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Reményik Sándor: Isten trubadúrja

Én Istenem, ameddig akarod, 

Vagyok, leszek a Te trubadúrod, 

Bár sötét trubadúr, 

Nagyúr, 

A dalt így adtad zengenem, 

S én erre felteszek egy életet, 

Heroldod, kürtöd, szócsöved, 

E szív – ameddig akarod.

De ha küldetésem elveszed, 

Uram, vele az életem is vedd 

Ha nem Téged, a Te szépséged zengem, 

Vagy ha tán elrepedt a vén harang 

És úgy hallanád, hogy hamis a hang: 

Én Uram Isten, Törj el akkor engem! 

 

1918. szept. 11. 

 

Nagy lilikek Fotó: Csonka Péter 

Közösség 

„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek 

is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi kö-

zösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, 

Jézus Krisztussal” (1. Jn. 1,3) 

Mit is jelent ma számunkra ez a fogalom, hogy közös-

ség? Az utóbbi időben sokat foglalkoztatott ez a téma, 

hogy van-e napjainkban létjogosultsága egy közösség-

nek? Mi tartja össze, vagy mi teszi ingoványossá kö-

zösségeink talaját?  

Azt gondolom, hogy manapság mindez nehezebben ír-

ható körül, mint korábban, hiszen ránk nyomta bélye-

gét az elmúlt időszak tiltás-sorozata, és emiatt az 

amúgy is hanyatlásnak induló régi közösségi formák 

még erőtlenebbé váltak. E helyzet felismertette ve-

lünk, hogy otthon maradva, távol az emberi közössé-

geinktől, mégis be tudjuk gyűjteni magunkba a lelki 

szükségleteinket. Személytelenül bár, de mégis szemé-

lyesen jelen tudunk lenni különböző emberi csopor-

tokban, ahol a helyzet adta körülmények között sokkal 

kevesebb a súrlódási felület. Kényelmesebbnek és biz-

tonságosabbnak bizonyul, ezért nem is találjuk sürge-

tően fontosnak visszarázódni oda, ahova esetleg tar-

toztunk. A falu, a gyülekezet közösségéről a figyelem 

szépen lassan átirányul az egyénre. Ma már amúgy is 

meggyérültek azok a magatartások, amikor valaki hű-

ségesen kitart valami, valaki mellett, azon címszó 

alatt, hogy „egy közösséghez tartozunk”. Marad a harc, 

a kiállás magamért, az egyéni érdekeimért, saját érvé-

nyesülésemért. Harcolja meg mindenki a maga útját, 

célját, - biztatjuk azokat, akik esetleg még remélnének 

valami kis segítséget tőlünk. Marad a nosztalgia és le-

gendákat zengünk a korábbi közösségeinkről, azok 

erejéről. 

Hogy azonban ne a hanyatlást lássuk csupán, fókuszál-

junk arra, hogy mire is van szükségünk ahhoz, hogy 

közösségeink éljenek, lendületet kapjanak? 

Cél – Minden közösség jövője nagymértékben függ at-

tól, milyen célt tűzött ki maga elé és megfelel-e a kül-

detésének. A keresztyén közösségeknek a közös cél a 

megtartó erejük, hogy a tagoknak nemcsak egymással 

van közösségük, hanem az élő, értünk életét adó 

Krisztussal. Közösséget először ő vállalt velünk, és ezt 

tulajdon vérével pecsételte meg. Kitűzött célunk nem 

kevesebb, mint megmaradni ebben a közösségben, „a 

mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiá-

val, Jézus Krisztussal.” Akkor tudunk „szívben és lé-

lekben” egyek lenni, ha tekintetünk Megváltó Urunkra 

szegeződik, rá figyelve egymást is a szeretet szemüve-

gén keresztül fogjuk szemlélni. 

Elszántság – „Hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő 

tagja vagyok és mindörökké az maradok” - valljuk a 

keresztyén anyaszentegyházról egyik káté-

kérdésünkben. Az Isten igéjére figyelő, a Krisztus sze-

retetében összeforrott, a Lélek vezetése alatt álló kö-

zösséget senki és semmi nem tudja kiiktatni. Nem em-

beri erőfeszítés eredménye a létrejötte és a fennmara-

dása. Az Atya életre hívó szava alkotta, kegyelme és 

gondviselésének eredménye, hogy él és élni fog. En-

nek a közösségnek vagyok az élő tagja, és az is akarok 

maradni, mindörökké. A „mindörökké” nem az a 

„forever” elcsépelt szó, amit manapság divatos sok 

összefüggésben odabiggyeszteni, hogy elhatározásunk 

komolyságát feltüntethessük. Az élet Ura hív minket a 

mulandó gyülekezeten át a maradandó közösségbe.  

Felelősség – Szívesen levetjük magunkról az egymás 

és közösségünk őrzésének felelősségét, mert munkával 
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és sokszor önmagunk megtagadásával jár. Beszippant-

juk a közösségből, amire szükségünk van, kapni sze-

retnénk kevés viszonzással és amikor már nem úgy 

szól az Ige, a közösség hangja, hogy az nekem ké-

nyelmes, simogató lenne, akkor inkább odébb állok, 

harc nélkül adom fel, mert felszínes tagja vagyok. Ha 

viszont szívügyem a közösség, akkor nem önmagamat 

állítom a középpontba, nem az én véleményem a leg-

fontosabb és leghangosabb, nem a saját igazamat aka-

rom mindenképpen érvényesíteni, hanem engedem, 

hogy teret hódítson magának Isten Igéje, az élet be-

széde. „A test ugyan egy, de sok tagja van” – írja Pál 

apostol, mondata jelzi különbözőségeinket, színessé-

günket, de feladatunkat és felelősségünket is. Csodála-

tos ajándékkal gazdagít meg: a tudással, hogy szükség 

van rám, a munkámra, a jelenlétemre. Egy vagyok a 

nagy zenekarban, ám boldog muzsikusa a közösség-

nek. 

„A dalt így adtad zengenem, S én erre felteszek egy 

életet, Heroldod, kürtöd, szócsöved, E szív – ameddig 

akarod.”  

Domahidi Nelli 

 

Gyülekezeteink életéből 

Bázel (Meszlényi Ria)  

„De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra 

kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak 

meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ézs 40, 31) 

A Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezet az idén 2021. 

január 3-ára úrvacsorás felnőtt- és gyermek-

istentiszteletet hirdetett meg, amelyet a Covid19-

pandémia járványügyi tiltásai ismét felülírtak, aho-

gyan tavaly is. Mindamellett szívből örültünk, hogy 

összejöhettünk és Isten igéjét hallgathattuk, habár 

maszkban, távolságtartással, éneklés, úrvacsoravétel és 

szeretetvendégség nélkül. És ahogyan a múlt évben is, 

ismét Dr. Dudás Levente énekelt helyettünk saját zon-

gorakísértével, mindez a korlátozások feloldásáig volt 

így. Mindenkinek tetszett remek, operaénekes hangja! 

Vályi-Nagy Ágnes lelkész hagyományosan az év igé-

jének magyarázatával „Legyetek azért irgalmasok, 

mint a ti Atyá-

tok is irgal-

mas!” (Lk 6, 

36) kezdte 

meg a 2021-es 

esztendőt. 

Az ERK BS 

hírleveleit 

rendszeresen 

megkaptuk, amelyekből az éppen érvényes szabályo-

kat tudtuk meg. Köszönjük ezúton is a Münster Gyü-

lekezetének, hogy a szűkös Katharinakapelle (Katalin 

kápolna) helyett újfent a Münstersaalban lehettünk és 

a vasárnapi iskolát (azaz gyermek-istentiszteletet) pe-

dig a közösségi teremben (Gemeindesaal) tarthattuk. 

