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Bartalis János: Kereslek  

(részlet) 

 

Kereslek, Isten, a földben, a virágban, a fákban 

és mindenütt megtalállak. 

Ez az én Istenkereső időm. 

  

Kereslek a fényes tavaszban, 

az erdők virágos feje int: itt vagy. 

Kereslek az esőben, a szomjas 

vetések susogják: jelen vagy. 

Kereslek a fűben: érezlek, tapogatlak. 

Ez az én boldog Istentaláló időm. 

 

Áldjad, lelkem, az Urat! (104. zsoltár) 

A svájci Ticino kantonban található Verzasca-völgy már év-

tizedekkel ezelőtt rabul ejtett bennünket. Meredek sziklafa-

lak között, a smaragdzöld színű Verzasca folyó mellett vezet 

az út egészen a völgy végéig. Több ősi, kőházas (ún. rustici) 

településen keresztül jutunk el a híres faluig, Sonogno-ig. A 

természet lenyűgöző, s ha megállunk és rácsodálkozunk a 

minket körülvevő világra, a hegycsúcsok felett lassan le-

nyugvó nap színjátékára, körbevesz bennünket a csend, a 

nyugalom. Igen, a természet „wellnesshétvége” az agynak, 

emellett jótékony hatása van mentális egészségünkre is. Nem 

csoda, hogy a nagy bezártság után rengetegen vágynak ki-

mozdulni otthonukból. Divatossá vált az ökoterápia is, mely-

nek lényege a természettel való kapcsolat felvétele, a tudatos 

jelenlét, a meditáció. De mennyivel gazdagabb az az ember, 

aki a természetben látja, felismeri magát a Teremtőt! „Áld-

jad, lelkem, az Urat! Ő az, aki szilárd alapokra helyezte a 

földet. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, 

ahova helyet készítettél nekik. Te fakasztottál forrásokat a 

völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. A magas 

hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhe-

lyet. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Dicsőség le-

gyen az Úrnak örökké!” (104. zsoltár) A teremtett világban 

megtalálni Istent, rácsodálkozni az Ő nagyságára, bölcs te-

remtő rendjére, megtelni áhítattal és hálával csodálatos do-

log! 

„Vajon a tavaszban, a természetnek mindig megújuló pompá-

jában nem a teremtés ama csodájával állunk szemben, mely 

Isten örömét és gyönyörűségét fejti ki, a mindig újakat te-

remtő Isten játékos gazdagságát mutatja meg, melyben saját 

örömén túl cél az ember öröme?” (Moltmann) 

 

A völgyben élő emberek számára azonban ez a természeti 

csoda egyben mindennapos kihívást, veszélyt, küzdelmet is 

jelentett. A sziklákra, istállók, házak falára festett freskók 

„bizonyságtételek”. Arról tanúskodnak, hogy jóllehet az em-

ber törékeny és kiszolgáltatott lény, Istenbe vetett hite vi-

szont megtartó erő. Ezek az egyszerű képek úton-útfélen Is-

tenre emlékeztetnek, Rá mutatnak! A helybeli emberek szá-

mára vallásosságuk alapvető, életüket rendező, meghatározó 

kincs. Mindennapos lételem, nem csupán a templomok falain 

belül! 

De érdemes oda is betérni! Nem híres festők műveivel talál-

kozunk, csak egyszerű képekkel. Biblia pauperum – a szegé-

nyek bibliája. Vajon a ma embere felismeri-e még, melyik 

ószövetségi, vagy újszövetségi történet rejtőzik egy-egy 

freskó jelenetében? Tudjuk-e, mi az összefüggés a képcso-

port képei között? Mi a mondanivaló, az üzenet? 

Míg a középső kép 

az Újszövetség 

legfontosabb ese-

ményét tárja elénk, 

addig a két Ószö-

vetségben talál-

ható történet ha-

sonló értelmű cse-

lekményét láthat-

juk. 

Ábrahám fiát, Izsákot viszi feláldozni Istennek, miközben re-

méli, megvallja: „Isten majd gondoskodik bárányról az áldo-

zathoz.” (I. Mózes 22, 8) 

Mózes rézkígyót készített és föltűzte egy póznára. Mert Isten 

népe ismét vétkezett. Elfordult Istentől, elfogyott a türelme a 

pusztai vándorlás közben, nem tudta magát Istenre bízni. 

Mérges kígyók marták meg a népet és sokan meghaltak kö-

zülük. „Aki azonban feltekintett a rézkígyóra, életben ma-

radt.” (IV. Mózes 21, 9) 

A Szentháromság három személye: Atya, Fiú és Szentlélek 

közösségében ott van az elveszett ember megváltása, Isten 

örök szeretetének jele: a kereszt. 

„A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az 

örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6, 23) 

Isten mindenhol megtalálható. A természetben, a hétközna-

pokban, a templomokban is.  

Áldott Istenkeresést!  

Áldott felismerést! 

Hieble Erika református lelkész, St. Gallen 
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Gyülekezeteink életéből 

Bázel (Meszlényi Ria)  

„Én, az Úr, vagyok a te Istened, … Ne legyenek néked 

idegen isteneid én előttem.” (2Móz 20, 2-3) 

A Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezetnek az újesz-

tendőben először január 2-án volt úrvacsorás felnőtt- és 

gyermek istentisz-

telete, amelyen 

még maszkot kel-

lett viselnünk.  

Vályi-Nagy Ágnes 

prédikációja a 

2022-es esztendő 

igéjéről „Azt, a ki 

hozzám jő, semmi-

képen ki nem vetem.” (Jn 6, 37) szólt, amely igei sza-

kasz legutóbbi számunk vezércikkének alapgondolata 

is volt. Koccintással és finom diós és mákos patkóval 

köszöntöttük az előttünk álló újévet, örömteli együttlé-

ten osztottuk meg egymással karácsonyi élményeinket 

és jövőbeli terveinket. 

A Szövetség 2022. február 16-i határozata szerint min-

denféle Covid-korlátozás megszűnt az istentisztelete-

ken, amelyről az ERK BS (Evangelisch-reformierten 

Kirche des Kantons Basel-Stadt) hírleveléből is értesül-

tünk, azaz: „Nem kell maszkot viselni, vagy távolságot 

tartani, nincs többé korlátozás az úrvacsorára, a szere-

tetvendégségre vonatkozóan.” Persze, mi azért egy 

ideig még óvatosságra intettük egymást és magunkat. 

Szokás szerint istentiszteleteinket a hónap első és har-

madik vasárnapján 10:30-kor a Münstersaalban Vályi-

Nagy Ágnes lelkésszel, gyermek-istentiszteleteinket pe-

dig minden hónap első vasárnapján szintén 10:30-kor a 

közösségi teremben Domahidi Nelli lelkésszel hirdet-

tük meg, kivéve március 6-án és júniusi 5-én, amely al-

kalmakon Domhidi Nelli nem tudott köztünk lenni. 

Mindkét lelkészasszonyunknak szeretettel köszönjük 

gyülekezetünkhöz való hűségüket, továbbá a Münster 

Gyülekezetnek, hogy biztosították számunkra a székes-

egyház dísztermét (Münstersaal), a közösségi termet 

(Gemeindesaal), illetve esetenként a Katalin kápolnát 

(Katharinakapelle). Istennek legyen hála mindezért! 

A január 16-i istentiszteletünkön kezdte meg Vályi-

Nagy Ágnes a Tízparancsolat igehirdetés sorozatát Mó-

zes II. könyve 20. része alapján. 

2022. február 24-én indult el az orosz invázió Ukrajna 

ellen, ami sajnos nemcsak az ukránok, de a Kárpátalján 

élő magyar honfitársaink életét is ellehetetlenítette. A 

Presbitérium és a Gyülekezet azonnal nekifogott a se-

gítség megszervezéséhez. Erről Vályi-Nagy Ágnes lel-

kész számol be. 

Az alábbiakban az idei félévnek csak a legfontosabb 

eseményeit idézzük fel.  

A 2022. március 20-i istentisztelet után tartottuk meg a 

gyülekezet 2021. évről szóló közgyűlését, amelyen a 

szokásos napirendi pontokon túl (elnöki és lelkészi be-

számolók, pénzügyek, gyermek-istentisztelet) a Kár-

pátaljai segítség megbeszélését tartottuk fontosnak. 

Mindenki javaslatát meghallgattuk, és úgy döntött a 

közgyűlés, hogy két perselypénzünket a kárpátaljai ma-

gyaroknak ajánljuk fel, továbbá tagjainkat kértük, hogy 

adományaikat befizető csekken átutalva (feltüntetve 

„Kárpátalja”) juttassák el számunkra. Első lépésben a 

kárpátaljai Mezőkaszony Református Gyülekezetnek 

utaltunk át pénzt, a további pénzátutalásokat pedig a 

Presbitérium hatáskörébe helyeztük, mivel úgy gondol-

tuk, hogy a háború hosszabb ideig is eltarthat és a segít-

ségre még jó ideig szükség lehet. 

Még aznap este, 

március 20-án, a 

Covid kényszerkiha-

gyások után végre 

megtarthattuk a Bá-

zeli Kulturális Ma-

gyar Találkozó (Kul-

turUngarBasel) és a 

Bázeli Magyar Iskola- és Óvodaegyesület szervezetek-

kel karöltve az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harc emlékünnepségét. Szokás szerint 17 órakor meg-

koszorúztuk a bázeli Rosenfeldparkban hőseink Kopja-

fáját egy rövid műsor keretében, majd 18 órakor folyta-

tódott az ünnepélyes megemlékezés a Zwinglihaus kü-

löntermében. Dr. Zachar Péter Krisztián történész a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Kapcso-

latok és Diplomácia Tanszékének vezetője "Az alkot-

mányos forradalom" 1848 idusán címmel tartotta meg 

ünnepi szónoklatát. Előadónkat már két évvel ezelőtt is 

felkértük, sőt repülőjegyét is megvettük, amit sajnos a 

járványügyi előírások miatt az utolsó pillanatban le kel-

lett mondanunk. De, ami késett, nem múlott! Az idén 

sikerült a meghívás, így örömmel 

hallgathattuk remek beszédét, amely 

mindenkit magával ragadott. Ez al-

kalommal búcsúztunk el Búzás Gá-

bor operaénekestől, aki március 31-

én hazatelepedett. Gábor nagyszerű 

fellépését vastaps, többszöri ráadás 

követte. Köszönjük Bajusz Imrének 

remek zongorajátékát, kíséretét. Gá-

bornak egy kis ajándékot adtunk át, 

elmondtuk, mindig szeretettel vissza-

várjuk. Örültünk a vele együtt eltöl-

tött időnek, a szép énekszónak, ami-

vel megemlékezéseinket mindig ünnepélyesebbé tette 
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és minden jót kívántunk az új életszakaszához. Az álló-

fogadáson pedig egy pezsgős koccintással még egyszer 

köszöntöttük őt, miközben felelevenítettük a vidám kö-

zös együttléteket.  

