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1. Ó, jöjj, ó jöjj ó, Üdvözítő!  

Beteljesült már az idő.  

Törd át az ég zárt ajtaját,  

vár a világ sóvárogva rád.

 

4. Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,  

Téged vágyunk mi látni csak. 

Kelj fel, Napunk, fényességed  

Űzze el a sötétséget! 

(Az új református énekeskönyv 379. éneke)

St. Alban-Tor, Basel  -  Fotó: Vályi-Nagy Ágnes 

 

Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el (Ján. 6,37) 

 

Baselben van egy szép szilveszteri szokás: az emberek 

éjfél előtt felmennek a Münster körüli térre, meghall-

gatják a fúvósok zenekarát, németül a Stadt- 

posaunenchor Basel, majd közösen elénekelnek né-

hány ismert egyházi éneket. Az utolsó ének elhangzá-

sa után pont tizenkettőt üt a toronyóra. Zúgnak a ha-

rangok, s ekkor – az évben egyetlenegyszer – ünnepé-

lyesen kitárul a templom nagykapuja. A zárt ajtók ki-

nyílnak: Bemehetünk – itt mindenkit örömmel fogad-

nak! 

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” Így szól az 

az Ige, ami gondolkodásunkat és imáinkat ebben az 

évben kísérheti. A kapu Isten és ember között nyitva 

áll, hiszen megszületett a Szabadító: eljött közénk. Ez 

az örömhír, az evangélium! Eljött közénk, kiszolgálta-

tott kisgyermekként beleszületett a veszélyekkel teli 

világba, felvette az emberi sorsot annak minden nehé-

zségével és szépségével együtt, s utat mutat nekünk: 

velünk van! 

Története a befogadás és a kitaszítás örökös váltakozá-

sa: siettek hozzá a pásztorok, körbevették az angyalok, 

később a betegek, a rászorultak, de még a gazdagok, s 

néha még a csalók is. Hallgatták minden szavát, s a 

közelében úgy érezték, kaptak még egy lehetőséget. 

Meggyógyultak nyavalyáikból, megbékéltek ellensé-

geikkel, kinyílt a szemük és meglátták a másik ember-

ben a felebarátot. Ugyanakkor sokan elutasították, ül-

dözték és az életére törtek. Ellenségnek látták, akinek 

emlékezetét is ki akarták törölni a fejekből. 

Ez év igéje a befogadásról szól: éppen arról, amire 

annyira szükségünk volna! Már harmadik éve, hogy az 

életünket nagymértékben a bezárkózás, a magány, és 

az érintkezés hiánya jellemzi. Öregjeink az otthonok-

ban hónapokig ültek magányosan a szobájukban, s 

még a folyosóra sem mehettek ki. De kint lenni sem 

volt egyszerű. Védtelennek éreztük magunkat. Las-

sanként elszoktunk attól, hogy kitárjuk a karunkat, s 

úgy fogadjuk egymást. Leszoktunk a kézfogásról, az 

ölelésről, az érintésről. Bezárkózott testünk-lelkünk: a 

félelem visszautasítóbbá tett bennünket. Bajban va-

gyunk, de nem merünk összekapaszkodni, nem merjük 

közel engedni magunkhoz a másikat. Csak le ne szok-

junk a nyitottságról, a bizalomról, a vendégszeretetről! 

Jézus kiragad bennünket jelenlegi életünk összefüggé-

séből, a félelmek bénító hatásából, amikor az Isten és 

ember közötti bizalomra emlékeztet. Hiszen e monda-

tában megerősíti az Úr ígéretét: „Ha kiáltasz hozzám, 

meghallgatlak, veled leszek a nyomorúságban, kira-

gadlak onnan és megdicsőítelek. Megelégítelek hosszú 

élettel és gyönyörködhetsz szabadításomban.” (91. 

zsoltár 15-16) 

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el”, mondja Jé-

zus. Azt befogadom. Akármilyen ember is, akárhány-

szor próbált is nemcsak visszajönni, de maradni is, 

akárhányszor is vallott kudarcot, őrá is vonatkozik a 

hívás: Lehet, hogy már mindenhonnan elküldtek, visz-

szautasítottak – és lehet, hogy számtalanszor becsap-

ták az orrod előtt az ajtót. De az út hozzám még min-

dig nyitva áll. Csak el kell indulnod. Csodálatos bízta-

tást kapunk ebben a mondatban, és ugyanakkor nagy 

feladatot is. Hiszen mi nem csak passzív élvezői va-

gyunk a krisztusi szeretetnek, hanem annak közvetítői 

is. 

Kérdésem: Vajon mit jelent nekem személy szerint ez 

a mondat, ez a felelősség? Hogyan változna meg az 

életem, ha valóban senkit nem küldenék el, aki énhoz-

zám jön? Vajon mi kellene ahhoz, hogy azt az embert 

is komolyan vegyem, akinek a kérését nem tudom, 

vagy nem is akarom teljesíteni? Kinek kellene igent, s 

kinek nemet mondani, ha szüksége lenne rám: az 



 

2 2021. 2. félév  Új levél 

 

 

időmre, a tudásomra, az erőmre, a pénzemre, vagy az 

igazságérzetemre?  

 

S ha az év Igéje valóban kísér majd: Vajon másként 

értem-e ezt a mondatot az év végén? 

 
Vályi-Nagy Ágnes református lelkész, Basel 

Gyülekezeteink életéből 

Bázel (Meszlényi Ria)  

„Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid 

véghez mennek.” (Péld. 16, 3)  

A Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezetben 2021. 

szeptember 5-én 10.30-kor a nyári szünet után ismét 

örömmel találkoztunk istentiszteletünkön, de újfent 

csak a koronavírus-járvány szabályainak figyelembe-

vételével a székesegyház nagy légterű dísztermében 

(Münstersaalban) maszkban és távolságtartással. 

Vályi-Nagy Ágnes lelkész hirdette az Igét, szokás sze-

rint minden hónap első és harmadik vasárnapján. A 

gyermek-istentiszteletet pedig minden hónap első va-

sárnapján Domahidi Nelli lelkész a közösségi terem-

ben (Gemeindesaal) tartotta. Hálásan köszönjük mind-

két lelkipásztor hűségét gyülekezetünkhöz. Olyan jó, 

hogy velünk vannak Isten igéjének hirdetésében, szol-

gálatában. Külön öröm számunkra, hogy a koronaví-

rus-járvány ellenére az istentiszteletet látogatók száma 

nem csökkent, sőt a gyermekek száma még gyarapo-

dott is. Istennek legyen hála ezért! 

Két gyülekezeti tagunktól Komáromi-Czuppon Alojzi-

ától (1932-2021.10.07) és Pál-Szabó Lászlótól (1936-

2021.10.10.) végső búcsút kellett vennünk. Isten nyu-

gosztalja őket, emléküket kegyelettel megőrizzük. 

2021. szeptember 19-én és november 21-én úrvacsorás 

istentiszteletünk volt, amely mindig lelki táplálék 

számunkra. A november 21-i alkalomra előre kaptuk 

az értesítést, hogy a Gemeindesaalban lehetünk, gyer-

mekeink pedig a Katharina kápolnában, persze ez nem 

jelentett nagy változást. 

2021. október 21-én Bern-

ben, a Hotel Bellevue Pala-

ce-ban /Salon Rouge/ került 

sor őexcellenciája Dr. 

Czukor József, Magyaror-

szág nagykövete által Mesz-

lényi Riának a Magyar 

Ezüst Érdemkereszt állami 

kitüntetést átadó ünnepségére, amelyre gyülekezetünk 

több tagja is meghívást kapott. Örültünk a közös 

együttlétnek a svájci magyarok körében. 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65. évfordu-

lójára a Bázeli Kulturális Magyar Találkozóval 

(KulturUngarBasel) közösen 2021. október 23-án, 

szombaton emlékeztünk. Először 18.00-kor a bázeli 

Kopjafa koszorúzására került sor rövid ünnepi műsor 

keretében, ahol dr. Takáts-Komonczy Petra és Villányi 

Katalin az 1956-os magyar forradalom két svájci tudó-

sítójára: Jack Metzger-re és Jean-Pierre Pedrazzini-re 

emlékezett, valamint a svájci alapítású Nemzetközi 

Vöröskereszt segítségét idézték fel. Őexcellenciája dr. 

Czukor József Magyarország svájci nagykövete és 

Prof. dr. habil. Szakály Sándor, DSc a VERITAS Tör-

ténetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója koszorú-

zott. Az ünnepi megemléke-

zés 19.00-kor a Münstersaal-

ban (Basler Münster) folyta-

tódott, ahol dr. Czukor József 

Magyarország svájci nagykö-

vete köszöntötte honfitársain-

kat. Az ünnepi beszédet Prof. 

dr. Szakály Sándor tartotta. A 

műsorban dr. Bajusz Imre 

zongoraművész, Szarka Gábor 

előadóművész, Búzás Gábor 

operaénekes szerepeltek. A 

megemlékezés a Himnusz eléneklésével, majd azt kö-

vetően állófogadással zárult. 

A Szövetségi Közgyűlésre a Zürichi Magyar nyelvű 

Protestáns Gyülekezet szervezésében Dübendorfban 

2021. október 30-án (szombaton) 10.30 órai kezdettel 

került sor. Ezúton is köszönjük a zürichi testvéreink-

nek a remek lebonyolítást. Bázelból három szavazati 

jogú küldött vehetett részt: dr. Dudás Levente elnök, 

Meszlényi Ria és Borsos Elek presbiterek. Ismét egy-

hangúan megválasztottuk dr. Jónás Albertet Szövetsé-

gi elnöknek és dr. Dudás Leventét elnökhelyettesnek 

és revizornak is. Gratu-

lálunk mindkettőjük-

nek! Utána a Pizzeria 

Veneziana étterembe 

mentünk, hogy a hivata-

los tanácskozásunkat 

(három év eltelte után) 

kötetlen formában foly-

tassuk. 

