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A németországi Holzhausen –  Vestfália tartományban - a nyugat-európai magyar lelkészek, 
presbiterek és gyülekezeti tagok számára a rendszeres továbbképzés és az évi találkozók  
helye lett. 

Idén már 7. alkalommal gyűlhettünk egybe ott a virágvasárnapot megelőző hétvégén, április 
3.-tól 5.-ig. A találkozóra bejelentkezett 61 résztvevő közül 56 jött el.  A húsvét nagyhetében 
e „presbiteri konferenciát” követte ugyanott az „Ífjusági Konferencia”, amely 50 éves múltra 
tekinthetett vissza. A presbiteri konferencia résztvevőinek egy ötöde idén ott maradt az 
Ifjusági konferencia napjaira is. 

 Szép tavaszias időben gyült össze Holzhasuenben - ezuttal is kb. 8 országból  - több  
gyülekezeti felelős és érdeklődő tag,  hogy e hétvégén egy igen fontos gyakorlati témáról 
hallgasson elöadásokat és beszélgessen el egymással. 

A konferencia témája így hangzott: „A gyülekezeteink istentiszteleti rendje – a litugia” 

Meghívott előadóink voltak: 

Ittzés János evangélikus püspök, Győrből és  

Fekete Károly teológiai professzor Debrecenből. 

Előadásaik a liturgia kialakulásáról és annak fontos részeiről szóltak. Egy történeti 
visszapillantás után elemezték a reformáció nyomán kialakult istentiszteleti rendet, mind a 
magyar evangélikus, mind a református egyházban. A nívós előadásokat nagy figyelemmel 
kísérte a hallgatósag és mindkét előadást élénk megbeszélés is követte. 

Ezek után azt elmezte id. Joób Olivér evangélikus és Varga Pál református lelkész, hogy a 
nyugat-európai magyar protestáns gyülekezeteinkben milyen liturgiát alkalmaznak a 
lelkészek. Érdekes összehasonlító táblázat is készült erről, amelyből kiderül, hogy a nyugat-
európai magyar diaszpórában a gyülekezeteink vagy az evangélikus, vagy a református 
hagyományra építik liturgiájukat - a valóban fontos istentiszteleti elemek mindenhol 
megtalálhatók: bibliaolvasás, ígehírdetés, ima, éneklés, ”Mi Atyánk”, hitvallás, áldás. 

Az énekeskönyvek használatát illetően nagyok a különbségek. Gyülekezeteink használnak 
magyarországi református vagy evangélikus kiadású énekeskönyveket, de több nyugat-
európai gyülekezetben jó szolgálatot tesz a stuttgarti kiadású „Dícsérjétek az Urat” című 
énekeskönyv is. Használatban vannak még: az erdélyi énekeskönyv, a Református TZs által 
kiadott énekeskönyv, a hollandiai leewardeni (régi) énekfüzet és egy MEVISZ-énekfüzet. 
Felmerült az a kérdés is, lehetne-e egy közös liturgia bevezetéséröl beszélni egymással? Mivel 
az időnk – mint minden konferencián – ezuttal is túl rövidnek bizonyult, emiatt a záró 
kiértékelésen azt a javaslatot fogadtuk el, hogy 2010-ben folytassuk a liturgia kérdést és ebből 
a témakörből is elsősorban az egyházi énekléssel (hymnológiával) foglalkozzunk . 

Erre a találkozóra jövö évben március utolsó hétvégén kerül majd sor. 


