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ARCODAT KERESEM, URAM!  

(Zsolt 27,8) 

 
Anyai nagyapám tíz gyermekétől harminchat unoka 

született. Legfiatalabb nagynéném idén arra kért min-

ket, hogy valamennyien készítsünk egy rövid felvételt 

az idei közös ünnepre, amelyben felidézünk egy-egy 

emlékezetes karácsonyt. A kisfilm végére teszünk egy 

családi fényképet is a saját kisebb családunkról, hogy 

ilyen módon mindenki arca látható legyen, hiszen nem 

kevesen részesültünk az elmúlt évek során többszörös 

gyermekáldásban. Legalább száz arc jelenik majd meg 

így az összerakott nagycsaládi filmben, az első és a má-

sodik generációt nem is számolva. Gyermekkorom óta 

várom ezeket az alkalmakat, hogy lássuk és megölel-

hessük egymást, és együtt adhassunk hálát Jézus Krisz-

tus születésének az ünnepén. 

A Szenteste, a Karácsony sok ember számára a találko-

zások alkalma. Rég nem látott családtagokat, barátokat 

látogatunk meg, vagy érkeznek ők hozzánk, kik közül 

kit jobban, kit kevésbé ismerünk, kivel szorosabb, kivel 

kevésbé intenzív a kapcsolatunk, kivel békében va-

gyunk, kivel kapcsolatban nehezebb emlékeket hordo-

zunk. Arcok, történések, események sokasága telít el 

minket az ünnepen a borleves, a töltött káposzta és a 

mákos bejgli mellett.  

És az egyedülálló emberek? Nekik vajon mit jelent a 

Karácsony? Ők kivel találkoznak? Talán éppen az ő lel-

kükből szakad fel legmélyebbről a vágy, s a zsoltáros 

szavaival ezt sóhajtják: “Arcodat keresem, Uram!” Ta-

lán nekik könnyebb megérteni az ünnep lényegét, mert 

ők oly sok arcot elvesztettek, hogy már leginkább csak 

egyet keresnek, Istenét, az Atyáét, aki elküldte egyszü-

lött Fiát, hogy az emberek láthassák Őt. Mert az Egy-

szülött Fiú a láthatatlan Isten képe. (Kol 1,15) Mert Jé-

zus Krisztus arcában Isten arca jön elénk. Jézusban ra-

gyogtatja ránk arcát az Úr és benne könyörül rajtunk, 

benne fordítja felénk arcát az Úr és ad nekünk békessé-

get. Ezért könyörgött annak idején Áron, s ezt óhajtva 

áldotta meg Izráel fiait a továbbiakban, az Úr paran-

csára.  

Arcodat keresem, Uram! Mert ha arcod velem jön, az 

megnyugtat engem, bármi is következzen, bármi is vár 

rám a jövőben. (2Móz 33,14-15) Uram, nézz rám, ve-

zess, kísérj, s adj erőt minden utamhoz! Akkor is, ha 

kétségek gyötörnek, akkor is ha kérdésekkel vagyok 

tele. Akkor is, ha mindenfelől a bizonytalanság vesz kö-

rül, akkor is, ha megfáradt a lelkem. Szeretném látni ar-

codat, érezni jelenlétedet, Istenem, mert az erőt ad! 

Mária és József is úton voltak, s azon az éjszakán szál-

lás nélkül, sokaság szorongatásában, veszélyekkel kö-

rülvéve keresték a megpihenés helyét. Kevés esély volt 

a Gyermek békés megszületésre és gondtalan gyermek-

korára, mikor a kétesztendősnél fiatalabb csecsemők 

százait ölette meg Heródes. Ó, milyen fájdalmas, ami-

kor az ember arra igyekszik, hogy Isten munkáit le-

rontsa.  

Jézus mégis megszületett, növekedett és erősödött, 

megtelt bölcsességgel és Isten kegyelme volt rajta. (Lk 

2,40) Arcában elhozta Isten arcát, s ahol megjelent, 

amerre járt, fényesség ragyogta be az eget. Azon az első 

éjszakán a betlehemi pásztorok is útra keltek, és a nap-

keleti bölcsek is megérkeztek, hogy láthassák a meny-

nyei arcot. A fáradtságos, hosszú út után ajándékaikkal 

tiszteletet téve a zsidók királya előtt, különös találkozá-

sok ünnepe lehetett az a nap is.  

Szenteste. Karácsony. Arcok, találkozások, meglepeté-

sek. Vajon miközben ajándékokat bontogatunk, és egy-

más arcát lessük, felsejlik-e előttünk az Egyszülött Fiú-

ban Isten arca?  

Arcodat keresem, Uram! Mert ha arcodat látom és ér-

zem, akkor azt is tudom, hogy nem vagyok, és nem le-

szek egyedül, sem ma, sem holnap, sem azután. Köszö-

nöm, hogy szeretsz, köszönöm, hogy eljöttél értem, kö-

szönöm, hogy megláthatom arcodat! 

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg 

téged! Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön raj-

tad! Fordítsa feléd arcát az Úr és adjon neked békessé-

get! (4Móz 6,24-26) Ámen 

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok! 

 

Michna Krisztina református lelkész, Zürich 
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Gyülekezeteink életéből 

Bázel (Meszlényi Ria)  

„Mikor elcsügged bennem a lelkem. Te pedig tudod az 

én ösvényemet.” (Zsolt 142, 4) 

A Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezetben az esztendő 

második felében szokásosan a hónap első és harmadik 

vasárnapján 10.30-kor tartottunk istentiszteletet általá-

ban a Baseli Székesegyház dísztermében, a Münstersa-

alban, első vasárnaponként pedig gyermek-istentiszte-

letet is a Gemeindesaalban (a közösségi teremben). Ez-

úton hálásan köszönjük a Münster Gemeinde szeretet-

teljes, nagylelkű befogadását. 

2022. szeptember 4-én a nyári szabadság után nagy 

örömmel találkozott a gyülekezet, a közösségi terem-

ben, a vasárnapi iskolások a Katalin kápolnában. Vályi-

Nagy Ágnes lelkész igehirdetésében az ószövetségi Dá-

vid király és Betsabé (2Sám 11.) története kapcsán a 

bűn és a megbánás témakörét járta körbe.  

Szeptember 18-án a Hálaadás, a bűnbánat és az ima szö-

vetségi napján (Eidgenössischer Dank-, Buss und Bet-

tag) ünnepi úrvacsorás istentisztelet volt. Svájcban a 

késő középkor 

óta hagyomány 

a bűnbánat és az 

imanap, de a kö-

zös ünnep a 

Svájci Állam-

szövetség 1848-

as megalapításával nyerte el különös jelentőségét, amit 

a Sonderbund-háború előzött meg, azaz egy liberális 

konzervatív és részben református katolikus polgárhá-

ború. 

Október 2-án az igehirdetés alapigéje: A kősziklára és 

homokra épített ház (Mt 7,24–27) volt, amit Vályi-

Nagy Ágnes összekötött a református énekek szerzői-

nek életrajzával. Sok érdekességet tudhattunk meg, pél-

dául a 264. ének szerzőjéről: „Joachim Neander (1650-

1680) (eredetileg Neumann) görögösítette a nevét, róla 

nevezték el a völgyet, ahol élt, Neandertalnak. Később 

régészek ott találták meg a neandervölgyi ősember 

csontjait. Neander a Harmincéves Háború (1618-1648) 

éveiben élt, és ő maga is 30 évesen halt meg. Neander 

a mi általános értelmezésünk szerint életében soha nem 

volt gondtalan: se pénzt, se titulust nem szerzett magá-

nak - szegényen, betegen írta életének utolsó évében ezt 

a gyönyörű himnuszt Istenről, a dicsőség erős királyá-

ról, aki minden bajban-gondban velünk van és segít.” 