Április 17-én húsvéti úrvacsorás ünnepi istentiszteletet 

tartottunk, ahol a gyermekeknek húsvéti csoki ajándék-

csomagot adtunk át a gyülekezet nevében, persze amit 

a „Nyuszi” küldött, utána pedig a gyülekezet még a sze-

retetvendégségen tovább maradt. 

Május 1-én többszörösen is ünnepi alkalomra került sor 

a felnőtt- és gyerek-istentisztelet keretében. Május 1-

jén a magyar 

Anyák-nap-

ján szívme-

lengető volt 

látni gyüle-

kezetünk ap-

raját és a na-

gyobbakat is 

műsoruk ke-

retében, ahol 

több szavalat 

is elhangzott Emma, Levente, Boróka, Tasi, Kincső, 

Kristóf és Simon előadásában, az icipicik pedig lelkesen 

csetlettek-botlottak közöttük. A gyermekek apró kéz-

műves papírajándékokat készítettek a vasárnapi iskola 

ideje alatt az édesanyáknak, meg egy-egy rózsaszállal 

is kedveskedtek. Köszönjük Domahidi Nelli lelkésznek 

és a szülőknek a felkészítést. 

Weiss Adrienn és 

Hanga Mihály két-

éves kislányukat 

Grétát keresztelte 

meg Vályi-Nagy Ág-

nes.  

A keresztelőre a csa-

lád, barátok és gyer-

mekek is nagyszámban érkeztek. Az ünnepélyes ke-

resztelői fogadalom alatt a gyermekek vékony gyertyát 

gyújthattak meg, ami nagy tetszést aratott körükben.  

Az istentisztelet után 

pedig finom falatok 

mellett jó ideig együtt 

maradtunk. Ezekért az 

örömteli pillanatokért 

Istennek adjunk hálát! 

Május 15-én az isten-

tiszteletet a közösségi 

teremben (Gemeindesaal) tartottuk, ahol Frittmann 

Hajnalka Tünde vett búcsút tőlünk, hisz ő is hazaköltö-

zött. Gyülekezetünk nevében Vályi-Nagy Ágnes lel-

kész és Dudás Levente elnök Isten áldását kívánták to-

vábbi életére, egy kis ajándékot és virágot adva át neki. 

Hajni rövid válaszbeszédben Istennek köszönte meg 

életének ezt a szakaszát, amit velünk együtt töltött, 

majd finom tortaszeletek mellett tovább társalogtunk 

jövőbeli terveiről. 

Június 4-én, szombaton, 18 órai kezdettel a Nemzeti 

Összetartozás Napja alkalmából Trianonra emlékez-

tünk a Bázeli Kulturális Magyar Találkozóval, a Berni 

Széchenyi Körrel és a Zürichi Magyar Egyesülettel. A 

svájci összmegemlékezés helyszíne a Münstersaal dísz-

terme volt. A megemlékező beszédet Domonkos László 

író Trianon néz be minden ablakon címmel tartotta, ez 

a meghívás 2020-ban a Covid miatt elmaradt, amit ez-

úttal pótoltuk be. Zenei programunk keretében Pellet 

Sebestyén ifjú zongoraművész Liszt Ferenc és Joseph 

Haydn darabo-

kat fiatalos ti-

táni technikával 

és finom érzés-

sel játszott. 

Csapó Éva kon-

certénekes (ku-

tatásai közben 

újra felfedezett 

zeneszerzők) Moór Emánuel, Louis Schindelmeisser és 

Aggházy Károly műveit nagyszerűen adta elő. Kanyó 

Aranka Bernből Kölcsey Ferenc Himnuszát, Szarka 

Gábor pedig Reményik Sándor Nem nyugszunk bele! 

című versét teljes beleéléssel szavalták el. A Himnusz 

eléneklése után a gazdagon terített asztalok mellett so-

káig beszélgettünk. 

Másnap, június 5-én, pünkösdi ünnepi úrvacsorás isten-

tiszteletünk volt, ahol a Szentlélek eljöttét idézte fel Vá-

lyi-Nagy Ágnes a Biblia szavai és református énekünk 

szerint: „Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket 

épen, mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgó-

sággal.” Dudás Levente elnök, ezúttal kántorként, az 

alkalomhoz illő darabokat választott és lenyűgöző át-

éléssel, bravúrosan zongorázott, mint mindig. Az isten-

tiszteletet követően pedig ínycsiklandozó falatok vártak 

bennünket. 

A június 11-12 közötti évadzáró konferenciára az idén 

Haslibergen került sor, ahol a szokásostól eltérően gyü-

lekezetünkből sajnos csak kevesen tudtunk részt venni. 

Június 19-én volt az első félév utolsó istentisztelete, 

amikor is a nyári szabadság kezdetén búcsút intettünk 

egymásnak a szeptember 4-i találkozásig. 

Köszönjük minden tagunknak, támogatónknak a gyüle-

kezeti alkalmainkon való részvételt, az önzetlen támo-

gatást és a Presbitérium munkáját. 
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„Aki mindvégig megáll, az megtartatik.” (Máté 10, 22) 

Istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnapján 

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

Gemeindesaal változhat a pandémia alakulásától füg-

gően. (Rittergasse 1, 4051 Basel)  

Igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes lelkész 

Gyermek-istentisztelet: Domahidi Nelli lelkész 

Zongora: Dudás Levente 

• szeptember 4. felnőtt- és gyermek-istentisztelet  

• szeptember 18. istentisztelet úrvacsorával (Eid-

genössischer Dank-, Buss- und Bettag) 

• október 2. felnőtt- és gyermek-istentisztelet 

• október 16. istentisztelet 

• november 6. felnőtt- és gyermek-istentisztelet úr-

vacsorával (a Reformáció emléknapja alkalmából) 

• november 20. istentisztelet 

• december 4. felnőtt- és gyermek-istentisztelet (Ád-

vent 2. vasárnapja) 

• december 25. karácsonyi ünnepi istentisztelet úr-

vacsorával 

• 2023. január 1. istentisztelet újévi köszöntéssel 

• 2023. január 15. istentisztelet 

Nemzeti ünnepünk 2022. második felében: 

• október 22. szombat, az 1956-os Forradalomra és 

Szabadságharcra emlékezünk a KulturUngarBasel 

szervezésében 17 órakor a Kopjafánál és 18 óra-

kor a Münstersaalban 

Hirdetményeinket a szövetség honlapján olvashatják: 

www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/. 

Baden (Domahidi Nelli)  

Presbiteri beiktatás 

Nagy öröm számunkra, hogy kis gyülekezetünkben 

2022. május 8-án presbiteri fogadalmat tett kedves és 

hűséges gyülekezeti tagunk, Székely Judit. Judit és csa-

ládja évek óta hűségesen vesz részt a gyülekezet életé-

ben, rendszeres látogatója a gyülekezeti alkalmaknak. 

Nagyon örülünk, hogy a sok teendője mellett vállalta 

ezt a feladatot is. Isten áldását kívánjuk életére, szolgá-

latára.  

Új presbiterünk így mutatkozott be: 

Székely Judit vagyok, 1981-ben Kolozsváron szület-

tem. Kisgyermekkoromat Kalotaszegen, Bánffyhunya-

don szeretett családom körében töltöttem, ahol rendsze-

resen jártunk templomba. A rendszerváltás után szüle-

immel Magyarországon telepedtünk le. Német nemze-

tiségi általános iskolába jártam. Középiskolai tanulmá-

nyaimat a Pápai Református Kollégium Gimnáziumá-

ban kezdtem, majd később Székesfehérváron érettsé-

giztem. Diplomáimat kommunikáció-tudományból, 

Public Relations szakirány-

nyal, illetve német nyelvta-

nárként szereztem. Svájcban 

2007 óta élek férjemmel. Je-

lenleg program konzulens-

ként telekommunikációs te-

rületen dolgozok és szabad-

időmet a kisfiammal töltöm. 

Hálás vagyok a badeni ma-

gyar gyülekezetnek, hogy 

2015-ben nagy szeretettel be-

fogadott bennünket. A jövő-

ben is igyekezni fogok, hogy a gyülekezetet Isten dicső-

ségére szolgáljam. 

Készülés a nagy napra. Konfirmáció 

Már korábban is beszámoltam arról, hogy tíz fiatal vett 

részt a konfirmációi előkészítőn. A nagy napra, a kon-

firmációra június 19-én került sor. Törekedtem arra, 

hogy az oktatás ne csak ismeretszerzés, hanem hitre ju-

tás, közösségépítés és élmény legyen. Márciusban és 

májusban az oktatás mellett időt szenteltünk a közös ét-

kezésre, játékra, beszélgetésre. Mindkét alkalomkor 

vendégeink is voltak, Bernből Gajdos Mónika és Szil-

ágyi Benjámin gazdagította bizonyságtételével együtt-

létünket. A májusi foglalkozásunkra ellátogattak hoz-

zánk a St. Galleni Magyar Gyülekezet konfirmandusai, 

Hieble Erika lelkész vezetésével. A szülőknek is lehe-

tősége nyílt grillezés közben egymás megismerésére, 

beszélgetésre. Hatalmas élmény volt a vidám ifjúsági 

csapatot látni, lelkesedni és lelkesíteni. Vendégeink az 

éjszakát is itt töltötték és napunkat egy kirándulással 

koronáztuk meg, ami mindenkinek nagy élményt nyúj-

tott. Szeretnénk, ha ez a kis közösség nem széledne 

szét, ezért szeretettel hívunk minden fiatalt egy közös 

kirándulásra 2022. szeptember 3-án. A részletekről még 

érkezik értesítés. 

