét is. Augusztus-

ban a mozgásterünk még nagyobb, az életünk szabadabb 

volt, de tudtuk, hogy ez nem fog így maradni.  

Már az évadunk elejét nagy bizonytalanság jellemezte: 

Milyen előírásokat kell betartanunk a berni Antonierhaus-

ban augusztustól? Lazulni fognak az eddig bevezetett sza-

bályok, úgy hogy hosszú hónapok után lehetséges lesz-e 

például ismét megtartanunk a szeretetvendégséget? Főleg 

a fiatalabb gyülekezeti tagok körében érezhető volt, hogy 

nem értették, miért nem lazítanak a házigazdák a szabá-

lyokon. A lazítások végül megérkeztek.  

Október elején a Gajdos család jóvoltából, Moosseedorf-

ban ugyan, de megtarthattuk az idei őszi első és egyben 

egyetlen szeretetvendégséget. Jó érzés volt együtt lenni, 

egy nagy asztalt körülülni, a gyerekek örömteli futkáro-

zása mellett beszélgetni és élvezni a vendégszeretet. 

Az enyhébb időszak azonban rövidnek bizonyult. Az őszi 

levegőben már benne volt az, amitől mindannyian tarthat-

tunk, a járvány második hulláma egyre inkább körvonala-

zódott. Napi szinten érkeztek hírek további járványügyi 

védelmi intézkedésekről, az újabb előírások közvetlen ki-

hatással voltak, és vannak azóta is a közösségi életünkre.  

A jelenlegi helyzetben szeretetvendégséget ugyan nem 

tarthatunk és a sokunk által kedvelt ökumenikus karácso-

nyi ünnepséget is le kellett mondanunk, de Istennek le-

gyen hála érte, az istentiszteleteket, bibliaórákat, házi cso-

portos alkalmakat, ha maszkban is, de meg tudjuk tartani. 

Tudom, többen vannak, akik ebben az időszakban inkább 

eltekintenek a gyülekezeti alkalmakon való részvételtől, 

egyesek azért, mert tartanak a fertőzés veszélyétől, míg 

mások nem értenek egyet a védelmi intézkedésekkel járó 

http://www.protestans.ch/badeni-gyulekezet/
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szabályokkal. Isten azonban gondoskodik mindannyiunk-

ról: akkor is, ha otthon maradva hallgatjuk vagy olvassuk 

az igéjét és akkor is, ha a templompadban ülve, távolságot 

tartva ugyan egymástól, de közösségben tesszük azt.  

Adja az Úr, hogy mindnyájan sikeresen átvészeljük ezt a 

járványhelyzetet, és bízzunk abban, hogy hamarosan el-

jönnek azok a napok, amikor értetlenkedve fogunk vissza-

tekinteni erre az időszakra. Talán akkor más szemmel le-

szünk képesek látni a hétköznapi életünket, ami olykor 

nem is olyan szürke. 

„Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, 

enyém vagy!” Ézs 43,1 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak  

Vasárnapi istentisztelet: Antonierhaus, Postgasse 62, 

3011 Bern, 16:00 órakor, igehirdető: Szedlák Tibor lel-

kész 

Július és augusztus kivételével, havi három istentiszteletet 

tartunk párhuzamos gyermekfoglalkozással. Nagy szere-

tettel várunk családokat!  

Bibliaórák: Szerda esténként váltakozóan bibliaórát, ill. 

házicsoportot tartunk.  

A pontos rendet, a részletes információkat és az egyéb 

gyülekezeti rendezvényeinket a következő honlapon kö-

zöljük: www.protestans.ch/bernigyulekezet/. 

Genf (Teleki Gábor)  

A Genfi Magyar Protestáns Gyülekezet istentiszteleti 

rendje a 2021. év első felére alább olvasható.  

Sajnos ezúttal is csupán tervezetnek mondhatjuk, mivel a 

koronavírus járvány miatt Genfben az 5 főnél nagyobb 

összejövetelek egyelőre be vannak tiltva. Ez történt idén 

március-május hónapokban is, amely idő alatt, akkori lel-

készünk Szabó Zoltán, az egyházi összejöveteleinket on-

line/Youtube vasárnapi igehirdetésekkel és a szombati 

bibliaórákat pedig meghívott teológiai professzorokkal, 

ugyancsak online, pótolta. 

Jelenleg, a vírus genfi elterjedése miatt, a korlátozások 

ugyanazok, mint tavasszal. Hálásan köszönjük kolozsvári 

teológus-lelkészünknek, Bálint Szilárdnak, hogy ő is meg-
szervezte a minden vasárnapi online/Youtube igehirdeté-

seket ezzel nagy segítséget nyújtva egyházi életünk foly-

tonosságának. 