Gyermek-istentisztelet is tartottunk. Mindig öröm látni 

gyermekeinket, ahogyan csillogó szemmel Domahidi 

Nelli lelkész köré gyűlnek, hogy a közösségi teremben 

játékosan ismerkedjenek a Bibliával, majd vidáman 

visszatérnek hozzánk, kezükben hol egy kis rajzzal, egy 

kitöltött feladatlappal vagy egy közösen megtanult 

énekkel. 

Október 16-án a Hulló levelek, búcsú, újrakezdés című 

igehirdetésben szívmelengető volt hallani a szomorkás 

őszi vasárnapon R. M. Rilke Herbsttag című híres ver-

sét, „Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross.”, 

melyet magyarra többek között Kányádi Sándor Őszi 

nap címmel fordított. Vályi-Nagy Ágnes szavait 

idézve: „Az ősz: Beteljesülés, teljesség, ami egyben a 

vég kezdete. Mi is ez a vég, ami körülvesz bennünket, 

amit látunk, amiről hallunk, de amiről végső soron sem-

mit sem tudunk? Mert hát, hogyan is lehetne tudomá-

sunk arról, ami a mi világunk végét jelenti? Reményünk 

van – biztos tudásunk nincs. 'Ne féljetek', ismételgeti a 

Szentírás – 'hanem bízzatok'.” A kérdések sora után 

egyszerű választ kaptunk a Bibliából.  

2022. október 22-én, szombaton az 1956-os Forrada-

lom és Szabadságharc 66. évfordulójára a Bázeli Kul-

turális Magyar Találkozóval (KulturUngarBasel) közö-

sen emlékeztünk. Először 17.00-kor a bázeli Kopjafá-

nál gyülekeztünk, ahol rövid ünnepi műsor keretében, 

Wittner Mária (1937-2022) 1956-os szabadságharcos 

szellemiségét idéztük 

fel, életútját Birkner 

Csilla elevenítette fel, 

verseiből Fábián Au-

guszta szavalt. Hálás 

köszönetünket fejezzük 

ki a bázeli magyarok 

nevében Andrássy-Franke Gábornak, aki önzetlenül 

felújította a Kopjafát, így büszkén állhatunk nemzeti 

szimbólumunk előtt. Piszter Csaba külgazdasági attasé 

Magyarország Berni Nagykövetsége és Dr. Rácz János 

a bázeliek nevében koszorúzott. Az ünnepi megemlé-

kezés 18.00-kor a Münstersaal-ban folytatódott. Ama-

dor Buda zongoramű-

vész, zeneszerző, a 

Musikschule Konserva-

torium Bern zeneelmélet 

tanára művészi zongora-

játékával kápráztatta el a 

résztvevőket. Az ünnepi 

beszédet Dr. Rácz János PhD a VERITAS Történetku-

tató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa tar-

totta, Amikor a lehetetlen lehetségessé vált címmel.  

„Manapság is többen vannak, akik nem értik, hogy mi 

értelme volt a magyar fiataloknak harcolni a szabadsá-

gért 1956-ban. Ugyanis a Szovjetunió elleni küzdelem 

mind a korszakból, mind azon túl vizsgálva lehetetlen-

nek tűnik. A magyar október 23-i felkelés azonban bi-

zonyítja, hogy a lehetetlen időnként lehetséges. Ehhez 

persze szükség volt hősökre, akik nem az esélyeket 

vizsgálták, méricskélték, hanem azt tették, amely 
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szerintük a legjobb lett 

volna Magyarországnak. 

Egy olyan független és sza-

bad országot álmodtak ma-

guknak, amely nem a Nyu-

gathoz, vagy Kelethez tarto-

zott, hanem a saját útját járta volna a nemzetközi tér-

ben.”. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével, majd 

azt követően állófogadással zárult.   

November 1-én, kedden 18.30-kor a Kopjafánál gyer-

tyagyújtással, versekkel és imával emlékeztünk drága 

szeretteinkre és magyar hőseinkre.  

November 6-án a reformáció napjára (1517. október 31-

re) emlékezve úrvacsorával egybekötött ünnepi isten-

tiszteletet tartottunk. Az igehirdetésben az évszakokat 

felidézve, Dudás Levente kántor (és egyben presbiter 

elnökünk) a zeneirodalom remekeiből választott zongo-

radarabokat adott elő. E napra gyermek-istentiszteletet 

is hirdettünk, amit Domahidi Nellinek egy váratlanul 

közbejött esemény miatt le kellett mondania. Köszön-

jük, hogy Takáts Hajna elvállalta e szolgálatot, testvére 

Emma pedig 

az énekeket 

kísérte zon-

gorán, köszö-

net édesany-

juknak Petrá-

nak is a támo-

gatásért. Há-

lát adunk Is-

tennek, hogy 

ilyen össze-

tartó közösség vagyunk! Örültünk, hogy Gödri Zsolt 

lelkész, régi bázeli tagunk is eljött közénk. 

November 20-án a közösségi teremben voltunk, ahol 

Vályi-Nagy Ágnes lelkész az örök és a végtelen szino-

nimák jelentése köré építette igehirdetését. Ismét el-

hangzottak költemények, mint Juhász Gyula az Anna 

örök (1926) című, melyet sokan a magyar irodalom 

egyik legszebb versének tartanak, valamint lelkészünk 

személyes családi élményeit is megosztotta velünk.  

December 4-én Advent 2. vasárnapján meggyújtották 

gyermekeink az adventi koszorú második gyertyáját, és 

egy adventi éneket adtak elő, a gyülekezet pedig Miku-

lás csomaggal lepte meg őket. Az istentiszteleten az alá-

zatról, az engedelmességről, Lukács evangélista elbe-

szélésből hallgattuk meg, mit is válaszolt Mária Gábriel 

angyalnak: „Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem 

a te beszéded szerint.” (Lk 1:38) Jézus földi életének 

kezdetén és végén Isten rendeltetése érvényesült, mert 

Ő az utolsó vacsora után így imdákozott: „Atyám, ha 

akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az 

én akaratom, hanem a tiéd legyen!” (Lk 22:42) Az Úr 

előtti alázatból ma is példát vehetünk. 

December 25-én karácsonyi úrvacsorás ünnepi isten-

tiszteletünket a gyermekek műsorával a közösségi te-

remben tartjuk.  

Egy héttel később 2023. január 1-én köszöntéssel és 

koccintással kezdjük majd az Újesztendőt. 

Istennek hálát adunk, hogy gyülekezetünk egy élő kö-

zösség, gyermekekkel, családokkal és a jó egészségnek 

örvendő 93 éves korelnökünkkel, Massa Henrikkel. 

Testvéreink nemcsak jelenlétünkkel, hanem anyagi tá-

mogatásunkkal is lehetővé teszik az 1949-ben alapított 

gyülekezet fennmaradását. Tagjaink a Bázel és kör-

nyéki keresztyének, de Németországból, a határ túlol-

daláról is vannak. 

Minden istentisztelet után szeretetvendégségben együtt 

maradunk, köszönjük a Meszlényi házaspárnak a gon-

doskodást. Ugyanúgy pénztárosaink Mészáros-Ács Ka-

talinnak és Küng-Hefti Paulának a pontos munkájukat. 

Dudás Levente nagyszerű zongorajátéka és az igéhez 

passzoló zeneművek választása ünnepibbé teszi isten-

tiszteleteinket. 