╬ 

Az áldott éltű emberek példás emléke áldást jelentenek 

a következő nemzedékeknek. 

Deák László (1933.08.06 - 2022.01.25) 

Deák-Czimer Edit (1935.01.31 - 2022.01.19) 

Megdöbbentett a szomorú hír, amikor Deák András - 

gyülekezetünk kántora - telefonon közölte velem 2022. 

január 31-én, hogy pár nap különbséggel, édesanyja 19-

én a Bádeni kórházban, édesapja pedig 25-én az ottho-

nukban hosszú betegség után visszaadta lelkét Terem-

tőjének. Temetésük február 3-án volt. A járvány miatt a 

szűk család mellett csak kevesen kísérhettük el őket 

utolsó útjukra a Bádeni Gyülekezetből és az Aargaui 

Magyar Egyesületből. A nussbaumeni református 

http://www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/
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templomban lelkészünk, Domahidi Nelli és a helyi né-

met nyelvű gyülekezetből Kristin Lamprecht lelkész-

nők két nyelven tartották a gyászistentiszteletet. Igehir-

detésében Domahidi Nelli a „Hit, Remény és Szeretet“-

ről szólt (I.Kor.13.), ami az ő életüket is betöltötte. A 

“Tebenned bíztunk eleitől fogva“ kezdetű gyönyörű re-

formátus éneket a jelenlévők orgonakisérettel két nyel-

ven és könnyes szemmel énekelték. Hamvaikat a szűk 

család jelenlétében a kirchdorfi református temetőben 

helyezték örök nyugalomra. 

Gyászolják őket: Deák Andreas (fiúk), Deák-Lee Mag-

gie (menyük), Deák Elisa (unokájuk). 

Deák László 1933. 

augusztus 6-án Vá-

mospercsen szüle-

tett, ahol már gyer-

mekként átélte a 

nélkülözést, sze-

génységet. 16 éve-

sen elhagyta a szülői 

házat és megpróbált 

egyedül döntéseket 

hozni, amihez erőt kapott a mély, Istenbe vetett hitéből 

és a mögötte álló gyülekezeti közösségtől. Kitűnően 

érettségizett, majd matematika és fizika szakon foly-

tatta tanulmányait Budapesten, amit anyagi okok miatt 

abba kellett hagynia. 

Deák-Czimer Edit 

1935. január 31-én 

született Mezőkomá-

romban. Egy szerető, 

biztos alapokon álló 

iparos családban nőtt 

fel öt testvérével 

együtt, akikkel és 

gyermekeikkel is 

élete végéig szoros 

kapcsolatban volt. Iskolai éveiben irodalomból és ma-

tematikából kitüntetést kapott. Ezeket az alapokat és a 

tehetségét gyümölcsöztetni tudta a későbbi svájci mun-

kahelyén is. 

Laci és Edit 1955. augusztus 13-án kötöttek házasságot 

Mezőkomáromban. Az életre kötött eskü, szeretet, egy-

másért való lemondás, áldozatvállalás a halálukig tar-

tott. 1956 októberében életveszélyes körülmények kö-

zött hagyták el Magyarországot és Bécsen át Bázelba 

kerültek, ahol az ottani nőegylet segítségével kezdték el 

megalapozni az új életüket. Ez a szívélyes, önzetlen tá-

mogatás és segítés nagy hálával töltötte el szívüket. 

Több munkahelyi próbálkozás után mindketten Aargau 

Kantonban a BBC-nél találtak biztos munkát, ahol a 

nyugdíjazásukig dolgoztak. Edit, mint programozó, 

Laci pedig mint elektromérnök.  

Laci hosszú éveken át aktívan vett részt az Aargaui Ma-

gyar Egyesület munkájában, ahol vezetőségi tag is volt. 

Közreműködött a “Badenfahrt” és az évente megrende-

zett és népszerű magyar bálok szervezésében a bádeni 

“Kursaal”-ban. Legnagyobb szívügye mégis a mi kis 

gyülekezeti közösségünk élete és fennmaradása volt. 

Gyülekezetünk megalakulásától (1980) 25 éven át fá-

radhatatlan odaadással látta el az elnöki feladatokat. Az 

ő elnöksége alatt, amíg gyülekezetünk anyagi helyzete 

lehetővé tette, támogattuk az újrainduló egyházi gimná-

ziumokat, ezen kívül több rászoruló gyülekezetet, beteg 

gyermekeket Magyarországon és az elszakadt területe-

ken egyaránt. Több alkalommal a Bádenban megtartott 

Szövetségi Közgyűlésen, azután a minden évben meg-

rendezett karácsonyi ökumenikus szeretetvendégsége-

inken, s az év többi alkalmain is Edit kényeztetett ben-

nünket páratlanul finom süteményeivel és barátságos, 

meleg szeretetével, ami felejthetetlen marad szá-

munkra.  

Emléküket szívünkben megőrizzük. Nyugodjanak bé-

kében!  

Karsai Vilma 

Alkalmaink 2022 augusztusától 

Igehirdető: Domahidi Nelli lelkész 

Istentiszteletek: Báden – Parkstrasse és Römerstrasse 

sarkán található kis templomban (Parkkapelle, 

Römerstrasse 17, 5400 Baden) 

• Augusztus 21-én 14.00 óra – ökumenikus isten-

tisztelet (Aarauban) 

• Szeptember 11-én 16.00 óra – istentisztelet 

• Október 9-én 10.00 óra – istentisztelet 

• November 13-án 16.00 óra – istentisztelet 

• December 11-én 15 óra istentisztelet úrvacsorával 

A gyerekeknek az istentisztelet ideje alatt gyerek-isten-

tiszteletet tartunk. 

Bibliaórák: szombatonként 15.30-kor, Zofingenben 

(Hintere Hauptgasse 17, 4800 Zofingen) szeptember 

24, október 29, november 26, december 17. 

Bibliaórákkal párhuzamosan gyerekfoglalkozást is tar-

tunk.  

Konfirmációs előkészítő havonta, délelőtt 10.00 órai 

kezdettel, Zofingenben: szeptember 24, október 29, 

november 26, december 17. 

Időpontváltozás és további részletes tájékoztató a hon-

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

http://www.protestans.ch/badeni-gyulekezet/
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Bern (Bendig-Zsilinszky Zsófia) 

A 2022-es évünk imádsággal és várakozással indult. 

Szedlák Tibor lelkipásztorunk hosszantartó betegsége 

és távolmaradása miatt keletkezett hiátus egyszerre volt 

szorongató mind fizikai, mind lelki értelemben. Emberi 

kapcsolataink törékenységét a közel két éve elhúzódó 

Covid miatti korlátozások, a rendszeres családi karan-

ténok amúgy is próbára tették.  

Hasonló űrt hagyott Gyülekezetünkben egykori presbi-

tériumi tagunk lemondása és kedves családjának teljes 

távolmaradása a közösségi élettől. A mindig összetartó, 

egymást segítő tagok, családok szerintem nagyon nehe-

zen élték meg, hogy lényegében a helyzeten javítani, 

változtatni nem tudtunk. Ezért december környékén 

számomra teljesen kilátástalannak tűnt a következő 

félév folytatása. Sokan imádkozhattunk a megoldásért, 

mert Nagy Norbert személyét, valamint Domahidi Nelli 

és Ferencz Árpád lelkészek szolgálatát példaértékűnek 

tartom jelen helyzetünkben. Én magam a Gondviselés 

jeleként éltem meg, hogy ilyen aktívan részt tudtak és 

tudnak vállalni a Berni Gyülekezet jelenlegi és remél-

hetőleg jövőbeni fennmaradásáért. 

Nelli és Árpád már korábban kicsinek tűnő, de jelentős 

változást hoztak a gyerekek istentiszteletbe történő be-

vonása érdekében. Minden alkalom előtt a gyerekeket 

játékos módszerrel szólítják meg, akik nagyon szeretik 

és meghálálják okos és őszinte válaszaikkal, hogy hely-

zetbe hozzák őket. Marci bácsi egy méretes báb, alkal-

manként szállásra talál egy-egy családnál, ami szintén 

örömet okoz a gyerekeknek. Bár kis közösség a berni, 

a gyerekek számára tervezett alkalmak összeállításakor 

megpróbálkoztunk a lehetetlennel, egyéni igényeket is 

figyelembe szerettünk volna venni. Ez azt jelentette, 

hogy a gyerekek korosztályos bontását még tovább bő-

vítettük. A lelkesedést és az elszántságot végül felülír-

ták a gyerekek, akik a legkisebbeket kivéve 3 éves kor-

tól 9 éves korig végül együtt, egy csoportban maradtak. 

Természetesen a feladatok, feladatlapok figyelembe ve-

szik az eltérő igény- és tudásszintet. A különböző kor-

osztályú gyerekek összehangolása és motiválása nagy 

kihívás, nemcsak a szülők, de a foglalkozásokat tartók 

számára is. A gyerekek kedves, empatikus, egymással 

szemben elfogadó és türelmes viselkedése is kellett ah-

hoz, hogy továbbra is ilyen csoportos foglalkozás for-

májában tudjanak az alkalmak működni.  

Örömünkre szolgál, hogy a gyülekezeti alkalmak, mint 

a Szeretetvendégség, Házi Csoport, Gyülekezeti Nap, 

Női- és Férfi Kör korábban kialakított menetrendje és a 

résztvevők száma és aránya kezd visszaállni a korábban 

megszokottakhoz. Ebben elévülhetetlen érdeme van az 

aktív tagoknak, fiatal házaspároknak. 