Nagyon reméljük, hogy januártól a jelenlegi járvány hely-

zet javul és a gyülekezeti megszorítások némileg enyhülni 

fognak. 

Tervezett istentiszteleti rendünk 2021. január 1 - június 

30-ig a következő: 

Egy kivétellel a hónapok második vasárnapján istentisz-

teletet tartunk 11:00 órakor a Német-svájci gyülekezeti 

házban. 

A időpontok a következők:  

Január 10, február 14, március 14*, április 11, május 9, a 

június 13-i istentisztelet helye még függőben van. 

*A március 14-i istentisztelet lehetséges, hogy 

ökumenikus istentisztelet lesz katolikus testvéreinkkel. 

Minden hónap negyedik. vasárnapján úrvacsorával egy-

bekötött istentiszteletet tartunk 11:00 órai kezdettel a St. 

Léger kápolnában. 

A időpontok a következők: Január 24, február 28, március 

28, április 25, május 23, június 27. 

Bibliaórákat tartunk általában a hónapok első és harma-
dik szombatján a Német-svájci gyülekezeti házban 16:00 

órai kezdettel a következő napokon:  

Január 16, február 6 és 20, március 6 és 20, április 3 és 17, 

május 1 és 15, június 5 és 19. 

Címek: Német-svájci gyülekezeti ház: rue Sénebier 8.  St. 

Léger kápolna: rue St. Léger 20 

További információ a honlapunkon olvasható: 

https://genfi-protestans.com. 

Luzern (Szilágyi Szabolcs)  

A luzerni gyülekezet üdvözletét küldi a svájci magyar gyü-

lekezeteknek!  

2020 második felének istentiszteleteit Istennek hála - az 

egészségvédelmi előírások betartása mellett - sikerült 

rendben megtartanunk. Minden hónap 4-ik vasárnapján 

Domahidi Nelli lelkipásztor, vagy Szedlák Tibor lelki-

pásztor hirdették Isten igéjét.  

Ezen kívül augusztus 16-án rendhagyó istentiszteleten, 

Sipos-Vizaknai Gergely, Alsógödi-Felsőgödi-Sződligeti 
Református Társegyházközség lelkipásztora volt igehirde-

tőnk Luzernben. Sipos-Vizaknai Gergely és családja a lu-

zerni presbitérium meghívására vendégeskedett nálunk 

http://www.protestans.ch/bernigyulekezet/
https://genfi-protestans.com/
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augusztusban majdnem egy 

héten keresztül. Ittlétük 

alatt közös programokat 

szerveztünk, hogy megmu-

tassuk vendégeinknek Kö-

zép-Svájc szépségeit és per-

sze értékes, lélekemelő be-

szélgetéseket folytattunk, 

vallásról, hitről, Istenről.  

Sokan gyülekezetünkből 

úgy érzik, hogy a Sipos-Vi-

zaknai család meghívása 

nagy áldás volt gyülekeze-

tünknek. Gergő tanácsára elindítottuk heti rendszeresség-

gel gyülekezeti imaórainkat, melyeken Isten segítséget 

kérve imádkozunk gyülekezetünk ébredéséért, fellendülé-

séért. Az imaórákat eleinte felváltva valamelyik testvé-

rünknél tartottuk, de mióta nincs lehetőségünk személye-

sen együtt lenni, az interneten találkozunk rendszeresen. 

Az imaórák nagyon jó hatással vannak a mi kis közössé-

günkre, segítenek gyülekezetünk alapköveinek megerősí-

tésében, ami után tovább tudunk építkezni ezekben a ne-

héz időkben is. 

Manapság, amikor mindenki igyekszik visszahúzódva 

élni, hogy megóvja egészségét, különösen nagy figyelmet 

kell fordítanunk idős testvéreinkre, hogy ne érezzék ma-

gukat elhagyatva. Gyülekezetünkben ezt a nagy odaadást 

és empátiát igénylő feladatot Egger Éva testvérünk végzi. 

Éva hatalmas odaadással tartja a kapcsolatot közösségünk 

idős tagjaival. Emellett időt és energiát nem kímélve min-

den adandó alkalmat megragad, hogy közösségünk létezé-

séről tájékoztasson minden környékünkön élő magyart, el-

mondja, hogy vagyunk és szeretettel várunk mindenkit az 

alkalmainkra. Isten áldja Évát szolgálatáért és tartsa meg 

őt még nagyon sokáig a luzerni gyülekezet nagy örömére.  