2021. december 5-én felnőtt- és gyermek istentisztelet 

volt és persze kis Mikulás csomagokkal is megleptük 

gyermekeinket. Ebben a félévben az istentiszteletek 

után nem igazán lehetett szeretetvendégséget szervez-
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ni, amit ez alkalommal, annál jobban vártunk, így so-

káig együtt maradtunk derűben és vidámságban. 

Ezután presbiteri ülésre került sor, ahol megbeszéltük 

gyülekezetünk ügyes-bajos dolgait, jövőképünket, 

anyagi helyzetünket. A St. Galleni gyülekezet anyagi 

támogatásáról is döntöttünk és a Szövetségi Közgyűlé-

sen elhangzottakat, különösen a gyülekezetünk számá-

ra fontos döntéseket szintén megtárgyaltuk. A 2022. 

évi közgyűlésünk határidejét pedig 2022. március 20-

ra tűztük ki (a vasárnapi istentisztelet után). 

2021. december 25-én (szombaton), Karácsony első 

napján ünnepi istentiszteletet szerveztünk gyermeke-

ink fellépésével. Vályi-

Nagy Ágnes lelkész saj-

nos azon nem tudott részt 

venni, ezért Domahidi 

Nelli lelkész a felnőtt és 

gyermek-istentiszteletet 

együtt tartotta. Szívme-

lengető volt hallgatni 

gyermekeink karácsonyi műsorát, amire nemcsak 

Domahidi Nelli, hanem a lelkes szülők is tanították a 

fiatalokat. 

2022. január 2-án, vasárnap 10.30-kor újesztendei is-

tentiszteletet tartottunk úrvacsorával, azzal egy időben 

pedig gyermek-istentiszteletet, utána új évi koccintás-

sal kívántunk egymásnak BÚÉK-ot: Bízd Újra Életed 

Krisztusra! Az új esztendő új terveket, új reményeket 

hoz és hisszük, mindezek Isten segedelmével valóra is 

válnak. 

„A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen 

mindnyájan ti veletek.” (Jel. 22, 21) 

* 

50 éven át együtt! 
A Baseli Magyar Gyülekezet nevé-

ben szívből gratulálunk a Dudás há-

zaspárnak, akik 2022. január 5-én 

ünnepelték aranylakodalmukat!  

Ilona és János esküvőjét 1972-ben a 

Nagyvárad-Olaszi református temp-

lomban tartották. Egyetlen gyerme-

kük született, Levente, aki ma pres-

bitériumunk elnöke és gyülekeze-

tünk orgonistája. A család a 

Ceausescu-rendszerből több részlet-

ben volt kénytelen menekülni: először az édesanya 10 éves 

fiával került Baselbe. Az édesapának még három évet kel-

lett várnia, amíg - közvetlenül a rendszer bukása előtti idők-

ben - kiutazhatott Erdélyből.  

A sok viszontagságot is méltósággal viselő házaspár életére 

Isten áldását kívánjuk! 

* 

Istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnap-

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

Münstersaal / Gemeindesaal változhat a pandémia ala-

kulásától függően. (Rittergasse 1, 4051 Basel)  

Igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes lelkész 

Gyermek-istentisztelet: Domahidi Nelli lelkész 

Zongora: Dr. Dudás Levente 

 január 2. felnőtt- és gyermek-istentisztelet úrva-

csorával 

 január 16. istentisztelet  

 február 6. felnőtt- és gyermek-istentisztelet 

 február 20. istentisztelet 

 március 6. felnőtt- és gyermek-istentisztelet  

 március 20. istentisztelet, utána közgyűlés 

 április 3. felnőtt- és gyermek-istentisztelet  

 április 17. húsvéti ünnepi istentisztelet úrvacsorá-

val 

 május 1. felnőtt- és gyermek istentisztelet 

 május 15. istentisztelet 

 június 5. felnőtt- és gyermek istentisztelet  

 június 19. istentisztelet úrvacsorával 

Nemzeti ünnepeink 2022. első félévében: 

 március 20. vasárnap, az 1848-49-es Forradalom-

ra és Szabadságharcra emlékezünk a 

KulturUngarBasel szervezésében a Kopjafánál 17 

órakor és a Zwinglihausban 18 órakor 

 június 4. szombat, 1920-2022, a Trianon gyász-

napra emlékezünk a KulturUngarBasel szervezé-

sében a Münstersaalban 18 órakor 

A járvány miatti változásokat a szövetség honlapján 

olvashatják: www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/. 

http://www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/
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Egy hosszútávfutó emlékére 

Pál László 27.3.1936 – 10.10.2021 

Gyülekezetünk hűséges tagja 2021. október 10-én este 

otthonában békésen elaludt. Szűk körű búcsúztatásán 

ezt az Igét választottuk: „Ama nemes harcot meghar-

coltam, futásomat elvégeztem, a hitemet megtartot-

tam” (2 Tim. 4,7). 

Laci életét valóban végigkísérték a harcok. Két éves 

volt, amikor édesapja meghalt. A kisgyermek hiába 

vágyott a szerető apára: nem 

volt benne része.  

Viszont szerencséje is volt: 

alkatának, tehetségének és 

kitartó szorgalmának kö-

szönhetően élsportoló lett 

könnyűatlétikában. Gimna-

zista korában hosszú- és kö-

zéptávú futásban országos 

bajnokságot nyert. Utazha-

tott, világot láthatott, s köz-

ben a sportolók között va-

lamiféle pót-családra is lelt. 

1956-ban Svájcba menekült. Alighogy megérkezett, 

felfedezték, mint asztalitenisz tehetséget, s rövid időn 

belül a svájci válogatott edzője lett. Mégsem lett profi 

sportoló. Építésvezetőként dolgozott különböző cé-

geknél, összesen nyolc különböző országban, többek 

között Irakban, Japánban, Szaúd-Arábiában.  

Laci megismerte a harc legkülönbözőbb formáit: 

gyermekkorában otthonában, később, fiatal fiúként a 

sportban, felnőttként a munkában: az arab országok-

ban és Távol-Keleten. De ő szerette a kihívásokat: 

ügyesen, találékonyan harcolt, és soha nem görcsösen, 

hanem valamiféle eleganciával, látszólagos könnyed-

séggel, mint aki a végtelenségig ki akarja próbálni, ki 

akarja bővíteni a lehetőségeit.  

Laci szerette az életet: a „haverokat”, a finom ételeket 

és italokat, a nagy és vidám társaságot, ő nagyvonalú 

vendéglátóként marad meg sokak emlékezetében.  

86 évet élt. Az utolsó években nagyon megfogyatko-

zott az ereje, és – felesége, Zsuzsi elvesztése után – az 

életkedve is. Már nemigen ment sehova. Maradtak kö-

rülötte fiai, egy-két jó barát, és maradt a sokat tapasz-

talt Pál Laci, akihez jó volt feljárni, mert neki sok 

mindent el lehetett mondani. Mindenkit meghallgatott, 

s válaszaiban meg-megcsillant régi humora, ami a 

szomorúan érkezett látogatónak is könnyített a lelkén.  

Isten áldja emlékét!  

Vályi-Nagy Ágnes 

Baden (Domahidi Nelli  és barátai )  

Nagyon mozgalmas időszak áll mögöttünk. Hálás va-

gyok Istennek, hogy ilyen sok feladattal bízott meg az 

elmúlt időszakban.  

Havonta járok Baselbe, ahol a gyerekeknek tartok az 

istentisztelettel párhuzamosan gyerek-istentiszteletet. 

Óriási öröm számomra, hogy a létszám növekszik és 

családok kapcsolódnak be a gyülekezetbe. Egy-egy 

bibliai történetet dolgozunk fel úgy, hogy a gyerekek 

megismerkedjenek játékos módon a Biblia világával.  

Az elmúlt hónapokban Bernben is gyakran megfor-

dultam istentiszteleteken és bibliaórákon. Istentisztelet 

előtt a gyerekekkel egy rövid kis rohangáló beszélge-

tést szoktunk beiktatni, ami a felnőttek gondolatát is 

igyekszik az istentiszteletre és üzenetre ráirányítani.  

Luzernben havonta találkozom a gyülekezettel. Na-

gyon hálás vagyok a gyülekezetekért és a lelkes gyü-

lekezeti tagokért, mert sokat munkálkodnak a közös-

ségért. Jó látni, ahogy odafigyelnek egymásra, érdek-

lődnek egymásról és imádkoznak egymásért.  

Badenben, leszámítva az elénk gördülő templombér-

lési nehézségeket, Istennek hála, szép és tartalmas fé-

lévünk volt. Együtt örvendezünk egymás örömének és 

együtt szomorkodunk, ha valamelyikünk szomorú. 

Adventet most már hagyományosan egy adventi délu-

tánnal kezdjük, ahol a gyerekekkel verseket tanulunk, 

énekelünk, adventi koszorút készítünk. Az idősebb 

gyülekezeti tagoknak is készítettünk egy kis adventi 

ajándékot, amit a kedves gyülekezeti tagok el is vittek 

személyesen. Ebben az évben az adventi délutánon 

zenei élményben is részünk volt. A gyülekezeti kánto-

runk gyönyörű zongoraművek előadásával készült, 

hogy nekünk örömöt szerezzen, és zenei élményt 

nyújtson. Reméljük, hogy a jövőre nézve is ilyen szép 

és mozgalmas időszakunk lesz.  