Vályi-Nagy Ágnes és Domahidi Nelli lelkészeknek na-

gyon köszönjük hűségüket, szeretetüket. Szolgálatuk-

kal, igehirdetéssel, gyermekeink tanításával ők a gyüle-

kezet kovásza. Isten áldása kísérje őket további életü-

kön. 

„Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! Sas-

szárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett.” (refor-

mátus énekeskönyv 264,2) 

 

Borsos Júlia és Elek 1967. szeptember 16-án esküdtek 

egymásnak örök hűséget. 

Kedves Júlia!  

Kedves Elek!  

Nagy szeretettel kö-
szöntünk benneteket 

55. házassági évfor-

dulótok alkalmából! 

Ti méltó példát mutattok nekünk életetekkel, hisz hűsége-

sek vagytok egymáshoz jóban és nehézségben is. Ezt mu-

tatja az egymás mellett szeretetben kitartó 55 éves házas-
ságotok. S hűségesek vagytok gyülekezetünkhöz és a ma-

gyar ügy szolgálatához is!  

Isten áldása legyen rajtatok és vigyázzon rátok, hogy még 

sokáig körünkben lehessetek! 

Szeretettel a Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezet 
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Istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnapján 

10.30-kor a Münstersaalban és minden hónap első va-

sárnapján azzal egyidőben gyermek-istentisztelet a Ge-

meindesaalban. (cím: Rittergasse 1, 4051 Basel) 

Igehirdető: Vályi-Nagy Ágnes lelkész 

Gyermek-istentisztelet: Domahidi Nelli lelkész 

Zongora: Dudás Levente 

• január 1. felnőtt- és gyermekistentisztelet újesz-

tendei köszöntéssel  

• január 15. istentisztelet  

• február 5. felnőtt- és gyermekistentisztelet 

• február 19. istentisztelet 

• március 5. felnőtt- és gyermekistentisztelet  

• március 19. istentisztelet 

• április 2. virágvasárnap: felnőtt- és gyermek-isten-

tisztelet 

• április 9. húsvét: istentisztelet úrvacsorával 

• április 23. istentisztelet 

• május 7. felnőtt- és gyermekistentisztelet 

• május 21. mennybemenetel (ádozócsütörtök) is-

tentisztelet úrvacsorával 

• június 4. felnőtt- és gyermekistentisztelet  

• június 18. istentisztelet  

Nemzeti ünnepeink 2023 első félévében: 

• március 11. szombat, az 1848-49-es Forradalomra 

és Szabadságharcra emlékezünk a KulturUngarBa-

sel szervezésében a Kopjafánál 17 órakor és a 

Münstersaalban 18 órakor 

• június 3. szombat, a Trianon gyásznapra emléke-

zünk a KulturUngarBasel szervezésében a Müns-

tersaalban 18 órakor 

Hirdetményeinket a szövetség honlapján olvashatják: 

www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/ 

Baden (Domahidi Nelli)  

Konfirmáció 

Az előző lapszámban beszámoltam a konfirmációra 

való felkészülésről. A fogadalomtételre június 19-én 

került sor. Isten igéje így szólt hozzánk: „Megtaláltuk a 

Messiást” (Jn 1, 41). Egy részlet az igemagyarázatból: 

„A konfirmációt felfedező úthoz hasonlíthatjuk. A fel-

fedező útnak van egy kezdete és egy vége. Az út azért 

adatik, hogy közben tanuljunk, formálódjuk, rácsodál-

kozzunk, felfedezzünk, változzunk és megérkezzünk. 

Helyettetek nem tudom megválaszolni, hogy mit jelen-

tett számotokra ez az út, de szívből remélem, hogy sok 

mindent felfedeztetek rajta haladva. A felfedező út azt 

is jelenti, hogy keresünk valamit. Keressük a lehetősé-

geket, megoldásokat, válaszokat. Mi ezen az úton az Is-

tent és megváltó Urunkat Jézus Krisztust kerestük a 

Szentlélek által. Komolyan véve ezt a keresést a konfir-

máció valóban a hitre jutás alkalmává lehet.” 

Augusztus 20. 

A nyári szünet után augusztus 20-án találkozott először 

a kis bádeni közösség Zofingenben. Egy rövid bemuta-

tót hallgattunk és néztünk meg Magyarországról, majd 

a nyári élménybeszámolók után, közös étkezésre került 

sor. Egy sétát is beiktatunk Zofingen belvárosában, és 

hogy a gyerekeknek is kedvezzünk, utána egy játszóte-

ret látogattunk meg. 

 

Ökumenikus istentisztelet Aarauban 

Az Aargau-i Francia nyelvű Református Egyház 80 éve 

alakult. Ennek tiszteletére ökumenikus istentiszteletet 

szerveztek, melyre a badeni magyar gyülekezetet is 

meghívták, hisz mindkét gyülekezet ugyanabban a 

templomban tartja istentiszteleteit Bádenben. Az ün-

nepségre augusztus 21-én került sor, ahol még jelen volt 

egy nagyon lelkes afrikai gyökerekkel rendelkező, fran-

cia nyelvű gyülekezet is. Dicsőítő énekekkel, tapssal és 

halleluja bekiáltással nagyon élővé, lendületessé tették 

az istentiszteletet. Úgy éreztem, most legszívesebben 

levenném a palástot, letenném az alaposan kidolgozott 

prédikációmat, és csak énekelném velük együtt: „Ez az 

a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt…”  Nem siettek, 

nem rohantak haza, nem sorolták fel elhalaszthatatlan 

http://www.protestans.ch/baseli-gyulekezet/
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tennivalójukat, mert vasárnap az Úr napja. Az Úr napját 

neki szentelik, Annak, aki a hétköznapokban erőt ad. 

Türelmesen játszottak a gyerekek, beszélgettek a fiata-

lok, és volt idejük Istenre, egymásra, a gyülekezetre. 

Alkalmaink 2023 első félévében 

Igehirdető: Domahidi Nelli lelkész 

Istentiszteletek: Báden – Parkstrasse és Römerstrasse 

sarkán található kis templomban (Parkkapelle, 

Römerstrasse 17, 5400 Baden) 

• Január 8-án 16.00 óra - istentisztelet 

• Február 12-én 10.00 óra - ökumenikus istentiszte-

let 

• Március 12-én 14.00 óra - istentisztelet  

• Április 9-én 16.00 óra - istentisztelet úrvacsora 

• Május 14-én 16.00 óra - istentisztelet  

• Június 11-én 16.00 óra - istentisztelet úrvacsora  

A gyerekeknek az istentisztelet ideje alatt gyerek-isten-

tiszteletet tartunk. 

Bibliaórák: szombatonként 15.30-kor, Zofingenben 

(Hintere Hauptgasse 17, 4800 Zofingen)  

Január 21, Február 25, Március 25, Április 22, Május 

27, Június 24. 

Időpontváltozás és további részletes tájékoztató a hon-

lapon www.protestans.ch/badeni-gyulekezet/ 

Bern (Gajdos Imre és Jónás Albert ) 

A Leissigenben töltött hétvégéről (Gajdos Imre) 

Augusztus közepén ismét Leissigenben töltött egy hét-

végét a berni gyülekezet. Vendégelőadónk, Bolyki 

László Magyarországról érkezett családjával.  

„Pedig mi azt hittük – valláskárosultak evangéliuma”. 

Furcsa, provokatív cím, de úgy gondolom, hogy min-

denképpen fontos, és a mindennapos Istennel való járá-

sunk minősége múlhat azon, hogy amit hiszünk Isten-

ről, annak van-e valóban igei alapja, vagy csak vágyve-

zérelt gondolkodásunk szüleménye. 

