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A LELKIGONDOZÓK 
LELKIGONDOZÁSA

http://newlights.info http://nyemrlsz.blogspot.se  

• 1944 – 2014 v. Nagy Sándor & munkatársai
Szórványban Élő Magyar Református Egyház

Világi elnök beszámolója 2013‐14

Felsőőr/Oberwart 2014. július 3.—6.
Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapnak ő elmúlása

XC zsoltár
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Idei tanácskozásunk

...állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát!
Zsid 12,1

• A hívő ember ezt hallja majd Jézustól: aki győz, velem együtt űl a trónomon

• Semmi feleslegeset magunkkal vinni „...tegyünk le minden ránk nehezedő terhet... és bűnt...”g g „ gy

• A nehézségek miatt fel ne adjuk a versenyt! Az állhatatosság a győzelem
elengedhetetlen feltétele „...aki mindvégig kitart, üdvözül" (Mt 24,13). 

• Az eredményes versenyhez szükséges jó edző, aki maga is futott, ismeri a 

buktatókat, és győzelemre segít: Jézus Krisztus. Csak le ne maradjunk!

• A célba érésünk biztosítéka. 
•

• Lehet‐e ennél nagyobb jutalma annak, aki ragaszkodott hozzá, vállalt vele jót
és rosszat, és kitartással futott mindvégig?
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• 2013. óta negyedévenként megjelenő
ökumenikus folyóirat

• segítségnyújtás hogy egyre felkészültebben 
állhassanak a rájuk bízott emberek mellett az
Isten adta gyógyító erejévelIsten adta gyógyító erejével

• elméleti és gyakorlati tudás megosztása

• a más‐más területeken működő/különböző
felekezetekhez tartozó szakemberek elméleti 
tudása/gyakorlati tapasztalatainak
megosztása

Gyökössy Endre *1913 – †1997 

ref. lelkész, pszichológus, író, költő.
Isten öreg bojtárjának társaságában

https://vimeo.com/15023342
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ÜDVÖZLÉSEK ‐ KIMENTÉSEK
1

2
Angliai Magyar Ref. Egyház London Nt Salánki István, ref. lelk.

Bozóki Mihály, kántor
3 Ausztriai Magyar Ev. Gyülekezet Bécs Nt Fónyad Pál, ev. lelk. 2003. szept. óta
4

5
Müncheni Magyarnyelvű Ref. 

Gyülekezet

Nt. Csákvári Dániel, ref. lelk.

Ravasz Ákos, presbiter
6 Észak‐Németországi RLSz Hannover Nt. Menkené Pintér Magdolna

7 NyEMRLSz tiszt. Tag Svájc Dr Segesváry Viktor, egyet. tanár

8 Sárospataki Ref Hittudományi Egyetem Dr Fodorné Dr Nagy Sarolta egyet tanárSárospataki Ref Hittudományi Egyetem Dr Fodorné, Dr Nagy Sarolta, egyet. tanár

9 Dunántúli Ref Egyh Ker Tudományos

Gyűjteménye Pápa

Nt Köntös László, igazgató, Egyházkerületi

lelkészi jegyző
10 Református Missziói Központ, Bp Nt Magyarné, Balogh Erzsébet, igazgató
11 MRETZs Honlapgazda Úrházy – Kis Stella Beáta
12

13
Kárpátaljai Ref. Egyház/Tiszáninneni

Ref. Egyházkerület Sárospatak

Pándy‐Szekeres Anna, tanár

Dr Pándy‐Szekeres Dávid, iskolaügyi tanácsos
14 Partiumi Keresztény Egyetem/Sulyok 

István Teológiai tudományok Intézete

Nt Dr Hermán M János, ref. lelk. 

intézetigazgató
15

16
Magyarországi Ref. Egyház tudományos

testülete ‐ Doktorok Kollégiuma

Nt. Jancsó Jeromos, ref. lelk. DHC

Jancsóné, Gordos Magdolna
5

Kormánykapcsolat
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Emlékezzünk

7

Ravasz László mondta egyik utolsó püspöki jelentésében: 

“Nyugat és Kelet között számunkra egy út van 
Fölfelé!” Ez a mi útunk. Mindenütt. 

