
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2017. május

A MEÖT közelgő eseményei:

Május 3. szerda 13.00: Elnökségi ülés

Május 4. csütörtök 10.00: Reformációi  mini  kon-
ferencia,  Theologiai
Szemle Szerkesztő Bi-
zottság

Május 8. hétfő 12.00: Teológiai  és  Keresz-
tény  Egység  Bizottság
ülése

Május 10. szerda 15.00 Október  a  Reformáció
Hónapja bizottsági ülés

Május 11. csütörtök 10.00 Kihelyezett  Theologiai
Szemle Bizottsági ülés,
Pünkösdi Teológiai Fő-
iskola

Május 18. csütörtök 10.00 Egyház és Reformáció
c. konferencia

Május 22. hétfő 12.00 Kihelyezett Missziói Bi-
zottsági ülés, Dabas

Június 1. csütörtök 14.00 Elnökségi ülés

Június 1. csütörtök, 15.00 Pünkösdi Zenés Vigília

Én azt gondoltam…

Én azt gondoltam, hogy már tiszta vagyok,
Ég bennem a hűség a Megváltó iránt,
Hogy fehér ruhám van, és az dicsőn ragyog,
Hogy a bűn felett már Jézus bennem Király.

Én azt gondoltam, hogy alázatos vagyok
Szelídlelkűségem nekem a legtöbb van,
Szavaim mind-mind alázatos hangok
És így élek lelki életet az Úrban. 

Én azt gondoltam, hogy mindenkit szeretek,
Sokat imádkozok, Bibliát olvasok,
Rosszat nem mondanak reám az emberek,
Tehát mindenképpen én nagyon jó vagyok.

Igen, így gondoltam, de csak gondolat volt,
Addig, míg az Ég Urával nem találkoztam,
Megmondta, hogy bennem a tettetés honolt
S én sírva, zokogva karját megragadtam.

Boldog lettem Benne, és már nincs jóságom,
Csupán az Úr Jézus egyetlen értékem.
Hadd kérdezzem testvér, neked van jóságod,
Vagy el van temetve a Krisztus vérében?

Tőtős János



Hírlevelünkbe az április havi áhítatokat

Imre István Zoltán
református lelkész

írta

„… keressék az Istent, hátha ki-
tapinthatják  és  megtalálhatják,
hiszen  nincs  is  messzire  egyi-
künktől  sem;  mert  őbenne
élünk,  mozgunk  és  vagyunk.”
(ApCsel 17,27-28a.)

Lényünk legmélyén valamennyien kereső és Istenre
nyitott emberek vagyunk. Keressük Istent és a Vele
való  egészen  személyes  kapcsolatot.  A fenti  ige
alapján nem is lehet ez másként. Teremtőnk belénk
helyezte az iránta való vágyakozást. Az ember pe-
dig elindul egy belső utazásra. Elindulsz te is, elin-
dulok én is. Utak vezetnek Istenhez. Az utak külön-
bözőek, akár nagyon szerteágazóak lehetnek. Sőt,
az egyes embernek a saját útja is állandó átalakulá-
soknak van kitéve. Nincsenek receptek. Ahogyan lát
az ember, olyanná válik meggyőződése, hite, világa
és Isten-kapcsolata. Ez azt is jelenti, hogy mindent
saját előítéleteink és élettörténetünk alapján a ma-
gunk képére és hasonlatosságára alakítunk.  Kivá-
lasztjuk azt, ami számunkra fontos, és olyan kontú-
rokat adunk az életnek, amely nekünk megfelel. Így
van  ez  élethelyzeteink,  körülményeink,  kapcsolat-
rendszereink, sőt istenképünk és világnézetünk te-
kintetében is. Mivel  „Istent még senki nem látta”, a
róla való elképzeléseink sokfélék. Az egyéni tapasztalás és a tanult kulturális gondolkodás alakította ki

azt az istenképet, ami megjelenik bennünk, gondolatainkban, min-
dennapos életvitelünkben.

