
BESZÁMOLÓ A SZÖVETSÉGÜNK KAPPELI KONFERENCIÁJÁRÓL 

 

Az egyik svájci reformátor, Ulrich ZWINGLI (1484-1531) nyomdokain járt a Nyugat-Európai Magyar Protestáns 

Gyülekezetek Szövetsége az idei konferenciája és közgyűlése alaklmával. Zürichtől 15 km-re, a kappeli 

kolostorban találkoztunk 2008 augusztus 29.-31. között. Több mint 40 képviselő és gyülekezeti tag  jött el ide 

erre a hétvégére  a nyugat-európai magyar diaszpórából és volt egy vendég-előadónk Magyarországról  is. 

 

Mint ismeretes, a kappeli csatában esett el Zürich egyik reformátora, Zwingli. A konferencián felkerestük a 

tiszteletére emelt emlékművet is. Találkozónk színhelye az ősi cisztercita kolostor épület-komplexuma volt, 

amelyet a svájciak szépen felújítottak és konferenciai központtá építették ki. 

 

Szervezőnk, Deák Péter, a zürichi magyar gyülekezet presbitere nagy odaadással és kitűnő szakértelemmel 

szervezte meg a konferencia külső keretét, a Szövetség elnöksége pedig elkészítette a hétvégi találkozó gazdag 

műsorát. Ebből kivánok itt ízelítőt adni az olvasóknak. 

 

Augusztus 29-én, pénteken délután, a Szövetség Választmánya ülésével kezdődött a találkozó, amelyen a 

választmányi tagok a legfontosabb kérdéseket beszélték meg. A kolostor csodás éttermében elfogyasztott 

vacsora után következett az egymással való ismerkedés, végezetül pedig Dorothea Wiehmann, a ház vezető 

lelkésze mutatta be a kolostor történetét és helységeit.  

 

A kolostortemplomban részt vehettünk a házigazdánk szervezésében tartott áhítatokon, ugyanitt tartottuk mi is a 

szombat reggeli áhítatunkat és a vasárnapi záró-istentiszteletünket.  

A kolostor épülete egyik restaurált tetőtermében, öles gerendák alatt folyt le a konferenciánk ill. a Szövetség 

közgyűlése. A napi műsor végeztével vidám esti órákat töltöttünk a patinás „pincében”. 

 

Két fő kérdés állt a Szövetség idei találkozója központjában:  

 a nyugat-európai magyar ifjusági munka gyülekezeteinkben és Európa-szerte, valamint 

 a Kárpát-medence magyar református és evangélikus egyházaival való kapcsolataink kiépítése. 

 

Az első téma keretében igyekeztünk felmérrni az ifjusági  munkát gyülekezeteinkben, a nyugat-európai magyar 

cserkészetben és az Ifjúsági Konferenciák rendezvényeiben. 

Előadóink voltak: Joób Szilárd, ifjúsági lelkész és Pilinszki Katalin, a zürichi magyar cserkészet egyik vezetője. 

Fontos volt a gyülekezeteink számára ez az ismertetés, de az egymással folytatott tapasztalatcsere is e kérdésben. 

 

A második témánk inditványozója Bölcskei Gusztáv debreceni református püspöknek, a MRE Zsinata elnökének 

hozzánk intézett levele volt. Ebben felajánlja a hazai református egyház – és ehhez csatlakozott az evangélikus 

egyház vezetősége is – hogy szükség esetén gyülekezeteinkbe lelkipásztorokat küldenek ünnepi, vagy hétvégi 

szolgálatokra. Erről volt alkalmunk beszélni vendég-előadónkkal, Ódor Balázs ref. lelkipásztorral, a MRE 

Zsinata  Külügyi Irodájának munkatársával. Meghallgattunk gyülekezeteink küldötteinek véleményét és 

javaslatait e kérdésben, s világossá vált, hogy gyülekezeteink inkább vágynak egy állandó lelkészi jelenlétre, 

mint egy-egy „ünnepi legációra”. Kértük a magyarországi egyházak támogatását a lelkész-gondjaink 

megoldásában és a velünk való kapcsolattartást a jövőben is. Meghívást kaptunk a 2008 novemberében 

Budapesten sorra kerülő „ magyar ref. diaszpóra-találkozóra”, amelyen e kérdéssel tovább szeretnénk 

foglalkozni. 

 

Az idén is meghallgattuk a gyülekezeteink életéről – a gondokról és az örömökről – szóló beszámolókat. 

Felvettük a Szövetség sorába Belgium és Norvégia magyar protestáns gyülekezeteit is, s ezzel már a nyugat-

európai magyar protestánsok túlnyomó többsége (kb.90%) csatlakozott a 2000-ban alapított Gyülekezetek 

Szövetségéhez. 

Beszéltünk a jövő évi presbiteri konferenciáról  és az  50. születésnapját ünneplő Európai Magyar Evangéliumi 

Ifjusági Konferernciáról (EMEIK). Újból biztattuk gyülekezeteinket e találkozók látogatására. 

 

A vasárnapi istentsztelet követően dr. Ruedi Reich zürichi egyházelnök ismeretőt tartott a svájci reformátusok 

történetéről és mai helyzetéről. 

 

Köszönetet mondunk idei házigazdánknak, a Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége vezetőségének, 

Deák Péter szervezőnek – külön is a jól sikerült grillezésért- , Szöllősy Martine-nak a zürichi városvezetésért, 

előadóinknak, áhítatokat tartóknak, az istentiszteleten szolgálatot vállalt lelkészeknek és minden résztvevőnek. 

Öröm volt együtt lenni!  

 

Úgy éreztük, hogy a 2008-as kappeli konferencia is igen sikeres találkozó volt, s már itt elterveztük, hogy 2009-

ben a Szövetség közgyűlését Hannoverben tartjuk, az ottani magyar protestáns gyülekezet meghívására, 

szintén augusztus végén. 

 

 

 

Varga Pál lelkipásztor, a Szövetség társ-elnöke 