Ugyancsak végtelen hálával tartozunk a luzerni svájci re-

formátus közösségnek, amiért gyülekezetünk számára té-

rítésmentesen ajánlja fel a Lukaskirche termeit. 

Szeretettel várunk minden Luzernben és környékén élő 

magyarul beszélő testvérünket istentiszteleteinkre, melye-

ket minden hónap 4.-ik vasárnapján tartunk a luzerni Lu-

kaskirche-ben, a Morgartenstrasse 16. szám alatt.  

A luzerni magyar protestánsok minden testvérének kíván 

meghitt készülődést és várakozást a Megváltó születése 

napjának ünnepére! Áldott Karácsonyt mindenkinek!  

Az Úr dicsőségére! 

Istentiszteleti alkalmaink  

2021 első félévében minden hónap negyedik vasárnapján 

11:30-kor 

• Január 24 

• Február 28 

• Március 28 

• Április 25 

• Május 23 

• Június 27 

Helyszín: Lukaskirche, Zwinglisaal, Sempacherstrasse 

11, 6003 Luzern.  

Igehirdetők: Domahidi Nelli lelkész és Szedlák Tibor lel-

kész 

2021. május 29-30-án Luzernben szervezzük a Szövetség 

évadzáró konferenciáját, persze a későbbi járványügyi in-

tézkedéseket is figyelembe véve. További információt a 

külön meghívóban olvashatnak. 

Istentiszteletek: Lukas Kirche, Morgartenstrasse 16 

Igehirdetők: Szedlák Tibor, Domahidi Nelli lelkészek 

További tájékoztatók az alábbi honlapon olvashatók: 

https://www.protestans.ch/luzerni-gyulekezet/. 

St. Gallen (Hieble Erika)  

Hálás szívvel tekintünk vissza az elmúlt hónapokra, a ta-

lálkozás, a megélt közösség és közös istentisztelet alkal-

maira. A 95. zsoltárban megírtak jutnak eszembe: „Jöjje-
tek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kő-

sziklánk előtt! Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk 
előtte énekszóval! Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, 

essünk térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert ő a mi Istenünk, 

mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. 
Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szí-

veteket!” A helyi gyülekezetben hatályban lévő előíráso-

kat betartva, nagy örömmel gyűltünk össze. Énekelhet-

tünk, imádkozhattunk, sőt augusztusi istentiszteletün-

kön úrvacsorával is élhettünk és közösen, egymást erő-

sítve kerestük Istenünk hozzánk szóló útmutatását. Oláh 

Edina lelkipásztor testvérünk szeptemberben és októ-

berben is szolgált, továbbá képviselte gyülekezetünket a 

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövet-

ségének männedorfi találkozóján, melyet a nehéz szerve-

zési feltételek mellett mégis megtartottak szeptember 10-

13. között. 

Szeptember 27-én jubileumi istentiszteletre voltunk hiva-

talosak. Az Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet 

fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte, Dr. Varga Pál 

lelkipásztorral. A két szomszédos gyülekezetet több évti-

zedes kapcsolat fűzi egymáshoz. Sajnos a vírus helyzet 

miatt egyedül Oláh Edina tudott részt venni az ünnepi is-

tentiszteleten, de levélben gratuláltunk és kértük Isten ál-

dását az ulmi gyülekezet szolgálatára, tagjainak életére. 

Örömmel készültünk októberi ökumenikus istentisztele-

tünkre. A katolikus gyülekezet részéről Farkas Anna, ez-

úttal már mint katolikus hitoktató szolgált az istentisztelet 

liturgiájában. A többéves képzést szeptemberi sikeres zá-

róvizsgájával zárta. Gyülekezetünk tagjai nagy szeretettel 

gondoltak rá ezen a napon. Anna családjával aktív tagja 

gyülekezetünknek. Örömmel kívántuk Isten áldását hitok-

tatói szolgálatához az Apostolok Cselekedetei 20, 20-21 

https://www.protestans.ch/luzerni-gyulekezet/


 

Új levél 2020. 2. félév 9 

 

 

versekkel. „Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, 
hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilváno-

san és házanként. Bizonyságot tettem ... az Istenhez való 

megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről.” 
Szívből kívánjuk, hogy sok kisgyermeket tudjon megérin-

teni „Isten kegyelmének evangéliumá”-val, az örömhírrel.  