Így istentiszteleteinket a hónap első és harmadik va-

sárnapján 10:30-kor a Münstersaalban Vályi-Nagy 

Ágnes lelkésszel, gyermek-istentiszteleteinket pedig 

minden hónap első vasárnapján szintén 10:30-kor a 

közösségi teremben Domahidi Nelli lelkésszel hirdet-

tük meg. Nagy öröm, hogy a gyermek-istentiszteletek 

népszerűek, az 5-7 fős csapat lelkes és kitartó. 

Mindkét lelkésznek hálás köszönettel tartozunk hűsé-

gükért! 

Búcsút vettünk László-Kerecsenyi Erzsébet gyülekeze-

ti tagunktól, aki 1930.12.01-én született és 

2021.04.06-án hunyt el. Temetése szűk körben történt. 

Gyülekezetünk őszinte részvétét nyilvánította a csa-

ládnak.  

Gödri Botond (Bocs) 1949.07.01-én született és 

2021.02.26-án távozott el örökre. Botond édesanyja 

Irénke, édesapja Kálmán, nagybátyja Jenő gyülekeze-

tünk hűséges tagjai voltak, utóbbi presbitere is. Botond 

képzőművészként, szobrászként lett híres Bázelben. 

Egyik testvére: Zsolt református lelkész, akit többen 

jól ismerünk, miként Emese leánytestvérét is. Kérjük a 

Mindenhatót, hogy feleségének Sylviának, testvérei-

nek, az egész családnak Bocs hirtelen távozása után 

megnyugvást adjon! Ahogyan a gyászjelentésben áll: 

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e há-

rom; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” (1Kor 

13, 13) 

Istennek legyen hála, hogy gyülekezetünk új tagokkal 

bővült a járvány ellenére is. Frittmann Hajnalka Tün-

de és a Bartus család: Géza-Levente, Szende-Enikő és 

Boróka, (mindannyian Németországban élnek) léptek 

be a gyülekezetbe. Nagy szeretettel fogadjuk őket! 

A 2021. február 7-i istentiszteletünkön kezdte meg 

Vályi-Nagy Ágnes lelkész igehirdetéseiben a Credo 

(Hiszek), az Apostoli Hitvallás időszerű magyarázatát, 

Domahidi Nelli badeni lelkész gyermekeinket játékos, 

könnyed formában vezette be a bibliai ismeretekbe. 

Szokás szerint 2021. február 21-én istentiszteletre, 

majd március 7-én gyermek-istentiszteletre is sor ke-

rült. 
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A március 21-i istentisztelet utánra hívta össze Dr. 

Dudás Levente elnök a Baseli Magyar Protestáns Gyü-

lekezet 2019. és 2020. évi közgyűlését. Nagyon ké-

szültünk már erre, hisz azt a járvány miatt tavaly el 

kellett halasztanunk. Egy nem várt esemény kicsit be-

árnyékolta vasárnapunkat: mivel Vályi-Nagy Ágnes 

lelkész megbetegedett, így nem tudott köztünk lenni. 

Hálásan köszönjük Domahidi Nelli lelkésznek, hogy 

eljött Bázelbe és megtartotta az istentiszteletet. Jó ér-

zés, hogy mindig számíthatunk rá! 

A Közgyűlésen két esz-

tendőt átölelő beszámo-

lók hangzottak el, a lel-

készi beszámolót Dr. 

Dudás Levente elnö-

künk tolmácsolta, utána 

hozzászólásokra került 

sor és természetesen 

őszintén kívántunk Vályi-Nagy Ágnesnek minden jót, 

Isten segítségét, teljes gyógyulást, remélve, hogy mi-

hamarabb ismét velünk lesz! 

Az április 4-i húsvéti ünnepi úrvacsorás felnőtt- és 

gyermek-istentisztelet újabb kihívás elé állította lelké-

szeinket. Sajnos az úrvacsoráról még mindig le kellett 

mondanunk, de hála Istennek Vályi-Nagy Ágnes már 

köztünk volt, igaz csak rövid köszöntőt és a hirdetése-

ket mondta el, Domahidi Nelli pedig az ünnepi isten-

tiszteletet a gyermekekével együtt tartotta meg. Nelli 

Máriának öltözve mesélte el a 11. oldalon lévő törté-

netet. Az istentisztelet alapigéjének Mt 28, 1-10 ige-

szakaszt választotta, amelyből azt a jelenetet ragadta 

ki, amin korábban többször is átsiklott a tekintete. Egy 

apró kis mozzanat, mely beszédes, „az angyal elhen-

gerítette a követ és leült rá.” Ahogyan fogalmazott: „A 

munka elvégeztetett, a csoda megtörtént. Új kezdet elé 

nézünk.” Végül pedig így zárta igehirdetését: „Húsvét 

öröméhez hozzátartozik annak magasztalása, aki le-

győzte a halál hatalmát és az élet fényét hozta el ne-

künk. A húsvét fényének kiáradása tőlünk is függ. 

Húsvét hírnökeinek kell lennünk! Életünk sugározza: 

láttuk az Urat, hiszünk benne, örömét, békességét hor-

dozzuk! Feltámadott. Ámen.” 

Az április 18-i, május 2-i és május 16-i istentisztele-

tek, illetve a gyermek-istentisztelet már a megszokott 

keretek között folyt. Április 25-től kezdve ismét enge-

délyezték az éneklést. Mi még május 2-án kántorunk 

szép előadásában hallgattuk az énekeket, május 16-án 

viszont hosszú szünet után közös énekszóval dicsér-

hettük az Urat. 

2021. június 5-én, szombaton, 18 órai kezdettel a 

Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Trianonra 

emlékeztünk több társszervezővel együtt: Bázeli Kul-

turális Magyar Találkozó, Bázeli Magyar Iskola- és 

Óvodaegyesület, Berni Széchenyi Kör, németországi 

Freiburgi Magyarok Baráti Köre és a Zürichi Magyar 

Egyesület. A svájci összmegemlékezés a Münstersaal 

dísztermében (Basler Münster, Rittergasse 1) volt. 

Meszlényi Ria rövid üdvözlésében köszönetet mondott 

minden résztvevőnek, szervezőnek, segítőnek, az álló-

fogadás előkészítőinek, a pogácsakészítőknek, a tech-

nikai munkatársaknak, hisz nélkülük ez a megemléke-

zés nem jöhetett volna létre. Ahogyan mondta: „Emlé-

kezni csak a jóra szeretünk, de emlékeztetni kötelessé-

günk, ha olyan sérelem ér, mely igazságtalan, és 

melynek rendezése valóra válhat. Magyarország meg-

csonkítása csak akkor lehetne végleges, ha abba bele-

nyugodnánk. Mit is mondott Juhász Gyula, vagy Jó-

zsef Attila zseniális költőnk fiatal korában? Nem, nem, 

soha! Ami hazánkkal megtörtént, azt tényleg sohasem 

felejthetjük el, ez nem csak a magyar nemzet kára, ha-

nem az igazságot áhító egész emberiségé és minden jó 

akaratú emberé.” Szeretettel köszöntötte Zürichből At-

tila Pascal Markus Kipfer magyar származású politi-

kust (SVP Zürich, képviselőt) és édesanyját, valamint 

Peter Vogelsangert (SVP Zürich), akik Szennyessy 

László meghívására érkeztek Bázelbe. Örömmel üd-

vözölte a Genfi Magyar Kulturális Központ elnökét 

Tóth Katát és párját. 

Ezután Furler Andrea, a 

Freiburgi Magyarok Baráti 

Körének elnöke tartotta meg 

kiváló, időszerű beszédét. A 

freiburgi küldöttség tagja 

volt még a Freiburgi Ma-

gyar Iskola elnöke Székely 

Zita tanárnő is. Szennyessy 

László, a Zürichi Magyar 

Egyesület elnöke nem várt családi okok miatt lemond-

ta részvételét, de írásban méltó megemlékezést kívánt. 