 

Új levél 2021. 2. félév 5 

 

 

Örvendetes hír, hogy idén tíz fiatal kezdte el a kon-

firmációi előkészítőt.  

Az oktatást Auensteinben tartottuk, ahova a fiatalok 

hol vonattal, hol szülői kísérettel érkeztek az ország 

különböző részeiből. Nagyon jó együtt dolgozni velük, 

érdeklődő kis csapat, reméljük, hogy nem csak ismere-

tet szereznek ezeken az alkalmakon, hanem egy életre 

szóló útbaigazítást is. A konfirmációt 2022. június 19-

ére tűztük ki. Erre az alkalomra szeretettel várjuk a 

gyülekezeti tagokat is. 

Nyeste Boróka:  Konfirmációi előkészítő 2021/22  

2021 őszén alakult egy konfirmációi előkészítő cso-

port, amelynek célja, hitünk megerősítése. Kereken tíz 

fiatal jelentkezett Svájc több részéről és Németország-

ból. Havonta egyszer jövünk össze, hogy mélyebben 

ismerkedjünk a bibliával és a vallással Domahidi Nelli 

lelkipásztor segítségével. 

Eddig a biblia felépítését és tartalmát tanulmányoztuk. 

Jézus életével, Istennel és a hit történetével foglalkoz-

tunk. Nagyobb egyháztörténeti eseményekkel is meg-

ismerkedtünk. 

Véleményem szerint egy jó csapat vagyunk, sok érde-

kességet és újat tapasztalhatunk. 

2022. június közepén, a konfirmáció ünnepi esemé-

nyén, vallástételt teszünk és döntést hozunk Krisztus 

és az Isten egyháza mellett. 

Jenei András: A bádeni kápolna használata 

2021-ben tudatosulhatott bennünk, hogy bádeni ma-

gyar gyülekezetünk számára a Römerstrasse-i kápolna 

használata nem egy magától érthető alapjogunk többé. 

Októberben kaptuk az értesítést a badeni 

Kirchgemeinde-től, hogy a 2022-es évtől kezdve a 

templom használata díjköteles lesz, istentiszteleti al-

kalmanként 300 frankot kellene fizetnünk, az orgona 

használata pedig még plusz 100 frankba kerülne. 

Ezen összegek hatalmas terhet róttak volna kis közös-

ségünk költségvetésére, ami pár éven belül a fizetés-

képtelenség határára sodort volna minket. Ezt a badeni 

egyházkerület Sigristin-je tudomására is hoztuk, egy 

emailben kérve a kért összeg csökkentését, amire 

gyors és száraz nemleges választ kaptunk. 

Mivel az idő is valamelyest szorított, hiszen az idő-

pontok foglalása sürgetett az év vége közeledtével, al-

ternatív megoldásként dr. Ferencz Árpád lelkész fel-

vette a kapcsolatot a wettingeni svájci gyülekezet lel-

készével és megkérte őket, hogy fogadjanak be minket 

a kialakult helyzetre való tekintettel. 

A wettingeni gyülekezet szívesen fogadott volna, itt 

alkalmanként 100 frankot kellett volna fizetnünk, ami 

már jóval kedvezőbb ajánlat volt, ezért külön köszönet 

Árpádnak a fáradozásáért! 

Ekkor Karsai Vilma volt elnökünk javaslatára, tettünk 

még egy próbálkozást és közösen megfogalmaztunk 

egy kérést a badeni Kirchgemeinde vezetése felé, 

melyben rövid visszatekintést adtunk a badeni magyar 

gyülekezet 1958-tól tartó történetére kihangsúlyozva, 

hogy gyülekezetünk mennyire ragaszkodik a kis ká-

polnához, amihez - főleg idős testvéreinket - nagyon 

sok emlék köti.  

Kérelmünkben arra is kitértünk, hogy annak ellenére, 

hogy mi is többségében svájci egyházi adót fizető pol-

gárok vagyunk, de a kantonális egyházak támogatásá-

nak megvonása óta, nekünk, mint magyar gyülekezet-

nek, csak a tagdíjakból és a perselypénzből van bevé-

telünk.  

Istennek hála, pár napon belül pozitív választ kaptunk 

a badeni egyházkerület vezetésétől, gyülekezetünk évi 

600 frankért 10 istentiszteletet tarthat a kápolnában! 

Így jelen pillanatban, reményeink szerint hosszabb tá-

von, továbbra is a megszokott helyen gyűlhet össze kis 

közösségünk, Isten dicséretére! 

Alkalmaink 2022 januárjától 

Igehirdető: Domahidi Nelli lelkész 

Istentiszteletek: a hónap második vasárnapján 

Bádenben a Parkstrasse és Römerstrasse sarkán talál-

ható kis templomban (Parkkapelle, Römerstrasse 17, 

5400 Baden) 

 Január 9-én 16.00 óra – istentisztelet 

 Február 13-án 10.00 óra – ökumenikus istentisz-

telet a francia gyülekezettel 

 Március 13-án 16.00 óra – istentisztelet 

 Április 10-én 16.00 óra – istentisztelet úrvacso-

rával 

 Május 8-án 16.00 óra – istentisztelet 

 Június 12-én évadzáró konferencia 

 Június 19-én konfirmációi istentisztelet  

A gyerekeknek az istentisztelet ideje alatt gyerek-

istentiszteletet tartunk. 
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Bibliaórák: szombatonként 15.30-kor, Zofingenben 

(Hintere Hauptgasse 17, 4800 Zofingen) 

 Január 22. 

 Február 26. 

 Március 26. 

 Április 23. 

 Június 25. 

Bibliaórákkal párhuzamosan gyerekfoglalkozást is tar-

tunk.  

Konfirmációs előkészítő januártól havi rendszeres-

séggel Zofingenben (Hintere Hauptgasse 17, 4800 

Zofingen) 

 Január 15. 

 Február 26. 

 Március 19. 

 Április 23. 

 Május 14. 

 Június 18. 

Időpontváltozás és további részletes tájékoztató a hon-

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

Bern (Mózes Áron) 

Leissigeni csendeshétvége 2021 

 

2021 augusztusában is nagy várakozással érkeztünk 

Leissigenbe, hogy részt vegyünk a berni gyülekezet 

évadnyitó csendeshétvégéjén. Ilyenkor szokás szerint a 

Magyarországon töltött hetek után, testileg, lelkileg el-

fáradva érkezünk vissza Svájcba, kiéhezve a gyüleke-

zettel való közösségre, az örömteli viszontlátásokra. 

Nekem ez különösen fontos pont az életemben, egyfaj-

ta hazatérésként élek meg minden ilyen gyülekezeti 

csendeshétvégére való megérkezést. Így történt ez idén 

nyáron is, külön örömmel tekintve az előadások zavar-

talan lebonyolítására, már a mi családunk szempontjá-

ból, hiszen három nagyobb gyermekünk gond nélkül 

tudott már maradni a közösségben, a negyedik pedig 

ezen a nyáron osztatlan figyelmet kapott segítőjétől. 

Az előadások lebonyolítását a tavalyihoz hasonlóan 

Beregi László, a Grace Ministries Alapítvány magyar-

országi szolgálati vezetője vállalta, feleségével, Ildikó-

val, aki szintén az Alapítványban dolgozik 

lelkigondozóként, irodavezetőként. Laci idén is a fel-

nőttekkel, míg Ildikó a gyermekekkel foglalkozott. Il-

dikó munkáját segítette még Veres Boglárka és Veres 

Dorottya, akik a nálunk két éve szolgált Veres Péter 

gávavencsellői lelkész gyermekei. 

A tavalyi évadnyitón a konferenciasorozat első részé-

ről a Kicserélt élet-ről, azaz a helyes Istenképről és 

önképről tanulhattuk, melyet évközi online 

házicsoportok keretein belül fejeztünk be. Utána kö-

vetkezett a második rész, a Gyermeki bizalom. Az idei 

évadnyitó témája a harmadik rész, az Önátadás Öröme 

volt. 

Épp úgy, mint tavaly, engem idén is nagyon mélyen 

megérintettek az előadások. Sokat tanultam és formá-

lódtam. Az egyik sarokköve az első napnak a már 

megtanult kicserélt élet, az új identitásunk megerősíté-

se volt. Különösen, hogy mennyire másként látjuk mi 

a keresztyén voltunkat, mint ahogy Isten látja azt. Is-

ten kicserélte az életemet Krisztuséra, Vele együtt meg 

lett feszítve az én korábbi életem (Gal 2,20). Engem 

pedig belehelyezett Krisztus életébe, hogy az Ő életét 

éljem tovább. A másfél-, kétórás alkalmakon ebből ki-

indulva beszéltük át azt a gondolkodást, melynek kö-

zéppontjában a sokszor tudattalanul is teljesítmény-

központú keresztyénség helyett a Mennyei Atyánkkal 

való közösségünk áll. Lebontottunk hazugságokat, me-

lyek gátolják ennek megértését. Nekem személyesen 

az volt meghatározó, hogy nem az dicsőíti Istent, amit 

én teszek, hanem amit Ő tesz rajtam keresztül.  

Ezután a Római levél 12. fejezetét olvasva tanulmá-

nyoztuk, mit is jelent az Istennek átadott élet. Az önát-

adás, mint áldozat, szolgaság, kereszthordozás. Az el-

gondolkodtató alkalmakba sokszor belefeledkezve ért 

minket az ebéd, amit a szálloda éttermében jóízzel fo-

gyasztott a társaság, tovább beszélve a személyes 

megtapasztalásokat, élményeket. 

A délutáni csendes pihenő vagy kirándulás után foly-

tattuk a dicsőítő énekléssel egybekötött lelki alkalmat. 