Októberben az istentisztelettel párhuzamosan konfir-

mandus oktatás is indult. Isten áldásával indítottuk a há-

rom serdülőt „útjukra”: „Keressétek először Isten országát 
és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak 

majd nektek.” Máté 6, 33. Rövid bemutatkozásukat fogad-

játok szeretettel: 

Abigél és Gergő vagyunk. Heerbruggban élünk, a szüleink 
Erdélyből jöttek, mi már itt születtünk. Nagyon örülünk, 

hogy együtt konfirmálhatunk a St. Galleni gyülekezetben, 

ráadásul magyarul. 
Benjamin vagyok. Németországban élek, de St. Gallenbe 

járok templomba, mert az anyukám ott lelkész. Örülök, 
hogy konfirmációra készülhetek. Abigélt és Gergőt már 

régóta ismerem. 

Klarer Maja, volt konfirmandusunk is köszöntötte őket, 

átadva a stafétabotot. Elmondta, hogy számára mit is je-

lentett a konfirmáció, és mire emlékszik vissza szívesen. 

Megemlékeztünk az 56-os szabadságharc és forradalom 

eseményeiről. Hercegh Marianna és Zsolt gyönyörű elő-

adását hegedűn és zongorán hallgathattuk meg. Fiataljaink 

egy 12 éves lány korabeli naplóbejegyzéseiből olvastak 

fel részletet. A szeretetvendégségen személyes emlékeket 

osztottak meg velünk a jelenlévők. 

Nem szeretnék megfeledkezni a látogatásokról, a sokszor 

órákig tartó telefonbeszélgetésekről, WhatsAppekről, a 

virtuális közös napi bibliaolvasás alkalmairól – hogy egy-

más hite, gondolata, kérdése által is épülhettünk a mögöt-

tünk lévő időben. Hiszem azt, hogy az, AKI volt, és AKI 

jelen van, Ő lesz velünk az előttünk lévő – talán ismét erőt 

próbáló korszakban is. 

Reméljük, hogy továbbra is megtarthatjuk havonta egy-

szer istentiszteletünket! 

Istentiszteletek St. Gallenben 

Igehirdető: Hieble Erika lelkész 

16.00 kezdet 

Kirchgemeindehaus, Stephanshornstrasse 25, 9016 St. 
Gallen 

• Január 17., úrvacsorás  

• Február 21. 

• Március 21., ünnepi, ökomenikus  istentisztelet 

• Április 25. 

• Május 16. 

• Június 20. 

https://www.protestans.ch/st-galleni-gyulekezet/ 

Zürich (Michna Krisztina)  

A mostani beszámoló elején hálaadással tekintek vissza a 

nyári szünet előtti férfi hétvégére. július 4-5 között edzett 

férfitestvéreink vágtak neki a hegyeknek, s lépkedtek ren-

dületlenül felfelé a „Leglerhütte” menedékházig, s közben 

testben és lélekben is gyarapodtak. Az útvonal megterve-

zője Dr. Major Tamás volt, a lelki útravalót pedig Fodor 

Attila vitte, s az útról, az igazságról és az életről beszélge-

tett az ott lévőkkel. Lélekkel betelve és igen fáradtan ér-

keztek haza a túrázók, azzal az elhatározással, hogy jövőre 

újra megszerveznek egy hasonló alkalmat. 

A nyári szünet alatt a fiatalabbak hazamerészkedtek Ma-

gyarországra, az idősebbek közül azonban sokan úgy dön-

töttek, hogy maradnak Svájcban.  

Augusztus 18-án presbiteri gyűléssel kezdtünk, hogy 

megfelelően előkészítsük a második félévet.  

A tanévkezdet utáni első családi istentiszteletünket au-

gusztus 23-án tartottuk, melyen 45-en vettünk részt. Arról 

szólt az ige, hogy Krisztus levelei vagyunk, s milyen áldá-

sos lenne, ha ebben az évben mikor találkozunk, enged-

nénk Istennek, hogy újra és újra a szívünkbe írja üzeneteit.  

Szép illusztrációként bemutattuk a göncruszkai és vilmá-

nyi gyermekek leveleit, akik a “Gyermektől-gyermekig” 

akció keretében a mi gyülekezetünk ifjaitól kaptak játéko-

kat. Számos kedves fénykép is előkerült, szívet melengető 

volt látni a szegényebb sorban élő, megajándékozott gyer-

mekek arcát, örömét. Megerősítést kaptak tehát kicsinye-

ink, hogy érdemes adni abból, amit kaptunk. 

Szeptember 2-án a női kör Moór Magdiék otthonában ta-

lálkozott. Heten ültük körbe a szépen megterített asztalt, s 

hallgattuk az igét, tanultunk új éneket, s imádságban ad-

tunk hálát. Ez volt ebben a félévben az egyetlen személyes 

találkozás női bibliaórán. A későbbiekben skype-on talál-

koztunk. 