Dr. Czukor József őexcellenciája Magyarország rend-

kívüli és meghatalmazott svájci nagykövete szintén 

nem tudott részt venni a megemlékezésen, helyette Dr. 

Csobánci-Horváth Iván veze-

tő konzul úr képviselte a Ber-

ni Magyar Nagykövetséget és 

mondott beszédet is.  

Gyülekezetünk több tagja is 

részt vett a műsorban. Dr. 

Dudás Levente elnökünk, 

dédnagyapja öccse Dr. 

Piskárkosi Szilágyi Béla 

(1892 Nagyenyed-1954 Bu-

dapest) Székely Miatyánk 

(Szerencs 1919 júliusa) c. 

versét adta elő és beszélt a 
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szerző életéről, családjáról. Ahogyan mondta, az el-

múlt időkben többször is hallotta a verset a szerző 

megnevezése nélkül, ez is ösztönözte most ennek az 

előadására. Részlet a versből: 

Mi Atyánk! Ki a mennyekben vagy! 

Kitől jön élet és halál! 

Hívó szavunk tehozzád szárnyal 

És vigaszra csak ott talál! 

— Nagyobbak voltunk minden népnél, 

S ha meghalunk is, úgy halunk, 

Hogy az egész föld minden népe 

Megkönnyezi ravatalunk! 

Dr. Padányi Viktor (1906-1963): Emlékezés Trianon-

ra, 1920. június 4-re írását Dr. Takáts-Komonczy Petra 

gyülekezetünk tagja remekül olvasta fel, aki egyébként 

már nem először vett részt aktívan ünnepi alkalmain-

kon. Padányi gondolatai, 101 év elmúltával is, fájó ér-

zéseket váltottak ki. 

Vályi-Nagy Ágnes lelkész szintén egy személyes kötő-

désű költeményt Vályi Nagy Géza (1891 Debrecen–

1968 Budapest): „Három könnycsepp”… című versét 

recitálta. Szavalata előtt elmondta, hogy e verset nagy-

apja szerezte, aki publicisztikát, ifjúsági regényeket, 

melodrámát is írt, szépen festett, rajzolt, igazi művész 

lélek volt. Pintér Jenő Magyar irodalomtörténet című 

könyvében ugyancsak szerepel. Itt írják, hogy lendüle-

tes hazafias versei voltak. „Nemzeti énekei közül nem 

egy — így a »Sem egy halmot, sem egy völgyet« kez-

detű dal — belekerült az országszerte szavalt legnép-

szerűbb költemények sorába. A költő a maga poétai 

termését a magyar katonaköltészet láncszemének fogta 

fel.” Vályi-Nagy Ágnes lelkész büszke lehet arra, 

hogy elődei között nemcsak lelkész, mint édesapja Vá-

lyi-Nagy Ervin, hanem két híres költő is található! Vá-

lyi Nagy Géza dédapja Vályi Nagy Ferenc (1765 

Felsővály –1820 Sárospatak) református főiskolai ta-

nár, filológus, író, aki verseket, ódákat írt, antik műve-

ket fordított, mint például az Iliászt. 

A nagyszerű zenei műsort Dr. Nyírő Sebestyén zongo-

ra- és orgo-

naművész, 

zenetudós ál-

lította össze. 

Ludwig van 

Beethoven 

(1770 - 

1827): No. 

14. „Hold-

fény” szoná-

ta, op. 27. 

no. 2 (1801) művét két részletben (1. tétel, majd 2.-3. 

tétel) különleges technikai tudással, őszinte beleérzés-

sel tolmácsolta. Nála a hármas követelmény: technika, 

memória és szív együttesen jelen volt! Vastapsot ka-

pott! 

Gr. Apponyi Albert védőbeszédéből a legfontosabb 

részleteket Szarka Gábor magával ragadóan adta visz-

sza, mintha mi is ott lettünk volna 1920. január 16-án 

Párizsban a francia Külügyminisztérium földszinti 

dísztermében, a békekonferencia Legfelső Tanácsa 

előtt. Gr. Apponyi eredetileg franciául és angolul elő-

adott (egy és negyedórás) beszéde bravúros szónoki 

teljesítmény volt, amit olaszul is összefoglalt. Süket 

fülekre talált. Magyarország feldarabolása megtörtént. 

A Berni Széchenyi Kör elnökét, Dr. Kanyó Pált és 

kedves feleségét Arankát üdvözöltük, aki ismét egy 

verssel gazdagította műsorunkat. Mindkettőjüket kö-

zösségünk tagjainak, szinte bázelieknek tartjuk. Kanyó 

Aranka szavalóművész egy klasszikus, mindenki által 

ismert - Vörösmarty Mihály (1800-1855): Szózat 

(1836) - versét szavalta el elsőrangúan. Szívmelengető 

volt hallani az előadását. Köszönjük! 

Búzás Gábor operaénekes, két énekkel készült Bartók 

Béla gyűjtéséből: Elindultam szép hazámból és Este a 

székelyeknél, zongorán Nyírő Sebestyén kísérte. Gábor 

előre sajnálja, hogy két nemzeti ünnepünk után már 

nem lesz közöttünk, mert készül hazatelepedni Győr-

be. Egyfelől sajnáljuk, hisz elmegy Bázelből, körünk-

ből, másfelől vele együtt örülünk a hazatalálásnak. Kí-

vánjuk, hogy az Úr segítse hazaköltözésében!  

A himnusz eléneklése után két hirdetményt hallgatunk 

meg. Egyet Szabó Tímeától Zürichből, aki a Svájci 

Magyarház Hírmondó újság új főszerkesztője lett és az 

első általa szerkesztett 11. évfolyam 1. számát mutatta 

be. Öröm, hogy a lapot egy év szünet után egy fiatal, 

lelkes személy vette át. A lapot Szántó-Molnár Teca és 

Meszlényi Ria majd 9 évig, ezt követően Demeter 

Andrea szerkesztette nagy odaadással. Csipkés Attila a 

Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségé-

nek titkára elnöküknek Dr. Borsos Lajosnak 2020-ban 

megjelent német nyelvű könyvét (Das Neue 

Testament: das Vermächtnis der Skythen, Zürich-

Badacsonytomaj-Budapest) mutatta be. Állófogadás, 

vagyis ülőfogadással zártuk a megemlékezést és 

örömmel maradtunk még egy jó ideig együtt. 

Álljon itt Vályi Nagy Géza Három könnycsepp… cí-

mű verse: 

Három könnycsepp szempillámon 

Nehéz, forró mind a három. 

Lelkem legmélyéről jönnek 

Szemembe a drága könnyek! 
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Az első könny, mely úgy éget 

Siratja a Felvidéket, 

A második, a legdrágább 

Téged gyászol Bácska, Bánát! 

 

A harmadik – legnehezebb 

Erdélyország érted pereg, 

Érted pereg vagy tán másért: 

Egész, nagy Magyarországért! 

Másnap, június 6-án ünnepi úrasztal várt bennünket. 

Alig, hogy este búcsút intettünk egymásnak, olyan jó 

volt megint együtt lennünk, különösen, hogy hosszabb 

idő után úrvacsorát vehettünk! Volt, akinek a megha-

tódottságtól a könnye is kicsordult. Szeretett idősebb 

testvéreink is eljöttek közénk, és persze gyermekeink, 

akiknek a nyári szünet előtt ez volt az utolsó találkozá-

suk. Vályi-Nagy Ágnes a Credo igei magyarázat soro-

zatának hetedik részéhez érkezett: „Hiszek Szentlélek-

ben...” amelyet a napi igeszakaszhoz kapcsolt. „1. 