Gyakran gondolok arra,  hogy félreértettük  Istent.  Őt  is  saját  ké-
pünkre formáltuk, és elvárjuk, hogy mindenki más a mi nyomvona-
lunkon, a mi istenünket, a mi elképzeléseink szerint keresse, sőt
kövesse is. Pedig őbenne élünk, mozgunk és vagyunk mindnyájan.
Kivétel nélkül. Ki-ki a maga módján. Ő pedig nincs messze egyi-
künktől sem. Talán soha nem is volt.  Az igében említett keresés
nem szükségszerűen feltételezi az elvesztést. Nem veszíthettük el
Őt; mindig is ott volt és ott van, egészen közel hozzánk, csak oly-
kor mi nem érzékeljük az utat felé. Kutatunk utána, tapogatózunk a
sötétben, pedig kéznyújtásnyira van az Örökkévaló. Nem is lehet Ő
soha máshol, csak közel hozzánk.



Bár jóleső érzés megnyugodni ebben a tudatban, mégis feltörnek további kérdések: ha Isten bennem,
akkor hogyan tudom megismerni? Miként lehet Őt megtapasztalni és teret engedni Neki magamban?
Mit tehetek én ezért? Egészen konkrétan, hogyan bonthatom le egóm gátjait, hogy Isten érvényre jus-
son bennem? Ha viszont Isten nem lakik bennem, akkor hogyan ismerhetem meg a rajtam kívüli Is -
tent?  Hogyan  hangolódha-
tok rá?

Ezekre  válaszolni  megint
csak  külön-külön  tudunk.
Magunkba nézve, a magunk
módján és hitünk szerint ke-
reshetjük  a  megoldást.  Jé-
zus a hitkérdésben  nagyon
megengedő  volt,  hiszen
sokszor mondta: „legyen ne-
ked a te hited szerint”, ezzel
elismerve, hogy nagyon kü-
lönböző,  azaz  egyéni  lehet
a hit. Valamennyiünknek se-
gíthet  az,  ha  alapvető  kér-
déseket  tisztázunk.  Olyan
kérdéseket,  amelyek  túl-
mennek  a  mindennapi  ke-
nyérgondokon és a szemé-
lyes élettörténet szintjén. Ki
vagyok  én  valójában?  Mi
motivál engem? Kényszerűség, szükségszerűség vagy szabadság hajt arra, hogy önmagamat kibonta -
koztassam mások javára? Mi felé vonzódok? Mi az irányultságom? Mitől jövök tűzbe, miben érzem a
szenvedélyességet? Mi történik akkor, amikor harmóniát és belső békét tapasztalok? Mi az, ami kiváltja
bennem az alkotó csend és a szolgáló szeretet természetes áramlását?

Amikor Isten-keresésünkben fény derül utunkra, ha megfelelő választ találunk valamely kérdésünkre,
akkor örömmel nyugodhatunk meg abban a tudatban, hogy jó az irány. Ilyenkor rácsodálkozhatunk ar-
ra,  ahogyan szanaszét  heverő élet-darabjaink ellenére mégiscsak egybe rak,  a  különféle  széthúzó
erőkkel dacolva pedig egyben tart az egy szerető, áldó és gondviselő erő. Mert Benne vagyunk mindig;
hisz nem is lehetünk másutt: csak Benne. Létünk nem önmagunkban, hanem Őbenne van elrejtve. A
legjobb helyen. Biztonságban. Minden jelenlegi esetleges forma ellenére és bármely helyzet dacára.
És Isten mindig megtalálható. Mert bár egyéni utakon haladunk, de mindnyájan Istentől, Istenből, Isten
által, Isten felé.

„Rászedtél Uram, és én hagytam hogy rászedj” (Jeremiás 20,7.)

Néha úgy tűnik, hogy én irányítom s ura-
lom napjaim alakulásának dinamikáját, és
sikeresen  fenntartom  a  kedvemre  való
életrendet.  Olykor  viszont  egyértelmű,
hogy  nincs  semmi  lehetőségem  kontroll
alatt tartani a változó folyamatokat. Csak
tétlenül  tudomásul  veszem,  hogy életem
tőlem  függetlenül  egy  jól  meghatározott
irányba  halad,  s  az  életrend  érthetetlen
módon alakul nélkülem, de mégis értem.