Közben két konferencia előkészítésén szorgoskodtunk. A 

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövet-

ségének találkozóját szeptember 10-13. között tartottuk 

Männedorfban. Hat ország képviselői a helyszínen, to-

vábbi három ország képviselői online kapcsolódtak be az 

előadások, áhítatok beszámolók meghallgatásába, és a kö-

zös gondolkodásba. Érdekes és szívderítő volt hallgatni, 

ki milyen kreativitással és odaadással oldotta meg a koro-

navírus okozta szükséghelyzetben a magyar testvérek lel-

kigondozását.  

A záró istentiszteletet Dr. Michna Krisztina református, és 

Dr. Wagner Szilárd evangélikus lelkész tartotta. Kövecs 

https://www.protestans.ch/st-galleni-gyulekezet/
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Ágnes és Visky Máté egy César Franck szonátával gazda-

gította a jelenlévőket. 

Szeptember 19-

20-án a nőkkel 

tölthettünk együtt 

egy hétvégét a 

Mattli Antonius-

hausban, témánk, 

a férfiak hétvégé-

jéhez hasonlóan ez 

volt: “Jézus 

mondja: Én va-

gyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6) Egyre kedvel-

tebb ez az alkalom, teljes létszámmal voltunk jelen, s nagy 

örömünkre ebben az évben a jonai gyülekezet adománya 

folytán egy kis kedvezményben is részesülhettünk. Mind-

nyájunkat erővel töltöttek el a beszélgetések, éneklések, 

közös imádságok. 

Szeptember 23-án skype-bibliaórán elemeztük tovább az 

első Korinuthusi levelet, a vírusszám újabb növekedése 

miatt, helyesebbnek láttuk ebben a formában találkozni. 

Szeptember 24-én és október 27-én megbeszélést tartot-

tunk a nemzeti ünnepek, ökumenikus istentiszteletek jö-

vőjéről, a Zürichi Magyar Egyesület, a Zürichi Magyar 

Katolikus Misszió és a Zürichi Magyar Protestáns Gyüle-

kezet 3-3 résztvevőjével, majd a magyar iskola és óvoda 

két pedagógusával. Hosszan tanakodtunk arról, mi lenne a 

megfelelő megemlékezési forma, mely a fiatalabb nemze-

dék szívében is hangsúlyossá és kedveltebbé tenné ezeket 

az alkalmakat. 

A hónap végén, szeptember 27-én istentiszteletet és gyer-

mek-istentiszteletet tartottunk a Helfereiban, ahol egy 

újonnan érkezett zeneművész házaspár, Muntag Lőrinc és 

Gyüdi Eszter gazdagítottak minket jelenlétükkel és szol-

gálatukkal.  

Az október a szünetek miatt csendesebben telt, s a Covid-

19 újabb hulláma is sokakat megijesztett. Ennek ellenére 

október 25-én ökumenikus is-

tentiszteleten és megemléke-

zésen vehettünk részt a Bru-

der Klaus templomban ma-

gyar testvéreinkkel, maszkot, 

hordva, regisztrálva, távolsá-

got tartva, de mégis együtt. 

Gyülekezeti és női bibliaórá-

inkat ezekben a hónapokban 

ismét skype-on tartottuk meg, 

mert azok a termek, amelyek 

erre biztosítva lennének, túl 

kis légterűnek bizonyulnak a vírusos időszakban. A női al-

kalmakon a napi igéről beszélgettünk, a gyülekezeti bib-

liaórákon pedig folytattuk az 1. Korinthusi levél magyará-

zatát, rendszerint 6-12 ember bekapcsolódásával. Felfe-

deztük ezeknek a képernyős találkozásoknak is az előnyét, 

így az is velünk lehetett, aki egyébként nem tudott volna 

eljönni, de otthonról szívesen bekapcsolódott, akár Svájc-

ból, akár Magyarországról. 

November 3-án újabb presbiteri megbeszélésre került 

sor, melyet skype-on tartottunk. 

November 8-án és 22-én családi istentiszteleten lehettünk 

együtt, majdnem 30-an, maszkot viselve, távolságot 

tartva, rövidített liturgiával. Bár a gyülekezet nem énekel-

hetett, Muntag Lőrinc zongorajátéka és Gyüdi Eszter an-

gyali énekhangja gazdagította a lelkünket. 

December 6-án adventi istentiszteletet tartottuk, s az ad-

venti koszorúk gyertyái mellett egy-egy saját mécsest is 

meggyújtottunk, majd körbeállva imádkoztunk. A gyer-

mekeknek kis figurával, mikulás-süteménnyel és aranytal-

lérral kedveskedtünk. Egy új ötgyermekes család is eljött 

a közösségünkbe, örömmel fogadtuk őket. 