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan 

együtt voltak ugyanazon a helyen, 2. hirtelen hatalmas 

szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely 

betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3. Majd valami 

lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlot-

tak, és leszálltak mindegyikükre. 4. Mindnyájan meg-

teltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek be-

szélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szólja-

nak.” (ApCsel 2, 1-4)  

Igehirdetésében kiemelte, hogy „A szél-hozta láng-

nyelvek megjelenésével egycsapásra megszabadultak 

a félelmeiktől. Isten Lelke jött el az emberek közé. El-

jött és életre keltette az emberek közötti kapcsolatokat: 

legyőzte a nyelvi akadályokat, és hirtelen mindenki ér-

tette a másikat. Mekkora hordereje van ennek az ese-

ménynek! Képzeljük csak el, milyen lenne, ha hirtelen 

értenénk, és meg is értenénk egymást! Ha megszűnné-

nek a félreértések, előítéletek, akkor nem kellene any-

nyira félnünk egymástól – óvatoskodni – nem képzel-

nénk bele a másikba többet, de kevesebbet sem annál, 

mint ami van benne. Meggyőződésem, hogy akik értik 

egymást, azok között megszűnik a félelem. Ez történ-

hetett Jeruzsálemben is azon a napon. … Csodálatos, 

felszabadító érzés lehetett! Leomlott egy vastag fal.” 

Június 20-án volt az első félév utolsó istentisztelete, 

amikoris kellemes nyári szünetet, pihenést kívántunk 

és szeptemberig búcsút intettünk egymásnak. 

Két hűséges gyülekezeti tagunkat, Borsos Júliát (ápri-

lis 30.) és Borsos Eleket (február 25.), aki elnökünk is 

volt, kerek születésnapjukon nagy szeretettel köszönt-

jük ezúton is!  

Hálásan köszönjük a Gyülekezetért és a magyar kö-

zösségért végzett több mint négy évtizedes állhatatos 

munkájukat! Isten kísérje és segítse őket további élet-

útjukon. A Bázeli Protestáns Gyülekezet tagjai 

Istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnap-

ján 10:30-kor, a helyszín: Katharinakapelle / 

Münstersaal / Gemeindesaal változhat a világjárvány 

alakulásától függően. (Rittergasse 1, 4051 Basel)  

Igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes lelkész 

Gyermek-istentisztelet: Domahidi Nelli lelkész 

Zongora: Dr. Dudás Levente 

 szeptember 5. felnőtt- és gyermek-istentisztelet  

 szeptember 19. istentisztelet úrvacsorával 

 október 3. felnőtt- és gyermek-istentisztelet 

 október 17. istentisztelet 

 november 7. felnőtt- és gyermek-istentisztelet  

 november 21. istentisztelet úrvacsorával 

 december 5. felnőtt- és gyermek-istentisztelet  

 december 25. (szombat) karácsonyi ünnepi isten-

tisztelet úrvacsorával 

 2022. január 2. ünnepi felnőtt istentisztelet úrva-

csorával és újévi koccintással 

 2022. január 16. istentisztelet 

Nemzeti ünnepünk 2021 második félévében: 

 október 23. szombat, az 1956-os Forradalomra és 

Szabadságharcra emlékezünk a KulturUngarBasel 

szervezésében a Kopjafánál 18 órakor és a 

Münstersaalban 19 órakor.  

A járvány miatti változásokat a honlapon olvashatják: 

www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/. 

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a ré-

giek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2Kor 5, 17) 

Baden (Székely Judit)  

Megfogyatkozva, de töretlenül 

Megfogyatkozva. Töretlenül. Két szó, amely röviden 

jellemzi és mégis híven tükrözi az elmúlt hónapokat a 

badeni gyülekezet tagjai számára. 

http://www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/
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Egy hosszú, szinte végeláthatatlan időszak. Sokunk 

magánnyal küzdve, 

mások éppen az 

egyedüllét hiánya 

okozta gondokkal 

szembesülve, egy 

teljesen új helyzet-

ben találtuk ma-

gunkat. A hit mégis 

töretlen. Szeretet-

ben, egymásra tá-

maszkodva és látva, hogy nem vagyunk egyedül, se-

gítjük, támogatjuk és felkaroljuk egymást. Lehetőséget 

teremtünk a közös imádságra és nevetésre. 

Megfogyatkozva. Az elmúlt több mint fél évben, gyü-

lekezetünk idősebb tagjai betegségtől félve távol ma-

radtak a vasárnapi Istentiszteletektől. Nagyon hiányoz-

tak a templomból, hiszen ők a mi gyülekezetünk moz-

gató rugói, a hagyományok őrzői, a régi idők és emlé-

kek mesélői. Templomunkban így inkább a fiatalabb 

generáció képviseltette magát. 

Töretlenül. Bár a templomba járók létszáma csappant, 

az Istentiszteleteket, biblia- és imaórákat rendszerint 

megtartottuk. A gyermekeknek minden hónapban hit-

tanórával egybekötött 

gyermek-istentiszteletet 

tartottunk. A kicsik és 

nagyok az iskolai szüne-

tek ideje alatt gyermek-

foglalkozásokon is részt 

vehettek. 

Húsvétkor az auensteini 

református templomban 

találkozhattunk és gyer-

mekműsorral ünnepel-

tünk. 

Április második vasárnapján, Badenben Húsvét alkal-

mából a higéniai előírásokat betartva megterítettük az 

Úr asztalát. Legutóbbi Istentiszteletünk alkalmával 

pedig gyermekműsorral kedveskedve az édesanyákat 

köszönthettük, ahová, nagy örömünkre, idősebb test-

véreink is ellátogattak.  

Reméljük, hogy 

hamarosan tel-

jes létszámmal 

dicsérhetjük az 

Úr nevét. 

Az egész gyüle-

kezet nevében, 

hálánkat és kö-

szönetünket sze-

retnénk kifejezni Domahidi Nellinek, fáradhatatlan 

munkájáért és odaadó gondoskodásáért. Továbbá kö-

szönettel tartozunk Farkas Krisztinának, aki az elmúlt 

hónapokban orgonajátékával kiválóan helyettesítette 

kántorunkat. 

A badeni gyülekezet továbbra is szeretettel hívja és 

várja magyar testvéreinket. 

Ebben a nehéz időben is maradjunk töretlenek. Segít-

sük egymást és vigyázzunk egymásra! 

„Mennybéli jó Atyám! 

Vigyázz mindig reám. 

Légy minden utamon, 

Örök fénylő napom.” 

/Benedek Elek/ 

Alkalmaink 2021 augusztusától 

Igehirdető: Domahidi Nelli lelkész 

Istentiszteletek: a hónap második vasárnapján 

Bádenben a Parkstrasse és Römerstrasse sarkán talál-

ható kis templomban (Parkkapelle, Römerstrasse 17, 

5400 Baden) 

 szeptember 12-én 16.00 óra – istentisztelet 

 október 10-én 16.00 óra – istentisztelet 

 november 14-én 16.00 óra – istentisztelet 

 december 12-én 16.00 óra – istentisztelet úr-

vacsorával 

A gyerekeknek az istentisztelet ideje alatt gyerek-

istentiszteletet tartunk. 

Bibliaórák: szombatonként 15.30-kor, Auensteinben 

(Schötz 15, 5105 Auenstein AG) 

 szeptember 25. 

 október 23.  

 november 27.  

 december 11.  

Bibliaórákkal párhuzamosan gyermekfoglalkozást tar-

tunk. 

Imaórák: a hónap második szerdáján, délelőtt 10.00-

kor, Auensteinben (Schötz 15, 5105 Auenstein AG) 

 szeptember 8.  

 október 6. 

 november 10. 

Konfirmációs előkészítő szeptembertől havi rendsze-

rességgel Auensteinben (Schötz 15, 5105 Auenstein) 

 szeptember 11. 

 október 9. 

 november 13. 

 december 11. 

