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A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat [NyEMRLSz] idei hittudományi 

tanácskozását a bajorországi Bayreuth-Oberwaiz református gyülekezeti központban tartotta 2009. 

július 3. és 5. között. A háromnapos tanácskozás vezérigéje „Avagy nem parancsoltam-é meg néked: 

légy bátor és erős; Ne félj, és ne rettegj,mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz” 

(Józsué 1,9). A reggeli és az esti áhítatokat az egyes országokból érkezett lelkészek tartották.  
 

A hittudományi tanácskozás csatlakozott Kálvin János születésének világszerte tartott 500 éves 

évfordulója ünnepségsorozatához. Németh Pál református lelkész, a Kálvin János Társaság elnöke 

előadásában a kálvini predestinációtan jelentőségével foglalkozott a magyar  református 

gondolkodásban. Heddadné, Nagy Annamária beszámolt 2008. október 12. Csákváron, a világon 

elsőnek rendezett Kálvin emlékünnepélyről Noyon, Kálvin szülövárosa polgármesterének képviselője 

és múzeumának igazgatója részvételével.  Nagy Lenke református lelkész ismertette a 

Kárpátmedencében ill. világszerte lezajlott és sorrakerülő jelentősebb magyar Kálvin-ünnepségek 

sorozatát. Tóth Miklós a NyEMRLSz titkára pedig a „Prototheológia avagy a tehológia univerzális 

alapozása” cimen tartott előadást. 

 

A vezetőségi űlés foglalkozott a nyugateurópai gyülekezetek gondjaival és egyházpolitikai 

kérdésekkel. A nyugati magyar reformátusság gazdag szellemi kincseinek továbbadására és 

embertársai javát szolgáló szervezet a fennálló áldatlan egyházpolitikai vetületek alapos elemzése 

után stratégiai tervet dolgozott ki jövőt meghatározó többszintű tevékenység kifejtésére. A 

NyEMRLSz megerősítette eredeti és hagyományos küldetését. Kinyilvánította ökuménikus 

nyitottságát és együttműködési készségét a területén működő egyházi közösségekkel. Református 

hitvallása megtartásával és közös református hagyományai keretében gondolkodva, a Szolgálat saját 

történelmi múltja, ill. a jelenkor kérdéseinek feldolgozásával meghatározta az egyetemes magyar 

református egyházépítésben reá váró feladatait. A NyEMRLSz ismét megerősítette elkötelezettségét a 

Magyar Református Egyházak Egyetemes (Tanácskozó) Zsinata mellett. Közös célkitűzésének tartja 

a Kárpátmedencén túli magyar reformátusság összefogását és a világon szétszórt magyar 

reformátusok számontartását ill. misszionálását.  
 

A résztvevők megtekintették Bayreuth építészeti nevezetességeit és virágcsokrot helyeztek el Liszt 

Ferenc siremlékén. A nürnbergi német és magyar református gyülekezet Kálvin ünnepségén vasárnap 

közös istentisztelettel és úrvacsorával zárult az együttlét.  
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