Búcsú istentiszteletre is sort került, Dr. Bíró Zoltán 

(1925-2020.10.20) gyermekorvostól november 17-én kö-

szöntünk el, Kostyál Sándortól (1935-2020.11.09) pedig 

december 13-án búcsúztunk. A vigasztalás igéi a 73. 

zsoltárból és János evangéliumának 14. részéből szóltak, 

majd a következő istentiszteleten imádkoztunk a gyászoló 

családért. 

Karácsonyi bibliaórára és istentiszteletre készülünk 

még ebben az évben, s reménység szerint megtarthatjuk az 

előbbit skype-on, az utóbbit december 25-én délután a 

Helferei-ban. Ebben az esztendőben sokan nem tudnak 

Magyarországra utazni, viszont a Covid-19 miatt az isten-

tiszteleten sem lehetünk többen 50 főnél.  

De nem csüggedünk, sőt, az év végéhez közeledve hálát 

adunk azért, hogy minden nehézség ellenére istentisztele-

teinken továbbra is aktív a részvétel, s akik nem tudnak 

eljönni, azoknak elküldhetjük az igehirdetés hanganyagát.  

Egymás terhét hordozva, kreatív ötletekkel igyekeztünk 

ebben az embert próbáló időszakban is szolgálni, s mind-

eddig megsegített minket az Úr, legyen Övé a dicsőség!  

Istentiszteletek: Havonta kétszer tartunk istentiszteletet 

és gyermek-istentiszteletet 16 órától a zürichi Gross-

münster melletti Kulturhaus Helferei kápolnájában 

(Kirchgasse 13, Zürich). Emellett bibliaórát, házi biblia-

órát és női bibliaórát is rendszeresen tartunk. Alkalma-

ink időpontjairól, helyszínéről a mellékelt levelünk hátol-

dalán tájékozódhatnak, valamint a Szövetség honlapján és 

gyülekezetünk fészbuk oldalán is megtalálják azokat, 

amikről email címmel rendelkező tagjainkat külön is érte-

sítjük. 

https://www.protestans.ch/zurichi-gyulekezet/ 

https://www.protestans.ch/zurichi-gyulekezet/
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Az Úr hordoz engem, Övé vagyok 
Lelkészkollégáimmal a koronavírus-járvány első hullám alatt 

hétről-hétre istentiszteleti felvételeket készítettünk és osztot-

tunk meg, hogy valamennyi gyülekezet számára elküldjük 

ezeket. Badenben, Baselben, Bernben, Luzernben, St. Gal-

lenben és Zürichben egyaránt ugyanazt az igehirdetést hall-

gathattuk, lélekben összeköthetett ez minket egymással, s 

erőt adhatott a sokszínű igei szolgálat. 

2020. június 7-én fejeztük be az online istentiszteletek tartá-

sát, ez alkalommal 5-en szolgáltunk a felvételen: Domahidi 

Nelli, Hieble Erika, Michna Krisztina, Szedlák Tibor és Vá-

lyi-Nagy Ágnes. A liturgiában az én feladatom a köszöntés, 

egy ének, és végül az áldás volt.  

Gondolkodtam azon, hogy mit is énekeljek, míg egy különös 

történet miatt Keith Green 23. zsoltárát választottam. Mivel 

felkérést kaptam erre, szeretném most az újság hasábjain is 

elmesélni, hogy mitől olyan különleges ez az ének szá-

momra. 

Amikor kisgyermekek voltunk, Édesanyám kapott valakitől 

egy magnókazettát, amit nagyon szívesen hallgatott, s ez az 

ének lett a kedvence. Valahogy mélyen megérintette a szívét, 

ezért újra és újra meghallgatta. Igen ám, de az ének egyszer 

csak eltűnt a kazettáról. Talán éppen mi, gyerekek rendetlen-

kedtünk, és össze-vissza próbálgatva, nyomogatva a magnó 

gombjait, letörölhettük. Édesanyám igen szomorú volt, s szó 

szerint éveken át kutatott aztán utána, de senki sem ismerte 

az éneket, így feladta a keresést.  

Nemrég megkérdezett újra, hogy nem botlottam-e bele a 

dalba valahol az idők során, de sajnos én sem ismertem, s 

hiába kerestem, nem leltem rá. A Google számára pedig ke-

vésnek bizonyult az a szövegrész, ami Édesanyám emlékeze-

tében megmaradt.  