Isten éltesse 90. évébe lépő
Dr Tóth  Miklóst

Az egész világra kiterjedő
MAGYAR SZELLEMI HAZA 
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HÁZIGAZDÁNK  GÚTHY LÁSZLÓ
a NyEMRLSz lelk. alelnöke 60. éves

ISTEN ÉLTESSEN NT ÚR!
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Oberwartkonferenz
kétévenkénti hittudományi tanácskozás 1968 ‐ 1986 

“Azért oda gyűljetek hozzánk, hol a trombita szavát hallándjátok, a mi Istenünk hadakozik érettünk!” 
Neh 4,20

Az ausztriai  Felsőőrt 2004. aug. 29. – 31‐ig 
tartotta a NyEMRLSz idei tanácskozását. 
Jelen volt Erdélyi Géza püspök és Czövek Olivér

10 éves a felsőőri ”hazatérésünk”

Dr Gyenge Imre *1925 ‐ †1996 
Felsőőri ref. lelk. 1953. – 1991.

Gúthy László 1992 óta a 
gyülekezet pásztora

Jelen volt Erdélyi Géza püspök és Czövek Olivér, 
a Magyar Református Egyházak Egyetemes 
(Tanácskozó) Zsinatának lelkészi elnöke ill. titkára. 

Az őshonos felsőőri magyar reformátusság és 
Gúthy László a gyülekezet lelkipásztora annak a 
hagyománynak folytatására törekszik, amelyet 
néhai Gyenge Imre Oberwart Konferencia néven 
életrehívott.
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http://www.parokia.hu/hir/mutat/5539/#. 
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25 éve forradalom Temesvárt
1989.‐2014.!

Az Emlékbizottság tagjai: Tőkés László, Balaton 
Zoltán, Borbély Imre, Borbély Zsolt Attila, Gazda 
Árpád, Kabai József, Kincses Előd, Mátyus Ernő, 
Molnár János, Sepsy Béla, Sükösd Antal, Szilágyi 
Zsolt, Teleki László, Tolnay István, Tőkés András, ifj. 
Tőkés István, Holló Ferenc és Varga Lajos Károly.12
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Szabadság szolidaritással, felebaráti szeretettel
Dr. Godelieve Quisthoudt‐Rowohl 

Napjaink és holnapjaink bizonyossága és teendőink meghatározó iránytűje
Jézus Igéje: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás
Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba…Íme, elküldelek titeket, mint 
bárányokat a farkasok közé…aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki
titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki
elküldött engem” (Lukács 10, 2‐3; 16).
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I. világháborús centenárium
EURÓPAI PROTESTÁNSOK AUG. 1‐ÉN 12 órakor

EGYPERCES NÉMA CSENDDEL EMLÉKEZZÜNK A 100 ÉVE KIROBBANT I. 
VILÁGHÁBORÚRA Koppenhága/Berlin – 2014. 06. 25. 

A megcsonkított Magyarországot említés nélkül hagyja, jóllehet az európai 
egyházi szervezetben ott vannak a magyar képviselők is, és teljességgel kizárt, 
hogy a szervezet felelős vezetői ne tudnának a trianoni traumáról.  

Vajon ez a hallgatás a magyar részvétel eredménytelenségének 
vagy az európai (egyházi és újabban EU‐s) taktikázásnak tudható 
be, ami már közel 100 éve tart ‐ ellenünkre? 

Hazánk trianoni traumája említés nélkül maradt – Balkán és Ukrajna nem!
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I. világháborús
centenárium
Gachal János bánsági

esperes későbbi vértanú

A Délvidék 1941. visszatérte
A II. világégés bevezetője

15

Bán József Miklós
*1934 ‐ †2014

magyar református szolgálata 
Zürich környéke 

16

A MRE fejeként hüségesen kiszolgálta a rendszert, 
ezzel mérhetetlen kárt okozva a magyar 
reformátusságnak és a MRE‐nak. Az Elnöki Tanács
tagjaként politikai szerepet is vállalt. 