Megtanultam, hogy Isten fokozatosan szabadít meg 

minket bálványainktól. Én kérhetem a szabadulást, de 

magam erejéből soha nem fogok tudni megszabadulni. 

Valamint, hogy a Tőle jövő szabadság azt jelenti, hogy 

kész vagyok engedelmes szívvel odaadni Istennek 

bármit, amit Ő elkér vagy elvesz tőlem. Vacsora és 

gyermekfektetés után lehetőség nyílt még egy közös, 

nyílt beszélgetésre, ami minden évben nagyon össze-

kovácsoló erejű.  

http://www.protestans.ch/badeni-gyulekezet/
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Másnap egy finom reggeli után továbbvettük az Önát-

adást- abban reménykedve, hogy az öröm részéhez is 

eljutunk. 😊 Az út rögös, megtöretésekkel, lemondá-

sokkal teli és nincs kerülő. Az az öröm, ami ezzel jár, 

viszont megéri. Megéri megszerezni a türelmet, mert 

Istentől követelni nem lehet. Megéri feladnom büszke-

ségemet, mert Isten nem veszi azt el magától. Megéri 

boldoggá válnom, mert Ő csak áldást adhat, de a bol-

dogság rajtam múlik. Fontos pont volt még, hogy a 

Hegyi Beszéd boldogmondásai végre teljesebb értel-

met nyertek számomra. Az előadás végén, a közös 

fényképezést megelőzően, a gyermekek műsorát lát-

hattuk, akiket nagyon ügyesen Ildikó és a Veres lá-

nyok készítettek fel. 

Nagyon hálás vagyok a Gyülekezetnek az idei évad-

nyitó konferenciáért, biztos pontja ez gyülekezeti éle-

tünknek, tele csodás lelki táplálékkal, nagyon jó kö-

zösséggel, egy gyönyörű helyen, ahova mindig jó 

megérkezni. Mennyei Atyánk áldja meg gazdagon 

mindazoknak az életét és szolgálatát, akik évről évre 

lehetővé teszik ezt az alkalmat! 

 

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)  

A járványszabályok betartá-

sával, valamint ösztöndíjas 

lelkipásztorunk megérkezé-

sével, 2021 szeptemberétől 

újra indulhattak genfi gyüle-

kezetünk összejövetelei. 

Barticel-Kiss Eszter Orsolya 

(még mint Veress Eszter Or-

solya), a kolozsvári teológia 

hatodik évét végző hallgatója 

nyújtotta be pályázatát a gen-

fi teológiára (Faculté de 

théologie, Université de 

Genève). A nyár folyamán 

házasságot kötött vőlegényé-

vel, Barticel-Kiss Benjamin 

teológussal és mint ifjú háza-

sok érkeztek Genfbe, illetve a szomszédos franciaor-

szági lakásukba.  

Eszter, gyülekezetünk lelkes szolgálata mellett, a genfi 

teológia rendkívüli hallgatója és ebben a szemeszter-

ben négy tárgyat hallgat. Érdeklődési köre különösen a 

keresztyén egyháztörténelem és ezzel kapcsolatos tu-

dományok tanulmányozása.  

Kérjük a Gondviselés áldását új lelkipásztorunk szol-

gálatára és reméljük, hogy az elkövetkező hónapokban 

a járvány nem okoz nehézségeket gyülekezetünk ter-

vezett munkájában. 

Istentiszteleti rend 2022. január 1 - június 30. között:  

Istentiszteletek: a német-svájci gyülekezeti házban, 

11:00 órakor, minden hónap második vasárnapján:  

 január 9. 

 február 13. 

 március 13. 

 április 10. 

 május 8. 

 június 12-i pünkösdi istentiszteletünket közösen a 

német-svájci gyülekezettel fogjuk megtartani a 

Madeleine templomban. (Cím: place de la 

Madeleine).  

Úrvacsorával egybekötött istentiszteletek: 11:00 

órai kezdettel, a St. Légerben kápolnában minden hó-

nap negyedik vasárnapján:  

 január 23. 

 február 27. 

 március 27. 

 április 24. 

 május 22. 

 június 26. 

Ezeket az istentiszteleteket szeretetvendégségek köve-

tik a német-svájci gyülekezeti házban.  

Bibliaórák: a német-svájci gyülekezeti házban, 16:00 

órai kezdettel, szombatonként:  

 január 15. 

 február 5. 

 február 19. 

 március 5.  

 március 19. 

 április 2  

 április 16. 

 május 14. 

 május 28. 

 június 4. 

 június 18.  

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

St. Léger kápolna: rue St. Léger 20 

 

További információ a https://genfi-protestans.com. 

http://www.protestans.ch/bernigyulekezet/
https://genfi-protestans.com/
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Luzern (Szilágyi Szabolcs)  

„Mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra 

kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, 

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

Hálás szívvel gondolunk vissza az eltelt évre, mert is-

mét érezhettük, hogy az Úr nem hagyta magára a gyü-

lekezetünket. Köszönjük Domahidi Nelli és Szedlák 

Tibor lelkészeknek, hogy idén is sikerült megtartanunk 

kitűzött istentiszteleteinket.  

Továbbá, ami nem magától értetődő, hogy a Luzerni 

Református Egyház gyülekezetünknek ingyen bocsájt-

ja rendelkezésre a templomot, illetve a templomokat, 

ahol istentiszteleti alkalmainkat tartjuk. Ez bizony 

komoly támogatás kis gyülekezetünknek, hisz saját 

erőből nagyon nehezen tudnánk előteremteni a temp-

lombérlés költségét. Szándékosan írtam többes szám-

ban templomokról, mivel 

2021 októberében első al-

kalommal tarthattunk isten-

tiszteletet a Matthäus temp-

lomban, mely a környék 

egyik legszebb és legrégibb 

temploma is egyben, ezért 

szeretném pár mondatban 

bemutatni az olvasónak.  

A Matthäus templomot a 

város viszonylag későn, 

1827-ben megalakuló lu-

zerni református közössége 1861-ben építtette Ferdi-

nand Stalder tervei alapján. Érdekesség, hogy ez Kö-

zép-Svájc első protestáns temploma. 

Megmosolyogtatóan 

“svájci” a templom épí-

tését lehetővé tevő mo-

tívum is: A Matthäus 

Kirche a Hotel 

Schweizerhof tőszom-

szédságában található, 

amit azért fontos meg-

említeni, mert a 

Schweizerhof már akkor 

is nagyon felkapott szál-

ló volt az európai arisz-

tokrácia körében.  

A szálló német és angol 

nyaraló vendégei határozottan kérték egy közeli pro-

testáns templom megépítését, mely kérésnek a patinás 

szálló nem tudott ellenállni, így a luzerni gyülekezet 

rendelkezésére bocsátotta a szálló közvetlen szom-

szédságában álló telket. Az építkezés költsége nagy 

terhet jelentett az akkor még igen kicsi luzerni refor-

mátus gyülekezetnek, de hála az egész Svájcból érke-

ző adományoknak, sikerült 

előteremteni a szükséges ösz-

szeget. Az össz-svájci segít-

ségre emlékeztet a templom 

oldalablakain feltüntetett 22 

kanton címere is.  

A karzat mögötti nagy abla-

kon a négy evangélista látha-

tó, jobbról balra sorrendben: 

Lukács, Márk, Máté és János. 

A Matthäuskirche történeté-

ben is találhatunk magyar szálat, ugyanis ebben a 

templomban esküdött egymásnak örök hűséget Ric-

hard Wagner (aki ugyancsak huzamosabb ideig volt a 

Hotel Schweizerhof vendége) és Cosima Liszt, Liszt 

Ferenc lánya. 

Haláleset: Szomorúan vettük tudomásul, hogy gyüle-

kezetünk nagyra becsült tagja, Prof. em. Dipl. Ing. Öz-

vegyi Ferenc (1929.02.17.-2021.07.01.) életének 92-ik 

évében visszatért a Teremtőjéhez. Feri bátyánk mindig 

lelkes támogatója volt gyülekezetünknek, hatalmas 

élettapasztalatához mérhetetlen szerénység párosult, 

mellyel sokunknak mutatott igaz keresztyéni példát. 

2022 első félévében a következő istentiszteleti al-

kalmakat tervezzük megtartani vasárnaponként 

Luzernben, amennyiben az Úr engedi és megtart:  
 2022. január 23. – 11:30 – Lukaskirche 

 2022. február 27 – 11:30 – Lukaskirche 

 2022. március 27 – 11:30 – Matthäuskirche 

 2022. április 17 – 11:30 – Lukaskirche 

 2022. április 24 – 11:30 – Lukaskirche 

 2022. május 22 – 11:30 – Lukaskirche 

 2022. június 26 – 11:30 – Matthäuskirche 

Lukas Kirche: Morgartenstrasse 16, 6003 Luzern 

Matthäuskirche: Hertensteinstrasse 30, 6004 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)  

„Magasztallak, Uram, teljes szívemből 

Leborulok szent templomodban, és magasztalom neve-

det hűséges szeretetedért. 

Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, 

lelkembe erőt öntöttél. 

Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. 

Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most 

sem kezed alkotásait!” (részletek a 138. zsoltárból) 

Az Örökkévalóság vasárnapján, 2021. november 21-én 

azon gondolkodtunk el a gyerekekkel, mi az, ami mú-

landó, véges, s mi az, ami nem múlik el soha. Felsorol-

https://www.protestans.ch/luzerni-gyulekezet/
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tunk „látható” és „nem látható, ám mégis létező” dol-

gokat. Rádöbbentünk arra, hogy nekünk milyen hamar 

elfogy a szeretetünk, türelmünk, hitünk – ezzel szem-

ben Isten szeretete, jósága, kegyelme, hűsége nem 

fogy el sohasem. Ő keres bennünket, mint a jó pásztor. 