Külön szeretném kiemelni és ezúton megköszönni az 

istentiszteletek gazdag zenei kíséretét:  

Gajdos Imre orgona/zongora – Gajdos Mónika fu-

vola/gitár – Nyakas Orsolya operaénekes – Szilágyi 

Benjámin a Konservatorium Freiburg hallgatója har-

sona szakon (zongorázni is szokott) – Szilágyi Dénes a 

Hochschule der Künste Bern végzőse kürt szakon – 

Zerkula György a Berner Sinfonieorchester első hege-

dűse – Zolnai Fanni a Hochschule der Künste Bern 

hallgatója fuvola szakon.  

A berni közösséget mélyen megrázta Jónás Zoltán 

(1944-2022) halála. Zoli 

bácsi 1971-től a berni 

Gyülekezet oszlopos 

tagja volt, annak közel tíz 

éven keresztül Gond-

noka. Felesége Evinich 

Mária, fia Jónás Albert 

és unokája Jónás Félix a 

család többi tagjával, ba-

rátok, ismerősök körében 

búcsúztatták, helyezték 

hamvait örök nyuga-

lomra 2022. április 14.-én, 15.00 órakor a berni Schoss-

haldenfriedhof kápolnájában. Emléke mindannyiunk-

ban tovább él! 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak: 

Vasárnapi istentisztelet: a berni Antonierhausban 

(3011 Bern, Postgasse 62) 16.00 órai kezdettel kerül 

megtartásra, július és augusztus kivételével, havi három 

alkalommal és párhuzamos gyermekfoglalkozással. 

Nagy szeretettel várunk minden korosztályt!  

Bibliaórák: szerda esténként váltakozóan bibliaórát, 

ill. házicsoportot tartunk.  
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A pontos rendet, a részletes információkat és az egyéb 

gyülekezeti rendezvényeinkről tájékoztatást gyüleke-

zeti hírlevelünkön keresztül kaphat. A weboldal frissí-

tése folyamatban van! 

www.protestans.ch/bernigyulekezet/ 

Genf (Teleki Gábor)  

A Gondviselés segítségével és a járványügyi szabályok 

lazításával 2022. év első félévében megtarthattuk terve-

zett gyülekezeti összejöveteleinket. 

Hálával tartozunk ösztöndíjas teológus lelkipásztorunk-

nak Barticel-Kiss Eszter Orsolyának és teológus férjé-

nek Barticel-Kiss Benjáminnak, akik gyülekezetünket 

mindvégig odaadással és lelkesedéssel szolgálták. Ben-

jámin szolgálata bár nem volt előrelátott, mégis úgy 

adódott, hogy alkalmanként helyettesítette Esztert, 

majd kántorunk távozásával elvállalta istentiszteleteink 

alatt az énekek számítógépen keresztüli orgona kísére-

tét. 

Genfi szolgálatukon kívül Benjámin február 20-án, 

Eszter pedig március 20-án a Lausanne-i Magyar Pro-

testáns Gyülekezetben tartottak istentiszteletet. 

Június végével búcsúzunk lelkipásztor házaspárunktól. 

A Gondviselés áldását kérjük Eszter utolsó vizsgájának 

sikeréhez és Benjáminnak tanulmányainak folytatásá-

hoz a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (azaz 

az erdélyi magyar református, unitárius és evangélikus 

egyházak lelkipásztorképző egyetemén).  

Reméljük, hogy genfi tapasztalataik lelkipásztori elhi-

vatottságukban őket még jobban megerősítették. 

Február 27-én tartottuk meg rendes évi közgyűlésün-

ket. Teleki Gábor gondnok számolt be a Presbitérium 

éves munkájáról. Bálint Szilárd (előző lelkészünk) be-

számolóját kiosztottuk és Barticel-Kiss Eszter Orsolya 

(jelenlegi lelkészünk) pedig féléves tevékenységéről 

szóban tájékoztatta a jelenlévőket.  

Istennek legyen hála, két új presbitert választottunk: 

Lukács Barbarát és Teleki Tibort. Fogadalomtételükre 

és beiktatásukra a közgyűlést követő Istentiszteleten 

került sor. 

A Gondviselés segítségével és áldásával eredményes 

munkát kívánunk a megújult Presbitériumnak! 

A nyári szabadság idején, azaz július és augusztus hó-

napokban gyülekezetünk összejövetelei szünetelnek. 

Szeptember elejétől a kolozsvári teológia negyedéves 

hallgatója Bancea Mátyás Dániel lesz gyülekezetünk 

ösztöndíjas teológus-lelkipásztora. 

Istentiszteleti rend 2022. szeptember 1. - december 3. 

között:  

Istentiszteletek: Minden hónap második vasárnapján, 

11:00 órai kezdettel a Németsvájci Gyülekezeti Ház-

ban:  

• szeptember 11. 

• október 9. 

• november 13. 

• december 11. 

Úrvacsorás istentiszteletek: Minden hónap negyedik 

vasárnapján, 11:00 órai kezdettel, a St. Léger kápolná-

ban, amelyeket szeretetvendégségek követnek:  

• szeptember 25. 

• október 23. 

• november 27. 

• december 18. 

Bibliaórák: Minden hónap első és harmadik szombat-

ján, 16:00 órai kezdettel, a Németsvájci Gyülekezeti 

Házban:  

• szeptember 3. 

• szeptember 17. 

• október 1. 

• október 15.  

• november 5. 

• november 19. 

• december 3. 

Címek:  

Németsvájci Gyülekezeti Ház (Deutschschweizer Re-

formierte Kirchgemeinde des Kantons Genf), Rue Jean-

Sénebier 8, 1205 Genève 

St.Léger kápolna, Rue Saint-Léger 20, 1204 Genèv. 

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

Luzern (Pató Erika)  

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek 

egyetértésben élnek!” Zsolt 133,1 

Ezzel a zsoltárral kezdődött a luzerni gyülekezetünket 

bemutató cikk, amely 2022. májusban a Kirchenbote-

http://www.protestans.ch/bernigyulekezet/
https://genfi-protestans.com/
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ban jelent meg. A Luzern kantonban havonta megjelenő 

lap szerkesztői lehetőséget adtak nekünk, hogy pár be-

kezdésben írjunk a magyar gyülekezetről. Bízunk ab-

ban, hogy olyanokat is elérhetünk ezzel, akik svájci 

gyülekezetbe járnak, de magyar anyanyelvűek. 

Minden platformon próbáljuk elérni és alkalmainkra 

hívni a környéken élő magyar ajkú embereket, a Lu-

zerni Protestáns Gyülekezet facebook oldalának köve-

tői száma is egyre gyarapszik. Sajnos a régi tagok közül 

már sokan nincsenek közöttünk, ezért nagyon fontos, 

hogy újak jöjjenek. 

Hisszük, hogy az elvetett mag egyszer kikel a szívekben 

és eljön az aratásnak is az ideje! 

Hálás köszönettel tartozunk Domahidi Nellinek, aki eb-

ben a félévben május kivételével minden hónapban az 

Úr igéjének magyarázatával ajándékozott meg minket. 

Májusi istentiszteletünk rendkívüli volt abban a tekin-

tetben, hogy Isten igéjét ezúttal Bej Attila református 

lelkész, a pasaréti gyülekezet tagja hirdette. Hálásan kö-

szönjük a szolgálatát! A járványügyi megszorító intéz-

kedések eltörlésével a szeretetvendégségek is újra he-

lyet kaptak a gyülekezet életében. Jóleső érzés ismét 

összegyűlni istentisztelet után és finom kávé és süte-

mény mellet kicsit elbeszélgetni!  

Ebben a félévben fő feladatunk a szövetségi gyülekezeti 

találkozó megszervezése volt. Immár harmadik alka-

lommal futottunk neki eme esemény rendezésének. 

2020-ban és 2021-ben a járványügyi óvintézkedések 

miatt hiúsult meg a találkozó. Úgy tűnt, most végre si-

kerrel járunk! 

Lenyűgöző környezet ad otthont idén a Csendeshétvé-

gének, hisz Hasliberg gyönyörű hegyei, a nagyvárosok-

tól távol, valóban ideális hely az elcsendesedésre.  

A témaválasztás is figyelemfelkeltő és aktuális, hiszen 

nem messze tőlünk háború dúl, folyamatosan felütik a 

fejüket újabb járványok, ezért mindenkit foglalkoztat a 

megmaradás kérdése: Megmaradásunk a világban, csa-

ládban, gyülekezetben, Jézusban! 

A résztvevők szempontjából is érdekesnek ígérkezik e 

találkozó, hisz az elmúlt 10 évben még sosem jelentke-

zett ennyi gyerek. A sok gyermek pedig megmaradá-

sunk záloga! 

Reméljük, a csendeshétvégén valóban sikerül elcsende-

sednünk, lerakni egy kis időre a terheket, és Isten igéjé-

vel feltöltődve térünk vissza a hétköznapokba!  

Ha az Úr segít és megtart bennünket 2022 második 

félévében a következő istentiszteleti alkalmakat ter-

vezzük valóra váltani:  

 

 

• augusztus 28. – 11:30 

• szeptember 25. – 11:30 

• október 23. – 11:30 

• november 27. – 11:30 

• december 24. – 11:30 

Az istentiszteleteinket október kivételével a luzerni Lu-

kas Kirche-ben (Morgartenstrasse 16, 6003 Luzern) 

tartjuk. Az októberi istentisztelet a Matthäus Kirche-

ben (Hertensteinstrasse 30, 6004 Luzern) kerül meg-

rendezésre. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt istentisz-

teleti alkalmainkra. 

További tájékoztatók az alábbi honlapon olvashatók: 

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

St. Gallen (Hieble Erika)  

„De én bízom benned, Uram, vallom: Te vagy Istenem!” 

(Zsoltár 31, 15) 

Hálás szívvel szedegetem össze az elmúlt fél év esemé-

nyeit gyülekezetünk életéből. Bár részemről hosszab-

ban tartó betegséggel kezdődött az év, Oláh Edina lel-

kipásztor segítségével megtarthattuk istentiszteletein-

ket. 

Januárban sajnos így csak virtuálisan találkozhattunk. 

