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  Húsvétot ünneplő Atyák és Testvérek!   
 

Elnök-asszonyunk húsvéti elmélkedésével köszöntünk be a nagyhéten.  
 

Keresztyén szórványépítés a Kárpát-medencén túl 
címen készülünk a 21. század gondjait taglaló hittudományi tanácskozá-
sunkra. A szórvány sajátos témafelvetésével, a hit és hála jegyében a 
reformáció félévrezredes emlékévében erre 2017. július 13.–16. csütörtök 
d.u. – vasárnap délig kerül sor Csákváron. A nagy mértékben szórványo-
sodó keresztyénség/ reformátusság missziói célkitűzésünkkel fémjelzett 
útján csatlakozunk a protestantizmus jubiláris sorozatrendezvényeihez, 
mivel a nagy európai távolságok és gazdasági behatároltságunk miatt 
tevőlegesen aligha vehetünk részt gyülekezeteket megmozgató 
programokban. A  reformációban gyökerező múltunkat és jelenünket 
öleljük föl és közös európai távlatban keressük jövőképünkben a 
pásztorolás lehetőségét a magyar keresztyénségen belüli felekezeti és 
nemzeti önazonosságunk megtartásával 

 
 

http://reformacio.ma/#esemenynaptar 

  

 Ugyanakkor sor kerül a Vezetőségi Tanácskozásunkra, melyen áttekintjük az anyanyelvi ígeszolgálat Európát  

 átfogó tevékenységünket, feltérképezzük a nyugateurópai gyülekezeteink örömeit és gondjait. Ezzel a mintegy  
 továbbképző rendezvényünkkel építjük azt a kapcsolatrendszert, mellyel külhoni európai magyar gyülekezeteink az 
 Európába széttelepülő magyar reformátusok egyházi beépülését és megtartását szolgáljuk, serkentve a nyugateurópai  
 szórványreformátusok és a Kárpát-medencei  tömb-reformátusok közötti lelki vérkeringést.  
 

 Szeretettetel hívjuk és várjuk minden nyugateurópai magyar református és közös protestáns gyülekezet tagját,  
 kiváltképpen kérjük a gyülekezeti elöljáróink feltétlen megjelenését, hogy zsinat-presbiteri hagyományainkhoz híven  
 felelős döntéseket hozhassunk, de a Kárpát-medence tömbreformátusait is, akik vendégként tanácskozási joggal  
 vehetnek részt alkalmainkon. Csatolmányban és honlapunkon részletes tájékoztatást adunk az órarendelőzetesről és a  
 tudnivalókról (szállás/ellátás, anyagiak és Kárpát-medencei résztvevők kedvezményéről).   
 
 JELENTKEZÉSEKET honlapunk robotján http://nyemrlsz.newlights.info/ legkésőbb június 5. hétfő délig  
 Kérünk.  
 
 Áldott nagyheti elcsendesülést és húsvéti ünneplést kívánunk! 
 Atyafiúi tisztelettel és szeretettel                 Nürnberg – Lund – Hága 2016. Nagyhetében 
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