Szenvedélyes  és  őszinte  kifakadásában,
talán Jeremiás is feltette a következő kér-
déseket: Csakugyan szabad lény az em-
ber? Tényleg önként választ? Saját akara-
tának szabadságában  vállalja  életfelada-



tát, vagy pedig elfogadja a szükségszerűség nyújtotta lehetőséget? És vajon nincsen-e határozott oka
annak, hogy több lehetőség közül miért éppen azt választja, amit választ? Miféle belső kényszer indítja
az embert arra, hogy úgy döntsön, ahogy éppen dönt? Mi ez az egész Istenem? Magamra maradtam,
úgy érzem becsaptál, rászedtél engem!

Jeremiás életében a magány több szinten is megnyilvánult: elszi-
getelődött az emberektől, aztán barátai, ismerősei szembefordultak
vele,  és ráadásul  Isten is „rászedte”,  „elhagyta”.  Pedig Jeremiás
nem tolakodott, hogy próféta legyen, sőt védekezett, ki akart térni,
dehogy akart ő Istennek a bizonyságtevője lenni. De hiába mene-
kült, mert megragadta őt Isten, és nem vonhatta ki magát. Így útja
a  legmélyebb  emberi  gyengeségekbe  vezette  őt,  és  kinevetett,
megvetett, bolondnak nyilvánított lett. Tudta viszont, hogy Istenhez
fordulhat.  Az  igében  nem  vádbeszédet  tart  Isten  ellen,  hanem
őszintén megfogalmazza mindazt, ami bántja. Nem próbál szépíte-
ni a dolgokon, sem finoman fogalmazni, hisz így is lehet Istennel beszélni.  Ilyen bizalmasan. Nézd
Uram, a te ügyedért fáradozom, de úgy érzem nincs áldás rajta, sőt, csak bosszúságot okoz, nem hisz-
nek a beszédnek, gúnyolódnak és kitaszítanak. Miért?

Talán mert minden ember, akit Isten valamilyen szerepre jelöl ki, ezt a magányos utat járja. Aki vállalja
Isten és az emberek ügyét, időnként kénytelen vállalni a perifériára szorulást és az embertelenséget.
Olykor egyedül maradunk, s ez elkerülhetetlen. Benne van a sorsunkban. Életfeladatunk betöltésének
folyamatában  időszakosan  megéljük  mi  is  a  Gecsemáné-kerti  elhagyatottságot,  Nagycsütörtök  és
Nagypéntek fájdalmas, kietlen és könyörtelen magányát, a csaknem embertelen magatartást. Mert bár
társas lények vagyunk, mégis vannak utak, amelyeken olykor egyedül haladunk. Amikor meghalljuk a
belső hangot,  amikor elkezdjük járni  sajátos utunkat,  akkor egészen biztosan magunkra maradunk.
Benne van a pakliban, hogy aki komolyan veszi életfeladatát az csalódhat, átélheti a meg nem értést
vagy a félreértettséget. Az életfeladat elfogadása szenvedést, olykor téves indulást, de elakadást és to-
vábbi kellemetlenségek lehetőségeit  is magában hordozza. Nem is lehet ez másként.  A kérdés az,
hogy felvállaljuk-e? Végigjárjuk-e?

Végül egy dologban még biztosak lehetünk: minden állapotunkban mindig ott van Isten. Közelében
minden új tartalmat és értelmet kaphat. A bénító magány feloldódik, és gyógyító egyedüllétté szelídül.
Lehet, hogy egyedül vagy, de nem vagy már magányos. S az az Isten aki rászedett téged, kitart mellet -
ted bármi áron!