17

Egyperces csendes imával állva
adjunk tisztességet

18
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Múltunk iránti tisztelettelMúltunk iránti tisztelettel

19

1. Folyamatos múltfeltárás – szembesülés
önmagunkkal (Molnár János, Karvanszky Mónika, Kovács Jenő)

2. Jelenünk felmérése (Sajátos nyomorúságainkról Bagdy Emőke, 

Az írástudók felelőssége a még élők 
tanúbizonyságtételének közreadása

(
Orosz Attila) és tényfeltárás (új szelektiv magyar disszidálási láz

EU’s munkavállalási előjellel)

3. Jövőnk reménységével megkíséreljük
továbbvinni Szolgálatunkat (Éles György: az egyház
jövője)

20

2009. & 2010.  2014. ”meglepetés” 

Molnár János TD, PhD egyháztörténész
egyetemi docens a Debreceni Hittudományi Akadémián

1989‐ben Magyarországra kényszerűlt áttelepülni. 

22

1

Molnár János A Securitate célkeresztjében 
Tőkés Lászlóról szóló kötetét mutatták be Kolozsváron 2014. jan. 31.

Tőkés László szerint a kötet amiatt is figyelemre méltó, hogy ilyen rövid 
formátumban, 250 oldalon pontos keresztmetszetét nyújtja a „krimi‐
történetnek”, a szerző pedig tömören és találóan válogatta ki a könyv egészébe 
illő részeket a hatalmas dokumentummennyiségből.
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http://nyemrlsz.newlights.info/index.php/olvas/253‐agoston‐sandor‐puespoek

24
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Az 1848/49‐es  erdélyi magyar holokauszt 
Torda‐Aranyos és Alsó‐Fehér vármegyében

„Magyar Holokauszt Emlékév” jegyében

v. Kovács Jenő (Szombathely) megyeháza főtanácsosa
Csíkszeredán 2006‐ban Julianus díjat kapott.
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Ezek történtek időrendi sorrendben
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Magyar nyelvű istentiszteletet
közvetített a szlovák
közszolgálati televízió

On 26 December Slovak public television aired aOn 26 December Slovak public television aired a 

Hungarian-language church service from the 

Calvinist church of Révkomárom/ Komárno; this is 

something which has never happened before.

Karácsony másnapján a szlovák
közszolgálati televízió magyar nyelvű
istentiszteletet közvetített a 
révkomáromi református templomból, 
amire korábban nem volt példa.

Slovak public television broadcasts 
Hungarian-language church service at 
Christmas

28
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Müncheni Magyar Nyelvű  Református Gyülekezet 
www.reformatus‐muenchen.de

Lelkészválasztás! 2013.08.15‐töl a gyülekezet új lelkésze

Nt. Csákvári Dániel 
2013‐07‐30 Dr Békássy: Köszöntés Zsolt 23, 1‐6

Visszatekintve a müncheni gyülekezet újabbkori történelme göröngyös útjára, 
elsősorban megköszönjük Istenünk gazdag ajándékát, amelyet személyedben és 
szolgálatoddal eddig is közölt a Németországban letelepedett hitünk cselédjeivel.szolgálatoddal eddig is közölt a Németországban letelepedett hitünk cselédjeivel. 

Most még is előretekintve további lelki‐szellemi gyarapodást kérünk Mennyei 
Atyánktól ‐ hittel és reménységgel tekintve felvállalt új szolgálatod helyén. Éppen 
odafiegyeléseddel és szolgálatod idején legyen akiért kinyissák ezután is a 
magyarajkú gyülekezet számára a templomajtót. Ne adjuk át az életterünket, 
nyelvünket és emlékezetünket – mind azt ‐ ami a mienk volt, másoknak vagy az 
elnémulásnak. 

Adjon az Úristen bölcsességet és kitartást szolgálatod végzésében, összefogásos 
erőnlétet a közénktartozásra és a palástos szolga hűségével istápold München és 
környékén lakó testvéreinket. 

30
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2013. szept. 15. Beiktatás

Ígehirdető Steinbach	József	dunántúli	püspök	Fil	1,3‐6	 alapján úrvacsorás	
istentisztelet	keretében.

A	NyEMRLSz Elnöksége	nevében Dr	Békássy	N	Albert		2	Tim	1,7‐14	verseivel	
köszöntötte	a	szolgálattevőt: Adjon	az	Úristen	bölcsességet	és	
kitartást	szolgálatod	végzésében,	összefogásos	erőnlétet	a	
közénktartozásra	és	a	palástos	szolga	hűségével	istápold	
München	és	környékén	lakó	testvéreinket!

31

Bácsfeketehegy 2013. okt. 20. 
Ünnepi istentiszteleten iktatták be a bácsfeketehegyi református
gyülekezet lelkipásztori tisztségébe Orosz Attila bácskai esperest

32

Vasárnapi istentisztelet Bécsben

33
Ökumenikus imádság a magyarságért ‐ Bécs, 2013. június 09.