Időpontváltozás és további részletes tájékoztató a hon-

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

http://www.protestans.ch/badeni-gyulekezet/
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Bern (Jónás Albert)  

A 2021-es év első félévében is a COVID-19 járvány 

alakította hétköznapjainkat, így meghatározóan szólt 

bele terveinkbe és a gyülekezetünk működésébe is. 

Minden elmaradt gyülekezeti alkalom ellenére hálás 

vagyok, hogy hiánytalanul meg tudtuk tartani az isten-

tiszteleteket akkor is, ha ezt nem a megszokott helyen 

Bernben tehettük, hanem a Bern melletti 

Moosseedorfban, pontosabban a helyi református 

templom gyülekezeti házában. A berni Antonierhaus 

szigorú járványügyi előírásai miatt mentünk oda. Meg 

szeretném ragadni az alkalmat, hogy itt is kifejezzem a 

köszönetünket azért, hogy ingyen és bérmentesen a 

rendelkezésünkre bocsátotta a moosseedorfi gyüleke-

zet a termeket! 

A járvány kezdete óta érezhetően kevesebben vesznek 

részt az istentiszteleteinken, és nem állandó a résztve-

vők száma sem, amihez bizonyára hozzájárult az isten-

tiszteletek új helyszíne is. De bízunk benne, hogy aho-

gyan a járvány lecseng, úgy visszaáll a régi megszo-

kott létszám is. Addig is hordozzuk imádságban azo-

kat a testvéreinket, akiket mostanában ritkábban látunk 

a gyülekezetben.  

A kiscsoportos alkalmakat online, többnyire a ZOOM 

–os alkalmazáson sikerült megtartanunk. Többségében 

gördülékenyen zajlott az online átállás, de tudom, 

hogy egyeseknek, főleg technikai okokból nem sike-

rült csatlakozni ezekhez az alkalmakhoz, amit nagyon 

sajnálunk. Hiányoznak oszlopos tagjaink, akik elma-

radtak például a bibliaórákról. Már nehezítő tény volt 

az is, hogy a járványhelyzet miatt az idősebb testvérek 

meglátogatása sem volt lehetséges. 

Már biztatóak a jelek a jövő félévre nézve. Egyre na-

gyobb az oltottak száma a gyülekezetünkben is, így 

egyre kevésbé lesz kockázatos a testvérekkel való ta-

lálkozás mindannyiunk számára. Ezért is nagyon bí-

zunk abban, hogy a nyári szünet után visszatérhetünk a 

berni Antonierhaus-ba, és a megszokott helyen, a 

megszokott rendben tudjuk megtartani az istentisztele-

teket és a kiscsoportos alkalmainkat. Külön köszönetet 

szeretnék mondani ezúttal is a gyülekezetünkben szol-

gáló lelkészeknek, Szedlák Tibornak, Domahidi Nelli-

nek és Ferencz Árpádnak. Külön köszönöm 

NagyNorbert, r.k. teológus szolgálatát a gyülekeze-

tünkben a tartalmas és lelkiekben gazdag bibliaórá-

kért! 

„nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az 

erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2. Timóteus 1,7) 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak 

Terveink szerint a vasárnapi istentiszteletek a jövő 

félévben ismét a berni Antonierhaus-ban, Postgasse 

62, 3011 Bern, 16:00 órakor kerülnek megtartásra, jú-

lius és augusztus kivételével, havi három alkalommal 

és párhuzamos gyermekfoglalkozással. Nagy szeretet-

tel várjuk a családokat!  

Bibliaórák: szerda esténként váltakozóan bibliaórákat, 

ill. házicsoportokat tartunk.  

A pontos rendet, a részletes információkat és az egyéb 

gyülekezeti rendezvényeinket a honlapunkon közöl-

jük: www.protestans.ch/bernigyulekezet/. 

Genf (Teleki Gábor)  

Gyülekezetünk összejöveteleit januárban és február-

ban a corona vírus korlátozásai miatt online tartottuk. 

Március közepétől kezdve, a szeretetvendégségek ki-

vételével, megtarthattuk istentiszteleteinket és biblia-

óráinkat. Külön öröm és megtisztelés volt számunkra, 

hogy pünkösdi istentiszteletünkön, a Genfet látogató 

zürichi református gyülekezet népes csoportja is ve-

lünk ünnepelhetett. Legyen ez valamennyiünk számára 

biztató ómen, hogy Isten segítségével, egyházi életün-

ket is befolyásoló járványgondok lassan lecsengőben 

vannak. 

Június végén búcsúzunk Bálint Szilárd ösztöndíjas 

teológus lelkészünktől. Hálás köszönettel gondolunk 

vissza a szolgálatára, amelyet a szokatlan körülmé-

nyek ellenére mindvégig odaadással és szorgalommal 

látott el. A Gondviselés áldását kérjük kolozsvári ta-

nulmányainak folytatására, remélve, hogy genfi ta-

pasztalatai lelkipásztori elhivatottságában továbbra is 

megerősítették. 

A július és augusztus hónapokban gyülekezetünk ösz-

szejövetelei szünetelnek. Szeptembertől Veress Eszter-

Orsolya, a kolozsvári teológia hatodéves hallgatója 

lesz a következő ösztöndíjas lelkipásztorunk. 

Istentiszteleti rendünk szeptember 1. és december 

31. között a következő: 

Minden hónap második vasárnapján istentiszteletet 

tartunk a német-svájci gyülekezeti házban 11:00 órai 

kezdettel: 

 szeptember 12. 

 október 10. 

 november 14. 

 december 12. 

http://www.protestans.ch/bernigyulekezet/
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A hónapok negyedik vasárnapján úrvacsorás isten-

tiszteletet tartunk a S. Léger kápolnában 11:00 órai 

kezdettel: 

 szeptember 28. 

 október 24. 

 november 28.  

 december 19. vagy 26. 
Ezeket az istentiszteleteket szeretetvendégségek köve-

tik a német-svájci gyülekezeti házban.  

Bibliaórákat tartunk a német-svájci gyülekezeti ház-

ban minden hónap első és harmadik szombatján 18:00 

órai kezdettel: 

 szeptember 4. és 18. 

 október 2. és 16. 

 november 6. és 20. 

 december 4. és 18. 

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)  

Az Úrra hálás szívvel tekintünk és áldjuk őt, amiért 

megtartja gyülekezetünket! 

Mindig nagy öröm a gyermekáldás, és Istennek hála, 

gyülekezetünk három családjával is együtt örvendhet-

tünk az újszülött gyermekek érkezésének: 

A Kövecsi családnál januárban megszületett Kövecsi 

Barbara, aki a család első gyermekeként növekszik 

egészségben, anyukája és apukája nagy örömére. A 

Nagy-Székely család harmadik gyermeke Maik május 

elején érkezett - Ármin és Mia testvérei már nagyon 

várták őt. A Taracközy család második gyermeke Má-

té május végén látta meg a napvilágot és örvendeztette 

meg szüleit és Anna nővérét, aki már nagyon várta 

kistestvére érkezését. Isten áldását kérjük az újszülöt-

tekre és családjaikra! „Bizony az ÚR ajándéka a gyer-

mek, az anyaméh gyümölcse jutalom” Zsolt 127,3 

2021-

ben ed-

dig 

minden 

isten-

tisztele-

tünket 

megtar-

tottuk, 

az év 

elején 

még 

nem volt szabad énekelnünk, azonban a javuló jár-

vány-adatoknak köszönhetően májusban már énekel-

hettünk is, sőt pünkösdkor az úrvacsora áldásában is 

részesülhettünk. Külön öröm, hogy áprilisban virágva-

sárnapi és húsvéti istentiszteletet is tarthattunk. Ebben 

a félévben igehirdetőink Domahidi Nelli és Szedlák 

Tibor voltak. 

Az egyre gyorsuló átoltottságnak köszönhetően idő-

sebb gyülekezeti tagjaink is újra látogathatják isten-

tiszteleteinket. Lassan hagyománnyá érik a heti rend-

szerességgel megtartott imaóra, ahol együtt imádko-

zunk gyülekezetünk megmaradásáért és gyarapodásá-

ért. 

