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”Az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el irgalmassága”  

                                                                                                              Jer.sir. 3,22. 

   

Áldás – Békesség, adventi várakozásban karácsonyra készülő kedves Testvérek! 

     

Jövőre a hittudományi tanácskozásunkon rendhagyó történelemóra szervezésével méltón kívánunk 

megemlékezni az első világháború 100 éves befejezésének évfordulójáról. Az Osztrák-Magyar Monarhia 

összeomlásával és a Magyar Királyság feldarabolásával tulajdonképpen akkortól kezdve terebélyesedett  

ki szórványosodásunk, melyet az Íge fényében górcső alá helyezünk. Európa szétszórtságában élő 

gyülekezeteink beszámolójának meghallgatására és gondjaink megbeszélésére alig elégséges az időkeret.

  

Hittudományi tanácskozásunkra tehát az ausztriai OBERWART-on/őhonos Felsőőrt kerül sor 

2018. július 5. – 8. (csütörtök vasárnap), amikor a Szolgálatunkat 74 éve alapító püspökünk Ravasz László 

vándortárlat első határontúli ünnepélyes megnyitására kerül sor. Már nevesíthetjük is előadóinkat: az 

Egyetemes Konvent felekezet- és nemzetmegtartó szolgálatát 100 év távlatából Dr Szatmári Emília, a 

sárospataki rendszeres teológiai és egyháztörténeti tudományok intézetének adjunktusa elemzi majd. 

Földváryné Dr Kiss Réka, a Nemzeti Emlékzet Bizottság elnökasszonya pedig bemutatja Ravasz László 

1920 – 1945 közötti munkásságát. Dr Gecse Géza, a Magyar Rádió és az ELTE Új- és Legújabbkori 

Egyetemes Történeti Tanszékének munkatársa pedig az 1918-as események előzményeit  és 

következményeit ismerteti.  Dr Karvansky Mónika vállalta felmenőink önazonosságmegtartó keresztyén 

szolgálatának ismertetését az ausztriai magyar református egyházi szolgálatok bemutatásával, majd 

vendégeink kerekasztal beszélgetés keretében szólnak  a lecsatolt egyháztestekröl.   

 

Kisfilmvetítés szerepel a nagy háború befejezésének centennáriumán a gyülekezeti szeretet- 

vendégség és dalos társasest keretében. Tisztelgőlátogatásunkra is sor kerül Dr Gyenge Imre sírjánál,  

mely 2004 óta immár hagyományos mozzata kétévenkénti hazatérésünknek. A félnapos kirándulásunk  

úticélja Magyarország nyugati határszéle lesz. Kőszegen körbejárjuk a történelmi hangulatú belvárost és a  

várat, ahol Jurisics Miklós kapitány védőseregével 1532-ben megállította a Bécs felé nyomuló török hadat. 

Útközben megállunk Bozsokon a szállóként működő Sibrik-kastélynál – ennek kapuja fölött 1637-es  

évszám olvasható és betérünk a hegyen épült Szent Vid-templomba, ahonnan azt a vízvezeték-rendszert 

védték egykor, amely Savariát, a mai Szombathelyt látta el a Kőszegi-hegység vizével.  

 

A sokéves anyagi keretekhez hasonlóan remélt összejövetelünkröl közelebbi tájékoztatást a húsvéti 

körlevelünkben küldünk. 

 

Áldott Karácsonyt és BÚÉK atyafiúi tisztelettel  
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