Bálám történetével ismerkedtünk és a nevéhez fűződő 

ígéretből merítettünk erőt a 2022-es évhez. Februárban 

a házasság hete jegyében ünnepeltünk. Mindenki felír-

hatta egy szívbe, hogy hány éve élnek együtt házasság-

ban, kapcsolatban, illetve hány együtt töltött évvel aján-

dékozta meg őket Isten. Az Úr segítségét és áldását kér-

tük továbbra is a házasságokra és hálát adtunk az Úr 

hozzánk való hűségéért! 

A gyülekezeti ének az istentisztelet fontos része. Imád-

ság, bizonyságtétel, dicsőítés is egyaránt. Egy-egy ének 

nemzeteket, nemzedékeket köt össze, felhangzik meg-

annyi gyülekezetben. Hálás köszönet Gémes Tibornak, 

https://www.protestans.ch/luzerni-gyulekezet/
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hogy szolgálatával elevenebbé tette éneklésünket és se-

gítségével új énekeket is tanulhatunk. Gombos Gergő 

konfirmandusunk is elhozza néha gitárját, s így hármas-

ban - én a zongoránál - együtt kísérjük az énekeket. 

Gyülekezetünk gyarapodott is! Sok szeretettel köszönt-

jük Annát, Hajnalkát és Csabát is. Annak is nagyon 

örülünk, mikor katolikus testvéreink is eljönnek hoz-

zánk, vagy látogatóink érkeznek!  

Márciusban a keresztút képsorozatát állíthattuk ki, me-

lyet Sibalic-Lajcsak Ilona készített. Mielőtt szülőfalu-

jában, a teme-

tőbe vezető 

úton fogja em-

lékeztetni az 

arra járókat 

Krisztus szen-

vedésére, ke-

reszthalálára és 

feltámadására, 

mi is megcso-

dálhattuk és lélekben készülhettünk húsvét ünnepére.  

Konfirmandusaink lassan a célegyenesbe érkeztek. Má-

jus 14-15-i hétvégét Zofingenben, Domahidi Nelli lel-

késznő otthonában 

töltöttük. Szomba-

ton megismerked-

tünk Nelli konfir-

mandusaival és 

közös ebéd után a 

fiatalok filmrészle-

teket néztek Jézus 

életéből, illetve be-

szélgettek róla. 

Sajnáltuk, hogy a 

szombati „kötelező program” után senki nem tudott 

másnapig velünk maradni. Mi viszont bebarangoltuk 

Zofingen történelmi óvárosát, és nagyon finom pizza 

mellett 15 percen keresztül hallgathattuk a hetet kiha-

rangozó hat hatalmas harang szavát. Mert a harangszó 

segít eligazodni a napok, a hetek, vagyis az élet rendjé-

ben. Jelzik, mikor kezdődik a nap és mikor kezdődik a 

pihenés ideje. Hívnak, hogy közösen induljunk a temp-

lomba, és megszólalnak, mikor valaki elköltözik e vi-

lágból, s utolsó földi útjára kísérjük. 

Nelli esti túrára invitált bennünket az erdei tornapá-

lyára. Ép testben ép lélek – a napot még egy esti áhítat-

tal zártuk. Másnap reggeli után ismét sétára indultunk 

és közben a „stafétabot átadásáról” beszélgettünk. Dá-

vid király ezekkel a szavakkal adja át fiának, Salamon-

nak a királyságot: „Légy erős, légy férfi! Tartsd meg, 

amit elrendelt Istened, az Úr. Járj az Ő útján (...) akkor 

boldogulsz mindenben, amit teszel.” (I. Királyok 2, 2-3) 

A konfirmandus hét-

végét a Gombos csa-

lád finom ebédjével 

zártuk. Nekik is és 

Nelliéknek is kö-

szönjük a vendéglá-

tást, az együttlétet. 

Fiataljaink 2022. jú-

lius 2-án ünnepi is-

tentiszteleten vallják 

meg hitüket és része-

sednek az Úrvacsora sákramentumában. Az istentiszte-

letet fogadás követi. Mindenkit nagy szeretettel várunk 

erre az alkalomra! 

Bemutatkozunk 

Urbán Csaba és Hegedűs Hajnalka 

Néhány hónapja 

csatlakozunk a 

St. Galleni Ma-

gyar Protestáns 

Gyülekezethez. 

Anyukám hívott 

fel otthonról, 

mert látta az in-

terneten, hogy a 

közelünkben 

van magyar nyelvű istentisztelet. Nagyon örülünk, 

hogy tagjai lehetünk a közösségnek. Hónapról hónapra 

valódi lelki feltöltődést jelentenek számunkra a vasár-

nap délutáni alkalmak és az azt követő beszélgetések. 

Néhány mondatban bemutatjuk magunkat, mesélünk az 

életünkről és arról, hogyan kerültünk Svájcba.  

Urbán Csaba a Szolnoktól nem messze fekvő Török-

szentmiklóson nőtt fel. 2018-ban érkezett először 

Altstättenbe, majd pár hónappal később Sankt Gal-

lenbe. Egy földmérő eszközöket gyártó cégnél dolgozik 

szoftverfejlesztőként. Én Hegedűs Hajnalka, Hajdú-Bi-

har megyei származású vagyok, de Gyulaváriban nőt-

tem fel. Édesapám ott református lelkész. Jelenleg egy 

logisztikai cégnél dolgozom.  

Tíz évig éltünk Budapesten, mielőtt Svájcba költöz-

tünk. Ha már a költözésnél tartunk, a mai napig nem 

jutunk közös nevezőre, kinek az ötlete volt, hogy egy új 

életet kezdjünk egy idegen országban. Csaba szerint én 

voltam a „felbujtó”, emlékeim szerint pedig ő volt az, 

aki folyamatosan, lelkesen keresgette a lehetőségeket.  

2018 elején, miután Csaba befejezte a mesterszakot az 

Óbudai Egyetemen, egyre többször emlegette, hogy 

szeretne külföldi szakmai tapasztalatot szerezni. Nem 

zárkóztam el a felvetésétől, de őszintén szólva nem so-
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kat foglalkoztam a dologgal. Ezek a beszélgetések álta-

lában elakadtak az álmodozás szintjén, hogy tényleg iz-

galmas lehetne pár évet külföldön élni, de teljesen le-

foglaltak a hétköznapok és nem kerestem a lehetősége-

ket. Csaba azonban lelkesen e-mailezett, kutakodott. 

Amikor arról ment a diskurzus, hogy melyik lenne az 

ideális célország számunkra, Csabának az egyetlen ki-

kötése volt, hogy ne német nyelvű ország legyen, mert 

soha nem tanulta a nyelvet és nem is tetszik neki igazán 

(ez azóta változott 😊).  

Ennek ellenére valamiért Svájcba is küldött ki álláspá-

lyázatokat. Egy késő tavaszi napon bejelentette, hogy 

szüksége lesz egy szabadnapra és teljes csendre a szo-

bájában, mert telefonos interjúja lesz, Heerbruggból 

hívják, majd pár héttel később a személyes beszélge-

tésre is sor került. Nem felejtem el azt a forró augusztus 

20-i délutánt, amikor a Virágkarnevál után a debreceni 

Nagyerdő közelében ültünk és jött az e-mail, hogy cso-

magolhat, várják novembertől. 

Emlékszem arra is, amikor késő ősszel, nehéz szívvel 

segítek neki összecsomagolni és egy esős délutánon el 

kellett engednem a vőlegényemet az „ismeretlenbe”. 

Következő év nyarán megtartottuk az esküvőnket Gyu-

lán, aminek megszervezése két különböző országból 

igényelt némi rugalmasságot és kreativitást. 

Az volt a tervem, hogy még ebben az évben villámgyor-

san levizsgázom autóvezetésből és zsebemben a jogo-

sítványommal én is követem. De tudjuk, ember tervez, 

Isten végez. 

A 2020-as év tavasza mindent borított, így, miután 

kissé enyhültek ideiglenesen a járványügyi szabályok, 

szeptemberben én is kiköltöztem. 

Azt gondoljuk, hogy sikerült beilleszkednünk és alkal-

mazkodni az új élethelyzethez. Svájc szépségét, tiszta-

ságát és szervezettségét nem volt nehéz megszokni. 

Szabadidőnkben szívesen túrázunk, hegyet mászunk 

(még kicsit küzdök a tériszonyommal - Hajni). 

Sankt Gallenben otthonosan mozgunk, már vannak 

kedvenc helyeink és egy utca-macskánk, aki hozzánk 

jár rendszeresen nassolni. Szeretjük, hogy közel van 

hozzánk a természet. A következő néhány évünket biz-

tosan itt képzeljük el. 

Ullmann Anna 

Kedves gyülekezeti tagok! Szeretnék bemutatkozni, 

Ullmann Annának hívnak, 36 éves vagyok.  

A békés megyei Dévaványáról származom, nyolc éve 

élek Svájcban a férjemmel és a családi vállalkozásunk-

ban dolgozom, logisztika területen. A vallás mindig is 

jelen volt az életemben, Anyukám református iskolában 

tanító, így én is ebben a szellemben nevelkedtem. Amíg 

Magyarországon laktam, rendszeresen jártam istentisz-

teletekre. Itt Svájcban az első 

években csak Karácsonykor, 

Húsvétkor mentem a temp-

lomba, de egy idő után szeret-

tem volna több idöt tölteni 

olyan emberekkel, akik ha-

sonlóan látják a világot, mint 

én. Elkezdtem keresgélni az 

interneten, és nagy örömömre 

rátaláltam a St. Galleni Ma-

gyar Gyülekezetre. Tavaly 

decemberben vettem részt az 

első magyar istentiszteleten. Nagyon jó érzés volt a sa-

ját nyelvemen hallgatni az igét, és az istentiszteletet kö-

vetően honfitársaimmal beszélgetni. Nagyon hálás va-

gyok, hogy van ez a kis gyülekezet, ha csak tehetem, 

minden alkalomra eljövök, hiszen ahogy mondják, egy-

ségben az erő 😊. 

