
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 

Federation of Hungarian Protestant Congregations in Western Europe 

Bund Ungarischer Protestantischer Kirchengemeinden in Westeuropa 

 

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET – 2021  
 

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem 
eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el 

minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Római levél 8,38-39)  

 

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Rendkívüli és rendhagyó körülmények között köszöntött ránk 2021-ben is karácsony 

ünnepe. A járvány miatt hozott szigorú rendeletek Nyugat-Európa szerte különbözőképpen 

emelnek válaszfalakat közénk. Bár ez a mi érdekünkben történik, mégis az ünnep idején 

még fájdalmasabb ezt az élethelyzetet megélni. Ezért is választottam a Római levél 8. 

fejezetének egyik igéjét, melyből igazi karácsonyi bíztatás és isteni ígéret hangzik felénk, a 

21. század járványsújtott világában karácsonyt ünneplők felé. 

Jézus Krisztus születése reményt és fényt hozott azok életébe, akiket oly sok minden 

elválasztott Isten szeretetétől. Karácsony üzenete, hogy Isten szeretete a mi életünkben is 

ledönti azokat a falakat, leveri azokat a zárakat, amelyek elválasztanak tőle és egymástól. 

Ha engedjük, hogy ez az első karácsonyon Krisztus Jézusban megjelent isteni szeretet 

áradjon ki az ünnep idejébe és az életünk hétköznapjaiba, akkor meg fogjuk tapasztalni, 

hogy a válaszfalak ledőlnek, a félelmek oldódnak, a békétlenség békességgé, a szomorúság 

örömmé, és még a hétköznapok is ünneppé válnak. Mert az a szeretet, ami Isten Fiában 

megjelent a világban, Jézus ígérete szerint velünk lesz és velünk marad a világ végezetéig.  

Ezt értsük egészen személyesen: a karácsonykor megjelent isteni szeretet végigkísér 

bennünket a földi élet vándorútján, annak végéig! Közben minden válaszfalat ledönt, 

minden mélységen átsegít, a félelmek és fájdalmak óráján még inkább kiárad, hogy 

felemeljen, vigasztaljon, bátorítson, erőt adjon.  

Mert ahogyan Pál apostol, úgy én is: meg vagyok győződve, hogy semmi nem választhat el 

minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 

 

Hálát adunk Istennek, hogy idén júniusban online formában megtartott Presbiteri és 

Ifjúsági találkozót nagy érdeklődés övezte, szeptemberben személyesen is találkozhattunk 

Visegrádon és megtapasztalhattuk a találkozás, az együttlét, az egymás erősítésének 

örömét. Isten megtartó kegyelmében bízva 2022 Virágvasárnap hétvégéjén és Húsvét 

ünnepének Nagyhetében tervezzük a Presbiteri és az Ifjúsági konferenciát, valamint 2022. 

szeptember 1-4 között a németországi Nürnbergben a Szövetségünk őszi találkozóját és 

közgyűlését. A 2022-es találkozóinkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és bízunk 

abban, hogy újra megtapasztalhatjuk ezeknek az együttléteknek áldásait.  

A Nyugat-Európai Magyar Protestánst Gyülekezetek Szövetségének elnöksége és 
választmánya nevében áldott karácsonyt, békés ünnepszentelést kívánok! Az új 

esztendőben az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek 
közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal!  

 Karvansky Mónika, elnök  

  

2021. Karácsonyán 