34

BAD DEUTSCH ALTENBURG – Marienkirche: 
ÖKUMENIKUS IMAÓRA ÉS KOSZORÚZÁS 2013. NOV. 9

Lezsák Sándor és Szalay‐Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet részvételével

35

London, 2013. advent 3. vasárnapja

36
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37 38Gáspár Gyula, korábbi főgondnok Bozóki Mihály, kántor

A Nagyberegi Református Líceum tanulóinak fele
Sárospatakra látogatott 2014. márc. 15‐ike alkalmából
a Magyar Kormány HATÁRTALANUL programja keretében

39

Theológus Nap Hollandiában 2013. nov. 17. 
10 magyar ref. lelkész / theológus részvételével

40

2013. november 8. Országház, Felsőházi terem
Gulácsy Lajos ny. püspök bozonyságtétele

Megemlékezés a sztálini terror kárpátaljai magyar áldozatairól
az elhurcoltatás 69. évfordulóján

41

Nürnbergben június 4/5‐re teljesen leégett
a magyar reformátusok által is használt XIV. századbeli

Szt Martha templom

42
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Ezekre figyelünk
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2013. máj. 10

DÉLVIDÉKI ORSZÁGZÁSZLÓ AVATÁSA

44

45

A szerb parlament rendkívüli ülésén elfogadta a délvidéki magyarok
ellen 1944-45-ben elkövetett vérengzéseket elítélő nyilatkozatot

LEVETTÉK A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG BÉLYEGÉT 
A DÉLVIDÉKI  MAGYAROKRÓL 2013. június 21-én 

Államfői tiszteletadás
Áder János a szerb  parlamentben

A csúrogi áldozatok emlékére állított kõhöz
évente elzarándokolnak a délvidékiek

Bocsánatkérését idézhetnénk. 
Tomislav Nikolićét nem.  
Sehol sem föllelhető.

46

Semmi sem szent…. 
Minden megy tovább mint régen!

Ellopták Kalmár Ferenc köztéri bronzszobrát Szabadkán
2013. október 20 http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=hir&id=1590

A néhány napja elhunyt Kalmár Ferenc szobrászművész törött szárnyú turulmadara –
a Vergődőmadár – a Zentai úti temetőben az 1944–45-ös délvidéki vérengzések
áldozatainak állított emléket.

47

A székelyek 2013. okt. 27‐i tiltakozó nagy 
menetelése: cél az autonómia

Székely autonómia petíció
Az Európai Unió Alapjogi Chartája 44. cikkében biztosított petíciós jog alapján 
alulírottak….Kérjük, hogy az Európai Parlament nyilvánítsa elfogadhatónak és 
tűzze napirendre az erdélyi magyar kisebbségnek ‐ különösen az egységes és 
homogén Hargita és Kovászna megyék tekintetében ‐ az egységes régió 
kialakítására vonatkozó petícióját. 

http://www.youtube.com/watch?v=sIexC_AmxAI

48
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2014. április 6. 
Országgyűlési választások

“A hazaszeretet erény és nem bűn, a teljesítmény és a munka 
számít értéknek, nem az ügyeskedés és a nemzet egysége nem 
csupán kampányszólam, hanem a szétszakított ország 
újraegyesítésének valósága” (Horthy István)  

49

Horthy Miklós – Takaró Mihály egri előadása 
https://www.youtube.com/watch?v=YobXDVaDkak

A múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk!

Ami pedig mögöttünk van, azt a maga hiteles igazságában kell ismernünk.

*1868 ‐‐ †1957
Kormányzó 1920‐1944

Egy irodalmár előadása: történelmi távlatból vizsgálja a két világháború közti múltunkat, érdemes
meghallgatni. http://tortenelemklub.com/eletrajzok/xx‐szazadi‐szemelyek/394‐horthy‐miklos‐elete‐1868‐1957

ifj. Hegedűs Loránt védőbeszéde http://www.irodalmilap.net/?q=cikk/ifj‐hegedus‐lorant‐targyalasa‐es‐vedbeszede

50

A megalázás nagymesterei itt élnek körülöttünk, 
folyamatosan végzik bomlasztó munkájukat!!!

Ikeremlékmű az 1956‐os forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulójára, 
Csömör 2006. október 16.

A Gloria Victis Alapítvány állásfoglalása 2013. november 20.
Tőkés László Románia Csillaga érdemrend kitüntetésének megvonásáról

51

Egyháza megvédi Csűry Istvánt Tőkés ellenében
2013. december 04. szerda, 16:13 Cs. P. T. 

Az európai parlamenti képviselő ugyanis rendszeresen bírálja utódját Csűry
Istvánt állítólagos „RMDSZ‐barát” egyházpolitikája miatt, legutóbb annak
apropóján, hogy a püspök Ezüsfenyő‐díjat vett át Marosvásárhelyen

52

Nekünk Mohács kell 1908

Ady Endre *1877 – †1919.

Ha van Isten, ne könyörüljön rajta:
Veréshez szokott fajta,
Cigány‐népek langy szivű sihederje,
Verje csak, verje, verje.

Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem:Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem:
Én magyarnak születtem.
Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon,
Üssön csak, ostorozzon.

Ha van Isten, földtől a fényes égig
Rángasson minket végig.
Ne legyen egy félpercnyi békességünk,
Mert akkor végünk, végünk. 

53

Hogyan tovább?

54
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Az Egyház megújulásának szintere 2013
HOGYAN TOVÁBB?

Helyem a világban? Egyedül vagy együtt?

55

VALLÁSI „VILÁGHELYZET”

• 2010: 6,9 milliárd; 5,8 milliárd ‐ 84 %
tartozott valamely hitközösséghez. 

• A keresztyénség első helyen 2,2 
milliárd, a világ összlakosságának 32 %. 

• Peter Berger vallásszociológus: a XXI. 
század a vallások világméretű
rönneszánszát hozza. ö es á s á o a

• Tovább erősödik a keresztyénség
Afrikában, Ázsiában, Latin‐Amerikában

„Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden
népet, megkeresztelve őket...tanítva őket, 
hogy megtartsák mindazt, amit
parancsoltam nektek; és íme, én veletek
vagyok minden napon a világ végzetéig” 
(Mt 28,19‐20).
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Szabadság szolidaritással, felebaráti szeretettel
Dr. Godelieve Quisthoudt‐Rowohl 

Napjaink és holnapjaink bizonyossága és teendőink meghatározó iránytűje
Jézus Igéje: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás
Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba…Íme, elküldelek titeket, mint 
bárányokat a farkasok közé…aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki
titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki
elküldött engem” (Lukács 10, 2‐3; 16).

57

Dr. Godelieve Quisthoudt‐Rowohl 

58

Vallási vezetők találkoztak a Maracana Stadionban

Vallási Béke Világkupára

Nyilvános ima és menetelés június 12-én a vb stadionnál

Minden vallás elsődleges közcélja a béke, a megbékélés, 
és a kiengesztelődés megvalósítása!

59

Az Erdélyi GyülekezetMagyarországonönálló bejegyzéssel bíró
egyház, jogilag Királyhágó‐melléki Egyházkerülethez tartozik.

Németh Géza *1933‐†2013 zsidó származású ref. lelk. 
missziói tevékenysége csak kiteljesedett azután, hogy
egy egyházi koncepciós per következtében több, mint 
másfél évtizedre elvették hivatalos lelkészi státuszát. 
2013‐ban kiadott kötet végigkövet egy kivételesen 
gazdag lelkészi életutat az ébredési mozgalomtól az 
’56‐os ellenálláson és azt követő internálótáboron 
keresztül az érdi templomépítés „megbocsáthatatlan 
bűnéig” az ifjúsági misszió országos szintű 
szervezéséig, a kallódó fiatalok mentéséig és az 
erdélyi menekültek felkarolásáig. Az itt egybegyűjtött 
írások elsősorban a jövőre tekintenek: érdemi 
h ájá lá j l k há k jö őké é k

Zalatnay István ‐ 2013

hozzájárulást jelentenek egyházunk jövőképének 
formálásához.
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Németh Géza könyve
a református megújulásért

• A jövőkép teljesen a magyar viszonyokat helyezi gyujtópontba

• A kis közösségek meghatározásán túl számunkra ritkán 
alkalmazható minta

• A külföldön élő hazánkfia jellemzése a 106‐108 old.