Az emmausi tanítványok története különös módon mu-

tat rá erre a jelenségre. Miután a tanítványok csalódot-

tan elindulnak Jeruzsálemből, Jézus csatlakozik hozzá-

juk, akit ők nem ismernek fel. Ezek után elmesélik neki 

valójában az egész evangéliumot, éppen csak a végki-

fejlettel elégedetlenek és ezt mondják: Pedig mit azt hit-

tük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Hiába mondta el 

Jézus még keresztre feszítése előtt meglehetősen pon-

tosan, hogy mi is fog vele történni, a tanítványoknak 

saját elképzelésük volt a Messiásról és abba nem illet-

tek bele Jézus szavai. Nem csoda, hogy az Emmausba 

tartó Kleofás és társa rendkívül elcsüggedtek voltak. De 

kiben is csalódtak valójában? Jézusban? Istenben? 

Egyáltalán nem. A saját maguk által felállított Messiás-

képben, melynek nem sok köze volt Jézus kijelentései-

hez.  

Példaként említhetjük Jóbot, illetve az ő „mágikus” hi-

tét, amit végül elhagy és egy sokkal mélyebb kapcsolata 

lesz Istennel. Legegyszerűbben talán így fogalmazhat-

juk meg a problémát, ami Jób életét figyelve előtűnik: 

Jób gazdagon megáldott ember, aki egy csapásra elve-

szíti minden gyermekét és teljes vagyonát. Mit vétett? 

Hiszen, ha azért volt áldott, mert Istennek engedelmes 

életet élt, akkor csakis azért érhette ez a mérhetetlen 

szenvedés, mert bűnt követett el. Így gondolkodtak a 

barátai, akik istenképébe semmiképpen sem fért bele 

az, ami Jóbbal történt. Jób viszont Istenhez ragaszko-

dott, és bár borzalmas nehézségei voltak, de hitt abban, 

hogy él az ő Megváltója.  

A prédikátor könyvének 9. fejezetében ezt olvashatjuk: 

„Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni 

mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munká-

jukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem 

tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá: minden 

előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhet 

az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztá-

talannal, azzal, aki áldozik és azzal, aki nem áldozik”. 

Ha abban mérjük le Isten jóságát vagy irántunk való 

szeretetét, hogy az történik-e velünk, amit mi magunk-

nak szeretnénk, akkor hamar nehéz helyzetben találhat-

juk magunkat. Lehet olyan bizonyságtételünk, hogy mi-

lyen hálásak vagyunk, amiért Isten megadott valamit, 

amire nagyon vágytunk, vagy megmentett valamitől, 

amitől nagyon féltünk, de látnunk kell, - és erre mutat 

rá Salamon is a prédikátor könyvében, hogy sokan van-

nak, akik nem kapták meg, amit szerettek volna, vagy 

nem menekültek meg valamitől, amitől nagyon féltek.  

Ettől még Isten jó és szeretettel van irántunk. 

http://www.protestans.ch/badeni-gyulekezet/


 

6 2022. 2. félév Új levél 

 

 

Jézus a főpapi imájában nem azt kérte, hogy Isten ve-

gyen ki minket a világból. Nem azt kérte, hogy kerüljön 

el minket minden nehézség, hogy így a körülményeikre 

nézve érezzük magunkat biztonságban. Nem üzletelni 

hív minket, hogy ezt mondja: Tedd meg a te részed (en-

gedelmeskedj) és én megteszem az én részem (megál-

dalak). Isten igéje azt mondja, hogy „Áldott az Isten, a 

mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket 

mennyei világának minden lelki áldásával Krisztus-

ban.” (Ef. 1, 3) Az, aki Krisztus által Isten gyermeke 

lett, az az ember a mennyek minden lelki áldását már 

megkapta. Nincs üzlet, nincs porciózás. És ezen nem 

változtat semmiféle külső körülmény.  

Végezetül érdemes a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében 

leírt hithősök életét átgondolni. Ábrahám, Gedeon, 

Sámson, Jefte. De nyugodtan idevehetjük Dávidot, az 

„Isten szíve szerint való embert”. Ha elolvassuk a Bib-

lia beszámolóját ezen emberek életéről, akkor elég vi-

lágosan kitűnik, hogy nagyon nagy vargabetűket írtak 

életük során. Gedeon életében például a megvívott nagy 

csata előtt egy nagyon félénk, szinte gyáva ember volt, 

a csata után meg élete hátralevő részében egy felfuval-

kodott bálványimádó. Mégis a hithősök között találjuk. 

Sámsonnál szinte egyáltalán nem találunk pozitívumot. 

Isten mégis visszatekintve az életükre – és ugyanígy a 

mi életünkre- azokat a pillanatokat nézi, amikor hittünk. 

Amikor hit által engedelmeskedtünk. És amikor ezt 

nem tettük, amikor saját eszünk után mentünk, bűnöket 

követtünk el, azokat Krisztusban mind a tenger mélyére 

vetette és a partra egy táblát tett: Horgászni tilos! 

Örömhír (Jónás Albert) 

Örömhír volt az évadban a berni gyülekezetben: szept-

ember 4-én Domahidi Nelli lelkész a gyülekezetünkben 

megkeresztelte Mercs Kende Bálintot (aki 2019. októ-

ber 10-én Bernben született). "Szeretteim, szeressük 

egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki 

szeret, Istentől való és ismeri Istent" (1 János 4:7). En-

nek az Igének az üzenete így hangzott el e jeles napon: 

Szerető Krisztus Urunk nagy kegyelméről és szereteté-

ről üzen a keresztségben. Üzeni, hogy Isten gyermeke-

ivé lehetünk és egyháza tagjaivá is válhatunk általa. 

Szeretetével magához ölel minket, kicsinyeket és 

nagyokat egyaránt, hogy egy se vesszen el az Ő kicsi-

nyei közül.  

Kende szülei, Mercs László és Mercs Cornélia, két 

bátyja, Botond és Magor a berni gyülekezet tagjai. A 

keresztszülők Timku Tibor és Szabó Zsófia Magyaror-

szágról érkeztek a szertartásra.  

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.  

A pontos rendet, a részletes információkat és az egyéb 

gyülekezeti rendezvényeinkről tájékoztatást gyüleke-

zeti hírlevelünkön keresztül kaphat. A weboldal frissí-

tése folyamatos! 

www.protestans.ch/bernigyulekezet/ 

Genf (Teleki Gábor)  

Gyülekezetünk szolgálatát szeptember elejétől ösztön-

díjas teológus-lelkipásztorunk, Bancea Mátyás Dániel, 

a Kolozsvári Református Teológia 4. évét végzett hall-

gatója vette át. Lelkipásztori feladatai mellett a Genfi 

Teológián, mint rendkívüli diák folytatja tanulmányait 

és ebben a szemeszterben három tantárgyat hallgat. Ér-

deklődési köre a liturgia, az ökumenizmus, a gyakorlati 

teológia és az ezekkel kapcsolatos tudományok tanul-

mányozása. A Gondviselés áldását kérjük új lelkészünk 

szolgálatára és tanulmányainak sikeres folytatására! 

