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A Szovetscg Taggyulekezeteinek es a
Nyugat-Europai Magyar Protestans Gyiilekezeteknek

Kedves Lelkipasztorok, Gondnokok,
Presbiterek, Feliigyelok es Gyiilekezcti Tagok!
„Egyenesedjetekfel, es emeljetekfelfejeteket, inert kozeledik a megvdltdsotok," (Lk21,28)
Advent masodik vasarnapjanak az igejc ket reszbol all: Az elso cselekvesre szoh't fel
minket, a masodik pedig eppen az ellcnkezot keri toliink, u.i. a nyugodt es csendes
varakozast. Az elso resz testiink megmozgalasaval a lelkunket szeretnc tespedtsegbol,
elesettsegbol, fclclcmbol felrazni. Aki fejet felemeli, az meglatja a kbrnyezetet, meglatja a
masik arcdt, az cszreveszi a feleje scgfto szandekkal kozeledot. Ellenkezo esetben bizony
csak a maga nyomorusagat latja, nem eszleli a fcleje nyujtott kezet. Tchat: Felemelt fejjel,
nyitott szemmel lassuk meg a felenk kozcledcit. aki nem akarmit igerget. hanem
„megvaltasunkat" hozza: Isten Fiat, Jezus Krisztust. A mindennapi nyomoriisagainkbol,

megkesercdettscgunkbol, bunos bcklyoinkbol onerobol nem szabadulhatunk - az 6
segftsegere szorulunk. Fejiinket felemelve, szcmunket kinyitva fesziill vdrakozassal
tekinthetunk a jovobe, mely szamunkra Isten kozclseget, megbocsdtd szeretetet es az
udvbsseget jelenti. Ez lehet iden is nekiink advent - eroforras az cloltiink alio munkahoz, a
jovo kihfvasaihoz.

Szeretettel koszontbm a Nyugat-Europai Magyar Protestans Gyulekezetek Szbvetsegehez
tartozo gyiilekezetcket, elbljardikat es tagjaikat. Kfvanom elnoktarsaim neveben is eletiikre, munkajukra. gyiilekezeteikre Isten boseges aldasat! GyUmolcsdzzon munkajuk a szerte
Europaban, szetszdrtsagban elo magyar protestans testvereink kozdtt.
Legyen mindnyiijunk szamara biztatas az 2013-as ev igeje:
„Mert nincsen ilt maradando vdrosunk, hanem az eljovendot keressiik." (Zsid. 13,14)

Rovid Hi'rek

♦

Idei. revfiilopi Kozgyulesiinkbn Bblcskei Gusztav reformatus esFabinyTamas evangelikus
piispokbkkel volt talalkozonk. akik mindkctlcn kifejeztek a magyar protestansdiaszporamunka Ibntossagal es lamogatasi szandekukat. Igerctcl kaptunk arra, hogy gyiilekezcteink az
alkalmankenl kikiildotl mellelt, kerhctnck tbbbeves kikuldetcsre is lclkipasztort - do annak
munkajahoz maguknak is kell anyagiakban is hozzajarulniuk. pi. a lakas bizlosflasaval, stb. A
liazai cgyhazak kbtelcznek magunkat a lelkesz fizetesere es visszatereskor a hazai szolgalatba
valo visszavetelere.

♦

Ez ev szcptembereben jogi szemellye valta Nemetors/.agi Magyar-ajkii Protcstans
Gyiilekezetek Szovetsege Egyesiilet. mclvnek I'eladata a N«5met Protestans Egyhaz-ldl (EKD)
magyar munkara kapotl anyagi lamogatas elosztasa a laggyiilekczetek kozott, ill. lelliasznalasa
lelkeszek alkalmazasahoz. Elnoke Varga Pal lelkip;isztor. Ulm. Az Egyesiiletet tamogatja a
Magyar Rcformatus Egyliaz Egyelemes Zsinata es a Magyarorszagi Evangelikus Egyhaz is.
♦ Oktober 8-ana magyar kormany meghivasara masodszorra ull ossze Budapeslen a Magyar
Dias/.pora Tanacs, mclynek cclja a nyugali magyardiaszporaban mukodo egyhazi es civil
szcrvezeteket 6sszefog:isa es megsegi'tese. Iden foleg a kiilloldon talalhato magyarertekek
megmentese. felkutatasa. katalogizalasa allt a kozeppontban. Szovclsegiinkcl Gemcs Pal elnok
kepvisclle.
A 2013-as tervcink es mas erdekes idopontok:

All. nyugat-europai magyar presbiteri konferenciankra szcreteltcl lifvjuk a gyulekezelek vezetoit
es erdeklodo tagjait. Talalkozonkat ismet a nemelorszagi Burbach-Holzhausenben tarljuk. A 2013-as
evi konferenciank ideje: marcius 22-24. (pentek estetol vinig-vasarnap delig), temaja: a lclkigondozas.
Eloado: dr. Kaszo Gyula ref. lelkipasztor. a budapesti KRE HTK adjunktusa. A meghi'vol 6s a
jelentkczesi lapol csatolva kuldjuk.

Az Kuropai Magyar Evangcliumi If jusagi Konferencia 53. nagyhcti talalkozojat ugyancsak
Holzhausenben tartja 2013 aprilis 24-i kczdettel a nagyliiilen.
Tovabbi informacio: http://cliiircli.liillicran.hu/cnieik

A SZOVETSEGI KONFERENGIA 6s KOZGYULES 2013 szcpl. 5 - 8-ig lesz Svedorszagban, a
Tangagorde-i gyiilckezetei udulobcn. Szerctcttcl hi'vogatjuk a gyulckczctek delcgatusail cs
lelkipasztorait es keriink minden gyiilekczelcl. hogy tcgye lehctdve legalabb egy delegatusanak a
reszvetelt. A meghi'vot es a jclcntkczesi l'vet a hiisveti korlcvelben kuldjuk.

Szcretettcl a Nyugat-Europai Magyar Protestans Gyulckczctek Szdvclscgenek clndkscgc neveben.

