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Kedves adventi várakozással karácsonyt ünneplő Testvérek!  
 

’Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje telék el a mulandóságnak’  
énekljük így esztendő vége fele. Sommázzuk egy mondat erejéig dolgainkat: az idei 
tanácskozásunkon Csákvárt a magyar-magyar egységre törekvésünket juttattuk 
kifejezésre.   

 

Amikor pedig az egymásragondolás jellemezte adventben szeretteinkért imádkozunk, had kérdezzem meg 

mikor imádkoztál utoljára a lelkészedért? Mert ez a téma összefügg jövőtervünkkel. Központi témánk 
’Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát’ Zsid 12,1 lesz, amikor  2014. július 3.—6. ismét 
az ausztriai Felsőőr/Oberwartba immár egy évtizede kétévenként mintegy hagyományosan hazatérünk 
tanácskozásunk bázisába. Az Őrvidék őshonos gyülekezete vendégeként megtárgyaljuk a 
gyülekezeteinkben történteket és frissítsük a tudnivalókat. 
 

Egyháztörténelmi visszatekintést tart majd Molnár János, a Debreceni Hittudományi Egyetem Szegedre 

kihelyezett vallástanári tanszékének docense, a ’Szigorúan ellenőrzött evangélium’ 2009-ben megjelent 
kétkötetes művéről. Karvánsky Mónika bécsi ref. lelk. pedig beszámol történelmi kutatómunkájáról, a XX. 
század ausztriai magyar ref. egyházi szolgálatokról. 
  

Jelenünk gyakran tabuként emlegetett sajátos nyomorúsága is górcső alá kerül jövőre. A lelkipásztorok is 

emberek, belefáradhatnak a mindennapok hajszájába, magukkal cipelve múltunk, családi hátterük, 
személyiségük és az idegenben – nyelvi és felekezeti szórványhelyzetben - vállalt bizonytalan lét és 
anyanyelvi ígeszolgálat követelményeit. Ágoston Sándor, néhai délvidéki püspökről - a hiteles emberről, 
nagyapjáról - szól majd Orosz Attila, bácsfeketehegyi ref. lelkp. és délvidéki esperes. De közkívánatra a 
lelkigondozók lelkigondozásával is foglalkozunk és érintjük a lelkipásztori kiégést - mint jelenséget - 
hogyan lehet azt kezelni, netán elejét venni. A témakört Bagdy Emőke, budapesti professzorasszony két 
katedrális főelőadás keretében dolgozza fel, majd tanácskozásunk teljes időtartamára velünk marad és 
egyénileg foglalkozik az arra előzetes ígényt bejelentő résztvevőkkel.  
 

Előretekintve pedig közös megbeszélést tartunk az ’Egyház megújulásának szinteréről’ Éles György prágai ref. 

lelk. bevezetője kapcsán.  
 

Szombat este Sárközi Erika bécsi egyházzenész művészasszony orgonahangversenyén veszünk részt, majd 

agapé keretében a gyülekezeti teremben énektanulással folytatjuk együttlétünket.  
 

Közelebbi tájékoztatást a húsvéti körlevelünkben teszünk közzé.    

 

Áldott karácsonyt és Boldog Újesztendőt kívánunk,  

2013. Adventjében  
A NyEMRLSz Elnöksége 
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