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Meghívó 
a  Szövetség 18. presbiteri konferenciájára 

2020. április 3 – 5. 
 

Konferenciánk ideje:  2020. április 3-5 (péntek estétől, virágvasárnap délig)   

Helye:  Burbach-Holzhausen – Családi Konferenciai Központ 

Blaukreuz-Heim-Str. 1 

Témánk:  Asszíria rabjai, a remény foglyai. 

Az isteni váltság gondolata a nagyhatalmak okozta válsághelyzetben 

az asszír expanzió alapján.  

Előadó: Dr. theol. Kató Szabolcs-Ferencz református lelkész, óraadó tanár (Kolozsvári 

Protestáns Teológiai Intézet) 

 

A 21. század egyik meghatározó fogalma lett a „válság“ szó.  

Sokat hallunk és beszélünk ma gazdasági, politikai válságról, az értékek válságáról, sőt a keresztyén 

hit és egyház válsága is egyre gyakrabban szóba kerül. Előadónk egy konkrét ószövetségi történelmi 

helyzet megvilágítása által közelíti meg a témát és fogalmaz meg gyakorlati útmutatást a válság 

,,kezelésére“ vonatkozólag, gyülekezeteink presbiterei számára. 

 

Idei presbiteri konferenciánk támogatója: Magyarország Kormánya és a Magyarországi 

Református Egyház.  

E támogatásnak köszönhetően nagyon kedvező árban tudjuk megtartani konferenciánkat, 

jelentősen csökkenteni tudtuk a költségeket. 

Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezeteink presbitereit, gondnokait alkalmunkra! 

 

Idén is, szombat este a ,,Ki mit tud?“ programot közösen tervezzük az Ifjúsági Konferencia 

(EMEIK) résztvevőivel.  

Bátran hozzátok el kedvenc verseteket, irodalmi történeteiteket, színdarabjaitokat, hangszeres-

zenés összeállításotokat, táncaitokat! 

 

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Szövetség honlapja:  

www.credo-hu-we.org 

Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége honlapja:  

http://magyar-protestansok.de 

 

Erősítsen és kísérjen Benneteket Isten Igéje, kapaszkodjunk Mindenható Istenünk kegyelmébe, 

szeretetébe 2020-ban is! 

 

“Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká 

tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.”  

(Apostolok Cselekedetei  20:28) 

 

Baráti üdvözlettel, 

testvéri szeretettel: 

A Presbiteri Konferencia Szervezői 

http://www.credo-hu-we.org/aboutus.htm
http://www.credo-hu-we.org/aboutus.htm
http://magyar-protestansok.de/


Program 

 

Április 3.  – péntek: 

15.00 Érkezés (a szoba-beosztás már a recepciónál lesz) 

18:15 Vacsora 

19:30 Megnyitás, a résztvevők bemutatkozása 

20:30  Rövid bevezetés a presbiteri konferencia témájába 

20:45 Esti áhítat, utána együttlét 

Április 4. – szombat: 

7.30  Imaóra 

8:00  Reggeli 

9:30 Reggeli áhítat  

10:00 Előadás I. rész:  

«Asszíria rabjai, a remény foglyai. Az isteni váltság gondolata a nagyhatalmak 

okozta válsághelyzetben az asszír expanzió alapján.» 

(Dr.tTheol. Kató Szabolcs-Ferencz) 

11:15 Szünet 

11:30 A téma megbeszélése plénumban 

12:30 Ebéd, majd ebédszünet  

 

15:30 Előadás II. rész 

«Asszíria rabjai, a remény foglyai. Az isteni váltság gondolata a nagyhatalmak 

okozta válsághelyzetben az asszír expanzió alapján.» 

(Dr. theol. Kató Szabolcs-Ferencz) 

16:45-18:00  A téma megbeszélése plénumban 

8:15 Vacsora 

19:30   Közös esti műsor az Ifjúsági Konferenciával 

21:00   Esti áhítat - utána: együttlét 

Április 5. –vasárnap: 

8:30    Reggeli 

9:30    A presbiteri találkozó kiértékelése és tervezés  

10:30   Virágvasárnapi istentisztelet 

12:00   Ebéd és elutazás 

Az Ifjúsági Konferencia műsora nagypéntekig folytatódik!  
 

Az árak a következők: a konferencia teljes idejére, összesen:  

2 ágyas szobában, személyenként: 70 EUR, 1 ágyas szobában:  100 EUR. 

 

A jelentkezési íveket kérjük a Jaskó Irén email címére elküldeni 2020. március 31-ig!  

email:  iren.jasko@moose.co.uk 
Jaskó Irén 

16 Melrose Place 

Watford,  WD17 4LN  

England 

 

A Presbiteri Konferenciát támogatja: Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református 

Egyház  

 

 

A konferenciát előkészítő bizottság nevében:  

 

 

Csákvári Dániel 

mailto:iren.jasko@moose.co.uk

