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Beszámoló a második nyugat-európai presbiteri találkozóról 
 

Holzhausen/Németország 
 
 
 

2004 április 2.-4. között tartottuk a második találkozót a nyugat-európai magyar gyülekezetek 
presbiterei és más vezető munkatársai  számára. A jelenlevők száma azt mutatta, hogy továbbra is van 
érdeklődés az ilyen találkozók iránt és a résztvevők óhaja szerint 2005-ben ismét itt, Németországban lesz 
a harmadik nyugat-európai, magyar presbiteri ” továbbképző tanfolyam”. 
 

De nézzük sorjában az eseményeket: Negyvenheten jelentkeztek a találkozóra, s végül 44 
jelentkezett el is jött a Dortmund közelében levő Holzhausenbe. A résztvevők ezzel túl is haladták a tavalyi 
42-es létszámot. A jelenlevők több mint fele részt vett 2003-ban is a presbiteri találkozón, biztosítva ezzel 
egy folytonosságot is, de a kb. 20 új résztvevőnek is nagyon örültünk, mert így ők is belekapcsolódtak a 
közös gyülekezeti kérdéseink megismerésébe, megvitatásába és a megoldások keresésébe. Képviselőt 
küldtek e találkozóra a svájci, a németországi és a svédországi különböző gyülekezeteink – mintegy 15 
gyülekezetből - és jelen volt a Szövetségünk egy egyéni tagja is. Sajnáljuk, hogy további nyugat-európai 
országokból nem jöttek magyar presbiterek. 
 

A találkozó központjában két előadás állt, amelyekhez csoportos megbeszélések kapcsolódtak. Idei 
találkozónk előadója:  G é m e s  I s t v á n,  stuttgarti  lelkipásztor volt, témánkat pedig így fogalmaztuk 
meg: ”Gyülekezet építés a diaszpórában”. 
 

Az érkezés napján, pénteken este, már kialakult a testvéri és baráti  légkör, amikor mindenki 
bemutatkozott és elmondta gyülekezeti beosztását, tapasztalatait a helyi gyülekezetben és néhány adatot 
közölt  eddigi életútjáról. A jelenlevők közül feltűnően sokan származtak Erdély területéről, ami az 
egyházhoz való ragaszkodás erdélyi hagyományát ismét aláhúzta. De ugyan annak  az egyházi felelősség-
vállalásnak és  hívő öntudatnak a jegyében voltak jelen a többi gondnokok, presbiterek, felügyelők, 
gyülekezeti tagok  és lelkipásztorok is. Az első estén még együtt megbeszéltük a hétvégére tervezett 
konferenciai műsort, majd id. Joób Olivér lelkipásztor áhítatával zártuk hivatalos együttlétünket.  

 
Az ezt követő, szinte otthonias légkört a Szente Imre körö gyűlt  csoport népdal-éneklése és a 

hosszúra nyúló beszélgetések biztosították. 
 

Az igazi ”munkanap” a szombat volt, amikor – Boros Péter lelkipásztor reggeli áhítata után – 
délelőtt, majd délután is egy-egy előadást hallhattunk Gémes Istvántól. A bibliai alapokra helyezett 
előadások elméleti és gyakorlati kérdéseket vetettek fel a gyülekezet eredete, fejlődése és építése 
összefüggésében. Mindenkinek fontos feladata van a gyülekezetben, – hangsúlyozta az előadó - de 
figyeljünk a mi emberi törekvéseinken túl először a Szentlélek munkájára és ne akadályozzuk azt 
hiúsággal, érvényesülési vággyal, vagy éppen önzéssel, hanem segítsük azt, a nekünk adott kegyelmi 
ajándékokkal szolgálva Jézus egyházában, a legjobb tudásunk és igyekezetünk szerint. 
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Az előadást ezután öt csoportban megbeszélés követte, ahol személyes híradásokra és 
tapasztalatcserére került sor.  Az ebéd-szünetben, a friss tavaszban zöldelő természetbe sétálni mentek 
egyesek, míg mások a Szövetség ”választmányi ülésével” töltötték a pihenésre szánt időt. 

 
A délutáni előadás gyakorlati kérdéseket vetett fel a gyülekezeti munka különböző területén. Kivel 

együtt építek, mire építek, hogyan építek és milyen eredménnyel építek a gyülekezetben? – ilyen és 
hasonló kérdéseket vittünk a csoportokba további megbeszélésre.  Ez a tapasztalatcsere is igen 
hasznosnak bizonyult. A csoportok végül a plénum előtt számoltak be a legjellegzetesebb kérdéseikről és 
megbeszéléseik eredményéről. Egyező volt az a vélemény, hogy idén is építő és értékes volt az együttlét  és 
sokat tanulhattunk egymástól. 
 

Szombat este vette kezdetét ugyanabban a konferenciai központban az idei ”Európai Magyar 
Evangéliumi Ifjúsági Konferencia”, amelybe örömmel belekapcsolódtak a presbiteri találkozó résztvevői 
is. Ekkor már összesen több mint száz magyar töltötte meg a holzhauseni ház konferencia-termét és 
ismerkedett egymással. Jó volt tapasztalni a nemzedékek együtt-létét és közös énekléssel, majd esti 
áhítattal zárni a hosszú munkanapot. Aki még bírta, az ismét felkereste a kandalló-szobában az éneklők 
csoportját és együtt énekelte ”Imre bácsi”-val a bús, vagy a vidám magyar népdalokat, emlékeket idézve 
fel egykori élményekről és múltbeli találkozásokról.  Szép volt ez is – mint nyugati magyar konferenciáink 
hagyományos és  szerves része! 
 

A vasárnapi istentisztelet előtt még összegyültek a presbiteri találkozó résztvevői egy tanácskozásra 
a jövő feladatait illetően. Jó javaslatok hangzottak el arra vonatkozóan, hogy mivel foglalkozzanak 
presbitereink az elkövetkező találkozókon? Fontos feladat lesz a presbiterek bibliai képzése és a 
gyülekezeteink jogi helyzetének, hovatartozásának tisztázása az uniós csatlakozás után. Ilyen témákkal 
kíván már foglalkozni a jövő évi konferencia, amelyre két előadót fogunk meghívni a Kárpátmedencéből. 
Idei előadónknak hálás köszönet jár úgy a feladat elvállalásáért, mint a kiváló előadásokért ! 
 

A virágvasárnapi istentisztelet – nagyszámú gyülekezetben – felemelő érzés volt. Gárdonyi Dániel 
zenei szakértelemmel és fiatalos lendülettel zongorált és kísérte énekeinket, Tüski Márta hírdette az Isten 
Igéjét,   e sorok írója végezte a liturgiai szolgálatot, imákat presbiterek olvastak fel. Az istentisztelet 
perselypénzét az Ifjúsági Konferencia kiadásainak támogatására adtuk.  
 
Jövőre ismét az Ifjusági Konferenciát megelőző hétvégén lesz a presbiterek találkozója, 2005 március 18. -
20.-ig, Holzhausenben. 
 
Szeretettel várjuk és már most hívjuk erre a ”régieket” és az ”újakat”! 
 
 
 
 
Varga  Pál  lelkipásztor 