Jónás a hajón

• A jövő az EU migrációs folyamatok mai vetületében még sem 
oly egyszerű, de aktuális gond

• Feladatunk olyan stratégia építése, amely világszerte 
müködik!

61

2014. február 5. Kolozsvárt a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében

Az egyház jövőjéről 
• Kató Béla püspök: Egyház – Politika – Egyházpolitika ma és holnap

• Dr. Németh Géza egyetemi tanár: A jövő egyházának közösség‐mintái

• Potyó Ferenc érseki helynök: A keresztény testvériség jövője

• Németh Zsolt államtitkár: Értékek és érdekek – a keresztyén politizálás jövője

• Dr. Adorjáni Zoltán dékán: Lelkészképzés, mint jövőformálás

• Dr. Zalatnay István lelkész: Változatlan és változó a keresztyén gondolkozásban

62

Az Egyház megújulásának szintere
MIT KÍVÁN A REFORMÁTUS JÖVŐ?

• Ref. istentisztelet Mezőtúr CSILLAGPONT  2013. július 27.

http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/07/28/12/Reformatus_istentisztelet__Csillagpont_2013.aspx

• Éles György, ref.lelk. Prága (2013, nyarán)

Röviden, 12 pontban összefoglaltam, mi az amitől szerintem 
az egyházunk életképes lehet. Előre bocsátom, ez nem a 
bölcsek köve, de ha egy, vagy két pont valakinek megtetszik, 
és valami jó elindul belőle, akkor meggyőződésem, hogy nem 
hiába fáradtam vele. Még egyetérteni sem kötelező, de egyet 
kérek: a jó szándékomat senki ne kérdőjelezze meg
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Hol állunk és hogyan tovább?

64

65

Jelenünk

66
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…többmint 500 ezer fiatal hagyta el az országot… ???

• Olaszország és Spanyolország számunkra még
"nyitott pálya”

• 56‐ban "csak" 250 ezer ember menekült. 

• Jólképzett fiataljaink pedig munkavállalási előjellel
rohamoznak váratlanul Európaszerte új szelektivrohamoznak váratlanul Európaszerte, új szelektiv
disszidálási lázzal!

• Ki foglalkozik az ú. n.  ’új magyar migránsokkal’ ?

• Párbeszédre kényszerül(het)ünk az újmagyarok
elérése ürügyén ???

67

Isten vagy ember?
A református egyházak megújulásának egyetlen lehetősége

Hitünk emberközpontúság áldozata lett az elmúlt évtizedek folyamán
• egymás szerete & megsegítése keresztyénségünk megfelelő formája 
• a keresztyéni szeretet Isten irántunk való szeretetéből fakad

elküldte Fiát, Jézus Krisztust, hogy halála által megváltson bűneinkből
• Csak hit által foghatjuk fel a világ Mindenható Urának létét és hozzánk való viszonyát.
Reformátor elődeink: a hit magvát Isten ülteti szívünkbe‐lelkünkbe.

Segesváry Viktor

Reformátor elődeink: a hit magvát Isten ülteti szívünkbe lelkünkbe.
• A hitetlenek hitvallását képezi az emberközpontúság a mai istentelen, vallástól már 
jórészében elfordult nyugati civilizációban.

• A református egyházak & ref. hívők számára nincs más lehetőség a megújulásra, 
fennmaradásra – szemben Bölcskei G: „természetes szekularizációjával” mint 
visszatérni az Evangéliumok és a reformátorok tanításához. 

• Hirdetni az örökkévaló Isten uralmát: tanúságot tenni szeretetéről, mely Jézus 
Krisztusban és az általa érettünk hozott áldozatban nyilatkozott meg, s azt, hogy 
embertársainkat szeretni, velük lelki közösségben élni, az Isten irántunk
megmutatott szeretetének következményeként lehet csak önzetlen és őszinte.

• A hitvallás és áldozatok útja az egyetlen út a hívők és egyházaik számára!

68

Paradigmaváltás Csákvár 2013

• Gazdagítottuk a magyar reformátusság
intézményrendszerét

• Nem alakult szerencsésen a NyEMRLSz helyzete
az utóbbi évtizedekben

• Sem az egyetemes magyar keresztyénség, sem a 
Magyarországi Református Egyház politikai
vezetése szempontjából

• A nemzeti értékeket tisztelő gondolatisággal
alternatívát mutattunk fel az ellenkultúrával
szemben.

