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A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége még 2001-ben kezdeményezte
és indította el a presbiteri konferenciákat, melyek egyrészt fórumot, másrészt találkozási
lehetőséget biztosítanak a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek felügyelői,
gondnokai presbiterei és lelkészei számára, de az alkalom nyitott az érdeklődő gyülekezeti
tagok előtt is.
Amint az előző években, úgy az idén is a festői szépségű németországi Burbach-Holzhausenben
található Familien-Ferienheimben került sor a rendezvényre április 12-14 között, melyen
Anglia, Ausztria, Belgium, Hollandia, Magyarország, Németország, Románia, Svájc és
Svédország közel 70 képviselője vett részt, egyházi közösségünket Bán Ferenc göteborgi
presbiter és e sorok írója képviselte. Öröm, hogy ez évben is többen voltak jelen olyanok, akik
először vettek részt a rendezvényen. A korábbi évekhez képest változást jelentett az is, hogy
több olyan lelkész is eljött a konferenciára, akik a Kőrösi Csoma Program egyházi
ösztöndíjasaként vállaltak és végeznek szolgálatot kilenc hónapos kiküldetésben a NyugatEurópai diaszpóra különböző gyülekezeteiben.
Az immár 17. alkalommal megtartott találkozó témája az Ökumené volt, melyet Dr. Varga Pál
református lelkész (Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet) és Merlás Tibor katolikus
lelkész (Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség, Stuttgart-Ulm) ökumenikus
beszélgetése vezetett be.
A rendezvény témájához illeszkedve a fő előadás „Az ökumené története és jelentősége a
nyugat-európai magyar diaszpóra gyülekezeteiben” címmel hangzott el Dr. Varga Pál,
református lelkész, a Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke
prezentálásában. Az előadást követően fontosnak és hasznosnak bizonyult a délutáni
műhelymunka is, melynek során a helyi ökumenikus tapasztalatok megbeszélése került
terítékre. Az együttlétet színesítette a jubiláló, immár 60. alkalommal megrendezésre kerülő
Ifjúsági Konferenciával közösen tartott esti műsor. A zárónapi kiértékelés során elhangzott,
hogy jó és hasznos volt a konferencia, mely során nem csupán egyházi ismereteiket
gyarapíthatták a részvevők, de erősödhettek a közösség hordozta identitás és keresztény
elköteleződés tekintetében is. A záró istentiszteleten Joób Olivér nyugalmazott svájci
evangélikus lelkész igehirdetése a virágvasárnap mai üzenetét közvetítette a mintegy 100
résztvevőnek, melyen már jelen voltak az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia
résztvevői is.
A rendezvényen megtapasztalhattuk, hogy egymás hite által épülhetünk, erősödhetünk és
gazdagodhatunk. Öröm volt együtt lenni, várjuk a jövő évi folytatást 2020-ban ismét BurbachHolzhausenben.
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