Istentiszteleti alkalmaink:  

Kirchgemeindehaus, Stephanshornstrasse 25, 

 9016 St Gallen  

Igehirdető: Hieble Erika lelkész 

• aug. 28. vasárnap 16:00, úrvacsorás istentisztelet 

• szept. 25. vasárnap 14:00, közgyűlés 

    16:00, istentisztelet 

• okt. 23. vasárnap 16:00, úrvacsorás istentisztelet, 

ünnepi megemlékezéssel 

• nov. 20, vasárnap 16:00, istentisztelet  

• dec. 10. szombat 14:00, adventi ünnepi istentiszte-

let 

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

Zürich (Michna Krisztina)  

Január 9-én családi istentisztelettel kezdtük a 2022-es 

évet. Az új esztendőre mindenki kézbe vehetett egy-egy 

zsoltáridézetet, melyet egy kicsiny, feliratos ládikóból 

emelhettünk ki: “Sms Istentől.” Üzenetet kértünk, kap-

tunk, és adhatunk tovább, hiszen egy-egy gyülekezeti 

tag nevét is kihúztuk, hogy rágondolásunkat az év során 

valamilyen mó-

don kifejezzük. 

Szép megkoroná-

zása volt gyüle-

kezeti alkalmunk-

nak új presbite-

rünk, Szamonek 

Anikó beiktatása 

és megáldása. 

Őszinte vallo-

mása elhívásáról 

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

vét megérintette, 

hálásak vagyunk 

családja aktív je-

lenlétéért is.  

Január 23-án hu-

szadik alkalommal 

ünnepelhettek 

együtt protestáns gyülekezetek Christoph Sigrist veze-

tésével a Gorssmünster-ben: valdens, huszita, lutherá-

nus, svájci 

református és 

magyar pro-

testáns test-

vérek, öt 

nyelvű isten-

tiszteleti kö-

zösségben. 

Az ünnepet 

követő szere-

tetvendégség 

előkészítésében gyülekezeti tagjaink lelkes csapata is 

aktívan részt vett, 

mindenki nagy 

örömére. 

Konfirmandusok-

kal találkoztunk 

ezután, s számol-

tunk be közössé-

geinkről. Nagy 

örömünk volt, 

hogy gyülekezetünk egyik tagja, ifj. Tarlós András is 

eljött, hogy hitéről és gyülekezethez tartozásáról be-

széljen a fiataloknak.  

Februárban Cseri Beánál gyülekeztek össze a női bib-

liaóra tagjai, kedves fogadtatásban volt részük, szívesen 

beszélgettek és imádkoztak Isten igéje mellett. A gyü-

lekezeti bibliaórát Hegyi-Schröder Katalin lelkésznő 

tartotta, a szokásos formában, skype-on. Örömmel is-

merkedtek meg vele is tagjaink. 

Az első februári istentiszteleten Kókai Csaba szolgált, 

a gyülekezet korábbi lelkésze. A második februári al-

kalmon Michna Krisztina hirdette az igét ismét, immár 

legyőzve a koronavírus újabb variánsának hosszú táma-

dását. 

Március 13-án ökumenikus istentiszteleten és nemzeti 

ünnepi megemlékezésen vettek részt a magyar közös-

ségek tagjai, mintegy 80 fő. Ismét Kókai Csabát kö-

szönthettük, valamint Varga Péter katolikus papot, 

Szennyessy Lászlót, a Zürichi Magyar Egyesület elnö-

két és dr. Czukor József nagykövet urat. Michna Krisz-

tina lelkész készítette elő a liturgiát, de ezekben a na-

pokban a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudo-

mányi Karának kórházlelkészi specializáció szakán tar-

tott előadásokat Budapesten, így 

nem lehetett jelen.  

A március 27-én megtartott zenés 

istentiszteleten Orbán György 

énekszóra, zongorára és hegedűre 

írt genfi zsoltárfeldolgozásait hall-

hattunk. Cseri Bea olvasta fel a 

42., a 100., a 150. és végül a 90. 

zsoltárt, Michna Krisztina pedig 

rövid elgondolkodtató magyarázatokat mondott a zsol-

tárokhoz. A művészek, Gyüdi Eszterrel az élen, csodá-

latos muzsikával örvendeztettek meg bennünket, felejt-

hetetlen élmény volt.  

A Virágvasárnapot úrvacsorai közösségben ünnepel-

hettük április 10-én. Április 24-én, a tavaszi szünet mi-

att szerényebb részvétellel, de annál nagyobb örömmel 

gyűltünk össze az ige hallgatására. Kövecs Ágnes zon-

goraművész kántori szolgálata külön ajándék volt va-

lamennyiünk számára. 

Május 8-án, az anyák napi istentiszteleten a 131. zsol-

tárról gondolkodtunk, majd néhányan a gyülekezetünk-

ből vallottak arról, mit jelentett nekik Édesanyjuk, mire 

emlékeznek vele kapcsolatban hálaadással, és melyik 

bibliai igét kapcsolják hozzá szívesen. Szép, megható 

szavakat hallhattunk, melyek könnyeket csaltak a sze-

münkbe. 

Május 22-én és június 5-én Hegyi-Schröder Katalin lel-

késznő szolgált a gyülekezetben. A közösség tagjai szí-

vesen maradtak együtt beszélgetni és kávézni az alkal-

mak után, örülünk neki, hogy ez ismét lehetséges.  

Reménységgel várjuk az évadzáró konferenciát Hasli-

bergben, valamint szokásos erdei istentiszteletünket jú-

nius végén.  

Gyermek-istentiszteleteinken az utóbbi időben kicsit 

megfogyatkozott kicsinyeink létszáma, vagy azért, 

mert tizenéves korba lépve sok egyéb elfoglaltsága van 

a fiataloknak, vagy azért, mert még csak pár hónaposak, 

s ezért nem nem mindig alkalmas az időpont. Ennek el-

lenére hálásak vagyunk Tarlós Diának és Telekes Jucá-

nak a gyermekekkel való foglalkozásért, hiszen mindig 

akad néhány lelkes kis résztvevő. 

Gyülekezeti bibliaóráinkat skype-on, házi bibliaórákat 

a Tarlós családnál, női bibliaórákat pedig változó hely-

színeken tartottunk. Továbbra is kedveltek ezek az al-

kalmak, mindenki arra a beszélgetésre jön, ami aktuáli-

san neki a legmegfelelőbb. 
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Presbitériumunk tagjai nagy elkötelezettséggel végzik 

a szolgálatukat, mindenki a vállalt területet ellátva. Ki 

a pénzügyekkel és a szeretetvendégségek koordinálásá-

val, ki a szervezési feladatokkal vagy a születésnaposok 

köszöntésével, ki a gyönyörű úrasztali virágcsokrokkal, 

ki a kántorizálás megszervezésével vagy a lektori szol-

gálattal gazdagítja a közösséget. Hálásak vagyunk a 

sok-sok önként vállalt munkáért.  

Férfi hétvégére július 2-3-án készülünk, a göncruszkai 

lelkésszel, Sohajda Leventével, a hegyekben kirán-

dulva. Női hétvégénket pedig szeptember 17-18-ra ter-

vezzük Wislikofenbe. 

Ezekre az alkalmakra va-

lamennyi gyülekezet részt-

vevőit hívjuk szeretettel. A 

gyülekezet gondnokánál, 

Szántó Andrásnál lehet je-

lentkezni. 

Ebben a félévben gyüleke-

zetünk vezérigéje a 90. zsol-

tár 12. verse volt: „Uram, 

taníts minket úgy számlálni 

napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” A világjár-

vány, a háború, a sok szenvedés és az ezzel járó félel-

mek, különféle megtapasztalások arra tanítottak min-

ket, hogy jobban odafigyeljünk arra, mi és ki az éle-

tünkben igazán fontos, mire és kire szükséges több időt 

és pénzt szánnunk, s mi az, amit el kell  

engednünk, s mindenek felett Istenre kell bízunk. Sze-

retnénk tanítványként Isten elé állni nap mint nap, s 

tenni, amit ránk bíz. Ebben a félévben saját gyülekeze-

tünk tagjainak számon tartása, s angyalkaként imádság-

ban hordozása mellett, az ukrán menekültek támogatá-

sára is nyitott lett a szívünk, s adományt küldtünk a kö-

zöttük, értük végzett szolgálatra, Göncruszkára. Re-

ménység szerint némiképp segíthettük ezzel nehéz 

sorsú testvéreink boldogulását. 

Azzal a reménységgel zárjuk ezt a félévet, hogy a hely-

zet jobbra fordul, s mi pedig Isten kinyújtott karjaként 

kitartóan tesszük, amire lehetőségünk adatik. Isten ál-

dása kísérjen ezen az úton is mindnyájunkat! 

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 meg-

találják azokat, amikről email címmel rendelkező tag-

jainkat külön is értesítjük. 

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

 

 

Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk 
 

Avagy a titulitis chronica ellen

Gyermekkoromban, Svájcba való kijövetelünk után fel-

tűnt nekem, milyen nagy a különbség a név előtti címek 

használatában “otthon” és “itthon”. Míg odahaza édes-

anyámat tanárnőként románul professzor asszonynak 

titulálták, nagyanyámat mint patikus özvegyét min-

denki csak doktor néninek szólította. Az egyik nagyné-

ném megsértődött, mikor a neki címzett levélen X Mar-

git állt, és nem Dr. X Károlyné, itt senki sem törődött 

az efféleséggel, sőt! Édesapám igazgatója meg volt sér-

tődve, mikor apám Herr Direktornak szólította, s azt vá-

laszolta: „Van nekem nevem is!” 

Az én gyermekkoromra bár már elmúlt az uram-bátyám 

világ, de azért az elvtársak is szerették az efféle meg-

szólításokat. A rendszerváltás után bizony ismét felve-

tette fejét a titulitis chronica az Óhazában (ami az oszt-

rák sógoroknál soha el sem múlt, Herr Oberstudien-

rat…). 