Egyház és Reformáció Konferencia ― előadás vázlatok:

1. Reformációk, felekezetek, politikai kultúrák Európában
(Dr. Korányi András rektor-helyettes, Evangélikus Hittudományi Egyetem)

A 16. századi reformátori mozgalmak mélységében járták át az európai keresztény civilizációt. Miközben a vallá-
si, egyházi és hitbeli kérdésekben a sokszínűség ellenére is számos alapvető egyezés mutatkozik a reformátori
tanításban, a társadalmi-politikai és kulturális beágyazódásban fontos különbségeket figyelhetünk meg az egyes
irányzatok  között.  Milyen  jellegzetességekben  hatott  a  korabeli  Európa  politikai  széttagoltsága,  megerősödő
nyelvi-kulturális diverzitása a reformációra? Milyen máig ható következményei lettek a kereszténység ekkor kiala-
kuló felekezeti tagozódásának? Hogyan hatott mindez az újkori Európa története folyamán kibontakozó nemzeti
és világnézeti eszmélődésre? A reformáció 500 éves jubileumi évében a kezdetektől máig ható, formáló erők át -
tekintése nemcsak a múlt, de jelen világunk alaposabb megértésében is a segítségünkre lehet.

2. Törekvés az egyetlen egyház felé
(Dr. Kránitz Mihály dékán, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar)

Krisztus egyetlen egyházat alapított, mégis több egyházról beszélünk. Közös Credónkban megvalljuk az  „una,
sancta, catholica et apostolica ecclesia” valóságát ― s ezen immár kétezer éve nem kellett változtatni. Melyek az
egyházi létezés fontos elemei és mikor beszélhetünk krisztusi egyházról, melynek az alapjai az apostoli korra ve -
zethetők vissza? A reformáció eltérő egyházi felfogást is hozott, mely akkor nem tette lehetővé a fogalmak tisztá -
zását. Ma az ökumenikus párbeszéd útján az egyházak Krisztus egyetlen látható közösségének az elérésére tö-
rekszenek.

3. Hit és hatalom. “...a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”
(Ungvári Csaba rektor-helyettes, Pünkösdi Teológiai Főiskola)

A középkori nyugati kereszténység egységének egyik pillére a pápai primátus volt, amely a reformáció során
megkérdőjeleződött, majd annak következményeképpen felbomlott. Az öt  sola római egyházzal szembeni meg-
hirdetése annak “lelkek feletti” hatalmát kérdőjelezte meg. A római egyház eddigi kizárólagos tekintélye megszűnt
a politikában és a közéletben, mert a hit evangéliumának újrafelfedezése egyben a keresztény szabadság arany -
bullájának meghirdetését is  jelenti.  Az egyedül  a Szentírás;  az egyedül  hit  által;  az egyedül kegyelemből;  az
egyedül Krisztus; és az egyedül Istené a dicsőség olyan hitkiáltvány volt, amely mentén nem csak új gyülekeze-
tek alakultak, hanem a régi egyházban is visszafordíthatatlan reformfolyamatokat katalizált. Vajon milyen aktuali-
tása lehet korunkban az öt solának? Vajon milyen kiáltványt írnának a reformátorok korunk katolikus és protes-
táns felekezeteivel, egyházaival szemben?

4. Mit kezdjünk ma a Reformációval?
(Köntös László főjegyző, Magyarországi Református Egyház)

Ez a kissé provokatív cím arra utal, hogy a Reformáció-érzelmezések történetében 2017. a korábbiakhoz képest
teljesen új helyzetben találja a nyugati keresztyénséget. Míg korábban a keresztyén felekezetek többnyire egy-
máshoz  viszonyítva  értelmezték  önmagukat,  addig  mára  az  egyházias  keresztyénség  brutális  térvesztésével
megjelent egy új viszonyítási pont, a „világ”, ahonnan nézve a keresztyénség egésze, minden korábbi törésvonal
ellenére, egy platformra kerül, s amely nézőpont a Reformáció-értelmezések történetén belül is új kihívást jelent.
A kérdésem az, hogy a ma domináns korszellem tükrében milyen érvényes üzenete lehet a Reformációnak.
Van-e egyáltalán ― az ismert közhelyeken túl ― a Reformációnak az egyháziasság körein kívülre is szóló aktuá-
lis üzenete?

