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KARACSONYI K0RLEVEL 2010

A Szovetseg Taggyiilekezeteinek es a

Nyugat-Europai Magyar Protestans Gydlekezeteknek

Kedves Lelkipasztorok, Gondnokok,

Presbiterek, Felugyelok es GyQlekezeti Tagok!

„Mert megjelent az elet, mi pedig lattuk, es bizonysagot teszunk rola es
hirdetjilk nektek is az orok eletet, amely azelott az Atyanal volt, most pedig

megjelent nekiink. Amit tehat lattunk es hallottunk, azt hirdetjiik nektek is. '' (1
Jan 1, 2-3)

Mi is, nyugaton elo magyar protestans keresztenyek ezeknek a tanuknak es

bizonysagot tevoknek a soraban allunk. Istentiszteleteinken anyanyelvunkon

hirdetjiik, amit „lattunk es hallottunk" . Milyen jo, hogy nem csupan a kepekre

kell hagyatkoznunk - mint emberek vizualis lenyek vagyunk, de egyben kepek altal

befolyasolhatok is! Milyen jo, hogy nem csak a hallasunkra kell hagyatkoznunk -

arra az erzekre, mely csak a vakoknal kifinomult es erzekeny, kulonben kevesse

megbizhato. Az „Ige testte lett" - a hallhato isteni szo lathatova valt^ Isten

szeretete testet oltott. Isten minket is megszolit Szentlelke altal. A betlehemi

gyermekben Istenunk felenk fordul, lathatoan kozel kertil hozzank, szava

kozvetlenQl csendul ftlltinkben- „En vagyok az Ot, az Igazsag, az Elet!" Csupa

nagybetuvel irva, mert hiszen Orola van szo - a lathatatlan es megkozelithetetlen

Istenrol, aki megis a jaszolban ember lesz es felvallalja sorsunkat - mert 0 a

megvaltonk es orok eletet adonk!
Bizony, nagy a karacsony csodaja! Ezt a csodat vagyunk mi is hivatottak hirdetni!

Szeretettel koszontom a Nyugat-Europai Magyar Protestans Gyulekezetek

Szovetsegehez tartozo gyillekezeteket, eloljaroikat es tagjaikat. Kivanom

elnoktarsaim neveben is eletukre, munkajukra, gyiilekezeteikre Isten boseges

aldasat! Gyumolcsozzon munkajuk a szerte Europaban, szetszortsagban elo magyar

protestans testvereink kozott. Legyen mindnyajunk szamara biztatas az 2011-es ev

igeje:

„Ne gyozzon le teged a rossz, hanem te gyozd le a rosszat a joval. ' (Rom 12, 21)
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A 2011-es terveink es mas erdekes idopontok-

Az idei 9. MAGYAR PRESBITERI KONFERENCIA temaja az imadsag. Szeretettel

hivogatunk minden presbitert es gyOlekezeti munkatarsat 2011. aprilis 15 -17 kozott

Burbach-Holzhausenbe. Meghivo reszletes musortervvel es jelentkezesi lappal kulon

megy a gyulekezetek lelkeszi hivatalaba.

Az Europai Magyar Evangeliumi Ifjusagi Konferencia 52. nagyheti talalkozojat

ugyancsak Holzhausenben tartja 2011 aprilis 16 - 21 kozott. Tovabbi informacio;
http://church, luthoran. hu/emeik

Iden keriil megrendezesre a 6. Magyar Okumenikus Konferencia Balatonszarszon, 2011

aprilis 26-majus 1kozott, az EPMSz, az EMEIK es aPax Romanakozos szervezeseben.

SZOVETSEGI KONFERENCIA es KOZGYULES 2011 szeptember 2 - 4 kozott lesz Becsben, a

becsi reformatus gyulekezet meghivasara. Szeretettel hivogatjuk a gyulekezetek

kiildotteit es lelkipasztorait es kerunk minden gyulekezetet, hogy tegye lehetove

legalabb egy kepviselonek a reszvetelt. A meghlvot es a jelentkezesi ivet a

husveti korlevelben kiildjuk. Tovabbi informaciok a Szovetseg honlapjan:

mv\v. credo-hu-we. org

A 2010-es T(lbingen-i Szovetsegi kozgyQles jegyzokonyvet mellekeljtik. Varga Pal

tQbingeni eloadasa es kepek a kozgyQlesrol letolthetoek a honlapunkrol, melyre

szivesen hivom fel a figyelmet: htpp://www.credo-hu-we.org.

Szeretettel a Nyugat-Europai Magyar Protestans Gyulekezetek Szovetsegenek

elnoksege neveben,


