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                                                                                      HÚSVÉTI KÖRLEVÉL 2006 
 
                   A Szövetség Taggyülekezeteinek és a Nyugat-Európai Magyar 
                   Protestáns Gyülekezetek Vezetőinek 
 
 
                   Kedves Lelkipásztorok, Gondnokok, 
                   Presbiterek, Felügyelők és Gyülekezeti Tagok ! 
 
                   Szövetségünk Elnöksége 2006 húsvétjára küldi ezt a körlevelet  a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetnek. 
                   Áldott és szép húsvétot kívánunk minden gyülekezetnek, ahol a feltámadás evangéliumát hirdetik és hallgatják! 
                   Hála legyen  Istennek azért, hogy idén is ünnepelhetünk és örvendhetünk egymásnak. 
                   Az Ige, amellyel köszöntjük a  magyar Gyülekezeteket az egész nyugat-európai diaszpórában így hangzik: 
                                „Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. 
                                  Jézus így szólt hozzájuk:  Hozzatok a most fogott halakból! „  (János ev. 21, 9-10) 
 
                   Ez a vers a Feltámadott és a halászó tanítványok húsvét utáni találkozása történetében olvasható, a János evangéliuma 21. 
                   fejezetében. A tanítványok a Tiberiás-tengernél vannak. Az élet nem áll meg – a feltámadás öröm-ünnepe után folytatni 
                   kell a munkát. Ezt teszik a tanítványok ebben a történetben, s ezt tesszük mi is, a húsvétot ünneplő és a húsvéti eseményekre  
                   visszagondoló mai tanítványok. Mi is „halászunk”, ember-halászok vagyunk  Jézus megbízása szerint. Nagy öröm 
                   számunkra is az, ha „megjelenik” az élő Jézus, köszönt minket, segít a munkában és ünneplésre hív minket. 
                   Erre a történetre is gondolva ünnepeljünk húsvétot - Jézussal és egymással! 
 
                   Örömmel értesítjük a Gyülekezeteket arról, hogy az idei „Presbiteri Konferenciára” sokan jelentkeztek és reméljük hogy a 
                   mintegy 50 résztvevő számára a találkozó témája: „Ismerd meg a Bibliát” gazdagodást és örömteli találkozást is jelent. 
                   Erről a találkozóról beszámolót olvashatnak majd az érdeklődők a honlapunkon. 
 
                   E körlevéllel már a nyári konferenciánkra tekintünk és erre hívjuk a gyülekezetek képviselőit, közölve a következőket: 
 
                   A Szövetség  idei konferenciája és közgyűlése augusztus 24-27. között a németországi LUDWIGSBURG-ban lesz. 
                   Itt találkoztunk már 2001-ben, amikor elfogadták tag-gyülekezeteink a Szövetség alapszabályát és megválasztották a 
                   gyülekezeteinket képviselő vezetőséget. Azóta Szövetségünk gyarapodott és idén is új tagok belépésére kerül sor. Az idei 
                   találkozó rendkívülisége abban fog állni, hogy a magyarországi református és evangélikus egyház egy-egy püspökét várjuk 
                   vendégként és előadóként a konferenciánkra. Ezzel lehetőség nyílik a kapcsolataink személyes megbeszélésére.  
                   Konferenciánknak ezt a bibliai mottót adjuk: „...hogy mindnyájan egyek legyenek”(Jn.17,21/a) 
                   Mi  a nyugat-európai magyar gyülekezeteink és a Kárpát-medence protestáns, történelmi  egyházai közötti felelős, testvéri 
                   kapcsolat kiépítését keressük, a tavalyi közgyűlésünk határozata értelmében.  
                   Sok szeretettel hívjuk e találkozóra a nyugat-európai magyar diaszpóra-gyülekezetek képviselőit, főleg a lelkipásztorokat és 
                   a felelős gyülekezeti munkatársakat! 
                   A Stuttgart közelében levő, ludwigsburgi „Jugendherberge”  könnyen megközelíthető repülővel, vonattal vagy autóval.  
                   A stuttgarti magyar gyülekezet közbenjárására, a következő árakat kaptuk- csütörtök estétől – vasárnap délutánig       
                    ( szállás és teljes ellátás az egész időre !)  EURO 90.- a kétágyas szobában és EURO 110.- az egy-ágyas szobában. 
                   Ez rendkívül kedvező ár és már ezúton köszönet illeti  Gémes Katalin nagytiszteletű asszonyt a helyfoglalásért. 
                    
                  Fontos: Kérjük a jelentkezést pontosan, éspedig:  2006 június 15.-ig!  Mellékeljük a jelentkezési ívet. 
                    
                  Részletes tárgysorozatot a találkozó közgyűléséről a Szövetség honlapján olvashatnak  az érdeklődők és a résztvevők ez év 
                  májusától. Addig a vendéglátó Stuttgarti Magyar Protestáns Gyülekezet presbitereivel kialakítjuk a műsort. 
                  Tájékoztatásul  már itt  ismertetünk  egy műsor-tervet: 
 
                   2006 aug. 24. (csüt.) – érkezés délután,  vacsora 18.00 órakor  
                                                         este: ismerkedés,  a műsor megbeszélése, áhítat   
                             aug. 25. (pén.) – délelőtt : előadások  és azok megbeszélése 
                                                      -  délután: küldött-közgyűlés  / ebéd-szünetben: a Ludwigsburgi Kastély megtekintése ?/  
                                                      -  este: műsor a helyi szervezők javaslata szerint  / esti áhítat 
                             aug. 26. (szo.)  – délelőtt a küldött-közgyűlés folytatása és tervezés a jövőt illetőleg 
                                                         délután: város-nézés Stuttgartban / este esetleg kultúr-műsor / 
                             aug. 29. (vas.) -  délelőtt: közös istentisztelet a helyi magyar gyülekezettel  
                                                         ebéd után: hazautazás  
                      Remélve, hogy ismét szép számban találkozunk idei konferenciánkon is, Isten áldását kívánjuk valamennyi gyülekezet 
                      életére és munkájára:  
 
 
                      Varga Pál lelkipásztor                                 Jaskó Irén, vegyész                                                        Gémes Pál lelkipásztor 
                               elnök                                                             titkár                                                                                 társ-elnök 
                                                                                                                                 
 
                     P.S.: Kérjük a gyülekezetek felelős Vezetőit, hogy  adják tovább e körlevelet és ismertessék a gyülekezetek tagjaival a  
                              Szövetség HONLAPJÁNAK pontos címét:   www.credo-hu-we.org 
  
 
 
 
 
 
 