Utánunk jön, felemel, meggyógyít és hazavisz. Ő a va-

lóságon túli valóság, aki átöleli bölcsőtől koporsóig 

tartó töredékes életünket. Ezzel a hitvallással vettünk 

búcsút istentiszteletünkön gyülekezetünk tagjától, Sa-

hin Klarer Emőkétől. Gyermekeivel együtt rendszere-

sen járt hozzánk. Betegségével dacolva, ha tehette, 

jött, süteményt sütött, jegyzőkönyvet írt, „hibákat ke-

resett” – a szerkesztőbizottság tagjaként. Hiányozni 

fog! 

Rainer Maria Rilke: Ősz 
(Farkasfalvy Dénes fordítása) 

 
A lombok hullnak, hullnak, mint-

ha túl 

A messzi égi kertek hervadnának, 
Nemet mondón, lehullanak a mélybe. 

 
És száll a súlyos földgolyó az éjbe: 

A csillagok közül magányba hull. 

 
Mindnyájan hullunk: nézd lehull kezem, 

S a másoké is. Minden így van, meglásd. 
 

De Egyvalaki van, ki mind e hullást 

Végtelen gyöngéd kezében tartja fenn. 

Novemberben örömteli óráink is voltak. Fodor Ági ve-

zetésével mézeskalácsot díszítettünk. Jó volt együtt 

lenni, alkotni, beszélgetni 6 család apraja-nagyjával. 

Igaz, hogy 

egy-két mé-

zeskalácsnak 

esélye sem 

maradt kará-

csonyig meg-

maradni, az 

éhes gyerkő-

cök nagy élve-

zettel pakolták 

teli pocakjukat az előtte nagy gonddal megrajzolt min-

tákkal egyetemben. Különösen is örültünk, hogy ismét 

új családot köszönthettünk gyülekezetünkben. Szívből 

kívánjuk a Gémes családnak, hogy lelki otthonra talál-

janak közöttünk! 

Októberben ökumenikus istentisztelet keretében emlé-

kezni gyűltünk össze: október 6-ra, 23-ra és 31-re. 

Előtte megtartottuk közgyűlésünket is és hálát adhat-

tam 20 éves gyülekezeti szolgálatomért. 

Szeptembertől különböző feladatokat látnak el konfir-

mációra készülő fiataljaink istentiszteleteinken. Ho-

gyan lehetünk szolgáló tagjai a gyülekezetnek és nem 

csak „élvezői, hallgatói” az Igének? Abigél zongorajá-

tékával, Gergő gitárral, Benjámin imádsággal vagy a 

hitvallás felolvasásával gazdagítja alkalmainkat. De az 

énekeskönyvek ki- és elpakolása is nagy segítség! 

Köszönjük nektek!  

A vasárnapok kiemelnek bennün-

ket a hétköznapok rohanásából. A 

templom tornya tekintetünket fel-

felé irányítja. Ám augusztusi is-

tentiszteletünkön ritka élményben 

lehetett részünk. Istentiszteletün-

ket Güttingenben, Oláh Edina lel-

kipásztor testvérem gyülekezeté-

ben tarthattuk és felmehettünk a 

templom tornyába is! A markáns 

templomtornyot erkély övezi, 

mintegy kilátó, ahonnan a Bódeni tavat, Vorarlberget 

és a svájci hegyeket is megcsodálhattuk. Jó volt a 

messzeségbe tekinteni és más látószögből nézni „a vi-

lágot”. Beszámolómat fordított sorrendben írtam, mert 

Isten örökké tartó szeretetét nem csak most, a gyász-

ban, hanem az elmúlt időre visszatekintve is megta-

pasztaltuk. Legyen ezért is egyedül Istené a dicsőség. 

„Az életet csak hátratekintve lehet megérteni, de előre-

tekintve kell élni” (Kierkegaard). Így indulunk neki az 

előttünk lévő Adventnek!  

Istentiszteleti alkalmaink:  

Kirchgemeindehaus, Stephanshornstrasse 25, 

 9016 St Gallen  

Igehirdető: Hieble Erika lelkész 

 Jan. 16, vasárnap 15:00 közgyűlés, 16:00 isten-

tisztelet úrvacsorával 

 Febr. 20, vasárnap 16:00, istentisztelet 

 Márc. 20, vasárnap 16:00, istentisztelet 
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 Ápr. 24, vasárnap 16:00, istentisztelet úrvacsorá-

val 

 Máj. 15, vasárnap 16:00, istentisztelet 

 Júni. 19, vasárnap 16:00, istentisztelet 

 Júli. 2, szombat 14:00, Ünnepi istentisztelet – 

Konfirmáció 

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

Zürich (Dr. Michna Krisztina)  

A 2021-es tanévet, augusztus utolsó vasárnapján az 

irgalmas samaritánus példázatának magyarázatával 

kezdtük a Grossmünster kápolnában.  

Augusztus 18-án Tóth Miklós testvérünket búcsúztat-

tuk családi körben a rapperswili templomban. 

Szeptember 1. és 4. között Deák Péter, Szántó András 

és Szántó Molnár Terézia vettek részt gyülekezetünk-

ből a visegrádi Nyugat-Európai Magyar Gyülekezete-

tek Szövetségének gyűlésén. Lelkészünk online kap-

csolódott be, s tartott beszámolót a zürichi közösség 

életéről. Ebben a hónapban két istentiszteleten ünne-

pelhettünk, s megterítettük az Úr asztalát is, hogy úr-

vacsorai közösségben is együtt lehessünk.  

Istentiszteleteinkkel párhuzamosan Tarlós Dia és Ko-

vács Telekes Judit rendszeresen gyermek-

istentiszteleten fogadta a gyülekezetünk kicsinyeit. 

Bibliaóráinkat skype-on, házi bibliaóráinkat pedig to-

vábbra is a Tarlós család otthonában folytattuk. Női 

bibliaórákon egy-egy nőtestvérünk szíves vendéglátá-

sát élvezve lehettünk együtt. Köszönet érte. 

Hagyományos női hétvégénket szeptember 18-19-én 

tartottuk a Propstei Wislikofenben, amelyre idén 16 fő 

tudott eljönni. A hétvége témáját: “Lábnyomok az éle-

tünkben” több oldalról is körüljártuk, s az éneklés, 

őszinte beszélgetések és közös imádságok után a bad 

zurzachi esti fürdőzést is kipróbálhattuk. Másnap a 

zsidó nép Egyiptomból való szabadulásának útját jár-

tuk végig bibliodráma formájában, majd ünnepi isten-

tisztelettel zártuk az alkalmat a kápolnában, s a lábmo-

sás történetének üzeneteit vihettük még magunkkal. 

Csodálatos lehetőség volt ez a két nap az Istennel és 

egymással való közösség építésére, a lelki feltölteke-

zésre. 

Októberben magyar katolikus testvéreinkkel ökumeni-

kus istentiszteleten vehettünk részt, majd a Zürichi 

Magyar Egyesülettel együtt emlékeztünk 1956. októ-

ber 23. eseményeire. Sajnos a létszámkorlátozás miatt 

ezen az alkalmon a szokásosnál kevesebben tudtak 

részt venni, de annál nagyobb örömmel készültek a 

gyülekezet tagjai a novemberi jubileumi istentisztelet-

re. 

A Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 

október 30-án tartott gyűlésén, Dübendorfban vala-

mennyi gyülekezet beszámolhatott arról, hogyan telt 

az elmúlt időszak, mik a jövőbeli tervek, és hogy áll a 

júniusi konferencia megszervezése. Mindnyájan örül-

tünk a találkozásnak. 

November 

7-én, va-

sárnap dé-

lután dr. 

Michna 

Krisztina 

lelkész 25 

éves szol-

gálatára 

tekinthet-

tünk vissza, s adhattunk együtt hálát mindazért, amivel 

Isten megáldotta őt és a rábízottakat. Néhány szimbó-

lum jelképezte a megtett lelkipásztori utat: egy öreg 

Biblia, egy megolvadt palást, egy festmény a Mosdósi 

Pallavicini kastélyról, egy doktori oklevél, mely könyv 

formájában is megjelent, egy röntgenkép, a 

Grossmünster templom egyik cserepe, és egy gyertya-

tartó, öt gyertya fényével. E tárgyak segítségével em-

lékezett vissza a lelkésznő az Istennel kötött szövetség 

állomásaira, s az Ézsaiás 59,21 alapján biztatta a gyü-

lekezet tagjait is a közös gondolkodásra.  

Kérdései 

között sze-

repeltek a 

követke-

zők: Ki volt 

az, aki elő-

ször beszélt 

neked Jézus 

Krisztusról, 

s vitt el té-

ged templomba? Életednek milyen magasságai és 

mélységei voltak, s ezekben hogyan növekedtél lelki-

leg? Hiszed-e, hogy nem véletlenül vezetett téged ide 

Isten, és hogy most itt szeretne feladatot bízni rád? 

Az ünnepi liturgia során köszöntés, imádság, lekció 

felolvasása és áldás formájában szót kapott közössé-

günkben Christoph Sigrist, Fuisz József, Jaeggi Réka, 

https://www.protestans.ch/st-galleni-gyulekezet/
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Johannes Utters és Andreas Hess is. Magyarországról 

Balog Zoltán és Steinbach József püspök urak levélben 

küldték el szívhez szóló köszöntésüket gyülekeze-

tünknek.  