1989-ben utolsó királynénkat Zitát temették Bécsben; 

mikor megjelenik a gyászmenet a Kapucinusok kriptája 

előtt, ősi szokás szerint zárt ajtó fogadja őt. Döngetik a 

kaput, mire egy szerzetes kiszól “Ki kíván bebocsátta-

tást?” – “Ő császári és királyi felsége Zita, Ausztria 

császárnéja, Magyar-, Cseh-, Horvát-, Dalmát-, Szla-

vonország apostoli királynéja (a többit itt most meg-

spórolom, mert egy oldalt tenne ki a teljes címe)”. – 

“Nem ismerjük!” Ismét döngetik a kaput, ismét az 

előbbi kérdés. A második válasz már csak “Zita, Auszt-

ria császárnéja.” – “Nem ismerjük!” – Harmadjára is 

megdöngetik a kaput, és a harmadjára elhangzó kér-

désre azt a választ adja a ceremóniamester: “Zita, egy 

szegény bűnös.” - “Bejöhet!”. 

Hát, vegyünk példát, mi is erről. Isten előtt egyformák 

vagyunk, és itt a Conföderációban meg még inkább.  

Ebben a szellemben a Választmány a legutolsó ülésen 

úgy döntött, hogy a jövendőben a Szövetség minden 

https://www.protestans.ch/zurichi-gyulekezet/
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Svájcban működő tagja az Új levél keretén belül le-

mond akadémiai címeiről. Szükségesnek tartottuk ezt 

röviden megindokolni, hogy ne legyen belőle félreértés, 

vagy netán megbotránkozás, ha a tisztelt Olvasónak ez 

feltűnik! 

Ilyen értelemben üdvözlök szeretettel mindenkit, már 

nem, mint Mohorai Dr. Dudás J. Levente, hanem 

Levente, a doki 

„Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; 

jövevény voltam, és befogadtatok engem.”  
 

Bázel  

Vályi-Nagy Ágnes református lelkész 

Beszámoló a kárpátaljai gyülekezet helyzetéről, 

gyülekezetünk támogatásáról 

A Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezet a háború kitö-

résének kezdetén úgy határozott, hogy gyűjtést rendez 

a Kárpátalján élő magyar testvéreink megsegítésére.  

Tíz nappal a háború kitörése (2022. február 24-e) után 

Radvánszky Ferenc mezőkaszonyi református lelkész a 

következő beszámolót küldte:  

„Köszönöm az imádságokat... Itt valóban komoly hely-

zet van. Hadiállapot, noha nincs hadi aktivitás. Min-

denki aggodalommal terhelten követi az eseményeket. 

Megjelentek Kaszonyban az első ukrán menekültek. 

Még többek várhatóak. A keleti országrészből most üres 

házakat keresnek nálunk. A boltok korlátozottan adnak 

csak élelmiszert. Ugyanez igaz a benzinkutaknál a ben-

zinre is. A határon hatalmas a tömeg. Sokan menekül-

nek, főleg a katonaköteles férfiak. Most jelentették be az 

általános mozgósítást (néhány perces hír). Nem tudjuk, 

meddig lesz elektromosság, gáz, telefon, élelmiszer, in-

ternet. További korlátozások várhatóak. Isten kezében 

vagyunk. Ez jelenti a biztonságunkat. Mi maradunk. 

Pásztorként a nyájam mellett a helyem.” 

Bereczky Ildikó magyarországi református lelkész 

2022. áprilisában járt Kaszonyban és Beregszászon. 

Beszámolójából idézünk:  

„Kárpátalján kb. 250 ezer regisztrált menekült van, és 

legalább kétszer annyi nem regisztrált... Az iskolák nem 

működnek, online tanitás van, sok tanár már Magyar-

országról tanít. Az élelmiszerárak magasak, kiszámít-

hatatlanok, az energia szintén. A légiriadó riasztás 

mindenkinek a telefonjára jelez. Feriék az egyik éjszaka 

fogadtak be egy kelet-ukrajnai házaspárt a parókiára 

egy szellemileg sérült gyerekkel, mert nem engedték át 

az ukránok a férfit a határon. A gyülekezet tudná alkal-

mazni a férfit kerti munkákra - ha kapna erre adományt, 

amiből fenn tudnák tartani magukat. A rezsi is elég sok. 

Úgy számoltunk, hogy kb. 200.- SFr.-ra lenne szükség 

havonta. (Az étkezést biztosítják nekik a többi 40 fővel 

együtt holland segítséggel.) 

Talán ez olyan cél lenne, amit az eddig gyűjtött adomá-

nyaitokból fedezni lehetne három hónapra, aztán kide-

rül, hogy lesz tovább. 

Az érkező természetbeni adományokat folyamatosan vi-

szik a presbiterekkel a környező falvakba is, hetente 

összejönnek a lelkészek megbeszélésre. 

De nem csak a menekülteket kell ellátni (amiben a köz-

ség is részt vesz természetesen), hanem a gyülekezet ott-

honmaradt öregjeit (310 fő, 60 +) fiatalasszonyait és 

gyerekeit (56) is.  

Szomorú és megrázó a határ, látni a fáradt, feszült ar-

cokat...pici gyerekeket, a visszafordított autókat...” 

Baseli gyülekezetünk tagjai igen nagyvonalúan adomá-

nyoztak a kárpátaljaiak javára: eddig 3'000.- SFr. jött 

össze! Úgy döntöttünk, hogy az összeg nagyobb részét 

még visszatartjuk, tekintettel arra, hogy sajnos hosz-

szabb távú támogatással kell számolnunk.  
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Egyelőre a levélben említett kelet-ukrajnai család meg-

segítésére küldtünk három havi segítséget, s külön Be-

reczky Ildikónak élelmiszer vásárlásra anyagi támoga-

tást, összesen 800.- SFr.-ot. Köszönjük minden adomá-

nyozónak a támogatásokat!  

Az együttérzés és a szeretetet megnyilvánulásait napról 

napra érezzük. Az említett kárpátaljai lelkész levelének 

első mondatát idézem: „Köszönöm az imádságokat.” 

Mert a közös imádságok megváltoztathatják a világot, 

s minket, minden egyes embert! 

Baden 

Domahidi Nelli református lekész 

A menekültek megsegítése 

A háború kitörése óta központi kérdéssé vált, hogyan 

segíthetünk a bajba jutott embereken, egyénileg, gyüle-

kezetileg. 

Isten csodálatos úton és módon nyitott lehetőségeket 

erre. Kárpátalján szolgáló lelkész ismerőseimet, baráta-

imat kerestem fel, arról érdeklődve, hogy miben lehet-

nénk a segítségükre. Így indult meg egy nagyszabású 

gyűjtés a zofingeni gyülekezettel karöltve, a beregszászi 

gyülekezet részére. Tartós élelmet, ruházatot gyűjtöt-

tünk és két generátor beszerzésével is a segítségükre le-

hettünk (egy kedves barátunk felajánlásával). Az össze-

gyűjtött adomá-

nyok elszállításá-

ban Mester János 

testvérünk sietett a 

segítségünkre. 

A zofingeni gyüle-

kezet több istentisz-

teletének persely-

pénzét, rendezvé-

nyének bevételét 

erre a célra aján-

lotta fel. Ebbe az 

adománygyűjtésbe 

kapcsolódott be a 

schöftlandi gyüle-

kezet is (egyik lelkészük Zofingen lakik), akik ezévi 

projektként a beregszászi gyülekezetet támogatják és 

több bibliaóra perselypénzét is felajánlották e célra. A 

badeni magyar gyülekezet két perselypénz összegének 

átutalásával járult hozzá a csongori református gyüle-

kezet megsegítéséhez. Ezeknek a kárpátaljai magyar 

gyülekezeteknek nem csak a maguk fenntartási nehéz-

ségeivel kell szembenézniük, hanem egy nagy csapat 

menekültet is el kell látniuk.  

Egy zofingeni gyülekezeti rendezvényen kedves és lel-

kes badeni és berni gyülekezeti tagokkal magyaros éte-

leket készítettünk és szolgáltunk fel, mintegy 60 embert 

vendégeltünk meg. A zöldségleves, töltött káposzta 

nagy sikert aratott. Volt bejgli, meggyes süti és a végen 

csak a morzsákat szedegettük, hisz szinte minden elfo-

gyott. Ennek a rendezvénynek a bevétele is a beregszá-

szi gyülekezet és az ott tartózkodó ukrán menekültek 

megsegítésére ment.   

Egy személyes élménnyel szeretném zárni beszámoló-

mat. Annak ellenére, hogy már hetek óta foglalkoztunk 

a menekültek megsegítésével, akkor vált valósággá, és 

akkor jött egészen 

közel hozzánk a há-

ború, amikor ott áll-

tunk a zürichi pálya-

udvaron és várakoz-

tunk két és fél órán 

keresztül arra a csa-

ládra, akiket befo-

gadtunk. Ezt a képet 

és jelenetet soha nem fogom elfeledni. Anyukák, gye-

rekek, akiknek hátizsákjából kedvenc plüssállatuk kan-

dikált ki, nagy csomagokat cipelve szálltak le a Buda-

pestről érkező vonatról. Sze-

mükből kiolvasható volt a fé-

lelem, a bizonytalanság. Áll-

tunk ott meghatódva, egymás 

szemébe nézve félszegül, de 

reménykedve, hogy a tekinte-

tekben felfedezünk valami pa-

rányi kis reményt. Álltunk szótlanul. A négy név közül 

csak egy név jutott eszembe, hiába gyakoroltam előtte. 

De a név elveszítette jelentőségét, már csak egy moz-

dulat maradt, feltartani az ákom-bákom betükkel meg-

írt: Isten hozott táblát. 

Bern 

Jónás Albert elnök 

A Berni Gyülekezet is csatlakozott a Magyarország ál-

tal hirdetett gyűjtéshez (Nemzeti Összefogás). Az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

rendezett berni ünnepi alkalom keretében tartott öku-

menikus istentiszteleten a perselypénzt erre a célra 

gyűjtöttök és utaltuk át.  

St. Gallen 

Hieble Erika református lelkész 

A St. Galleni Gyülekezetünk is csatlakozott az Ukraj-

nából menekültek megsegítéséhez és a persely ado-

mányt, 760.- SFr.-ot utaltunk a Magyarországi Refor-

mátus Egyház Bethesda Gyermekkórházának. A kórház 
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önkéntes munkatársai többek között gyógyszerekkel, 

betegellátással segítették a Budapestre érkezőket.  