Az 1956-os forra-

dalom emlékére 

október 23-án 

10.30-kor ökume-

nikus istentisztele-

tet tartottunk ró-

mai katolikus test-

véreinkkel a misz-

szió Cointrin-i ká-

polnájában, ame-

lyen lelkipászto-

runk hirdette az 

igét. Katolikus ré-

széről Ft. Lédeczi 

Dénes atya celeb-

rált. Azután az ün-

nepi program a 

Genfi Magyar Egyesület szervezésében a Grand Sacon-

nex-i Szabadság szobornál folytatódott.   

http://www.protestans.ch/bernigyulekezet/
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Kincses Kálmán előadása  

November 11-én a Genfi Magyar Protestáns Gyülekezet 

különleges vendéget fogadhatott közösségébe Kincses 

Kálmán székelyszenterzsébeti református lelkipásztor 

személyében.  

A lelkész a magyar népi és egyházi műveltség berkeibe 

kalauzolta el a résztvevőket, pontosabban a magyar 

Szent korona történetéről tartott bemutatót. A magyar 

népi és egyházművészet, valamint a magyar Szent ko-

rona olyan bibliai üzeneteit közvetítette számunkra az 

előadó, amelyek noha a középkor világképének rend-

szerébe illeszkednek, jelentésük és jelentőségük a mai 

napig érvényes a keresztény világ számára. Hálával tar-

tozunk Kincses Kálmán lelkipásztor testvérünknek, és 

köszönjük a közöttünk végzett mindennemű szolgála-

tát. (Forrás: https://genfi-protestans.com) 

Új lelkészünk bemutatkozik 

Bancea Mátyás-Dánielnek hívnak, és örömömre szol-

gál, hogy a 2022-2023-as évben lelkészként szolgálha-

tok a genfi magyar protestáns gyülekezetben. 22 éves 

vagyok, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet ne-

gyedik évet végzett hallgatója. A háromszéki Sepsi-

szentgyörgyről származom, édesanyám szintén szent-

györgyi származású, magyar nyelvet és irodalmat tanít 

egy helyi líceumban, édesapám komandói származású, 

jelenleg Sepsiszentgyörgy negyedik (legfiatalabb) re-

formátus gyülekezetében, a Gyöngyvirág utcai gyüle-

kezetben végzi lelkészi szolgálatát. Bátran mondhatom 

tehát, hogy a szolgálat iránt való elkötelezettségemet 

egészen apró koromtól megelőzte egyfajta felkészülés, 

formálódás a lelkészcsalád és a lelkészi közösségek sa-

játos légkörében. 

A hagyományőrzés is egészen közel áll a szívemhez, 

számtalan tábor résztvevője és alkalmanként szervező 

tagja is lehettem, amely a magyar nemzeti identitás, 

vagy a népi mesterségek témakörében és népszerűsíté-

sében játszott szerepet Erdélyben és Magyarországon 

egyaránt. Mindezek közül talán a kézművesség áll a 

legközelebb a szívemhez. 16 éves korom óta érdeklő-

döm a díszműkovácsolás iránt, amelynek fortélyait az-

óta illyefalvi és olaszteleki mesterek mellett igyekszem 

elsajátítani, amikor csak lehetőségem adódik rá, de nem 

vetem meg a faragás és a bőrművesség alapjait sem. 

A magyar nyelv ápolása és helyes használata is fontos 

számomra, líceumi éveim alatt több helyesírással és 

szép beszéddel foglalkozó tábor és verseny résztvevője 

voltam. 2018-ban a Sátoraljaújhelyen megrendezett 

Édes Anyanyelvünk verseny országos szakaszán el-

nyertem a város plakettjét.  

Már jóformán három éve készülődöm a gyülekezetbe, 

elsősorban Visky Béla professzor úrnak tartozom 

hálával, amiért tájékoztatott erről a rendkívüli lehető-

ségről. Szívből remélem, hogy mindaz, amit nyújtani 

tudok, gazdagítani fogja majd a gyülekezet életét. Én 

pedig egészen biztos vagyok benne, hogy a genfi gyü-

lekezet közösségében temérdek áldás és élmény vár 

rám az elkövetkezendő tíz hónapban.  

Békesség Istentől! (Forrás: https://genfi-protestans.com) 

Istentiszteleti rend  

2023. január 1. és június 30. között: 

Istentiszteletek: A Németsvájci Gyülekezeti Házban 

11:00 órai kezdettel: január 15, február 12, március 12, 

április 8, május 14. Június 11-én előreláthatólag közös 

istentiszteletet tartunk a Németsvájci gyülekezettel a 

Madeleine templomban (cím: Place de la Madeleine)  

Úrvacsorás istentiszteletek: Úrvacsorával egybekö-

tött istentiszteletet tartunk 11:00 órai kezdettel (kivétel 

január) a hónapok 4. vasárnapján a St. Léger kápolná-

ban: január 29, február 26, március 26, április 23, május 

28 és június 25. 

Bibliaórák: Minden hónap első és harmadik szombat-

ján, 16:00 órai kezdettel a Németsvájci Gyülekezeti 

Házban (kivétel január): január 21, február 4 és 18, már-

cius 4 és 18, április 1 és 15, május 6 és 20, június 3 és 

17. 

Címek: Németsvájci Gyülekezeti Ház, Rue Jean-Sé-

nebier 8, 1205 Genève 

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

További információ https://genfi-protestans.com 

Luzern (Szilágyi Szabolcs)  

Dicsőség és hála az Úrnak a kegyelemért, amiben ré-

szesülhetünk! Ez év második fele sem telt el esemény-

telenül a luzerni magyar reformátusok életében.  

Istentiszteleteink továbbra is havi rendszerességgel ke-

rülnek megszervezésre a Lukas, illetve a Matthäus 

templomban, amiket követően szeretetvendégséget ren-

dezünk az egybegyűlt híveknek. 

https://genfi-protestans.com/
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Az Úrnak hála, új tagok is érkeztek gyülekezetünkbe, 

köztük művészek, akik zenei előadásaikkal, énekhang-

jukkal gazdagítják együttléteinket. 

Júniusi istentiszteletünkön Csáki Róbert és Hevesi Ti-

bor tartott énekes előadást, augusztusban Wetzel Juli-

anna fuvolaművész játszott Kodály Epigrammáiból 

Alexandra Sikorskaya zongorakíséretével.  

Az Úrnak hála szolgálatukért! 

Ugyancsak nagy örömmel számolhatunk be Csáki Gab-

riel születéséről. Csáki Katarina és Róbert elsőszülött 

gyermeke november 7-én látta meg a napvilágot, édes-

anyja, édesapja és gyülekezetünk nagy örömére.  

Isten áldását kérjük az újszülöttre és családjára! 

„Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyü-

mölcse jutalom” Zsolt 127,3 

Gyász 

Életének 85. évében az Úr magához hívta gyülekeze-

tünk szeretett kántorát, Serman Éva testvérünket (1937 

Keszthely-2022 Luzern), aki évtizedeken át szolgálta a 

luzerni magyar protestáns gyülekezetet orgona- és zon-

gorajátékával, szívet és lelket gyönyörködtető művé-

szetével. Serman Éva 1958 óta élt Luzernben, a luzerni 

konzervatórium 

docense volt 

1963-tól 2003-ig, 

mely időszak alatt 

több ismert zon-

goraművészt és 

zeneszerzőt is ta-

nított. A gyüleke-

zetünk iránti sze-

retete, odaadása, szolgálata sokunk számára példaér-

tékű marad. Hiányozni fog nekünk! 

„Mert te gyújtasz nekem mécsest Uram, fénysugarat ad 

nekem Istenem a sötétségben” Zsolt. 18:29 

2023 első félévében a következő istentiszteleti alkal-

makat tervezzük megtartani Luzernben, amennyiben az 

Úr engedi és megtart: 

• január 22. – 11:30 

• február 26. – 11:30 

• március 19. – 11:30 

• április 23. – 11:30 

• május 28. – 11:30 

• június 25. – 11:30 

Terveink között szerepel, hogy hamarosan 2 heti rend-

szerességgel tartsunk Istentiszteleteket, illetve több bib-

liaórát, melyeknek időpontjáról a facebook oldalunkon 

és e-mailen értesítjük tagjainkat. 

További tájékoztatók az alábbi honlapon olvashatók: 

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

St. Gallen (Hieble Erika)  

„Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséret-

tel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, 

örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemze-

dékre.” (Zsoltár 100, 4-5) 

Ünnepi istentiszteletre gyűltünk össze 2022. július 2-

án. Távolról érkezett rokonok, barátok, és a gyülekezet 

körében tettek konfirmációs fogadalmat fiataljaink: 

Gombos Abigél, Gombos Gergő és Hieble Benjamin.   

2022. július 9-én a németor-

szági Freiburgban kétnyelvű 

esketésre kértek fel. Felicitas 

Hubl és Bojti Tibor tettek Is-

ten színe előtt és egymásnak 

házassági fogadalmat, 

melyre Istenünk gazdag ál-

dását kértem.  „Nem jó az 

embernek egyedül lenni, al-

kotok hozzá illő segítőtár-

sat.” 1 Mózes 2, 18. Mind-

kettőjük segítő, orvosi hiva-

tást választott, s megtapasz-

talhatták, mennyire nagy ajándék, ha kiegészíthetik 

egymás életét. Kívánjuk, hogy ezt a kincset egy egész 

életen át meg tudják őrizni – Gondviselő Istentünk se-

gítségével. 

A nyári szünetet augusztusi istentiszteletünkkel zártuk. 

A talentumok példázata alapján (Máté 25, 14-30) be-

szélgettünk arról, hogy az Úr MINDENÉT ránk, szol-

gáira bízta. Micsoda szeretetet, bizalmat, megbecsülést 

jelent ez – mely alázatra, önvizsgálatra és hálára indít 

bennünket. Elgondolkodtunk azon is, hogy vajon mi-

lyen elképzelések, esetleg hamis istenképek rejlenek 

bennünk, mikor mi is „elássuk” a nekünk adott lehető-

ségeket. 

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


 

Új levél 2022. 2. félév 9 

 

 

Engedjétek meg, hogy egy apró, de fontos részletét is 

megosszam veletek ennek az istentiszteletnek:  

A gyerekek: Ábel, Dani és Bélus azt a feladatot kapták, 

hogy igeolvasás közben figyeljék meg, milyen számok 

fordulnak elő a történetben. A „korrekt válaszra várva”, 

részemről a talentumok: 5-2-1 száma volt a „helyes 

megoldás”. Dani azonban ragaszkodott a hármas szám-

hoz. S mikor szót kapott, bátran mondta: de három 

szolga kapott talentumot! S milyen igaza van!  

Elgondolkodtam. Vajon tudjuk-e mi is ilyen alaposan, 

odafigyelve olvasni a Szentírást? Mennyi apró, de fon-

tos részlet rejlik még az ismert történetekben is! 

Hasonló tapasztalatot szereztünk Wislikofenben is. 

2022. szeptember 17-18-án női hétvégén vettünk részt 

– immáron hárman St Gallenből. A hét témája, Isten ar-

cának keresése, a beszélgetések, csendes percek, éne-

kek és a záró istentisztelet apró, de fontos részletekkel 

ajándékozott meg bennünket. Idén nem csupán részt-

vevő voltam, hanem együtt tartottam alkalmakat 

Michna Krisztina lelkésztársammal. Sajnos a jövő évi 

találkozót ő nem tudja megszervezni, így örömmel vál-

laltam el a 2023-as Női hétvége szolgálatát.  

Szeptember 25-én, az istentiszteletet megelőzően meg-

tartottuk közgyűlésünket is. Októberben ismét Oláh 

Edina lelkipásztor tartotta az istentiszteletet, melyen 

megint látogatókat is köszönthettünk. Ezen a héten egy 

továbbképzésen vettem részt, melyen a Biblio-log mód-

szerét és annak alkalmazását tanulhattam.  

Idén is megrendezzük a mézeskalács díszítést Fodor 

Ágnes vezetésével. 2022. november 20-án 14.00-tól a 

gyülekezeti teremben. Ez alkalommal mikuláscsoma-

gokat is készítünk, mert gyülekezetünkből néhányan 

részt veszünk egy nemzetközi Mikulás találkozón, a né-

metországi Missenben, Magyarországot képviselve. 

Végül pedig adventi ünnepségünkkel szeretnénk zárni 

az évet, 2022. december 10-én 14.00-tól. Mindenkit sok 

szeretettel várunk továbbra is alkalmaikra! 

Konfirmáció St Gallenben 

Nagy örömmel és 

izgalommal ké-

szültünk ünnepi 

istentisztele-

tünkre, Gombos 

Abigél, Gombos 

Gergő és Hieble 

Benjamin konfir-

mációjára, melyet 2022. július 2-án, szombaton tartot-

tunk meg. Erdélyből, Magyarországról, Münchenből, 

Stuttgartból és Allgäuból érkeztek rokonok, barátok, 

keresztszülők, így az istentisztelet természetesen 

kétnyelvű volt. Gajdos Imre és Mónika Bernből jöttek, 

hogy kántori szolgálatukkal tegyék gazdagabbá isten-

tiszteletünket. Lelki útravalóként Sámuel elhivatásának 

üzenetét hirdettem (I. Sámuel 3. rész), melyet a konfir-

madusok személyes vallástétele követett. Abigél ötlete-

ként a fiatalok énekkel is készültek. „Deine Gnade hast 

du auf mich gelegt und mein Herz ist von Dank über-

voll. Welch ein Segen, dass ich Dich spüren kann, denn 

Du ziehst mich mit aller Liebe an. Mein Leben hat Hei-

mat in Dir, ja mein Leben hat Heimat in Dir.” A gyüle-

kezet nevében Gémes Tibor mondott imádságot, Gom-

bos József, gyülekezetünk elnöke (és büszke édesapa) 

köszöntötte az immáron felnőtt, felelős tagjainkat.  

Számomra 

az is emlé-

kezetes ma-

rad, hogy 

mikor kon-

firmandusa-

ink két éve 

elkezdték a 

felkészülést, 

Klarer Maja, volt konfirmandusunk adta át nekik a sta-

fétabotot. Most, a fogadalomtételükön pedig Balogh 

Máté volt konfirmandusunk is részt vett. Az istentiszte-

letet állófogadás követte, melyet gyülekezetünk tagjai 

készítettek – beletéve szívüket, lelküket! Köszönjük 

szépen! 

Abigélt kérdeztem a napokban: Melyik pillanat volt 

számodra a legfontosabb? Szerintem az, amikor az Úr-

vacsorát megkaptam. Ez volt a legelső nekem. Éreztem 

az Istennel való kapcsolatot. 

Melyik igét kaptad áldásként? „Minden féltve őrzött do-

lognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki 

minden élet.” Péld. 4, 23.  

Mire emlékszel még szívesen? Jó volt, hogy az egész 

család és a barátaim is ott voltak. Vicces volt még a 

fényképezkedés a végén. Jó volt még, mikor énekeltünk. 

Az nagyon szép volt.  

Édesanyaként, lelkipásztorként hálás a szívem és bol-

dog vagyok. Imádságomban továbbra is hordozni fo-

gom mindhármukat és bízom abban, hogy megtalálják 

és járják azt az utat, melyre Teremtő Istenük hívta el 

őket. 

Istentiszteleti alkalmaink:  

Kirchgemeindehaus, Stephanshornstrasse 25,  

9016 St Gallen  

Igehirdető: Hieble Erika lelkész 

• jan. 15. vasárnap 16:00, úrvacsorás istentisztelet 

• febr. 19. vasárnap 16:00, istentisztelet 

• márc. 19. vasárnap 16:00, istentisztelet 
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• ápr. 23. vasárnap 16:00, úrvacsorás istentisztelet  

• máj. 14. vasárnap 16:00, istentisztelet 

• jún. 25. vasárnap 16:00, istentisztelet 

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

Zürich (Michna Krisztina)  

Ebben az esztendőben is családi istentisztelettel kezd-

tünk augusztus végén, megáldva legifjabb kis tagjain-

kat, így indítva útra őket a tanév elején. Szeptemberben 

két istentiszteleten volt lehetőségünk találkozni egy-

mással. Az első őszi alkalmon megterítettük az Úr asz-

talát, s úrvacsorai közösségben ünnepelhettünk együtt. 

Önkéntes édesanyák továbbra is foglalkoznak a gyer-

mekekkel ez alatt az idő alatt. Bibliaóráink gyülekezeti 

tagjaink kívánságára továbbra is skype-on folynak. 

Házi bibliaórákon a Tarlós családnál, Usterben gyűlik 

össze rendszeresen egy kis csapat. 

Presbitériumunk szorgosan szervezi az alkalmakat, s 

időről időre megbeszéljük az aktuális feladatokat. 

Női hétvégénken, Wislikofenben húsz fő vett részt, ed-

dig a legmagasabb létszámmal. Ezúttal St. Gallenből és 

Bernből, sőt Magyarországról is csatlakoztak a zürichi 

gyülekezet női tagjaihoz. Hieble Erika lelkésznővel kö-

zösen tartottuk a hétvége alkalmait, istentiszteletet, be-

szélgetést, bibliodrámát. Emellett Gajdos Mónika zenei 

szolgálata színesítette a hétvégét. Együtt gondolkod-

tunk Isten arcáról, egymás arcáról és a magunkéról, az-

zal a vággyal a szívünkben, hogy Krisztus arcát szem-

lélve magunk is változzunk. Ajándék volt az együtt töl-

tött két nap.  

Októberben idős tagjainkat látogattam, mert költözés 

vagy betegség okán nem tud már mindenki ellátogatni 

istentisztelteinkre. Meghitt beszélgetések és találkozá-

sok voltak ezek, imádsággal, énekléssel egybekötve. 

Nemzeti ünnepünkön, a megemlékezés előtt ökumeni-

kus isten-

tisztelettel 

is ünne-

peltek az 

egybe-

gyűltek, 

Varga Pé-

ter katoli-

kus pap és 

Dr. Csu-

kás Gergely református lelkész szolgálatával.  

November 13-án a Grossmünster templomban keresz-

telhettük meg Elek Bianka Emíliát, Elek Tamás és 

Elek-Szabó Veronika kislányát, nagy hálaadással, 50 

gyülekezeti tag közösségében.  

Finom falatok 

mellett beszél-

gethettünk to-

vább a sekres-

tyében, s merít-

hettünk erőt az 

egyház nagy re-

formátora, 

Huldrich Zwingli híres mondatának felirata alatt: “Tut 

um Gott's Willen etwas Tapferes.”  

A Grossmünster csodálatos orgonáját a fiatal és tehet-

séges orgonista, Elek Péter szólaltatta meg, a kisleányt 

pedig a keresztanyja, Szabó Judit tartotta a keresztelő-

medencénél. A lel-

készi áldás és a 

szülők, keresztszü-

lők igés köszöntése 

után emléklappal, 

ajándékkönyvvel 

és énekszóval kö-

szöntöttük a kicsi 

Biankát, aki oda-

adó figyelemmel hallgatta a neki szóló, útra indító dal-

lamot.  

November 27-én és december 14-én adventi gyertya-

gyújtással szeretnénk fényt vinni a sötétedő napokba, 

majd december 25-én karácsonyi úrvacsorás istentisz-

telettel zárjuk a 2022-es esztendőt. 

Isten áldása kísérjen minket és békessége legyen ve-

lünk! 

Női hétvége (Cseri Beáta) 

«Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam 

volna.» volt a női hétvége alapigéje Mózes 1. könyvéből. 

20 asszony gyűlt össze a szeptember 17/18-i hétvégen a kan-

ton argaui Probstei Wislikofenben. Fiatalabbak és idősebbek, 

közelről és távolról. Mindannyiunkban ott élt a vágy, hogy 

ismét összegyűljünk erősítve és gazdagítva egymást az ige 

fényében. 

A wislikofeni táj lélekmelengető. A néhai kolostor épülete 

ráhangolja az ott lévőket az elcsendesedésre. Bár néha a kö-

zeli harangok kongása ebben kissé megzavart, de az ablakon 

kinézve egy igazán biblikus kép tárult elénk: legelő bárá-

nyok. 

Szombaton a kezdő áhítatot Hieble Erika tartotta. A nap fo-

lyamán három csoportos beszélgetés volt beiktatva, melyek 

mind összefüggésben voltak Isten arcával. Isten arcát és az 

emberek arcát meglátni, az emberekét, akik az Ő képére és 

hasonlatosságára lettek teremtve.  

Külön élvezet volt, hogy az étkezéseknél terített asztalhoz ül-

hettünk, elfogyaszthattuk a finom ételt és mosogatás nélkül 

mehettünk utunkra. Szombaton a délutáni beszélgetés előtt 

https://www.protestans.ch/st-galleni-gyulekezet/
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sétáltunk a napsütésben és vacsora után néhányan elmentünk 

Bad Zurzachba lazulni. 

Számomra a bibliodráma volt a hétvége csúcspontja. Úgy 

éreztem, hogy az Úr Isten adja szánkba a szavakat. A téma 

Ézsau és Jákob kibékülése volt. Idén, mivel olyan szép szám-

mal voltunk jelen, két csoportban lett a bibliodráma meg-

tartva Michna Krisztina és Hieble Erika vezetésével. 

Amikor megkért Krisztina, hogy írjak néhány sort a női hét-

végéről, szívesen elvállaltam, de ahogy belegondoltam, hogy 

mit is írjak, úgy tűnt, hogy «hú, de rég is volt már». Pedig 

csak 5 hét telt el azóta. A mindennapok azonban úgy maguk 

alá ássák az embert, hogy feledésbe merülnek ezek a nagyon 

értékes alkalmak. Ennek ellenére a mélyen ott él bennünk és 

erőt ad… és békét ad… és reményt ad.  

Én a Burg Kastl magyar gimnáziumban nevelkedtem öt éven 

keresztül. Egy katolikus iskola lévén a fiúk és a lányok szi-

gorú elkülönítésben éltünk. Amikor az osztályfőnökünk az 

osztálykiránduláson is külön programot szervezett volna ne-

künk, mi hevesen tiltakoztunk ez ellen. Akkor ő azt vála-

szolta, majd ha idősebbek lesztek, akkor megértitek, milyen 

jó is az, ha a fiúk és a lányok külön élnek át dolgokat. Hát én 

ezt most már egy jó pár éve megértettem. Egy belső erőforrás 

ez. Köszönjük szépen a szervezőknek, a résztvevőknek és 

mindenkinek, akik ezt lehetővé tették.  

A hétvége éneke Pintér Béla « Isten 

arca » volt. Ezt Gajdos Monika taní-

totta meg nekünk és a többi éneket 

is ő kísérte gitárral. Az éneklés ne-

kem a szívem csücske, ez által a kö-

zös erő még jobban megelevenedik 

bennünk.  

Vasárnap úrvacsorás Istentisztelet-

tel zárult az alkalom, melynek szer-

ves része dicsőítő dalok voltak Mó-

nika tolmácsolásában. Az istentisztelet alatt mindenki egy 

mondatban összegezhette, mit is visz magával a hétvégéről. 

Az én mondatom: «Teljes öröm van Tenálad.» 

 

Férfi hétvége a zürichi gyülekezet szervezésében 

(Szántó András) 

Július első hétvégéjén az Engelberghez közeli Bannalpsee 

felvonónál találkoztunk férfitársainkkal. Az idilli Bannalp tó 

1586 m magasan fekszik az Engelberg-völgy egyik mellék-

völgyében. Vezetőnk ezúttal Sohajda Levente volt, gönc-

ruszkai partnergyülekezetünk lelkésze, aki felkérésünkre 

azonnal igent mondott. A zürichiekhez nagy örömünkre csat-

lakozott a luzerni és a badeni gyülekezet gondnoka is. 12 fős 

csoportunk legfiatalabbja 14, legidősebbje 63 éves volt, ami 

még színesebbé tette a beszélgetéseket. 

A felvonó felső ál-

lomásától csak pár 

lépésre lévő szállá-

sunknál nagyobb 

csomagjainkat lepa-

koltuk, és utána már 

indulhattunk is első 

túránkra. Úti célunk egy hegyi sajtkészítő házikó volt, ahol 

helyben készített egyszerű ételeket kaptunk. Itt megpihenve 

kezdtük elmondani egymásnak, hogy ki mit hozott lelki háti-

zsákjában, amitől szeretne megszabadulni. Egyszerű és bo-

nyolultabb helyzetek, kérdések egész sora került terítékre.  

Visszatérésünk után a szállásunk mögötti hegyoldalban meg-

bújó kis kápolnában tartottuk meg áhítatunkat gitárkíséret 

mellett. A kezdeti visszafogottság után mindenki hangosan 

énekelte a Levente által hozott dicséreteket.  

Másnapra 

hosszabb 

túrát tervez-

tünk, egy 

hegygerin-

ceken ke-

resztül ve-

zető 9 km-

es túraúton mentünk el Engelbergbe. A kalandos út során két 

további pihenőnk alatt folytattuk megkezdett beszélgetésein-

ket. Az erős napsütés mellett, hol a nagy szintkülönbséggel, 

hol a szédítő mélységgel, hol az utakat elzáró tehenekkel 

gyűlt meg a bajunk. Engelbergből vonattal és busszal értünk 

vissza találkozóhelyünkre. Szállásadónk segítségével nem-

csak a komolyabb hátizsákok cipelésétől szabadultunk meg, 

hanem ő még saját bakancsát is kölcsönadta Leventének, aki-

nek lábbelijét előző nap nagyon megviselte a latyakos talaj.  

Így tapasztalhattuk meg Urunk segítségét is, aki mindkét na-

pon közöttünk volt, igazgatta lépteinket, és könnyítette háti-

zsákunkat.  
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Nagy szeretettel várjuk jövőre is férfi testvéreinket minden 

gyülekezetből. Lelki vezetőnk 2023. június 17-18-án dr. Fe-

rencz Árpád lesz, Domahidi Nelli badeni lelkésznőnk férje. 

Részletes meghívót 2023 év elején küldünk a gyülekezetek-

hez.  

Istentiszteletek: Havonta kétszer tartunk istentiszteletet 

és gyermek-istentiszteletet 16 órától a zürichi Gross-

münster melletti Kulturhaus Helferei kápolnájában 

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

órát és női bibliaórát is rendszeresen tartunk. Alkalma-

ink időpontjairól, helyszínéről a mellékelt levelünk hátol-

dalán tájékozódhatnak, valamint a Szövetség honlapján és 

gyülekezetünk fészbuk oldalán is megtalálják azokat, 

amikről email címmel rendelkező tagjainkat külön is érte-

sítjük. 

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

Évadzáró konferencia Haslibergen 2023. május 27-28.  
Ez évi témánk: Sztehlo Gábor (1909 – 1974) nyomában 

Előadó: Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke 

 
Sztehlo Gábor: Ki is volt ő?  

Sokan még a nevét sem 

ismerik, mások viszont 

egy mondatban emlege-

tik a jelentőségét 

Schweitzer Alberttel és 

Dietrich Bonhoefferrel. 

Sztehlo Gábor hős volt, 

a szó legigazabb értel-

mében, aki sohasem 

tolta önmagát és a jelen-

tőségét előtérbe. Nem a 

személye volt számára 

fontos, hanem az ügy, amiért minden tőle telhetőt megtett.  

A 60-as évek elejétől élete végéig evangélikus lelkészként 

szolgált Haslibergen, abban a kis fatemplomban, amely-

ben jövőre a pünkösdi istentiszteletünket tartjuk. Terveink 

szerint emléktáblát is helyezünk majd el a templom falára.  

Miben áll Sztehlo Gábor nagysága?  

Fiatal, kezdő lelkész volt még 1944-ben, amikor egyháza 

rábízta az úgynevezett Jó Pásztor nevű egyesület vezeté-

sét. Feladata a vészkorszak alatt a gyerekmentés volt. Har-

minckét gyerekotthont sikerült rövid időn belül berendez-

nie, ahova menekülő zsidó családok adhatták be gyerme-

keiket. Ezekben a villákban az ott tartózkodók a Svájci 

Vöröskereszt védelmét élvezhették. Becslések szerint 

Sztehlo kétezer gyermek és felnőtt életét tudta így meg-

menteni. Ezért a tevékenységéért 1972-ben megkapta a 

Világ Igaza kitüntetést.  

A háború befejeztével sok gyermek helyzete még mindig 

igen válságos maradt: az árván maradt, vagy elhagyott 

gyerekek bandákba verődtek. Sztehlo ezeket a kallódó fi-

atalkorúakat gyűjtötte össze, s megalapította az ún. Öröm-

várost, a gyermek-önkormányzattal működő Gaudiopo-

list. Azok, akiknek elrabolták gyermekkorát, rangot, fele-

lősséget kaptak, s így nőhettek bele fokról fokra a felnőt-

tek világába. Közülük sokan kerültek felsőoktatási intéz-

ményekbe, s lettek belőlük nagynevű tudósok, nemzetkö-

zileg is megbecsült emberek.  

Sztehlo a felnőttekről sem feledkezett meg: az ő nevéhez 

fűződik a népfőiskola mozgalom, melyet finn mintára ho-

zott létre. Svájcba költözésének egészségügyi okai voltak. 

Haslibergbe került, s lett a helyi református gyülekezet lel-

késze.  

Az 2023-as évadzáró konferenciánkra neves vendég érke-

zik: Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház 

elnök-püspöke és Sztehlo Gábor életének kiváló ismerője 

tart nálunk előadást, s hirdeti közöttünk pünkösd vasár-

napján az igét.  

Gyülekezeteink hétvégéjére időben elküldjük a meghívó-

kat. Minden generációt nagy szeretettel várunk! A gyere-

keknek külön foglalkozást is biztosítunk. Fontosnak tart-

juk azt is, hogy megismerjük az Magyarországi Evangéli-

kus Egyház helyzetét – s mi is bemutatkozhassunk gyüle-

kezetenként a püspök úrnak.  

Kérünk mindenkit, ne felejtse el beírni naptárába és lefog-

lalni ezt a két fontos napot: május 27-28! 

A szervezők nevében: Vályi-Nagy Ágnes, Basel 
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