Casey Crosby csodálatos zongorajátéka, a rapperswil-

jonai gospelkórus szívből jövő éneklése és szólóéne-

keseinek zenei bizonyságtétele örömmel töltötte be a 

lelkünket, új energiákkal töltött fel minket. 

Közel 100-an voltunk jelen ezen a szép estén, s be-

szélgethettünk az ízletes és gyönyörűen elkészített 

magyaros állófogadáson.  

A gyülekezet presbitériumának külön hálásak vagyunk 

a gondos, mindenre figyelemmel lévő előkészítésért. 

Sokan, sokféleképpen voltak részesei annak, hogy ez a 

délután és este igen jó légkörben teljen, köszönet illet 

kicsinyeket és nagyokat, s mindenekfelett a minket 

megáldó mennyei Atyát. 

November 21-én, istentiszteletünk után végre megtart-

hattuk hosszú ideje elmaradt közgyűlésünket. 

December 5-én adventi családi istentiszteletünkön 

gyertyát gyújtva indultunk el együtt a karácsonyi ese-

mények felé vezető úton, remélve, hogy Jézus Krisztus 

születésének ünnepén úrvacsorai közösségben is 

együtt lehetünk majd. Szívünk hálaadással van tele, ha 

visszatekintünk az elmúlt hónapokra. Isten áldása és 

szeretete kísérjen minket továbbra is. 

✵ 

Istentiszteletek: Havonta kétszer tartunk istentisztele-

tet és gyermek-istentiszteletet 16 órától a zürichi 

Grossmünster melletti Kulturhaus Helferei kápolnájá-

ban (Kirchgasse 13, Zürich). Emellett bibliaórát, házi 

bibliaórát és női bibliaórát is rendszeresen tartunk. 

Alkalmaink időpontjairól, helyszínéről a mellékelt le-

velünk hátoldalán tájékozódhatnak, valamint a Szövet-

ség honlapján és gyülekezetünk fészbuk oldalán is 

megtalálják azokat, amikről email címmel rendelkező 

tagjainkat külön is értesítjük. 

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

LÁBNYOMOK női hétvége Wislikofenben 

Szeptember közepén érkezett a meghívó a női hétvé-

gére lelkészünktől, Michna Krisztinától, melyben 

Wislikofenbe invitálta a Zürichi Magyar Protestáns 

Gyülekezet nőtagjait. Szeptember 18-19-én immár ne-

gyedik alkalommal gyűltünk össze, hogy elcsendesed-

jünk, imádkozzunk, kiszakadjunk a világ körforgásá-

ból, és csak Istenre, magunkra, és egymásra figyel-

jünk.  

Lábnyomok az életünkben, állt a levélben megjelölve a 

hétvége témájaként.  

Nem szokásom alaposan előkészülni, sőt, sebtében 

szoktam összepakolni a csomagomat, gyakran el is fe-

lejtek vinni magammal fogkefét, vagy pizsamát, utolsó 

pillanatra hagyom az utazás megtervezését, útközben 

megveszem, amit otthon felejtettem, teszek a kosárba 

még egy kis sütit vagy bort, és hiába vagyok már a 

többiekkel a szálloda várójában, gondolataim még va-

lahol a család otthon maradt tagjainál járnak.  

Idén azonban többször elmerengtem, hogy vajon mik 

lehetnek azok a bizonyos lábnyomok az életemben. Ki-

nek a lábnyomairól lehet szó? A bibliából elég sok 

lábbal kapcsolatos kép ugrott be, de azok inkább cse-

lekvést tükröznek, megy, vándorol, jár, menekül. Fel-

rémlett, ahogyan Mária Magdolna Jézus lábát illatos 

olajjal kente meg, vagy Jézus az utolsó vacsora előtt a 

tanítványok lábát mosta tisztára, de hol vannak itt láb-

nyomok, hát még az én életem? 

A meghívón meghirdetett lábnyomok vajon az Istenéi, 

az enyéim, vagy a családtagjaiméi? Ki tudja. Láb-

nyomok az életemben, na jó, de homokban, vagy hó-

ban keressem? Érintetlen az a táj, vagy latyakos, ingo-

ványos, rögös terepen járok? Jön-e szél, vihar, frissítő 

nyári zápor vagy soká megmaradnak azok a nyomok? 

Netán köves, vizes mezsgyén ugrálok, ahol meg sem 

látszanak a lábnyomaim, mintha ott sem járnék? Ne 

adja ég - a cipőmből kieső sárdarabokból kirajzolódó 

nyomaimról lesz szó, amit el kellene takarítanom? Le-

het, hogy a gyerekeim első lépteinek, a puha talpainak 

nyoma kerül elő, amit érintésként a combomon az em-

lékeimben őrzök? Vannak ott más lábnyomok is? Le-

het, hogy én már a más által otthagyott lábnyomban 

igyekszem lépkedni, vagy éppen ellenkezőleg, én ta-

posom mások számára az utat?  

Covid időszakban maga az esemény megrendezése is 

kétséges volt, de Istennek hála, szeptember derekán 

össze tudtunk gyűlni 16-an, és el tudtunk csendesedni. 

„Mert megáldott téged az Úr a lábam nyomán” 

(1Mózes, 30,30) igében elmélyülve (Domahidi Nelli 

lelkésznő áhítata) egy csodálatos közösségben keres-

tük a lábnyomainkat az életünkben, jártuk a lelkünk 

https://www.protestans.ch/zurichi-gyulekezet/
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útjait, szólítottuk, vágytuk az Istent. Ismét erősödött a 

közösség hitben és lélekben; a két nap kérdései, vála-

szai, imádságai, énekei és hallgatásai, maguk váltak 

lábnyomokká az életünkben, és visszük azokat ma-

gunkkal tovább, és hagyjuk ott szerteszét a padlón, a 

földön, a dunyhán, a gyerekszobában, a templomlép-

csőn, az orvosi váróban, a forraltboros adventi vásár-

ban, a bevásárlóközpontban két szatyor mellett az ön-

kiszolgáló pénztárnál, vagy a lakberendezési áruház 

lámpaosztálya és szőnyegrészlege közötti félúton.  

Kovácsné Telekes Judit  

✵ 

Hirdetés és meghívás 

Már most nagy szeretettel hívjuk valamennyi gyüleke-

zetből a férfiakat közös túrázásra és elcsendesedésre 

2022. július 2-én és 3-án. A helyszínt és a programot 

később közöljük, de a dátumot már szabad feljegyezni.  

A nők számára pedig 2022. szeptember 17-18-án a 

Propstei Wislikofenben tartunk beszélgetős, imádsá-

gos, lelket feltöltő hétvégét. Erre is nagy szeretettel 

várjuk a gyülekezetek női tagjait. 

✵ 

Hálaadó istentisztelet Zürichben 

2021. november 7-én hálaadó istentiszteletre került 

sor, melynek során Michna Krisztina 25 éves lelkészi 

szolgálatára tekintett vissza. A részben kétnyelvű al-

kalmon részt vett Jaeggi Réka és Fuisz József Svájc-

ban élő lelkésztársa is, akikkel együtt kapta meg lelké-

szi palástját. Velük szolgált Christoph Sigrist, a 

Grossmünster lelkésze, Johannes Utters kórházlelkész 

és Andreas Hess nyugalmazott lelkész. Michna Krisz-

tina prédikációja során az eltelt 25 év mérföldköveit 

idézte fel. Elhozott magával néhány számára fontos 

tárgyat, és a hozzájuk fűződő emlékeit megosztotta a 

hallgatósággal. A hirdetések után a gyülekezet presbi-

tériuma köszöntötte az ünnepeltet, majd felolvasásra 

került Balog Zoltán és Steinbach József püspökök 

írásbeli méltatása. 

Az istentisztelet után a rapperswil-jonai gyülekezet 

Casey Crosby által vezetett gospel kórusa koncertjét 

élvezte a közel száztagú közönség. Végezetül hosszú 

beszélgetések folytak a gazdagon terített asztalok mel-

lett. 

Szántó András, gondnok 

 

Dr. Jónás Albert: Szövetségi elnök beszámolója 

Elhangzott a Szövetség rendes közgyűlésén 2021. október 30-án 

A 2018 tavaszán tartott közgyűlésünket még egy más 

világban tarthattuk és akkor még senki sem sejthette, 

hogy a következő 2020-ra tervezett közgyűlésünket 

egy globális járvány miatt nem fogjuk tudni megren-

dezni. A szigorú járványügyi előírások folytán és a 

kockázatokat mérlegelve tavaly még nem tudtuk volna 

jóérzéssel összehívni a Szövetség közgyűlését, amit 

ma viszont pótolunk. 

Az újonnan létrehozott Szövetségünk 2018-ban még 

főleg az adminisztrációs működőképességére koncent-

rált. Természetesen nemcsak ügyintézési szinten kívá-

nunk Szövetség lenni, hanem célunk a svájci protes-

táns szórvány gyülekezetek közötti kapcsolat megerősí-

tése és az együttműködés, ami, Istennek hála, több 

szinten is elkezdett önerőből működni. Gondolok itt a 

Szövetség minden gyülekezetének valamennyi tagja 

előtt nyitva álló lehetőségekre, mint a Női hétvégén, a 

Férfi hétvégén és a Házas hétvégén való részvételre. 

Ezekre a rendezvényekre nagy szeretettel várnak test-

véreket az egész országból a szervezők, de gyakran el-

sősorban a saját gyülekezetük igényeinek próbálnak 

megfelelni (megemlíteném a kitűzött időpontokat, 

amik más Kantonok iskolaszünetébe ütközhetnek, il-

letve a meghirdetett útleírásokat vagy akár a gyüleke-

zési helyeket stb.). Kérném ezért a kedves szervező-

ket, hogy a helyi gondnokuk segítségével próbálják 

úgy kitűzni az időpontokat az évad elején, hogy azok a 

többi gyülekezet tagjainak is alkalmasak legyenek. A 

gyülekezetek részéről pedig rugalmasságot kérnék, 

hogy legyen helye egy-egy szövetségi rendezvénynek 

is a saját naptárban. 