5. Az 1848: XX. törvénycikk jelentősége
(Bereczki Lajos rektor-helyettes, Baptista Teológiai Akadémia)

A reformációt követő századokban folyamatos küzdelem zajlott a vallásszabadság megvalósításáért. Így volt ez
hazánkban is. Egy mérföldkő volt ezen az úton az 1848: XX. törvénycikk, amely „A vallás dolgában” megnevezést
kapta. Ebben először mondták ki:  „E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve, különbség
nélkül, tökéletes egyenlőség és viszonosság állapíttatik meg.” Az előadásban szó lesz az előzményekről, a törvény
létrejöttének hátteréről, az egyházak elképzeléseiről és a vallásügyi törvény végrehajtását célzó törekvésekről.

6. A metodista bibliaértelmezés a reformáció tükrében és a mai ökumenikus összefüggésben
(Csernák István, volt szuperintendens, Magyarországi Metodista Egyház)

A reformációban a Biblia újra a keresztény hit és az élet egyedüli zsinórmértékévé vált. Az anglikán egyházon be-
lüli metodista ébredés 200 évvel a reformáció után továbbvitte ezt a gondolkodást. John Wesley hermeneutikájá -
nak négy alapgondolata van: Biblia, tradíció, tapasztalat és értelem, (a Biblia elsődlegességét mindig is hangsú-
lyozva). Ezeket később „hermeneutikai négyszög”-ként is idézik. Mi az, amit ma tanulhatunk a Bibliáról való gon-
dolkodás, bibliaértelmezés tekintetében a 16. századi reformáció és a 18. századi metodista ébredés történeté-
ből? Milyen lehetőségeket ad a mai ökumenikus bibliaértelmezés az egyházak közötti szeretetközösség erősíté-
sére?



ÖKUMENIKUS LELKÉSZI/MUNKATÁRSI KONFERENCIA

RÉVFÜLÖP, ORDASS LAJOS OKTATÁSI KÖZPONT, 2017. jún. 19-jún. 23.

„Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” (János 20,21.)

Az egyház (gyülekezet), mint missziói közösség

Hétfő 16.00-tól érkezés, szoba elfoglalása

18.00 Vacsora

19.00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, református lelkipásztor,

az erdélyi pszichoterápiás szenvedélybeteg-gondozás megteremtője

Kedd 8.00 Imaközösség – Szeverényi János lelkipásztor, a MEE országos missziói lelkésze

8.30 Reggeli

9.15 Igetanulmány – Nemeshegyi Dávid, rákoshegyi baptista lelkipásztor

10.00 Szünet

10.30 Előadás: Az egység kérdés az egyházban – Dr. Bijoy Koshi,

az Interserve Nemzetközi Igazgatója. Tolmácsol: Dani Eszter,

református lelkipásztor, a MRE Missziói Irodájának vezetője

12.30 Ebéd

16.00 Csoportfoglalkozások

18.00 Vacsora

19.00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, erdélyi református lelkipásztor

Szerda 8.00 Imaközösség – Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor, az MPE alelnöke

8.30 Reggeli

9.15 Igetanulmány – Nemeshegyi Dávid, rákoshegyi baptista lelkipásztor

10.00 Szünet

10.30 Előadás: A missziói közösség a társadalmi különbségek áthidalásában –

Dr. Bijoy Koshi

12.30 Ebéd

16.00 Csoportfoglalkozások

18.00 Vacsora

19.00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, erdélyi református lelkipásztor

Csütörtök 8.00 Imaközösség – Gyurkó József metodista lelkipásztor

8.30 Reggeli

9.15 Igetanulmány – Dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkipásztor

10.00 Szünet

10.30 Előadás: A misszió holisztikus megvalósulása – Dr. Bijoy Koshi

12.30 Ebéd

16.00 Csoportfoglalkozások

18.00 Vacsora

19.00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, erdélyi református lelkipásztor

Péntek 8.00 Imaközösség – Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor, a BTA docense

8.30 Reggeli

9.15 Igetanulmány – Rozgonyi Botond PTF tanszékvezető tanára

10.00 Előadás: A gyülekezet a világban – Dr. Garádi Péter,

az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnöke

11.15 Úrvacsorai istentisztelet – Dr. Hecker Frigyes metodista lelkipásztor

12.30 Ebéd – Elutazás

Csoportvezetők: Szeverényi János, Prókai Árpád, Pintér Imre, Gyurkó József, Nemeshegyi Zoltán.



