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lgen tisztett K6pvisel6 Ur/Asszonyl
Nagy szeretettel koszontjuk a 2018 as vdlasztdsok utani ul parlament c k us elsd adventlen a mintegy

negyvenezer fdt sz;m

ild K;rpdt

rnedencei, valarnint a nyugat eu16pai sr6rvdnyban dld magyar reformitus

presbterek nevdben Kordbbi gyakoratunkat kavetve koszontluk 0nt, mint fee6s tiszts6get vise6
k6pv se 6t. N/legkoszcnluk aktiv szo gi atit a torvenyes rend form; isaban es a b6k6s epitkez6s h;tterenek
biztositisaban.

lsten rdnt h;dva ernl6kezl]nk meg arro, hogy sok beketensegt6 szenved6 vljg!nkban
Magyarorsz;g megmaradhatott ebben az dvben is biztonsigos, enyagilag gyarrpodo nemzeti kozoss6gnek
Hilara ndit az a kor! mdny s, hogy kiegyensi yozott kapcsolatot ipo hatunk a szoms26d nepek kozt 6 6
magyar nemzett:rsa nkka s, akknek akohelyukon maradasit ds denttdsuk megdrzds6t az 0nak fee6s
dont6seile ent6s mertdkber e dsegitettek Ebbdl a munkabo salitos eszko2e ve 6s kapcso atrendszer6vel
a Magyar ReformStus Presbiteri Szovetsdg s gyekszik kivenni rdszdt Hat;rokon itive aj egyuttrnrlkod6s
rendszert alakitott!nk ki es Szovets6gunk folyd raut, a PRESBTERT a kLlhoni reformitus egyhiz
kozassegekhe2 t6ritesrnentesen lutt.tj!k e
Nagy nemzet kozoss6gunk he y kis kozoss6ge t jelentik

. fr vrkb.n, vjrosokbrn

eld 6s tev6kenyked6

templomi gy! ekezetek, ameyeknek k6pvisel6 testuetei a pre5bteriumok. Az 6 r.lunkiijuk e dsegitdse,
osszehango isa a Szovets69unk ka det6se. Az orszdgos negy cElokhoz igazodva tdmogatj!k a modern vdrasak
e5lolvok programokat es szdmunkra s fontos drl6k a gyermekeket nevel6 r5. id.
Leve ankben a megszo it:s felett rbv d kile entest az Ur ldzus Knsztus nrondta, akinek szuleteset a
kereszty6n vileg az elkavetkez6 id6ber tjnnep i. Ez a piratlan horderel( k je entes b zony;ra
megrnoso yogt.to vot annak delen a hata mas Rdmai Biroda omnak egy t;voli szeglet6ber tevdkenyked6
v;ndortanit6 szaj;bol...65 bizony,ra megmoso yogtato ma s annak a s2im:r., .ki nem igytekntrd, mnt
sten sremdlyre, ak nek val6ban hata m6ban is d megtenni, an t felkin: t Az e mLrt ketezer dv azonban
megrnLrtatta, hogy ez a k je entes :tliirta egesz Eu16pjt, sdt azon messze tLr az eg6sz fo dkerekseget, e hatott
a legtivo abb v6gekre s, ;tforma va Eurdpa n6pe nek gondo kodis;t, poltikai berendezked6s6t,
hdtkoznaplalt ds unnepeit. Eur6p. keresztyenne ert lg! lutclr e : dmarpto o,crkhez is nz oromhir, ds
Eurdpaban az es6k kozt alakult meg a keresztyen magyar a am A torteneem vharalban 6rzte hit6t, s
egyber ELrropa ke eti v6d6b;styijakent s szo galta .z egesz kontinens kdzossdgdt

Azal€l.fert kjeent6sbentobbmntapLrszt:vegetiis,detobbmdgahedonstad6zsa6sn6
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Korunk embere az anyagi lavak bdsigdben
e6rn a bo dogs6got. .ldzus tumutat ezen 6s fekin6lta a
',teli
teremt6s rendbe vad v sszailleszked6s cletosegFl OromunIre szcga hogy Alkotm;nyunk, riint
alaptorv6ny ezt az 6rtekrendet tukrazi

Ezekke a gondoatokka kivanurl Onnel ps 5zeretternel ilyen e/etet es bdsdqea koz6rdekij
s2l] g; atihoz pedlg stent6 va o bo csesseget 6s sze ids6get a kovetkez6 esztend6bEn sl

(erem, logadja szereny al;nd6k!nkk6nt
legfrissebb sz;m;tl
Budapest, 2018. karicsony havdban,
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