Már szövetségi szinten is működik konfirmációs okta-

tás. Az új online kommunikációs eszközök megadták 

arra is a lehetőséget, hogy a gyülekezeti határokat át-
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ívelve, a felkészítőket a Szövetségünk valamennyi 

gyülekezete előtt megnyissuk. Köszönöm Hieble Eri-

ka és Domahidi Nelli kezdeményezését és bíztatom a 

gyülekezetek fiataljait és a szülőket, hogy éljenek ez-

zel a lehetőséggel és csatlakozzanak a felkészítő cso-

portokhoz. A felkészítő lelkészeknek is egyszerűbb 

nagy csoporttal dolgozni, és a gyerekeknek is köny-

nyebb és motiválóbb, ha többen vannak együtt. A digi-

tális fejlődés megnyitja a távoktatás lehetőségét, így 

egyrészt nincs helyhez kötve a felkészítő, de a jövőben 

akár az is elképzelhető, hogy több lelkész közösen vé-

gezze ezt a feladatot, ami persze nagyobb szervezést 

és összehangolást igényel majd a dolgozó lelkészek 

oldaláról. A Választmányban úgy döntöttünk, hogy a 

felkészítővel járó költségeket a résztvevő gyermekek 

arányában osztjuk szét a gyülekezetek között.  

Rendhagyó és valódi példaértékű volt a lelkipásztorok 

együttműködése a COVID zárlat alatt. A találkozási és 

gyülekezési korlátozások sok ember életében egyfajta 

izolációhoz vezettek. A gyülekezeti élet egyik napról a 

másikra megszűnt. Ebben az állapotban gyógyírként 

érkezett az online igehirdetés, ami egyrészt a Szövet-

ségünk életjele, de legfőbb jelentősége mégis az volt, 

hogy ezen keresztül megmutatkozott a mindenható Is-

tenünk gondviselő keze, aki az elszigeteltségben sem 

hagyta egyedül az Őt kereső embert. Kihangsúlyoz-

nám, hogy a lelkipásztorok szoros együttműködésének 

köszönhető, hogy Isten igéje a zárlat idején is megér-

kezhetett az otthonokba. A Szövetség ebből kifolyólag 

egy gyülekezet lehetett, a gyülekezetek tagjai együtt 

ugyanazonokat az istentiszteleteket követhették otthon 

a képernyőkön. Jó volt ezt megélni, és nagyon szépen 

köszönjük mindannyiunk nevében ezt a remek szolgá-

latot! Hadd köszönjem meg Hieble Erika online gyer-

mek-istentiszteleteit is. Sok gyerek örülhetett ezeknek 

a szeretettel elkészített online-gyermekóráknak. 

Az online videokonferencia lehetőségének köszönhe-

tően nagyobb nehézségek nélkül tarthattunk rendsze-

res időközökben, általában teljes létszámban, online 

választmányi megbeszéléseket is. A zárlat idején is ha-

tékonyan tudtunk egymással kapcsolatba lépni és 

együttműködni. A gondnokok közötti kapcsolat jó, bi-

zalommal osztjuk meg gondolatainkat, de a gyülekeze-

teink gondjait is egymással. A Választmányt ma egy 

olyan platformnak is látom, amin keresztül lehetőség 

nyílik arra, hogy gyülekezeti szinten is tudjuk egymást 

segíteni, ha szükséges. Vannak pl. gyülekezetek, ahol 

nehezebb az anyagi helyzet, mint máshol, így még in-

kább fontos a működő szolidaritás a Szövetség gyüle-

kezetei között. 

Az elmúlt három évben sokat haladtunk előre admi-

nisztrációs szinten is. Mindamellett, hogy a gyülekeze-

teknek egységes gyülekezeti pecséteket készíttettünk 

és egységes szórólapokat nyomtattunk, az újságunk 

szerkesztőségében is történtek változások. Hosszú 

éves főszerkesztői szolgálat után Deák Péter átadta a 

stafétabotot Meszlényi Riának, aki két éve látja el a fe-

ladatokat. Az Új Levél nyomtatása újból Svájcban tör-

ténik, megoldva ezzel a Magyarországról történő szál-

lítás nehéz kérdését. 

Végül, de nem utolsó sorban: köszönöm a Választ-

mány tagjainak, hogy időt szakítanak a megbeszélé-

sekre, hogy a következő két esztendőben is segítik 

alakítani a Szövetségünket. Köszönöm lelkipásztora-

inknak a szolgálatukat, hogy ők is rendszeresen törőd-

nek Szövetségünk ügyeivel. Köszönöm a szerkesztő-

ség munkáját és köszönöm pénztárosunk megbízható 

munkáját.  

Az Úr a mi pásztorunk. (Zsoltárok 23, 1)

 

Az ősöket nemcsak tisztelni, de ismerni is kell,  

avagy hogy jutottam a balázsfalvai emléktábla avatásra 2021-ben

Ősöm Herepei Vincze Sámuel református lelkész volt 

1774-1785 között Balázsfalván, a román tenger köze-

pén, abban az időben mikor e vidéken dúlt a Horea-

Cloşca şi Crişan féle román parasztfelkelés. 

Balázsfalva abban az időben a román görögkatolikus 

egyház központja volt, mivel a Habsburg hatalom a re-

formátusok ellensúlyaként birtokokat adományozott a 

románoknak, s folyt a kiszorítósdi a mi rovásunkra.  

Fia, ugyancsak Sámuel, a szomszédos Buzásbocsárdon 

élt, gr. Bethlen Pálné teljhatalmú jószágigazgatója-

ként. Feleségétől, Kisbaczoni Benedek Zsófiától (aki-

nek édesapja testvére volt Benedek Elek mesemondó 

dédapjának) itt született fiuk, Herepey Vincze Károly, 

nagyanyám dédnagyapja, 1817. szeptember 1-én, 

„azon az ominózus napon, mikor Ferencz császár Na-

gyenyeden járt". Herepey Károly 1848/49-es honvéd 

hadnagy volt, amiért halálra ítélték, de amikor az oszt-

rák tiszt a neve után kérdezett, azt válaszolta: 

"Herepey", mire a tiszt „Nichts Herr, nur Epey!”, s 

mivel Epey nem szerepelt a listán, elengedték. Később 

a Nagyenyedi Bethlen kollégium professzora volt, az 

ásványtani gyűjtemény megalapítója s Alsó-Fehér 

vármegye geológiai monográfiájának szerzője. 

1997-ben kerültem először Buzásbocsárdra, hol három 

Herepey-sirkő állt az ún. ótemetőben, fenn a frissen 

kaszált domboldalon. A családfa ezen ágának pontosí-
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tására egy távoli Herepey rokon ösztönzött 2020-ban 

(dr. Herepey Ágnes Budapesten, az utolsó Herepey), s 

így újból kézbe vettem a régi iratokat, kutattam és el-

kezdtem levelezni több erdélyi lelkésszel.  

A balázsfalvi református tiszteletessel, Kabai Ferenc-

cel hamar kialakult egy intenzívebb levelezés, érdek-

lődést keltett benne kutatásom eredménye, majd kez-

deményezte, hogy állítsunk Balázsfalván Herepei Sá-

muel ősöm tiszteletére egy emléktáblát. Nem kellett 

sokat győzködnie, rögtön lelkesedtem a tervért - 

pandémia ide, pandémia oda - megállapodtunk még 

tavaly szeptemberben, hogy 2021. július 18-án tartunk 

egy megemlékezést.  

Ez Istennek legyen hála, 

sikerült is! A 21'000 lako-

sú Balázsfalvának 170 ma-

gyar református tagja van, 

melyből szép számban 

gyűltek össze a templom 

melletti közösségi ház 

dísztermében (a templom-

belsőt éppen renoválják, 

külseje nemrégen lett 

kész). A Nagyenyed egy-

házmegyei, gyulafehérvári 

székhelyű esperes és egy-

háztörténész, dr. Gudor 

Kund Botond tartotta az ünnepi istentiszteletet, kinek 

unokatestvére Boldis Árpád a Zürichi Magyar Protes-

táns gyülekezet tagja. Érdekességként megemlítem 

még, hogy Gudor Botond disszertációjának témája 

Bod Péter magyarigeni lelkész és superintendens volt, 

akinek egyformán leszármazottai Boldis Árpád felesé-

ge Petheö Csilla, valamint jómagam is. Bod Péter 

egyik fiát pedig az itt tárgyalt Herepei Sámuel édesap-

ja keresztelte. Nem hiába mondja Bethlen Farkas "Er-

délyben mindenki rokon mindenkivel!". 

De vissza az ünnepi istentisztelethez: Józsué 4/1-3, 20-

24 ige alapján Gudor Botond párhuzamot húzott az 

ótestamentumi Jordánon való átkelés döntése és Er-

dély különböző történelmi döntései közt. Az Istentisz-

telet után sor került az emléktábla felavatására, mely a 

frissen renovált templom külső falára került, emléket 

állítván nemcsak Herepei Sámuelnek, de immáron a 

nyolcadik generációban élő leszármazottainak is, kik 

Erdélyen kívül Budapesten, Németországban, New 

Yorkban élnek (na meg persze Baselben). 

IN MEMORIAM / HEREPEI V. SAMUEL / 

V.D.M. (verbum divini minister = Isten igéjének szószó-

lója) / 1174-1785 / CUM GENTIBUS (= a nemzetséggel) 

A.D. 2021 / DEO GRATIAS (= Istennek hála) 

Ezt egy szeretetvendégség követte, melyen rajtunk kí-

vül a nyugalmazott lelkész, valamint nemcsak a helyi, 

hanem a szomszédos Buzásbocsárd presbiterei is részt 

vettek. Egy balázsfalvi nyugalmazott tanárnő kérdezte 

a beszélgetések során, milyen érzés számomra idejön-

ni s itt állni? Nem a szokásos szófordulatokkal (fel-

emelő, megható...) válaszoltam (mely jelzők természe-

tesen nagyon is illettek volna), hanem egyszerűen azt: 

„Olyan jól esik ide is hazajönni”. Mert bár korábban 

sose jártam Balázsfalván, mégis első pillanattól fogva 

éreztem egy otthonosságot, a 

gyökereim melységét, a hova-

tartozást. 

Üzenek-e valamit az otthoni-

aknak? - szólt egy másik kér-

dés. „Gyökerei nélkül elpusztul 

a növény, hogyan maradhatna 

meg gyökerei nélkül az em-

ber?!” - írja a Pulitzer-díjas 

újságírónő Schäffer Erzsébet. 

Nagyszülők és szülők! Meséljétek unokáitoknak, 

gyermekeiteknek esti meseként, ne csak a Piroska és a 

farkast, hanem családi történeteket is, mint ahogy az 

én nagymamám tette, hátha egyik-másik gyermekben 

megfogan. Ebben az értelemben üzent Gudor Botond 

prédikációjának befejező gondolata is:  

"A 12 kő szentélyének története számunkra is tanúsá-

gos. Olyan, mint egy templom, vagy Herepei Károly 
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ásvány-múzeuma. Egy nemzet hitbizonyossága, hálája 

és emlékezete fűződik hozzá. A kezdések és újrakezdé-

sek szimbolikus és tanulságos megjelenítése. A késői 

nemzedékek hálájának megfogalmazása. Ezt nevezzük 

nemzeti emlékezetnek! Ilyen helyeink addig léteznek, 

amíg mi magunk nem tesszük azokat tönkre. Emlékez-

zél, hogy megmaradj! Emlékezzél Isten megtartó sze-

retetére és csodáira! ÁMEN" 

Dr. Dudás Levente 

Kelt, Balázsfalva, 2021. július 18 

A Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének 
(NYEMPGYSZ) 2021.évi közgyűlése Visegrádon 

Visegrádon nem először tart közgyűlést a szövetség: 

2019 őszén is volt már konferencia a Dunakanyar tör-

ténelmi levegőt árasztó kisvárosában. A 2021. évi vá-

lasztás azért esett ismét erre a helyszínre, mert a 

pandémia okozta bizonytalanságok miatt itt volt a leg-

nagyobb esélye annak, hogy a Magyarországi Refor-

mátus Egyház (MRE), a Magyarországi Evangélikus 

Egyház (MEE), valamint Magyarország Kormányának 

Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Állam-

titkárságának küldötteivel találkozhassunk. Szeptem-

ber 2-5. között, 9 ország mintegy 40 résztvevőjével 

tarthattuk meg végül a konferenciát anélkül, hogy a 

járvány miatt bármilyen kellemetlenség adódott volna. 

A találkozó mottója ezúttal „Az egyházi szolgálatok 

lehetőségei és kihívásai a Nyugat-európai magyar di-

aszpóra gyülekezeteiben” volt.  

 
 

 
 

 
 

A Szövetség taggyülekezetei rendre beszámoltak az 

eltelt év fontosabb eseményeiről, a gondokról és örö-

mökről. A Németországi gyülekezeti szövetség most 

szembesült azokkal a gondokkal, amiket mi Svájcban 

már évek óta megéltünk, jobban mondva túléltünk. A 

Németországi Evangélikus Egyház (EKD) eldöntötte, 

hogy a magyar lelki-

gondozás támogatását foko-

zatosan leépíti, majd meg is 

szünteti. A mi akkori svájci 

megoldásunk az volt, hogy a 

tagdíjakat jelentősen meg-

emeltük, de ez a döntés a he-

lyi gyülekezetek feladata ma-

radt – annak függvényében, 

hogy havonta hány 

istentisztelre, gyermek- és if-

júsági foglalkoztatásra, bib-

liaórára tart igényt a közösség. 

A szervezők dicséretére legyen mondva, hogy a konfe-

rencia fontosabb eseményeit interneten is közvetítet-

ték, így lehetővé vált az is, hogy egy-egy beszámolót, 

vagy előadást „csak” az elektronikus világhálón ke-

resztül követhessünk. 

A közgyűlésen felvetett témák közül megemlítjük a 

fontosabbakat: kölcsönös tájékoztatás a kivándorlókról 

és hazatelepülőkről, a testvérgyülekezeti kapcsolatok 

erősítése, a központi és egységes anyakönyvvezetés 

kérdése, a támogatások összehangolása, a lelkészi 

szolgálatok folytonosságának biztosítása. Szükséges 

továbbá a diaszpóra-gyülekezetek felmérése és a ma-

gyar egyházaknál való nyilvántartása. Ugyancsak lé-

nyegesnek tartjuk, hogy a Szövetségnek a Kárpát-

medencei egyházi szervezetekben is legyen hivatalos 

képviseletete. 

Örömünkre szolgált a németországi Badeni Magyar 

Protestáns Gyülekezetek a szövetségbe való felvételi 

kérése, amit egyhangúan meg is szavaztunk.  

Temészetesen nem maradhattak el a kultúresemények 

sem. Már az első napon meghallgathattuk a Hargita 

megyei Szentegyházi Gyermekfilharmónia (140 tagú!) 

hihetetlen nagy szervezést igénylő, és óriási sikert ara-

tó fellépését Haáz Sándor karmester, zenetanár veze-

tésével. 

Nagy élmény volt a minket befogadó szálloda ajándé-

ka, egy dunai hajóút, ahol egy feledhetetlen naplemen-

te sugarainál koccinthattunk is, vagy a Fellegvárba tett 

kirándulás, ahonnan az egész Dunakanyar káprázatos 

panorámáját láthattuk. 
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A vasárnap délelőtti istentiszteletet a szomszédos Dö-

mös falucska firssen meszelt, de még igazi paraszti 

szűkösséggel padozott templomában tartottuk. A kon-

ferenciát Karvansky Mónika ref. lelkész, szövetségünk 

elnökének prédikációjával búcsúztattuk. Ezúton is há-

lával tartozunk a MRE és MEE-nek a NYEMPGYSZ 

anyagi támogatásáért.  

A jövő év presbiteri konferenciát Holzhausenben: 

2022. ápr. 8-10. között tartjuk, melynek témája: „A 

válság és a váltság bibliai üzenete”, előadó: Dr. Kató 

Szabolcs, Kolozsvár. Szeretettel várunk minden érdek-

lődőt.  

Deák Péter (Zürich)

 

A svájci magyar protestáns gyülekezetek éves találkozója – KEDVCSINÁLÓ 

 

2021-ben sajnos sem sikerült megrendeznünk a Svájci 

Magyar nyelvű Protestáns Gyülekezetek találkozóját. 

Ez már a második alkalom volt, hogy le kellett mon-

danunk az eseményt. Ennek ellenére újra nekivágunk 

és reménységégünk szerint 2022-ben végre megtart-

hatjuk a találkozót, amely mindig oly sok pozitív él-

ménnyel ajándékoz meg mindannyiunkat. 

A találkozót ezúttal Hasliberg-ben a CVJM 

Zentrumban tartjuk 2022. június 11-12-én. 

A CVJM Zentrum 

gyermekbarát kör-

nyezetben kínál több 

mint 100 résztvevő 

számára komfortos 

szálláshelyeket és a 

gyülekezeteinknek 

megfelelő kényelmes 

konferenciatermeket. A konferencia meghívott előadói 

Sipos-Vizaknai Gergely és felesége Sipos-Vizaknai 

Gabriella, a magyarországi Felsőgöd-Alsógöd-

Sződligeti Református Társegyházközség lelkipásztor 

házaspárja.  

A találkozó fő témája: 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 

megmaradás gondolata. Miközben még élénken élnek 

bennünk az otthoni emlékeink és ragaszkodásunk ma-

gyar anyanyelvünkhez és kultúránkhoz, miközben sze-

retnénk minél jobban beilleszkedni a svájci társada-

lomba is, hiszen legtöbbünk itt képzeli el saját és 

gyermekei jövőjét.  

Gyermekeink pedig, akik itt nőttek, nőnek fel, már in-

kább Svájcban érzik magukat otthon.  

Lehetséges-e, hogy egy embernek két hazája legyen, 

vagy ez csak utópia? Megmaradhatunk-e magyarnak, 

és válhatunk-e közben „svájcivá “, vagy ha két vonat 

után futunk egyszerre, törvényszerű-e, hogy mind a 

kettőről lemaradunk? 

Esetleg az a legfontosabb, hogy megmaradjunk Jézus-

ban és keresztyén hitünkben, függetlenül attól, hogy 

magyarok, vagy svájciak vagyunk? 

Mi a biblia üzenete számunkra, milyen utat mutat ne-

künk Jézus? Keressünk együtt válaszokat a kérdése-

inkre Jézus útmutatása szerint.  

Bővebb tájékoztatást étkezésről, szállásfoglalásról feb-

ruár folyamán küldünk. 

Az Úr adja, hogy 2022. június 11-12-én végre sikerül-

jön megrendeznünk éves konferenciánkat, remélhető-

leg minél több résztvevő örömére!  

Szilágyi Szabolcs Luzern, elnök 
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