Aztán, amikor elérkezett ez a koronavírusos időszak, egyre 

többen tettek fel az internetre énekeket, imádságokat, igehir-

detéseket. Édesanyám is szívesen meghallgatta ezeket, hi-

szen a karantén hetei alatt több ideje volt. S ahogy így az in-

terneten nézelődött, egyszer csak, egészen váratlanul felzen-

gett előtte az éveken át hiába keresett ének: “Az Úr hordoz 

engem, övé vagyok…”  

Micsoda boldogság és hála töltötte el Édesanyám szívét, 

hogy hosszú évek után, mintegy ISTEN AJÁNDÉKAKÉNT 

a karanténban előkerült ez a dal. Örömmel hívott fel, hogy 

elújságolja, és hozzátette, hogyha valaha örömöt szeretnék 

neki szerezni, tanuljam meg, és énekeljem el neki ezt az éne-

ket. Még a kottát is megszerezte.  

Ami még különlegesebbé tette ezt az egész történetet, az az, 

hogy a koronavírus időszaka alatt, mivel kóruspróbánk nem 

lehetett a jonai gyülekezetben, Casey Crosby, a kórusveze-

tőnk szinte minden nap küldött nekünk egy dalt e-mailen. S 

hogy, hogy nem, éppen azon a napon, amikor Édesanyám 

megtalálta Keith Green dalát, Casey is Keith Green énekét 

küldte nekünk, azzal, hogy fiatalkorában olvasta a szerző éle-

téről szóló könyvet, és mélyen szíven találta őt. 

Még egy megerősítést kaptam tehát, hogy megtanuljam ezt a 

modern zsoltárt. Pár nap múlva felvételt készítettem belőle, 

választottam hozzá néhány gyermekkori fényképet, s egy 

anyák napi videót alkottam mindebből. S mivel nagy szomo-

rúságunkra nem mehettünk haza Magyarországra, hogy 

Anyák napján Édesanyámat személyesen is felköszöntsem, 

ezzel a dallal és videóval lélekben szerettem volna teljes szí-

vemből megölelni őt.  

A videó meg is érkezett, Édesanyám könnyes szemmel hall-

gatta, s azt mondta, ilyen szép anyák napi ajándékot még soha 

nem kapott. 

Nos, ez a története ennek az éneknek. Hiszem, hogy min-

denki nyitott szívvel hallgatta az utolsó istentiszteleti felvé-

telen, hiszen oly sok minden van benne, ami fontos lehet szá-

munkra: “Az Úr hordoz engem, Övé vagyok…” Micsoda biz-

tonságot jelenthetett ez nekünk az elmúlt hónapokban! Ha fé-

lelmek is vettek körül bennünket, ha voltak is olyan gondo-

lataink, hogy jaj, mi lesz velünk, jaj mi lesz a szeretteinkkel, 

ott állhatott ez a bíztatás, hogy az Úr az én pásztorom, füves 

legelőkhöz terelget engem, friss forráshoz vezet, és megújítja 

lelkem. Könnyes arcom odahajthatom karjára, és megfáradt 

lelkem feléledhet. Igen, "az Úr hordoz engem, Övé vagyok. 

Őnála találok otthonra én, csak Ő marad nékem, Ő már 

enyém!” 

Dr. Michna Krisztina lelkész 

Az ének meghallgatható a szövetség honlapján 

(www.protestans.ch), a 2020. június 7-i istentiszteleti videón. (ige-

hirdetések) 

 

Beszámoló a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 

jubileumi közgyűléséről
Fennállásának 20. évfordulója alkalmából 2020. szeptem-

ber 10-13 között a Nyugat-Európai Magyar Protestáns 
Gyülekezetek Szövetsége jubileumi közgyűlés keretében 

adott hálát Istennek. Az összejövetel helyszínéül a Zürich 

közelében fekvő, männedorfi Bibelheim egyházi konferen-
cia-központ szolgált, mely az elcsendesedésen és a lélek-

ben való töltekezésen túl a Svájci Magyar Protestáns Gyü-

lekezetek Szövetségének vezetőivel, lelkészeivel és tagjai-

val való találkozásra is lehetőséget adott. Az egybegyűlte-

ket a házigazdák nevében Deák Péter, volt zürichi gyüle-

kezeti elnök üdvözölte. A közgyűlés résztvevőit köszön-

tötte Jónás Albert, a berni gyülekezet és az újjászervező-

dött svájci gyülekezeti szövetség elnöke is, aki e közössé-

gek reménykeltő megújulásáról szólt.  

http://www.protestans.ch/
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2020 megkerülhetetlen mementót hordoz a magyarok szá-

mára. Bevezető előadásában Dr. Ferencz Árpád, az auens-

teini svájci gyülekezet lelkésze „Trianon arcai – A velünk 
élő Trianon” címmel a békediktátum 100. évfordulójára 

emlékezve rámutatott arra, hogy bár a témának sokféle 

megközelítése lehetséges, mégis meglepően egységes az a 

lelki-érzelmi trauma, melynek nyomai nemzedékeken át 

tapasztalhatók.  

