
 Dr Miklós Tóth, Titkár - Secretary   m.m.i.tth@kpnplanet.nl 

P.O.B. 10.249, NL-2501 HE Den Haag +31-70-358 7248   

 

Húsvétot ünneplő Atyák és Testvérek!  

 
Elnökasszonyunk felkérésére Petzold-Fekete Ivett nürnbergi nt asszony írta húsvéti elmélkedésével 

köszönünk be a negyhéten. 

Egyben szeretettetel hívjuk és várjuk minden nyugateurópai magyar református és közös protestáns 

gyülekezet tagját idei hittudományi tanácskozásunkra 2015. július 16. - 19. vasárnap délig, 
kiváltképpen pedig az elöljárókat, valamint a Kárpátmedence tömbreformátusainak képviselőit is. Erre az 
alkalomra Tahitófaluban, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Sion Hegye Református 
Konferencia-központban kerül sor. A megnyitó alkalmon, csütörtökön, július 16-án d.u. 17 órakor 
kezdődő istentiszteletünkön Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkár úr is részt vesz és szól a megjelentekhez.  
 
Jelentkezési határidő húsvét másnapjától hétfő, június 15-ig honlapunk http://nyemrlsz.newlights.info/ 
robotján. A Konferenciatelep elérhetőségéről, szállás-ellátás anyagi  kereteiről, a kárpátmedencei 
résztvevők kedvezményeiről és a gyakorlati tudnivalókról részletes tájékoztatás a honlapunkon (ill. 
csatolmányban). Tartsuk be a órarendet, a szolgálattevő lelkészek pedig palástot viselnek! 
 
Örömmel nyugtázzuk a gyarapodó számú gyülekezeti képviselő megjelenését Vezetőségi Tanácskozása-

inkon. Ismét megtárgyaljuk Európát átfogó tevékenységünket és beszámolókkal a gyülekezeteinkben 
történtekkel az egyházi nyilvánossága elé állunk, tudnivalókkal frissítjük a tennivalóinkat. Időt fordítunk 
tanácskozásunk sikeres felépítésére, az elérhető úniós pályázati lehetőségről pedig Nemes Csaba tájékoztat. 
  

Központi témánkkal ’Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van’ Róm 

8, 28a a magyar református szórványstratégia továbbépítését célozzuk meg. Felkért előadóink Köntös 
László – a Pápai Gyűjtemények igazgatója és Fekete Ágnes – a Kossuth Rádió református félórájának 
szerkesztője négy főelőadás keretében dolgozzák fel a témakört. Az új felállású Zsinat missziói iroda 
munkatársait körünkbe kívánjuk vonni Krasznai Andrea repülőtéri lelkész szórványgondozási stratégia-
alkotás bemutatójával. Békefy Lajos a Presbiter c. lap főszerkesztője segítségével emlékezünk az 500 éves 
reformációra. Sípos Gábor, az Erdélyi Református Egyházkerület levéltáros történésze pedig tájékoztat az 
1568. tordai országgyűlés alkotta magyar vallásszabadságról, unitárius testvéreink jellegzetesen magyar 
keresztyén múltjról és történelemalakító jelenéről is. A magyar-magyar egységre törekvésünk szellemében, 
párbeszélő társakat remélünk a MRE és a nyugati magyar protestáns egyházi testvérek körében. A 
kárpátaljai háborús nyomorúság ellenére jóreménységgel beharangozzuk a 2017-ben sorrakerülő és Técsőn 
szervezendő tanácskozásunkat. László Károly técsői ref. lelkipásztor népszerűsíti izgalmas múltjukat.A 
nemzetmegtartó jelenről az ott emléktátáblát és szobrot állító v. Kovács Jenő szombathelyi atyánkfia szól.  

Csatlakozva a Kárpátaljai Református Szeretetszolgálat írányította összefogáshoz, tájékoztatunk arról a 
400€-s gyorssegélyről, melyet húsvétra juttatunk el az ukrajnai értelmetlen háborúskodást és nyomorúságot 

szenvedő, éhező hitünk cselédjeinek támogatására.  

Áldott nagyheti elcsendesülést és húsvéti ünneplést kívánunk, találkozunk Tahiban! 
2015. Nagyhetében 
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