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A Prága melletti Karlštejnban aug. 27. – 30-ig tartotta a Nyugat-Európai Magyar Református 
Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) idei gyűlését. Érkezéskor a vendégek a prágai magyar ref. 
gyülekezet ifjúságával kötetlen beszélgetéssel töltötték a szombat estét. Vasárnap Tóth Miklós 
igehidetéssel szolgált az istentiszteleten és a tanácskozás résztvevői a prágai magyar ref. 
gyülekezettel együtt vettek úrvacsorát. Utána szeretetvendégség keretében meleg testvéri 
együttlét alakúlt kí a vendéglátó gyülekezettel. A megjelentek telefonon köszöntötték Erdélyi 
Géza püspököt, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó (Egyetemes) Zsinatának lelkészi 
elnökét és Tőkés László püspököt, a Magyar Református Világszövetség elnökét. 
 
A tanácskozás központi témáját „Jézus Krisztus magyar reformátussága: Kárpátmedence - 
Nyugat-Európa” három akadémiai szintű vitaindító főelőadó dolgozta fel s a jövő stratégiáját 
boncolta. Dr Tóth Miklós (Hollandia) a kálvinizmus történelmi hátteréről beszélt, kiemelve 
annak társadalmi és gazdasági jelentőségét. Aláhúzta az alapvető gazdasági ismeretek 
fontosságát, melyek terjesztése – annak erkölcsi alapgondolataival együtt - az egész világon a 
magyar református egyház feladatát képezi. A Hollandiai Lelkigondozói Szolgálat rövidesen 
gazdasági füzetek sorozatát adja ki s azok a világhálóról (internet) letöltve egyének és 
gyülekezetek számára mindenütt elérhetők és használhatók lesznek.  Dr Békássy N. Albert 
(Svédország)  foglalkozott II. János Pál pápa regnumával és a nyugateurópai ökuméne kilátásait 
elemezte Ratzinger biborosnak XVI. Benedek pápává történt megválasztásával. Erdélyi Pál 
(Szlovákia) előadása a gyermek- és ifjúsági misszió theológiai alapjaival foglalkozott különös 
tekintettel a XXI. században előttünk álló feladatainkra. - A NyEMRLSz feladatát az egyetemes 
egyházépítésben jelölte meg saját magyar református történelmi múltja ill. a jelenkor 
kérdéseinek feldolgozásával. Középiskolás ifjúság számára megszervezendő táborozásról döntött 
2006. július 2-9. között, amelyet önerejéből kíván megvalósítani Felsőőrt, Ausztriában, a magyar 
határ közelében, a nyugateurópai és a kárpátmedencei (Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Erdély) 
magyar nemzetrészek reformátussága részvételével, az őshonos felsőőri magyar reformátusság 
által a multban szervezett ”Oberwart Konferenz”  hagyomány folytatásaként.  
  
A NyEMRLSz ismét elkötelezete magát a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata és 
a Magyar Reformátusok Világszövetsége mellett, melyeket úgy mint eddig is, anyagilag 
támogat. E két szervezet célja nem csak a Kárpátmedencén kívüli magyar reformátusság 
körkörös összefogása, de a világon szétszort magyar reformátusok számontartása és missziói 
munkájának a kiépítése. A NyEMRLSz Vezetőségi Tanácskozása reméli, hogy e két fontos 
magyar református világszervezet a jövendőben is folytathatja tevékenységét, amint azt a 
multban is tette.  Az egész magyar reformátusságnak szüksége van e két szervezetre, mert 
nélkülük – minden más elképzelés ellenére - területi elzártságába zuhan vissza a Kárpátmedence 
reformátussága annak minden káros következményével. A Tanácskozó Zsinat  és a Református 
Világszövetség ezt az elszigeteltséget törte át  jó egy évtizeddel ezelőtt. Az a tény pedig, hogy 
mi, magyar reformátusok az egész világon jelen vagyunk, nagy lehetőséget nyújt a határokat 
átívelő missziói feladataink teljesítésére a 21. században. Igen fontos közös feladatunk jövőre,    
2006. augusztus 12. Kolozsvár -  augusztus 25. Debrecenbe tervezett magyar református 
világtalálkozó lelki és szervezeti előkészítése.  
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