Zürich 

Szántó András, gondnok 

Segítség az ukrajnai menekülteknek Zürichből 

A február 24-én kirobbant háború mindannyiunkat mé-

lyen megérintett, gyülekezetünk tagjait rokoni, baráti 

szálak is fűzik Kárpátaljához. Olvastuk a segélyakciók-

ról szóló felhívásokat, magunk is készek voltunk a se-

gítségnyújtásra.  

Göncruszkai partnergyülekezetünktől folyamatosan 

kaptuk a híreket, tudtuk, hogy áldozatkészen részt vesz-

nek a Magyar Református Szeretetszolgálat által szer-

vezett határmenti segítségben. Lelkészeik, tanáraik tol-

mácsként közvetlenül a határátkelőknél fogadják az 

újonnan érkezőket, a gyülekezetük tagjai pedig a mene-

külők szállításában, elhelyezésében, ellátásában segíte-

nek folyamatosan azóta is. Vannak, akik csak néhány 

napot töltenek náluk, de arra is be kellett rendezked-

niük, hogy sokan náluk szeretnék kivárni a háború vé-

gét. Ez emberpróbáló feladat, rengeteg türelmet, időt, 

energiát és anyagiakat is igényel. A Zürichi Magyar 

Protestáns Gyülekezet presbitériuma egyhangúlag dön-

tött arról, hogy mi a göncruszkaiak terhein fogunk eny-

híteni. A február 27-i és a március 13-i (ünnepi ökume-

nikus) istentiszteletek perselypénzét küldtük el segítsé-

gül. Összesen 1'075.- SFr. gyűlt össze a két alkalom-

mal. Isten áldja a nagylelkű adakozókat!.

 

A Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek éves találkozója  
Hasliberg 2022. június 11. - 12.  

Amikor 2019 nyarán elkezdtük szervezni a svájci magyar 

protestáns gyülekezetek következő találkozóját, még nem 

sejtettük, hogy a 2022-es összejövetelt szervezzük, min-

denki nagy bánatára azt kétszer is le kellett mondanunk, 

azonban Istennek legyen hála, harmadik nekifutásra, jú-

nius 11-12-közötti hétvégén csodás környezetben, a hasli-

berg-i CVJM Zentrumban sikerült megszerveznünk.  

Az idei találkozóra rekordgyanúsan sokan jelentkeztek, 

több mint 45 felnőtt és 27 gyermek foglalt szállást, akik-

hez még csatlakoztak azok a vendégek, akik csak szomba-

ton vagy csak vasárnap tudtak eljönni. A csendes hétvége 

meghívott előadója Sipos-Vizaknai Gergely, Alsó- és Fel-

sőgöd, valamint Sződliget lelkipásztora, akit elkísért fele-

sége Gabriella, és két gyermeke Katinka és Márton. Mivel 

ilyen nagyszámú gyermek jelentkező volt (ami szintén ki-

magasló az eddigi találkozók sorában) külön feladat volt a 

gyermekfelügyelet és oktatás megszervezése, annak érde-

kében, hogy ne csak a felnőttek, hanem a gyerekek is ré-

szesüljenek lelki táplálékban. Három gyerekcsoportot 

szerveztünk az 1-4, 5-11, és a 12-15 éveseknek. A legki-

sebbekkel Kocziszky Orsolya foglalkozott, a 6-11 éves 

korosztályt Sipos-Vizaknai Gabriella és lánya Katinka ve-

zette, a legidősebbek pedig konfirmandusi felkészítőben 

részesülhettek Hieble Erika vezetésével.  

A fő témánk a megmaradás volt, melyre három igei alkal-

mon és az alkalmakhoz kapcsolódó csoportos beszélgeté-

seken kerestük a választ. Sipos-Vizaknai Gergely evange-

lizációs előadásaiban a megmaradásunk témakörét négy 

részre bontva (Megmaradásunk a világban, Megmaradá-

sunk a családban és házasságban, Megmaradásunk a gyü-

lekezetben és Megmaradásunk Krisztusban ) János evan-

géliumának 4. része, a samáriai asszony példázata alapján 

közelítette meg. Az evangelizáció sokakban sokféle gon-

dolatot ébresztett, amit a csoportos beszélgetéseken a 

résztvevők meg is vitathattak. A hétvége istentisztelettel 

és úrvacsoraosztással zárult.  

Az igei alkalmakon, az istentiszteleten, valamint a szom-

bat esti zenés együttléten a berni gyülekezet tagjai, Gajdos 

Monika, Gajdos Imre és Sivák Szabolcs végeztek zenés 

szolgálatot.  

Jó volt három év után újra látni a hat svájci magyar nyelvű 

protestáns gyülekezet tagjait, elbeszélgetni a gyülekezetek 

mindennapjairól. Reménykedjünk, hogy a következő ta-

lálkozóra csak egy évet kell majd várnunk.  

Szilágyi Szabolcs Luzern, elnök 
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Egy “viharos” hétvége 

Elcsendesedni, feltöltődni indultunk Haslibergbe, szövet-

ségünk csendeshétvégéjére. Már nagyon vártuk ezt az al-

kalmat. Öröm volt rég nem látott ismerősökkel találkozni, 

együtt tölteni a hétvégét Istennel és velük. Az előadások 

segítségével szerettünk volna útmutatást kapni, miként tu-

dunk megmaradni Krisztusban, a családban, gyülekezete-

inkben és a világban. A kérdés nagyon is aktuális, hiszen, 

ha a mai világ viharai között meg akarunk maradni Krisz-

tus követésében, napról-napra választanunk kell az előt-

tünk álló utak közül.  

Ha visszagondolok a hétvégén átéltekre, az a történet jut 

eszembe, mikor Jézus tanítványaival hajóra szállt. (Lk 8, 

22-25) Átkelhettek volna szép csendesen is a Galieai ta-

von, hiszen minden rendben volt, Jézus ott volt közvetlen 

a közelükben. De nem így 

történt. Szélvihar csapott le a 

tóra, a hullámok elborították 

a hajót, s ide-oda hányták. Ez 

bizony még az edzett halá-

szokat is megviselte.  

Jézus azonban ott volt a viharban velük, még akkor is, ha 

aludt. Mi is ezt éreztük, amikor az evangelizációs alkal-

mak után kiscsoportokban oszthattuk meg egymással gon-

dolatainkat és kérdéseinket, s mindazt, amit felkavartak 

bennünk az elhangzottak. Jézus ott volt a beszélgetéseink-

ben, a szombat esti dicsőítésben, az éneklésben, a gyer-

mekfoglalkozásokban, a reggeli csendességben, közös 

imádságban, az úrvacsorai közösségben. 

A bibliai történet szerint nem a tanítványok oldották meg 

a helyzetet. Erőlködésük, küszködésük kudarcot vallott, 

mígnem Jézushoz fordultak segítségért. A csoda ekkor 

történik. Jézus - mindezek után - egy fontos kérdést inté-

zett tanítványaihoz: „Hol van a ti hitetek?” Éppen így hí-

vott minket is hitvallásra, válaszadásra: Hol van a te hited 

ebben a világban, a családi- és a házasélet viharaiban, a 

gyülekezetben és személyes életedben? 

Hosszan beszélgettünk a hétvége után, mindenki azzal, 

akit elért, akivel közösségben van, aki felebarátként állt 

mellette. Jó volt egymásra figyelni, a másikat is érteni 

akarni, s közben szüntelenül Isten igéjére, Krisztus sza-

vára figyelni.  

Hiszem és remélem, hogy ez a csendeshétvége javunkra 

szolgált. Az emlegetett bibliai történet így fejeződik be: 

„És csendesség lett.” (Lk 8, 24) Milyen jó a vihar után újra 

békére és nyugalomra lelni. Mindenki megtapasztalhatta 

Jézus hatalmát. A tanítványok pedig partra szálltak és to-

vábbra is követték Jézust.  

Hasliberg - Tizenévesek csoportja  

A csendeshétvégét Haslibergben egyben a st. galleni kon-

firmandusok számára felkészítő hétvégének is terveztem. 

Ám nagy örömünkre idén sokkal több gyermek jelentke-

zett, így hirtelen 10 fiatalra bővűlt csoportunk. Pünkösd 

ünnepéből kiindulva számba vettük, ki honnan jött, mi-

lyen nyelvet beszél és vajon értjük-e a különböző dialek-

tusokat, mint pl. az allgäu -i dialektust is. Vajon sikerül-e 

a hétvégén együtt lenni, egy nyelvet beszélni, egymást és 

„Isten felséges dolgait” megérteni? 

Az Ap. Csel. 2, 1-14 olvasása után a fiatalok összehason-

lították a tanítványok életét Pünkösd előtt és után, s ho-

gyan formálja Isten Lelke a mi életünket is. Amíg a Szent-

háromság harmadik személyéről, a Szentlélekről beszél-

gettünk, egyben gyakoroltuk is az Apostoli Hitvallást, il-
letve a Heidelbergi Káté 1. feleletét. Néhányan már egé-

szen jól tudták!  

Szombat délután Péter hitvallásáról beszéltünk, miután a 

Szentlélek betöltötte őt – és a fiatalok elkészíthették saját, 

megfestett hitvallásukat bibliai igék és szimbólumok se-

gítségével. Énekekkel és imádsággal zártuk a napot. 

Szentháromság vasárnapja alkalmából a fiatalok játékos 

formában fogalmazhatták meg, mennyire ismerik és mi-

lyennek ismerik a Szentháromság személyeit. Csak mel-

lékneveket lehetett használniuk! 

Az igei alkalmak mellett bőven jutott idő a kötetlen já-

tékra, sportra, együttlétre is. Hálás vagyok Istennek, hogy 

ők is velünk töltötték ezt a hétvégét! Remélem szép élmé-

nyekkel térhettek haza! 

Hieble Erika, Michna Krisztina, Domahidi Nelli lelkipász-

torok 
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