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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
  A NYUGATEURÓPAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ  SZOLGÁLAT
HITTUDOMÁNYI ÉS VEZETŐSÉGI TANÁCSKOZÁSÁSÓL     

 Az ausztriai  Felsőőrt aug. 29–31 között tartotta a  Nyugat-Európai Magyar Református
Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) idei  gyűlését. A tanácskozáson  jelen volt Erdélyi Géza
püspök és Czövek  Olivér, a Magyar Református Egyházak Egyetemes (Tanácskozó)
Zsinatának  lelkészi elnöke ill. titkára.  
 A tanácskozás központi témáját Tóth Miklós dolgozta fel: Új  reformáció: a keresztyén 
theológia jövendő útjai (Róma 8, 19), majd  Békássy N. Albert  Közös Európa amiből
kimaradtunk c. előadása hangzott  el. 
 A NyEMRLSz az idén emlékezett meg 60 éves fennállásáról. A  tanácskozás ünnepélyes
megnyitóján a felsőőri református templomban  köszöntő és hálaadás hangzott el a
bizonyságtevők sok évtizedes hűséges  szolgálatáért, név szerint említve Varga Sándort
Angliában, Tóth Miklóst  és Tüski Istvánt Hollandiában.  
 A NyEMRLSz megerősítette eredeti és hagyományos  értékrendszerét, amely Ravasz László
püspök, a Magyarországi Református  Egyház Egyetemes Konventje lelkészi elnökénenek
78876/1944 sz.  megbízásából jött létre. A Szolgálat a teljes Szentírásban a hit  zsinórmértékét,
a presbiter-zsinati elvben működési formáját, a „semper  reformare” gyakorlatában a
reformációs örökségét és szolgálati  nyitottságát önmeghatározónak vallja. Hitvallási okmányai
a Heidelbergi  Káté és a II. Helvét Hitvallás. 
 Sok gonddal teli korszakunkban a NyEMRLSz megmarad az alapok  mellett. Legfontosabb
feladatának tartja  az Ige anyanyelvi   hírdetését, a sákramentumok kiszolgáltatását, a
személyes lelkigondozást  és a szeretetszolgálatot. Kiemelte elkötelezettségét az Egyetemes 
(Tanácskozó) Zsinat és a Magyar Reformátusok Világszövetsége működtetése  mellett,
melyeket úgy mint eddig is, anyagilag támogat. Célja nem csak a  Kárpátmedencén kívüli
magyar reformátusság körkörös összefogása, de a  világon szétszort magyar reformátusok
számontartása is. 
 Az őshonos felsőőri magyar reformátusság és Gúthy László a  gyülekezet lelkipásztora annak
a hagyománynak folytatására törekszik,  amelyet néhai Gyenge Imre Oberwart Konferencia
néven életrehívott. Ezért   a NyEMRLSz jövő évi tanácskozását augusztus végén ismét
Felsőőre  tervezi.   

 A NyEMLSz Elnöksége, 
 Dr Békássy N Albert világi elnök 
 albert@refnet.cz  
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