Az ez évre tervezett összgyülekezeti konferenciánkat 

sajnos idén sem tudtuk megtartani a Covid-

megszorítások miatt, azonban már elkezdtük szervezni 

a 2022-es konferenciánkat, amit remény szerint 

Haslibergben tartunk 2022. június 11-12-én. 

Június első hétvégéjén a zürichi gyülekezet meghívá-

sára részt vehettem az általuk szervezett férfi-hétvégén 

Kanderstegben. 

Ha az Úr segít és megtart minket 2021 második félév-

ében a következő istentiszteleti alkalmakat tervezzük 

megtartani 11:30 órai kezdettel:  

 augusztus 22. 

 szeptember 26. 

 október 24.  

 november 28.  

 december 26.  
Az istentiszteleteinket a luzerni Lukas Kirche-ben tart-

juk, cím: Morgartenstrasse 16, 6003 Luzern.  

Szeretettel várunk minden Luzern környékén élő ma-

gyar ajkú érdeklődőt istentiszteleti alkalmunkra. Az Úr 

dicsőségére! 

További tájékoztatók az alábbi honlapon olvashatók: 

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

St. Gallen (Hieble Erika)  

„Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott 

apostola ... az Isten gyülekezetének, a Krisztus Jézus-

ban megszentelteknek, mindazokkal együtt, akik a mi 

Urunk Jézus Krisztus nevét bárhol segítségül hívják: 

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól 

és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek az én Is-

tenemnek...” (I Korinthus 1, 1-4) 

Többször eszembe jutott Pál apostol az elmúlt fél év 

során. Vajon hogyan élhette meg azt a helyzetet, hogy 

kezei szó szerint bilincsben voltak, és ott kellett ülnie 

kiszolgáltatva cellájában, fogságban tartva. Ő, az apos-

tol, aki fáradhatatlanul ment és hirdette az evangéliu-

mot, aki köré oly sokan gyűltek és hallgatták őt, most 

nem mehet, mert NEM LEHET. A „NEM LEHET”-ek 

sok mindennek határt szabnak, ám Isten mindig arra 

https://genfi-protestans.com/
https://www.protestans.ch/luzerni-gyulekezet/
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mutat rá, hogy ami az embereknek lehetetlen, az neki 

nem jelent akadályt. Pál apostol ezt a belső szabadsá-

got többször is megtapasztalhatta, így nem ragadt le a 

NEM LEHET-nél, hanem kereste a LEHET ÍGY IS-t. 

Szeretetben, gondolataiban, imádságaiban hordozta a 

gyülekezetek tagjait, kíváncsian hallgatta a híreket ró-

luk és innen is leveleket írt, melyekben hálát adott ér-

tük és tanította őket. 

St Gallenben áprilisig nem tudtunk Istentiszteletet tar-

tani. A különböző előírások, két lezárt határ, betegsé-

gek és még más okokból is az a határozat született, 

hogy Istentiszteleteinket havonta Zoomon keresztül, 

digitálisan tartsuk meg. Köszönet Gombos Andreának 

és Józsefnek, hogy előkészítették, technikai segítséget 

nyújtottak és türelmesen segítettek mindannyiunknak, 

hogy aki csak akart, mindenkinek sikerülhessen részt 

venni az istentiszteleten. Mindnyájan különbözőkép-

pen éltük meg ezt a helyzetet. Nem tagadom, voltak, 

akik nem tudtak, nem akartak bekapcsolódni, helyette, 

ha tehették más gyülekezet Istentiszteletén vettek 

részt, viszont örömmel osztották meg velünk élménye-

iket, küldtek fényképet. Hiányoztak a gyerekek, a 

gyermekfoglalkozások, így viszont azok is együtt tud-

tak velünk lenni, akik különben Magyarországon tar-

tózkodtak.  

Furcsa érzés, de annál nagyobb öröm volt e hoszzú idő 

után májusban élőben találkozni egymással és része-

sedni az úrvacsorai közösségben. Andreáéknak kö-

szönhetően a budapestiek továbbra is „velünk lehet-

tek”. 

Az októberben indult konfirmációs előkészítő alkal-

mak tervezetét is felülírta a pandémia-diktálta helyzet. 

A tervezett havonta kétszeri találkozás helyett hétfőn-

ként 17.30-tól digitális formában találkoznak 

konfirmandusaink. Nem kell órákat utazni, ami az el-

foglalt tiniknek úgyis csak nyűg lenne, hanem ki-ki a 

megszokott íróasztala mellől „veszi a hívást”. A gya-

koribb találkozás még inkább közel hozott bennünket, 

folyamatosabban tudunk haladni Isten, az evangélium 

és hitünk alapjainak mélyebb megismerésében. A játék 

sem maradhat ki, ugyanakkor az éneklésről inkább 

lemondtunk... Ezt a formát továbbra is megtartjuk, így 

bárki, akinek kedve van csatlakozni a kis csapathoz, 

bátran jelentkezzen!!! 

Váczi Évának, gyülekezetünk korábbi elnökének 90-

dik születésnapjához gratulálhattunk februárban. Hálás 

szívvel gondolunk vissza gyülekezetünkért hosszú 

éveken át végzett szolgálatára és Istenünk gazdag ál-

dását kívánjuk Neki! 

Szomorúan búcsúzunk Herczeg Marianntól és Zsolt-

tól, akik átköltöznek Németországba. Hálásan köszön-

jük Zsoltnak kántori szolgálatát. Mindig örömmel ült 

zongorához, s bármilyen új énekkel álltam elő, ő kész 

volt játszani, kísérni minket. Felejthetetlen élmény 

marad számomra, mikor Mariannék ugyancsak zenész 

lányukkal együtt hangversenyeztek a gyülekezet ün-

nepségén. De unokájuk játékát is büszkén hallgathat-

ták velünk együtt egy adventi istentiszteleten. A nagy-

szülői feladatok most Németországba hívják őket. 

Szívből kívánunk Nekik minden jót Isten áldásával 

egyetemben. 

Istentiszteleti alkalmaink:  

Igehirdető: Hieble Erika lelkész 

Kirchgemeindehaus, Stephanshornstrasse 25,  

9016 St Gallen, 16.00 kezdet 

 augusztus 22. – úrvacsorás istentisztelet  

Figyelem! Oláh Edina lelkész templomában leszünk, 

Evangelische Kirchgemeinde, 8594 Güttingen, 

Sommeristr. 11 

 szeptember 19. 

 október 24. – ökumenikus istentisztelet 

 november 21. 

 december 11. – közös adventi ünnepség 

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

Zürich (Dr. Michna Krisztina)  

A 2021-es esztendő kezdetén egyik szemünk sírt a 

másik nevetett. Sajnáltuk, hogy a tavalyi, igen nagy 

örömmel és megelégedéssel ünnepelt, jó hangulatú 

magyar ökumenikus évkezdő alkalmunkat nem tarthat-

tuk meg, viszont eljöhetett gyülekezetünkbe Casey 

Jason Crosby zongorista, és játékával megérintette 

lelkünket.  

 Isten igéjét három igeszakaszhoz és három tárgyhoz 

kapcsolva hirdettem: a Jel 3,7b-8. 20-21, az 1Kor 

3,10-16 és a Zsolt 23,5c-6 alapján. Egy különleges 

kulcs, egy grossmünsteri cserép és egy ólom kehely 

 

https://www.protestans.ch/st-galleni-gyulekezet/
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története is elénk került. Gyermekeink is figyelmesen 

hallgatták az útra indító üzenetet. 

Második januári istentiszteletünket hagyományosan a 

Grossmünster templomban, négy nyelven tartottuk, 

huszita, valdens, református és evangélikus testvére-

inkkel.  