ÖKUMENIKUS LELKÉSZI MISSZIÓI KONFERENCIA

Időpontja: 2017. június 19-23. (hétfő vacsorától péntek ebédig).

Helye: Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

8253 Révfülöp, Füredi u. 1. Tel: 87/464-107; e-mail: revfulop@lutheran.hu

Témája: Az egyház (gyülekezet), mint missziói közösség.

„Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” (János 20,21.)

A jelentkezők elhelyezése 1-4 ágyas szobákban lesz a konferenciaközpontban. Ha az elhelyezéssel kapcsolato-

san külön kérés van, pl. együtt szeretné az elhelyezést valakivel/valakikkel, kérjük, jelezze a megadott rovat-

ban, hogy a szállásbeosztásnál – bizonyos korlátokon belül – kérését figyelembe vehessük. A helyszínen már

nehézkes a változtatás. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.

A részvételi hozzájárulás összege a teljes konferenciai időre, amely szállást és napi háromszori étkezést foglal

magában változatlanul 14.000,- Ft/fő, függetlenül attól, hogy elhelyezése hány ágyas szobában történik. Je-

lentkezéseket csak a konferencia teljes időtartamára és a beérkezés sorrendjében van módunkban elfogadni.

Jelentkezési határidő: 2017. június 6.

A jelentkezési lapokat a MEÖT „Ökumenikus Missziói Konferencia” 1117 Budapest, Magyar tudósok körút-

ja 3. címre kérjük visszaküldeni, vagy faxon a 371-26-91-es fax számon, vagy e-mailben az oikumene@meot.hu

címre.

A jelentkezés elfogadásáról visszajelzést küldünk, ugyanakkor mellékeljük majd a befizetési csekket is, amely a

teljes konferencia költségére vonatkozik. Helyszíni befizetéseket a konferenciatelep nem tud elfogadni. Gya-

korlati kérdésekben felvilágosítást levélben a fenti budapesti címen, e-mail-en az oikumene@meot.hu címen,

valamint a 371-26-90-es telefonon lehet kérni munkanapokon 9-16 óra között, pénteken 9-től 14 óráig. Honlap:

www.meot.hu.

A tartalmi kérdéseket Nemeshegyi Zoltán várja a 06-20-886-0205-ös telefonszámon.

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI MISSZIÓI KONFERENCIA

Révfülöp, 2017. június 19-23.

J E L E N T K E Z É S I  L A P

Név/nevek

Felekezet

Lakcím
(irányítószámmal)

E-mail

Telefon
(körzetszámmal)

Születési hely, idő
(IFA bevallás miatt)

Szálláshely
(Kivel lakna együtt?)

Megjegyzés



A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Bizottságainak
2017. év tervezett programjai:

➢ 2017. január 15. vasárnap 18 óra Ökumenikus Imahét, országos nyitó istentisztelet Kálvin tér 
➢ 2017. január 16. hétfő 13 óra Felügyelő Bizottsági ülés
➢ 2017. január 28. szombat 10-15 óra Világimanap előkészítő konferencia, Női Bizottság
➢ 2017. január 30. hétfő 12 óra Elnökségi ülés
➢ 2017. február 2. csütörtök 12:00 óra Teológiai és Keresztény Egység Bizottsági ülés 
➢ 2017. február 6. hétfő 10:00 óra Theologiai Szemle Szerkesztő Bizottsági ülés
➢ 2017. február 6. hétfő 12:00 óra Missziói Bizottsági ülés
➢ 2017. február 7. kedd 12:00 óra Női Bizottsági ülés
➢ 2017. február 9. csütörtök 12:00 óra Ifjúsági Bizottsági ülés
➢ 2017. február 13. hétfő 10:30 óra Vallásközi és Dialógus Bizottsági ülés
➢ 2017. február 13. hétfő 14:00 óra Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés
➢ 2017. március 3. péntek 10 óra „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben” c. konferencia, Debrecen (DRHE), Szociál -
etikai Bizottság
➢ 2017. március 3. péntek Világimanap
➢ 2017. március 10. péntek 13 óra Számvizsgáló Bizottsági ülés
➢ 2017. március 13. hétfő 13 óra Elnökségi ülés
➢ 2017. március 13. hétfő 14 óra Közgyűlés
➢ 2017. március 14. kedd 12 óra Ifjúsági Bizottsági ülés  
➢ 2017. március 22. szerda 15 óra ORH Bizottsági ülés
➢ 2017. április 19. szerda 10:30. Vallásközi és Dialógus Bizottság nyílt ülése. Dr. Hóvári János nagykövet, turkológus
tart előadást „Törökország Európa és Ázsia határán és ennek vallási, politikai és nemzetközi háttere – vallásszabadság
kérdése” címmel.
➢ 2017. április 26. szerda 12:30 óra Női Bizottsági ülés
➢ 2017. május 3. szerda 13:00 óra Elnökségi Ülés
➢ 2017. május 4. csütörtök 10-13 óra Reformációi konferencia, Theologiai Szemle Szerkesztő Bizottság
➢ 2017. május 11. csütörtök 10 óra Kihelyezett Theologiai Szemle Bizottsági ülés, Pünkösdi Teológiai Főiskola
➢ 2017. május 18. csütörtök 10:00-14:00 óra Egyház és Reformáció c. konferencia
➢ 2017. május 22. hétfő 9 óra Kihelyezett Missziói Bizottsági ülés, Dabas
➢ 2017. május 31. szerda Vallásközi és Dialógus Bizottság látogatása a Magyarországi Bahá'í Közösséghez.
➢ 2017. június. 1. csütörtök 14:00 óra Elnökségi ülés
➢ 2017. június 1. csütörtök, 15:00-21:00 óra; Pünkösdi Zenés Vigília
➢ 2017. augusztus 19. szombat 18 óra Szilágyi Dezső téri református templom – Államalapítás előestéjén ünnepi isten-
tisztelet
➢ 2017. augusztus 23-26. (szerda-szombat) Ismerj meg, ismerkedj! Mór - Női Bizottság – Konferencia
➢ 2017. szeptember 4. hétfő 13:00 óra Elnökségi ülés 
➢ 2017. szeptember 20. szerda 10:00 óra „Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig” c. konferencia
➢ 2017. szeptember 22. péntek Kihelyezett Vallásközi Dialógus Bizottság ülés, Mohács
➢ 2017. október 1. vasárnap 16:30 Elnökségi ülés (Deák tér)
➢ 2017. október 1. vasárnap 18:00 Deák téri evangélikus templom, Október a Reformáció Hónapja megnyitása.
➢ 2017. október 7. szombat 10:00-15:00 Regionális Női Találkozó Kecskeméten - Női Bizottság. 
➢ 2017. október 8. vasárnap Missziói Nap Dabas
➢ 2017. október 17-21. (kedd-szombat) Kihelyezett Theologiai Szemle Szerkesztő Bizottsági ülés, Wittenberg.
➢ 2017. október 29. vasárnap, 17 óra Reformációi ünnepi záró istentisztelet  az Újpesti Baptista Gyülekezetben
(1043 Budapest, Kassai u. 26.)
➢ 2017. október 31. kedd 17 óra Reformációi Megemlékezés, Reformációi Emlékpark, FASOR
➢ 2017. november 13. hétfő 13:00 Elnökségi ülés
➢ 2017. december 6. szerda 15:00 óra Közgyűlés – 2018. év Költségvetés tervezet elfogadása, Bizottsági elnö-
kök beszámolói.

Kedves Testvéreink!

Havi hírlevelünkbe, amely számos felekezet gyülekezeteibe, gyülekezeti tagságának körébe jut el elektronikus úton,

szeretettel várjuk ökumenikus tárgyú híreiket, beszámolóikat!

Egyúttal felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a hírlevél e-mailben továbbküldhető, illetve, ha van olyan ismerősük, aki ha-

vonta szeretné megkapni a hírlevelet, akkor a MEÖT e-mail címére küldött levélben adják meg az ő e-mail címét, és a

következő hónaptól eljuttatjuk arra a címre is hírlevelünket!

Testvéri szeretettel: „Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői


