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                                                            5. Magyar Presbiteri Konferencia Nyugat-Európában   
 
                                                                                         B e s z á m o l ó                                                                                                
 
 
 
                                                           2007 március 30.- április 1. között  immár ötödik alkalommal találkoztak egy  „presbiteri 
konferencián” a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek gondnokai, presbiterei, felügyelői, lelkészei és tagjai a 
németországi Holzhausenben. 
A  Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége indítványozta e  presbiteri konferenciákat  már 2001-ben.  
Idei találkozónkra a jelentkezők száma meghaladta az ötvenet!  Ez a növekvő tendencia  mutatja az érdeklődést és az évi  
konferenciák sikerét. 
A következő országokból  érkeztek a résztvevők: Anglia, Ausztria, Hollandia, Magyarország, Németország, Románia, Svájc és 
Svédország.  Idén is a  legtöbben Németországból vettek részt, de itt  működik a legtöbb magyar gyülekezet  is – összesen 8. 
Sajnáljuk, hogy néhány  magyar gyülekezetből idén senki sem jött el, de örvendünk annak, hogy az előző évi résztvevők mellett, 
több új presbiter ill. gyülekezeti tag is ott tudott  lenni közöttünk. 
 
A konferencia témáját idén az egyháztörténelem területéről választottuk és így fogalmaztuk meg:  
              A reformáció kora - a protestáns egyházak kialakulása és elterjedése a magyar területeken. 
   
Ezt a témát bevezette már a konferencia kezdő napján, este, egy rövid, összefoglaló egyháztörténeti előadás a reformációt 
megelőző fontos eseményekről ( pl. a szakadás a nyugati és keleti egyház között, a valdensek mozgalma, Husz János és 
Savonarolla elő-reformátori szerepe) , amelyet Dr. Pósfay György genfi nyugalmazott lelkipásztor vállalt  el. 
A szombati napon a három magyar protestáns egyház kialakulásával foglalkoztunk a következő előadások keretében: 
 

1. A lutheri reformáció és ennek elterjedése magyar földön – Molnár-Veress Pál lp. előadása, Stockholm 
2. A svájci reformáció és ennek hatása magyar területeken – Dr. Hermán János lp. előadása, Zwolle/ Nagyvárad 
3. Az unitárius egyház kialakulása és elterjedése – Dr. Rázmány Csaba, unitárius püspök, Budapest 

 
Az előadások megbeszélésére egy plénumon került ez alkalommal sor, mivel a csoportos beszélgetésekre nem futotta az időből. 
Az előadókhoz intézett kérdések és a kiegészítések sikeresen elmélyítették az össz-témát és részletes bepillantást adtak a 
reformáció korába, különösen  magyar vonatkozásban.  
Minden résztvevő gazdagodhatott ismeretben az egyházaink történetét illetően – ez derült ki a vasárnap délelőtt megtartott 
kiértékelésen. Jó volt ismét együtt lenni, kapcsolatokat ápolni és egymásra figyelni. Megbeszéltük a következő év presbiteri 
konferenciájának témáját is: A hitvallásainkkal szeretnénk ismerkedni, különös tekintettel az ős-egyház hitvallásaira, valamint a 
lutheri és a református egyház hitvallási irataira. Erre az érdekes és fontos témára készülve a konferenciai bizottság keres és hív 
meg előadókat. 
A konferencia idején két áhítat és egy istentisztelet is volt. Az áhítatokat ífj. Joób Olivér, svédországi lelkipásztor és Dr. Varga 
Pál németországi lelkipásztor tartották. A virágvasárnapi, úrvacsorai istentiszteleten  id. Joób Olivér, zürichi és Csákvári Dániel 
hannoveri lelkipásztorok szolgáltak a mintegy száz tagú magyar gyülekezetben, mert ezen a közös istentiszteleten már ott voltak 
az Európai Magyar Evangéliumi  Ifjúsági Konferencia résztvevői is. Örültünk egymásnak és várjuk a folytatást!  
A jövő évi presbiteri konferencia ideje: 2008 március 14.-16. - ismét Holzhausenben. 
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