A templomban 50 fő jelenhetett meg, de live stream-

en bárki részt vehetett az ünnepi istentiszteleten. 

Az első februári alkalmunkat a covid miatti szigorítá-

sokat komolyan véve mi is lemondtuk. Február 28-án 

viszont új presbitert köszönthettünk a zürichi gyüleke-

zetben. Cseri Beát, őszinte vallomása után a 138. zsol-

tár néhány versével áldottam meg. Különösen hálásak 

vagyunk felvállalt szolgálatáért, jelenlétéért, édesapját, 

Bán József lelkipásztort is emlékeinkben őrizve. 

Márciusban ökumenikus istentiszteleten ünnepeltünk, 

s bár betegsége miatt Varga Péter katolikus pap nem 

lehetett velünk, közösségükből többen is szolgáltak 

közöttünk, Golarits Gyöngyi vezetésével. 

Virágvasárnap újra elkezdtük a gyermek-

istentiszteleteket is, s bár még kevesebb gyermekkel, 

mint korábban, mégis nagy örömmel találkoztak fiatal 

kis testvéreink. Kovács Telekes Judit és Tarlós Dia 

végzik azóta is ezt a szolgálatot. Elhivatottságukért és 

kreativitásukért nagyon hálásak vagyunk. 

Micsoda öröm volt, hogy az áprilisi húsvéti istentiszte-

leten megteríthettük az Úr asztalát, s úrvacsorai közös-

ségben is együtt lehettünk, természetesen az előíráso-

kat betartva. Presbitereink, gyülekezeti tagjaink felvál-

lalták, hogy idősebb testvéreinket személyesen vagy 

telefonon felkeresik, egy-egy csokinyuszival, és a fel-

támadás 

ünnepére 

szerkesztett 

húsvéti ké-

peslappal 

köszöntve 

őket. Szí-

vesen fe-

jeztük ki 

ezzel is, 

hogy gondolunk az idősebbekre, az otthonmaradókra, 

s jó volt tapasztalni, mennyi hálás visszajelzés érke-

zett. 

A hónap végén a tavaszi szünet miatt kicsit szeré-

nyebb részvétellel, de szintén együtt imádkozhattunk a 

Helferei kápolnájában. Zenei kísérettel továbbra is 

Gyüdi Eszter és Muntag Lőrinc gazdagított minket. 

Mindig gyönyörködve hallgatjuk őket, köszönet érte. 

Májusban a Mennybemenetel és a Pünkösd közötti va-

sárnapon tartottuk alkalmunkat a Grossmünster temp-

lomban, csodálatos szólóének- és orgonaszóval, és bár 

maszkban, de a gyülekezeti éneklésre is lehetőség 

nyílt. Gyermekeink is újra eljöttek közénk, s így több 

mint 40-en lehettünk jelen. 

Sajnáltuk, hogy a hónap végére tervezett évadzáró 

konferenciát nem tarthattuk meg, s különösen 

együttérzünk a szervezőkkel, akiknek másodszor kel-

lett mindent elhalasztaniuk, de bízunk benne, hogy el-

jön újra az idő, amikor nagyobb közösségben is együtt 

lehetünk a többi gyülekezettel.  

Június 13-án az istentiszte-

leten vendégeket fogadhat-

tunk Magyarországról: Dr. 

Michna Ottó és felesége: 

Ablonczy Ágnes szolgáltak 

közöttünk, elmondva, ho-

gyan tapasztalták meg a ko-

ronavírus okozta korlátozá-

sok idején is Isten jelenlétét 

és áldásait.  

Június 27-én, a nyár előtti 

utolsó istentiszteletünket 

pedig az erdőben tartottunk meg, grillezéssel is egybe-

kötve, s élveztük a beszélgetést, a találkozást a friss 

levegőn. Szeretnénk folytatni ezt a hagyományt, s va-

lamennyi évadzáró istentiszteletünket ilyen erdei gyü-

lekezeti napként ünnepelni a továbbiakban is. 

Gyülekezeti bibliaóráinkat az 1 Korinthusi levél kö-

vetkező részeinek magyarázatával folytattuk, női al-

kalmainkon pedig a napi igéről beszélgettünk skype-

on, 5-10 ember részvételével. Sokaknak kényelmes 

megoldás ez, s bár hiányoljuk és várjuk a személyes 

találkozást, ilyen formában is mindig erőt adó beszél-

getéseknek lehettünk részesei. 

Usterben, a Tarlós családnál továbbra is működik a 

házi bibliaóra, lelkes kis csapat részvételével. 

Presbiteri gyűléseinket szintén skype-on tartottuk, 

rendszeresen megbeszélve a ránk bízott közösséggel 

kapcsolatos feladatokat, problémákat vagy lehetősége-

ket. Thalmeiner Tünde minden vasárnapi istentisztelet-

re gyönyörű csokorral lepte meg a gyülekezetet vagy a 
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születésnaposokat. Cseri Bea szorgalmas a kapcsolat-

tartásban és szívesen vállalkozik a lekció felolvasásá-

ra. Tarlós András hűségesen vezeti a házi bibliakört 

Usterben, Orosz-Várkonyi Attila pedig precízen tartja 

kézben a pénzügyeket. Szántó András gondnokunk 

mindezt összefogva aktív a szervezési feladatokban, 

kapcsolattartásban. Itt is szeretnénk köszönetet mon-

dani valamennyiük odaadó szolgálatáért.  

Férfi túránkat június 5-6-ra terveztük a Berghotel 

Schwarenbach irányába. A beszélgetések vezetőjeként 

ismét Fodor Attilát hívtuk meg Kecskemétről, akivel 

tavaly is útrakeltek férfitestvéreink.  

Nagysikerű női hétvégénket ősszel szeretnénk megtar-

tani, szeptember 18-19-én Wislikofenben. Mindkét al-

kalom témája: “Lábnyomok az életünkben.” 

Nemsokára lezárjuk a 2021. év első félévét, s vissza-

tekintve megállapíthatjuk, hogy a covid rendelkezések 

adta lehetőségek nyomán egyre több rutinnal folyt 

gyülekezeti életünk. Ha másként is, mint korábban, de 

lelkiekben gazdagodva és másokat gazdagítva, őszinte 

szívvel köszönjük meg Istennek velünk maradó irgal-

mát és szeretetét. 

S már most örömmel készülünk a következő félévre, 

melynek őszén 25 éve elkezdett lelkészi szolgálato-

mért, s a közben tapasztalt áldásokért ünnepi istentisz-

teleten szeretnénk hálát adni. A nyári szünet előtti idő-

szakot ezzel az imádsággal zárjuk: „Uram, taníts úgy 

számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jus-

sunk…áraszd ránk kegyelmedet!” (Zsolt 90, 12. 14.) 

Istentiszteletek: Havonta kétszer tartunk istentisztele-

tet és gyermek-istentiszteletet 16 órától a zürichi 

Grossmünster melletti Kulturhaus Helferei kápolnájá-

ban (Kirchgasse 13, Zürich).  

Igehirdető: Dr. Michna Krisztina lelkész  

Emellett bibliaórát, házi bibliaórát és női bibliaórát 

is rendszeresen tartunk. Alkalmaink időpontjairól, 

helyszínéről a mellékelt levelünk hátoldalán tájéko-

zódhatnak, valamint a Szövetség honlapján és gyüle-

kezetünk fészbuk oldalán is megtalálják azokat, amik-

ről email címmel rendelkező tagjainkat külön is érte-

sítjük. 

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

 

Gyermekeknek 

Mária vagyok, Jézus édesanyja. Nagyon röviden elmesé-

lem nektek azt a reggelt, amire ma is emlékezünk a hús-

véti ünnepen. 

