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A hétvége programja
November 7., péntek
Bemutatkozás és ökumenikus jégtörő
Nyitóimádság írásmagyarázattal
November 8., szombat
Az egység, párbeszéd, kiengesztelődés és megbékélés szentírási alapjai,
az Egyház egységének szentírási modelljei (kerekasztal-beszélgetés)
A résztvevők által vezetett műhelymunkák
A Szentírás a mindennapi életünkben (kerekasztal-beszélgetés)
Szentírás-tanulmányozás kiscsoportokban
Filmnézés és beszélgetés
November 9., vasárnap
Párhuzamok és különbségek tanításunkban a Szentírásról (kerekasztal-beszélgetés)
Ökumenikus istentisztelet
Értékelés, búcsú
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A hétvége célja
A MEÖT Ifjúsági Bizottsága a legszélesebb alapokon álló és fölülről szerveződő,
hivatalos ökumenikus ifjúsági szervezet. A MEÖT-IB szolgálatának gerincét az ökumenikus képzések lassan hagyománnyá váló sorozata jelenti.
A MEÖT-IB tagjaiként döntő szerepet vállalt a szervezésben az Ökumenikus Ifjúsági Iroda (ÖKI), a pannonhalmi Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI), a Keresztény Ökumenikus Diákegyesület (KÖD), valamint a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági
Egyesület (KIE).
Közös hétvégénk célja az ifjúsági ökumenikus vezetőképzés: vagyis a résztvevő
fiataloknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy nyíltan körüljárják az ökumené fogalmát
és különféle fölfogásait.
Képzésünkön a hazai keresztény/keresztyén ifjúsági mozgalmak vezetőségéhez
tartozó fiataloknak (azaz a tizennyolc és harmincöt év közötti ifjúságnak) igényes lehetőséget biztosítunk, hogy tudatosítsák magukban Jézus Krisztus látható egységre szólító
Igéjét.
Szakadozottságunk és szétszakítottságunk a kereszténységen belül nemcsak az
Örömhír hirdetését hitelteleníti, hanem Isten és ember előtti botrány, amelynek leküzdésére a Szentlélek munkatársaiként és vezetése alatt nekünk is minden lehetőt meg kell
tennünk.
Természetesen az egymást kölcsönösen gazdagító sajátosságok és kegyelmi
ajándékok egyszersmind az Örömhír teljesebb befogadását is lehetővé teszik. Módszerünk tekintetében ezért mindig a sokszínűséget és a felekezeti kultúrák találkozását
hangsúlyozzuk.
Eszközeink következésképpen a hétvége során a műhelymunka, a kiscsoportok,
valamint a kerekasztal-beszélgetések. Ezen értelmi, szellemi és lelki jellegű munka elsősorban az ismeretek átadását és az egység tétjének megértését szolgálja.
Az ökumenikus imádságok és a vasárnapi ökumenikus istentisztelet pedig az
egység lelkiségébe és szenvedélyébe igyekeznek bevonni a résztvevőket. Mindezeket áthatja a szoros és bensőséges együttlét, a testvéri és baráti beszélgetések érzelmi és lelki
ereje.
A második képzésünk témája közelebbről a Szentírás, ezáltal kapcsolódik a Biblia éve rendezvénysorozatához is. A hétvége előadói pedig a választott téma képzett
szakértői, ugyanakkor az ifjúsági és a felnőtt ökumenikus mozgalom tevékeny résztvevői.
Az immár második ökumenikus hétvégénk során is a közös terep és célok alapjára, s magára a felekezeti megosztottságra kérdezünk rá közösen: vagyis a keresztény
egységre, s annak botrányos hiányára.

