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 Nehéz nekünk, presbitereknek szavakba önteni azt a nagyszerû érzést, amelyet a 
hittestvéreinkkel való találkozás jelent Holzhausenben, évrôl-évre. Rohan az idô és az idén már 
hatodik alkalommal gyûltünk össze, Nyugat-Európa különbözô tájairól összesereglett, a diaszpórában 
élô magyar protestáns lelkipásztorok, gondnokok, felügyelôk, presbiterek kis csapata. 
Összejövetelünk fô célja, az immár otthonias érzést nyújtó, kényelmes holzhauseni konferencia 
központban, hogy tovább mélyíthessük keresztény hitünket, vallási ismereteinket és nem kevésbé, 
hogy még szorosabbra zárjuk a barátságunkat, a régebbi konferenciázó társainkkal és az újakkal 
egyaránt. 

A konferenciázók idén is Ausztriából, Angliából, Belgiumból, Hollandiából, Svájcból, 
Svédországból, valamint Németország több gyülekezetébôl érkeztek.  
Az idei téma így hangzott: „Hitvallásaink”. Ennek keretében három nagyszerû elôadást 
hallgathattunk meg a szombati nap folyamán, a bevezetô péntek esti ismerkedés, bemutatkozás és 
esti áhítat után.  
 Az elsô elôadást dr. teol. Varga Pál, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns 
Gyülekezetek Szôvetségének társ-elnôke, az Ulmi Magyar Protestáns Gyülekezet lelkipásztora 
tartotta „Az apostoli hitvallás, mint a kereszténység közös hitvallása” címmel. Roppant érdekes 
volt hallani az ôsi keresztény hitvallásokról, kezdve az ôsi római hitvallástól, az Apostoli hitvalláson 
keresztül, a „Nicea- Konstantinápolyi” hitvallásig. Dr. Varga Pál lelkipásztor egy igazi szakavatott 
elôadó benyomását keltette a jelenlévô, újabb ismeretekre szomjúzó hallgatóságban. 
 Második elôadóként id. Joób Olivér Zürich-i nyugalmazott lelkipásztort hallgathattuk 
„Az evangélikus egyház hitvallásai – Luther katechizmusai” címû témával. 
Elôadásával Joób Olivér bizonyította jártasságát az evangélikus hitvallások történelmében.  
Szó esett többek között Luther Kis- és Nagykátéjáról, az Ágostai hitvallásról  
(az Augburgi birodalmi gyûlés, Melantchton), a Schmalkaldeni cikkekrôl (Luther), valamint a 
lutheranizmuson belüli hitviták elsimítására készült Konkordia formula-ról (Jakob Andreä). 
 A harmadik és befejezô elôadásról azt is mondhatnánk, hogy ez volt a nap fénypontja, 
hiszen ezt az elôadást egy vérbeli elôadó tartotta. Ezt egyszerûen élvezet volt hallgatni- ez volt 
minden résztvevô egybehangzó véleménye.  
„A református egyház hitvallásai – a Heidelbergi Káté és II. Helvét Hitvallás” címmel 
hallgathattuk Dr. Juhász Tamás, a Kolozsvári Protestáns Teologiai Intézet professzorának nagyszerû 
elôadását. 

A konferencia résztvevôi mindhárom elôadásról kaptak egy-egy írásos összefoglalót is, 
amelyekkel a késôbbiekben felidézhetik és elmélyíthetik a konferencián hallottakat. Rövid szünet után 
került sor az elôadások témájának megbeszélésére. Immár nyoma sem volt az elsô években 
tapasztalható visszafogottságnak, tapogatózásnak. A jelenlévô presbiterek dicséretére legyen 
mondva, nagyon sok bátor kérdés és szakavatott hozzászólás hangzott el a plénumban, ezt még 
Juhász professzor úr is megjegyezte. Ugyancsak kifejezte örömét és elégedettségét, hogy részese 
lehetett ennek a nagyon értékes és sikeres konferenciának, valamint hangot adott abbéli reményének, 
hogy a jövôben egyre szorosabb és szélesebb együttmûködésre számíthatunk majd az otthoni 
(Kárpát-Medencei) egyházaink és az Európában szétszóródott magyar protestáns gyülekezeteink 
között.  
 Feltétlenül megemlítendô a szombat esti nagyon sikeres és felemelô zenés-verses 
ünnepi mûsor Csákváry Dániel lelkipásztor szervezésében, amellyel nemzeti ünnepünket,  
március 15.-ét ünnepelhettük meg. Az ünnepség keretében számos lelkész, presbiter és az 
idôközben megérkezett ifjúsági konferenciázó fiatal résztvevô mondott, az alkalomhoz illô verset, 
nagyszerû szavalói készségrôl téve tanúbizonyságot. 
Ezután került sor az immár hagyományosnak számító közös ismerkedési estre, majd áhítatra, 
az ifjúsági konferenciázókkal. Ezzel zárult egy nagyon gazdag és lélekfelemelô nap. 
  
 
 
 
 



 
 

Vasárnap reggel fél 9-tôl került sor a presbiteri konferencia kiértékelésére. Ezen újból 
sokan adtak hangot megelégedettségüknek a konferencia, az elôadók, valamint a kitûnô szervezés 
minôségét illetôen. Egyhangú véleményként hangzott el, hogy a továbbiakban is nagy szükség van 
erre a konferenciára, többen is hangoztatták, hogy ha csak tehetik, eljönnek jôvôre is, és másokat is 
erre fognak ösztönözni.  

Megszületett a jövô évi konferencia lehetséges témája is: „A liturgia – az 
istentiszteleti szertartás- gyülekezeteinkben”. A saját istentiszteleti rendet, minden résztvevô 
gyülekezet elôre el fogja küldeni, egy kérdôív alapján. Elhangzottak javaslatok is az elôadókat illetôen. 
Az elôadók megkeresése és felkérése, a korábbi évekhez hasonlóan dr. Varga Pál, a szövetség 
társelnôke, valamint Joób Olivér lelkipásztor feladata lesz. 
 A Presbiteri Konferencia méltó befejezéseként került sor a nagyon szép és felemelô 
virágvasárnapi istentiszteletre, amelyet Szabó Emôke és dr. Varga Pál lelkipásztorok tartottak. Az 
istentisztelet keretében sor került sok szép közös énekünk éneklésére, valamint az úrvacsora 
kiosztására is, a meghitt együttlét záróakkordjaként.    

Ebéd után elbúcsúztunk egymástól, azzal a reménységgel, hogy jövôre újra 
találkozhatunk, ápolva barátságunkat és folytatva a presbiteri képzést.  
Ezután mindenki csendesen elindult hazafelé, talán kicsit szomorúan, hogy oly hamar végetért az 
együttlét, de lélekben mindenképpen gazdagabban és boldogabban. 
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