Nem volt könnyű Jézus édes-

anyjának lenni. Különleges volt, 

születésétől kezdve. Nagyon 

szófogadó gyerek volt, vele nem 

voltak nevelési problémák és 

mégis megterhelően nehéz volt 

az édesanyai szerep. Néha azt 

kívántam, bárcsak olyan lenne, 

mint a többi gyerek, és ezt a kí-

vánságomat felnőttkorában is megfogalmaztam, halkan, 

csendben, magamban. De ő különleges utat járt be, neki 

nem emberek parancsoltak. Sokszor nem értettem őt. 

Amikor felnőtt, mindenki róla beszélt, ennek sem örül-

tem mindig. Hallottam, hogy milyen sokan szeretik és 

beszélnek csodadolgairól, hogy betegeket gyógyít, sok 

emberen segít, tele van a szíve szeretettel, mindenkivel 

törődik. Ezt nagyon jó volt hallani, de hallottam negatív 

hangokat is, amik fájtak és nem szívesen hallgattam eze-

ket, mert voltak olyanok, akik nagyon nem szerették, és 

mindig a hibát keresték benne. Ezek az emberek mindent 

megtettek ellene. Elkezdték vádolni, hogy lázadó, hogy 

nem tartja be a törvényt. Addig áskálódtak ellene, hogy 

elfogták, elítélték és meg kellett halnia. Nagyon, de na-

gyon szomorú voltam, nagyon fájt, hogy ártatlanul kellett 

meghalnia, hogy utolsó óráiban annyi gyűlölet vette kö-

rül. Tisztességes temetést sem tarthattunk neki, mert ránk 

köszöntött a szombat. 

Magdalénával úgy döntöttünk, hogy vasárnap reggel 

meglátogatjuk a sírt, s az elmaradt balzsamozást megejt-

jük. Ahogy haladtunk a sír felé, földrengést észleltünk, 

fényességet láttunk, majd egy angyal jelent meg ragyogó 

ruhában, és amit mondott, első hallásra …. nem is tudtuk 

elhinni.  „Jézus nincs itt, mert feltámadott” – rázott meg 

minket szavaival. Hogyan lehetséges ez? Láttam őt szen-

vedni, meghalni, hogyan lehetséges mégis mindez… 

Ekkor, ebben a pillanatban értettem meg mindent, a cso-

dás születését, az egész életútját, a mondatait, a viselke-

dését, a halálát. Megértettem, hogy az Isten így tervezte 

el az ember megváltását. Ekkor értettem meg, hogy az én 

fiam, Jézus a világ Megváltója. Személyesen is meggyő-

ződhettem a feltámadásáról, hiszen találkoztam vele. Uj-

jong a szívem, a fiam él. Ma hajnalban nem gondoltam 

erre, hogy a mélységes nagy fájdalmam ilyen gyorsan el-

illan és én leszek a legboldogabb édesanya. 

Domahidi Nelli lelkész

https://www.protestans.ch/zurichi-gyulekezet/
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EMEIK és NYEMPGYSZ-presbiteri konferencia 2021

Ha netalán valaki nem tudná, mit jelentenek ezek a rövi-

dítések, azok kedvéért megadjuk a megoldást. 

EMEIK: Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konfe-

rencia. NYEMPGYSZ: Nyugat-Európai Magyar Protes-

táns Gyülekezetek Szövetsége. Ez utóbbi szervezet a 

Nyugat-Európában működő (magyar) protestáns gyüle-

kezeteket egyesíti (kevés kivétellel). 

2020 szeptemberében még éppenhogy meg tudtuk tartani 

a szervezet Männedorf-i svájci közgyűlését, amit a jár-

vány még megkímélt. Az idei presbiteri konferenciát a 

pandémia szigorú előírásai miatt ismételten nem lehetett 

megtartani, ezért határozta el a két szervezet, hogy június 

4-6. között az internetes ZOOM alkalmazás segítségével 

rendezi meg az összejövetelt. A konferencia előkészíté-

sében és lebonyolításában nagy szerepet vállalt Menkéné 

Pintér Magdolna lelkész, Jaskó Irén, a NYEMPGYSZ 

titkára, valamint Karvansky Mónika és Varga Pál lelké-

szek, az internetes csoport felépítését és a virtuális mode-

rálást Vita Norbert és Suhai Kristóf végezte nagy szakér-

telemmel. 

Az EMEIK találkozó témája „A Szentlélek működése” 

volt, amit Illés Dávid (Budai Református Gyülekezet) re-

formátus, illetve Czöndör István (Csővár) evangélikus 

lelkész igen alaposan előkészített bibliatanulmányban 

fejtett ki. Köszönjük az előadóknak, hogy az eredetileg 4 

napra tervezett tanulmány-sorozatot két napra sűrítve is 

be tudták adagolni, így a hatást a későbbiekre is 

bizosítva.  

Szombaton (június 5-én) este különleges kultúrműsort 

kaptunk. Először Suhai Kristóf, az Észak-Németországi 

Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat segédlelké-

sze tartott lenyűgöző előadást Pilinszky Jánosról és köl-

tészetéről. Az előadás azért is volt különleges, mert a be-

játszott verseket egytől egyig Pilinszky János saját elő-

adásában, korabeli videófelvételekről hallhattuk. Feled-

hetetlen élmény volt. 

Az est fénypontja mégis ezután következett, hisz a 75. 

életévét nemrég betöltött Gárdonyi Zsolt zeneszerzővel, 

orgonaművésszel, a Würzburgi zenei főiskola, valamint a 

Liszt Ferenc Zeneakadémia tanárával, több zenei és ál-

lami kitüntetés tulajdonosával beszélgetett Bonnyai Ba-

lázs és Jaskó Irén. Gárdonyi Zsolt nagy elismeréssel és 

hálával beszélt édesapjáról, Gárdonyi Zoltánról, akitől 

már kisgyermek korában megkapta a zene, de főleg az 

egyházzene szeretetét, az alkotói igényességet. A beszél-

getést rengeteg zenei illusztráció gazdagította; bennem 

leginkább a tavaly nyári, a budapesti MÜPA-ban tartott 

ogonakoncertje maradt meg, ahol a közben szintén mű-

vésszé érett Dániel fiával együtt koncertezett. A műsorra 

szánt idő úgy repült el, hogy észre sem vettük. 

A vasárnapi istentiszteleten több mint száz virtuális láto-

gatónk volt, hisz ezt az alkalmat az EMEIK és a „Presbi-

teri konferencia” együtt tartotta, Isten igéjét Veres Anna, 

a németországi Badeni Magyar Protestáns Gyülekezetek 

fiatal lelkésze hirdette.  

Már szombaton megkértek minden résztvevőt, hogy a 

képernyő mellé készítsünk ki egy falat kenyeret, meg egy 

korty bort a virtuális úrvacsorához. Az istentisztelet kü-

lönlegessége volt, hogy egy külön úrvacsorai liturgiát is 

kidolgoztak a lelkészek, amiben helyet kapott az evangé-

likus, valamint a református egyház úrvacsorai liturgiájá-

nak is egy-egy eleme.  

A perselypénz felét Goga Eliza kolozsvári zeneiskolás 

lány életmentésére kérte a kolozsvári ref. egyházkerület 

nevében Kató Béla püspök úr. (Ha valaki szívesen ada-

kozna még, akkor megkaphatja a segélykérő számlaszá-

mot a szervezőktől, ill. Svájcban Deák Pétertől). 

Az idei „Presbiteri konferencia” előadását Dr. Bereznai 

Benjámin tartotta „Gyülekezeti élet a Corona járvány 

árnyékában a diaszpórában – orvosi szemmel” címmel. 

Az előadás egy keresztyén, hívő orvos vallomása is volt, 

amikor a járvány legnehezebb napjairól számolt be, és 

amikor a saját kórházukat is be kellett zárni a személyzet 

megbetegedése miatt. Megrázó volt.  

Deák Péter (Zürich) 
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