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          „Az ige testté lett…” Ján 1,1 

Kedves adventet váró Atyák és Testvérek!  

Az adventi heteket záró óesztendő végén hamarosan háladással énekelhetjük „Ismét egyik esztendeje,  
Istentől kimért ideje telék el a mulandóságnak...”. Visszatekintve a megtett útra, méltón emlékeztünk  
Felsőőrt az ’56-os forradalom 6 évtizedes jubileumára és a 20. század magyar református lelkészvértanúinkra.  
Istené a dicsőség! Sajnáljuk, hogy a tervezett ’56-os emlékkötetünk kiadása rajtunk kivülálló okok miatt késik, de 
reméljük, hogy belátható idön belül megvalósul.  

Közös európai távlatban keressük a misszió és a pásztorolás lehetőségét a nagy mértékben szórványo- 
sodó keresztyénség/reformátusság útján. Mi nem csak a Kárpát-medence, hanem világsíkban is szemléljük a 
magyar keresztyénségen belüli felekezeti és nemzeti önazonosság megtartásával fémjelzett misszió célkitűzést.  
Jövőre a reformáció félévrezredes emlékévében, a nagy európai távolságok és gazdasági behatároltságunk miatt 
aligha vehetünk tevőlegesen részt gyülekezeteket megmozgató programokban. Ezért a hit és hála jegyében, az 
európai magyar református szórvány sajátos témafelvetésével készülünk a 21. század gondjait taglaló 
tanácskozásra Csákváron 2017. július 13.–16. között http://reformacio.ma/#esemenynaptar.  Így csatlakozunk  
a protestantizmus jubiláris sorozat-rendezvényeihez. Ugyanakkor kerül sor a Vezetőségi Tanácskozásunkra, 
melyen feltérképezzük a nyugateurópai gyülekezeteink örömeit és gondjait. Kérjük, a hely és az időpont 
előjegyzését, frissített részleteket majd a honlapunkon és húsvéti körlevelünkben közlünk. Ezzel a mintegy 
továbbképző rendezvényünkkel építjük azt a kapcsolatrendszert, mellyel külhoni európai magyar gyülekezeteink  
a Nyugat-Európába kivándorló magyar reformátusok egyházi beépülését és megtartását szolgálják. Ilymódon 
egyben a lelki vérkeringést serkentjük a nyugateurópai szórványreformátusok és a Kárpát-medencei  tömb-
reformátusok között.  

Örvendezve Megtartónk születésén kegyelemteljes karácsonyt kívánunk! Áldott legyen az Úr szent  
neve a 2016. esztendő elmúlásakor és kibeszélhetetlen a kegyelme az elkövetkezendő  2017. Új Esztendőben is!     

Lund, Nürnberg és Hága, 2016. Adventjében  
A   NyEMRLSz elnöksége 
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