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A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat [NyEMRLSz] július 7. – 9.-ig 

háromnapos tanácskozást tartott az ausztriai  Felsőőrött (Oberwart). Az őshonos felsőőri magyar 

reformátusság és Gúthy László, a gyülekezet lelkipásztora meghivására immár második alkalommal 

annak a hagyománynak folytatására törekszik, amelyet néhai Gyenge Imre Oberwart Konferencia 

néven életrehívott.  
 

A résztvevőknek köszöntését küldte és távolmaradásáért kimentését kérte Erdélyi Géza püspök, a 

Magyar Református Egyházak Egyetemes (Tanácskozó) Zsinatának [MRETZs] lelkészi elnöke és 

Tőkés László püspök, a Magyar Reformátusok Világszövetségének [MRVSz] elnöke. Vendégként 

jelen volt Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője és Básti Péter, a 

Szlovákiai Református Egyház zsinati tanácsosa.  
 

A tanácskozás hittudományi része három előadäs körül csoportosult. Gúthy László vitaindító 

tanulmányához a predestinációról Tóth Miklós „Új reformáció: keresztyénségünk újraértelmezése” 

c. előadása csatlakozott, majd Békássy N Albert ”Számvetés jövőnkről, összefogásról, 

megbékélésről” c. előadása zárta a sort.  

 

A házigazda bemutatta a felsőőri gyülekezet fejlődéstörténetét és az első napot az „Élő 

történelemóra – Felsőőri séta” tette szinessé. „Ismerkedés az Őrvidékkel” délutni kirándulás is 

belefért a programba, amikor néh. Dr Gyenge Imre sirjánál a résztvevők a XC. zsoltár éneklése után 

piros-fehér-zöld csokrot helyeztek el. Szeretetvendégség, dalos-zenés est keretében pedig meleg 

testvéri együttlét alakúlt kí a vendéglátó gyülekezettel. Vasárnap, a tanácskozás záró istentiszteletén 

Tóth Miklós igehidetéssel szolgált, majd özv. Lázárné Dalma-Enikő ágendázott és a helyi 

gyülekezettel 5 palástos lelkipásztor úrvacsorázott.  

 

A Vezetőségi űlés foglalkozott a nyugateurópai gyülekezetek gondjaival, a magyar reformátusságot 

érintő kérdésekkel és jövőt meghatározó terveket dolgozott ki, ill. tagfelvételröl döntött. 

Megerősítette eredeti és hagyományos küldetését, amely néhai Dr Ravasz László püspök, a 

Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje lelkészi elnökénenek megbízásából, az ő  

78876/1944 sz. meghatalmazásán alapszik. Közös református hagyományai keretében gondolkodva, a 

Szolgálat a teljes Szentírásban és hitvallásainkban a hit zsinórmértékét, az egyház szüntelen 

megújulásában a reformáció örökségét és szolgálati nyitottságát látja és követi. 
 



A NyEMRLSz feladata a XXI. században az egyetemes magyar református egyházépítés, amely 

országhatárokon felül, saját történelmi múltja ill. a jelenkor kérdéseinek feldolgozásával folyik. Az 

őshonos felsőőri magyar reformátusság által a múltban szervezett és politikai befolyástól mentes 

hittudományi ”Oberwart Konferenz”  hagyomány folytatásaként 2008-ban önerejéből középiskolás 

ifjúsági táborozást tervez. Ezen a nyugateurópai és kárpátmedencei (Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, 

Erdély), a magyar nemzetrészek református ifjúsága találkozhat Felsőőrt, Ausztriában, a magyar 

határ közelében. Jövőre névadásának 50. évfordulóját ünneplő 63 éves NyEMRLSz hittudományi és 

Vezetőségi tanácskozására 2007. július 6 - 8. a délnémetországi Oberwaiz/Beyreuth-ban kerül sor 

”Épüljetek lelki házzá” 1 Péter 2, 5 – 9 központi témával. 
 

 

A NyEMRLSz Vezetőségi Tanácskozása köszönti az augusztus 12. Kolozsvár -  augusztus 25. 

Debrecen vonalon sorrakerülő Magyar Reformátusok V. Világtalálkozóját. Hivatalos küldöttséggel 

jelenik meg annak kiemelt alkalmain, de "másként is lehetne" megállapítással hiányolta a közös 

lelki és szervezeti előkészítést. A szervezők nagy lehetőséget hagytak ki a XXI. század igen fontos, 

határokat átívelő közös missziói feladatai teljesítésében. 
 

A NyEMRLSz ismét megerősitette elkötelezettségét a Magyar Református Egyházak Egyetemes 

(Tanácskozó) Zsinata és a Magyar Reformátusok Világszövetsége mellett. Közös célktűzésének 

tartja a Kárpátmedencén túli magyar reformátusság összefogását és a világon szétszórt magyar 

reformátusok számontartását ill. misszionálását. E két szervezetet és azok törvényesen 

megválasztott elnökségét - mint eddig is – erkölcsileg és anyagilag támogatja. A magyar 

reformátusság gazdag szellemi kincseinek továbbadása embertársaink javát szolgálja függetlenül 

nemzeti és egyházi hovatartozásától. A magyar reformátusság szervezetei önállóságának 

biztosításával és okos, céltudatos felhasználásával lesz csak képes missziói feladatai ellátására úgy a 

nagyvilágban, mint a Kárpátmedencében élő magyar reformátusok között..  

 
A NyEMRLSz Enöksége megbizásából,  
Dr Békássy N Albert világi elnök albert@refnet.cz
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