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Húsvétot ünneplő Atyák és Testvérek!  
 

Karvansky Mónika bécsi nt asszony húsvéti elmélkedésével köszöntünk be a nagyhéten. Elnök-asszonyunk 

felkérésére készült ígeszolgálatát első alkalommal szórjuk hálós elérhetőségeinken.  

Ugyanakkor szeretettetel hívjuk és várjuk minden nyugateurópai magyar református és közös protestáns gyülekezet 

tagját az ausztriai Felsőőr/Oberwartba idei hittudományi tanácskozásunkra július 14. - 17. csütörtök d.u. - vasárnap 
délig. Központi témánk – az ’56-os forradalom 60 éves évfordulója kapcsán - megemlékezés a magyarországi és a Kárpát-
medencei ref. lelkészmártírjainkról. Emléküket leszármazottaik jelenlétében frissítjük. Kíváló - nem csak református, de 
katólikus – előadók fölkérésével ökumenikus megvilágításban elemezzük a vértanúság és a mártíromság elvi ill. bibliai 
vetületeit. Az ’56-os menekültek ausztriai egyházi fogadásáról élő bizonyságtevő visszaemlékezéseit osztja meg velünk 
Editnéni, özv. Dr Gyenge Imréné. Tanácskozásunk keretébe belefér az emlékezés a XX. század második világháborús 
vérzivatarában és a délvidéki ’44-es népirtásban elsodort magyar református lelkészvértanúk sorsára is.  

De, a múltba visszatekintve nem csak emlékezünk: jövőbeni ihletést és igazodást keresünk úgy is, hogy újdonságot 

fogalmazunk meg az egyházi turizmus iránt érdeklődőknek ismertetve a látogatható emlékhelyeket Svédországtól a délvidéki 
Baranya háromszögig. Egyfajta kegyhelyeink immár Európa-szerte fapados járatokkal elérhetők. Ekképp kívánjuk serkenteni 
az újrainduló lelki vérkeringést a Kárpát-medencei tömbreformátusok és a Nyugat-európai szórványreformátusok között.  

Vezetőségi Tanácskozásunk napirendi javaslatát csatolva ismét áttekintjük az anyanyelvi ígeszolgálat Európát átfogó 

tevékenységünket. A gyülekezeteinkben történtekkel, beszámolókkal, tudnivalókkal és tennivalóinkkal állunk az egyházi 
nyilvánosság elé. Kiváltképpen kérjük a gyülekezeti elöljáróink feltétlen megjelenését, hogy zsinat-presbiteri 
hagyományainkhoz híven felelős döntéseket hozhassunk.  

Várjuk a Kárpát-medence tömbreformátusait, elsősorban a Magyarországi Református Egyház képviseletében ill. 

testvéregyházaink tagjait is, akik tanácskozási joggal vehetnek részt gyűlésünkön. Örömmel köszöntjük Magyarország 
kormányképviselőjét Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár személyében.  

Az órarendelőzetes mellett részletes tájékoztatást csatolunk a tudnivalókról (szállás/ellátás, anyagiak és Kárpát-

medencei résztvevők kedvezményéről).  

Végül, de nem utolsó sorban kegyelettel emlékezünk Dr. Papp Vilmos nyug. kőbányai református lelkész, teológiai 

tanár úrra, akit főelőadónkként hívtunk meg. Tőle hittudományi elemzést vártuk a vértanúság elvi jelentéséről - mártíriumról a 
Szentírásban. Előadásának vázlatát (csatoljuk): febr. 20-án keltezett levelével együtt eljuttatta, de márc. 15-én tervünk 
megvalósításába beleszólt Teremtője magához rendelve hű szolgáját. A gyászban vígasztaló boldog feltámadás tudatával és 
reménységével most hálásan köszönjük néhai tanár úr Kornél fiának (a Zsinati Oktatásügyi Iroda vezetőjének), hogy eljön 
közénk és megtartja Édesapja posztumusz előadását prezentációba átültetve. Köszönet illeti továbbá Köntös László ft. urat, 
aki a kétnyelvű záróistentisztelet igehirdetőjeként szolgálalja a magyar reformátusok ügyét és lelkes támogatója a magyar-
magyar egységre törekvésünknek.  

Az ékes rend és szervezés érdekében jóidőben kérjük a JELENTKEZÉSEKET legkésőbb június 15. szerda délig 

honlapunk robotján http://nyemrlsz.newlights.info/. 
 

Áldott nagyheti elcsendesülést és húsvéti ünneplést kívánunk! 
Atyafiúi tisztelettel és szeretettel 

2016. Nagyhetében 
A NyEMRLSz Elnöksége nevében 
Dr Békássy N Albert, világi elnök 
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