69

Hol állunk?

• Külsőmegosztottság
a kárpátmedencei és a „nyugati” magyar ref.  között

• Belsőmegosztottság
a nyugati protestánsok között

• Párbeszéd híjja 
külön utakon haladunk gyengülünk

• Célunk: a szórvány jövője és megtartása 
Krisztus volt, marad és lesz a reménységünk! 

70

Megfogalmazandó kérdések

• Kritika magasabb szintje ‐mint fogalom
nevesítése: nyitottság – sokoldalú tájékozódás?

• Ellenvélemények tiszteletben tartása/elfojtása?

• Elnökségünk végrehajtó felelőssége/elfogultság?Elnökségünk végrehajtó felelőssége/elfogultság?

• A kritizált megszólalhatósága a bírálat kapcsán?

• Mércerendszer aminek alapján ’ildomos’ szóhoz
juttatni a bírált felet is?

71

Hogyan tovább 1?

• Folytatni az anyanyelvi igeszolgálatot

• Egységre‐törekvését a magyar‐magyar
kapcsolatok erősítésére

l k f lüli ü kálk dá• Felekezeten felüli együttmunkálkodás

• A lelki vérkeringés hiányának helyreállítása

• Mások véleményének kölcsönös és mértékadó
tiszteletben tartása

72
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Hogyan tovább 2?

• A más magyar felekezeti tömörülésekkel még
fenntartható közös jövőt nem egymás ellen, 
hanem az egyetemes magyarság építésében
kellene a keresnikellene a keresni. 

• Ökumenikus nyitottságunk és a sokszínű
kegyességi megnyilvánulásunk a minden fél
önazonosságának megtartásával erő
mindannyiónk számára.

73 74

Jövőre?

75

Tanácskozásunk 2015‐ben

Tudjuk pedig, hogy
azoknak, akik
Istent szeretik, 
minden javokraj

van 
Róm 8, 28a

Isten a javunkat akarja
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Tanácskozásunk 2015‐ben

• Hol? Mikor?

• ‘Magyar református világstratégia’: valódi
szükségletek, érdekek és értékek megőrzése
akár szórványban vagy tömbreformátusságbany gy g
élve, de saját érdekeinket szem előtt tartva

• Megtartó üzenet: mennék‐e vagy maradnék?

• Jelenlétünk a szórványban és a világban

• A 447 éves magyar vallásszabadság Torda

77

NyEMRLSz tanácskozás 2015
Verecke, Munkács, Ungvár, Nagydobrony, Técső?
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Técső Kárpátalja legkeletibb ref. közössége 
Hollósy Simon szobor, Báthory emléktábla
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Técső
I. világháborús emléktábla 1944-1995, egy sírba rejtették a temetőben. 

A magyar zászlót  pedig a templom tetőzetébe.
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Embert tervez….

A Голодомор ‐ éhhalál az
ukrán nép történetének
legnagyobb katasztrófája
1932‐33 & 1945‐47 között: 
közvetlen halálos áldozatok

Holodomor Memorial in Windsor, Ontario Canada

száma 7 – 10 – 20 millió.
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Vérfürdő a kijevi Függetlenség téren a Majdanon 2014. febr. 21‐én 

Janukovics elnök ”lelépett”

Az ukránok többsége Európához akar tartozni. Oroszország, az egykori 
birodalmi nagyúr pedig megtiltja nekik és azt akarja, hogy az alakulóban 
lévő Eurázsiai Unióhoz tartozzanak – ez lenne az EU keleti riválisa, 
csakhogy ezt nem bürokraták, hanem kémek és besúgók irányítanák.
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Meghívandó előadó

Köntös László a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos

Gyűjteményeinek igazgatója 1993 óta és az egyházkerület lelkészi főjegyzője

Magyar református vagyok. Ez a legtöbb, amit magamról mondani tudok. 
Csak a szimbólumok és asszociációk mai szerencsétlen egymásra csúszása 
miatt: nem vagyok se miépes, se jobbikos. Liberális konzervatív vagyok, ami 
azt jelenti, hogy számomra a Reformáció nem doktrína, hanem attitűd.
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Köszönöm a figyelmet
kérem jelentésem elfogadását

A jó pásztor (Museo Nacional del Prado) Bartolomé Esteban Murillo
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