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Húsvétot ünneplő Atyák és Testvérek!  
 

Idei hittudományi tanácskozásunkra 2014. július 3.-6. mintegy hagyományosan hazatérünk az ausztriai 

Felsőőr/Oberwartba, amely immár egy évtizede kétévenként tanácskozásunk bázisa. Központi témánk 
’Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát’ Zsid 12,1. Jelentkezési határidő 2014. június 5. 
csütörtök 12.00 a honlapunkon http://www.nyemrlsz.newlights.info/ (esetleg a csatolt jelentkezési íven). A 
letölthető  helyszíntájékoztató tanácskozásunk gyakorlati tudnivalóiról, szállás/ellátás, anyagi kereteiről is 
tájékoztat. Az órarendelőzetes pedig nagyjából áttekinti a három nap eseményét. 
 

Az Őrvidék őshonos gyülekezete vendégeként megtárgyaljuk a gyülekezeteinkben történteket és frissítjük 

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, meglepetésként pedig számba veszi idén megjelent kötetét. Karvánsky 
Mónika bécsi ref. lelk. beszámol történelmi kutatómunkájáról, a XX. század ausztriai magyar ref. egyházi 
szolgálatokról. 
  

Jelenünk gyakran tabuként emlegetett sajátos nyomorúsága is górcső alá kerül. 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 - 
szól majd Orosz Attila, bácsfeketehegyi ref. lelkp. és délvidéki esperes. De közkívánatra a lelkigondozók 
lelkigondozásával 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.  
 
Szeretettetel hívjuk és várjuk erre az alkalomra minden nyugateurópai magyar református és közös 
protestáns gyülekezet tagját, de kiváltképpen elöljáróját. Vendégként jelentkezhetnek a Kárpátmedence 
tömbreformátusainak képviselői is.  
 

 
Áldott nagyheti elcsendesülést és húsvéti ünneplést kívánunk,  

2014. Nagyhetében 
A NyEMRLSz Elnöksége 

 

Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat 
Stichting# NL 27262806 Hongaarse ’Református’ Pastorale-Dienst in West-Europa   

The Hungarian Reformed Pastoral Service in Western Europe * Ungarischer Rerformierter Seelsorgedienst in Westeuropa 
Service Pastoral Reformé Hongrois en Europe de l’Ouest * Ungerska Reformerta Själavårdsverksamhet i Västeuropa 

 

Pénzintézeti kapcsolat/Bank Connection: ABN AMRO Den Haag, IBAN: NL66ABNA0516303600; BIC: ABNANL2A 
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President (clergy)  –  Lelkészi elnök 

Rev. Lázárné-Zahn Dalma-Enikő 
Kesslerplatz 13/A. 

DE-90489 NÜRNBERG   

 +49-171-5079665   

e-mail: istenszeret@web.de   

 

 
President  (secular) – Világi elnök 

Albert N Békássy MD MSc 
Skrivarev. 13 
SE-226 57 LUND Sweden  

 +46-46-13 83 04; +46-702-13 83 04 

e-mail: albert@newlights.info  
SKYPE békásssy_n_albert1942 

Látogassa meg világhálós honlapunkat -http://nyemrlsz.newlights.info  - Visit our homepage on the Web 
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