A koronavírus-járvány az utolsó pillanatig sok bizonyta-

lanságot jelentett. Az előzetes jelentkezők közül tucatnyi-

nál is több visszalépő ellenére a hat országból érkezett 

közel félszáz résztvevő a Szövetség szinte teljes képvise-

letét biztosította Belgium és Finnország kivételével. Az 

angliai, észtországi, svédországi és müncheni képviselők 

interneten keresztül csatlakoztak a konferencia résztvevő-

ihez.  

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának taná-

csosa és a Magyar Református Egyház Generális Kon-
ventjének képviselője, Dr. Gér András a konferencia 

résztvevőit levélben üdvözölte, melyben egyházának a di-

aszpórában élő magyar közösségekkel való kapcsolata bő-

vítését, az eddig elért eredmények megerősítését, új utak 

és lehetőségek kidolgozására irányuló ténykedését vázolta 

fel. A Magyarországi Evangélikus Egyház Ökumenikus és 

Külügyi Osztályának vezetője, a METT ügyvezetője, Cse-

lovszkyné Dr. Tarr Klára, valamint Tölgyesi Ágnes, diasz-

póra referens ugyancsak levélben számoltak be egyházuk-

nak Magyarország Kormányával kötött szerződésben fog-

lalt támogatási formáiról, kiemelve a diaszpóra egyházai-

nak múltját őrző levéltárak és tárgyi eszközök megőrzését, 

tudományos igényű kutathatóvá tételét biztosító digitali-

záció fontosságát, mielőbbi kiteljesítését. 

Dr. Varga Pál, németországi lelkipásztor, a Szövetség 

egyik alapító lelkésze pontos, jól dokumentált, a gyökere-

kig visszatekintő és a kiteljesedés eddigi útjait végigjáró 

Protestáns Szövetségről szólt előadásában. A hollandiai 

Dr. Hermán M. János a korábbi szerveződésekről villan-

tott fel egy-egy fontos és érdekes részletet. Megtekinthe-

tők voltak a Szövetség múltját tényszerűen dokumentáló 

Új Kéve svédországi egyházi folyóirat szerkesztőségi pél-

dányai is.   

A Közgyűlés szokásos elnökségi, tevékenységi, munka-

ági, pénzügyi és ellenőri jelentései után az írásban benyúj-

tott és szóban elhangzott gyülekezeti beszámolók követ-

keztek. Sok szó esett a jövőépítés lehetőségeiről, elképze-

lésekről és kilátásokról is. A mindezekhez szükséges sze-

mélyi állományról, munkatársi körről, a feladatok kidol-

gozását, koordinálását, végrehajtását, különféle tisztsége-

ket vállaló személyek jelöléséről és megszólításáról a Vá-

lasztmány gondoskodott. A tanácskozás során a 

NYEMPGYSZ alapszabályának módosítására is sor ke-

rült.  A Közgyűlés megköszönve az eddigi tisztviselőknek 

az éveken át végzett munkáját, a tisztújítás révén a Szö-

vetség részben megújult vezetőséggel, hittel, és Isten meg-

tartó kegyelmében bízva buzdította tettekre Nyugat-Eu-

rópa magyar protestáns gyülekezeteiben élő, Isten dicső-

ségére és a rájuk bízott nyájakra vigyázó őrállókat.  

Különleges színfoltot képviseltek a konferencia reggeli és 

esti áhítatai. A svájci gyülekezetekből érkezett Kövecs Ág-
nes, zongoraművész és Visky Máté, hegedűművész sze-

replésével a Szövetség konferenciáját záró ünnepi isten-

tiszteleten Dr. Michna Krisztina, a zürichi magyar protes-

táns gyülekezet református lelkésze, valamit Dr. Wagner 

Szilárd, bécsi evangélikus lelkész szolgált. Köszönetmon-

dással és a 2021-es találkozás reményében Dr. Karvansky 

Mónika, bécsi magyar református lelkipásztor, a Szövet-

ség új elnöke zárta a négy napos männedorfi találkozót. 

Az Isten iránti hálával hazautazó résztvevők az Ige bizta-

tását vitték magukkal: „Én veletek vagyok minden napon, 

a világ végezetéig”. (Mt 28,20b)  

 
Szántó András felvétele 

A NYEMPGYSZ közgyűlése nevében Molnár-Veress 

Pál elnök, Karvansky Mónika társelnök, Jaskó Irén titkár  

Männedorf/Svájc, 2020. szeptember 13. 
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