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Húsvéti gondolataim felvezetése-
ként Venantius Fortunatus (530-

609) „Vexilla regis prodeunt” című
ősi Krisztus-himnuszának második sorát
választottam. A korai egyházban született
doxológia (dicsőségmondás) első verssorai jól
példázzák a keresztények időtlen öröm-
üzenetét: „az élet halni szállt, s megtörte
holta a halált”.

Keresztfa?
Már a szó csengése sem kedves sokak

fülében... Ahogyan a nyugati világ média-
felerősítette szimbólumfelejtető hatása
egyre nyilvánvalóbb, bizony úgy satnyul a
kereszt inkább  csak díszítő-elemmé, a
folyton-változó divat huszonegyedikszá-
zadi – mostmár tényleg mindent felvonultató –
palettáján.

A kereszt(fa) mely egykor a rómaiak
kedvelt kivégző-, s hatalom-demonstráló
eszköze volt, mára megszelídült, s fülben,
nyakban – ill. mostmár a test bármely részén,

akár tetoválásként – hordják. A kereszt ereje
nem kívül, hanem belül érvényesül, a tit-
kos dolgok helyén, a szívben! Bizony itt
kellene hordoznunk a keresztet...

A hívő ember vétke, hogy rest és fele-
dékeny felidézni a kereszt szimbolikus ér-
telmét és tartalmát, s ezért aztán nem is
tud ennek az isteni titoknak a kútjából
annyit meríteni, mely oltaná Isten után
sóvárgó lelkének naponkénti szomját.

Ugyanakkor vannak protestáns fele-
kezetek, ahol sem az istentiszteleteken,
sem a liturgikus mozdulatok között nem
szerepel a keresztvetés, de még a köte-
lező templomi berendezési tárgyak közt
sem találjuk a keresztet: kerülik a ke-
reszt szimbólumát. Ez egyrészt érthető,
hiszen a latin kereszt sok fájdalmas egy-
háztörténeti emlékeket idéz nem csak
más kultúrákban, de a protestáns egy-
háztörténelemben is – gondoljunk csak az

ún. „gyászévtized” meghurcoltatásaira –,
ugyanakkor a kereszt egy különleges
kapcsolatra is felhívja a figyelmet.

A kereszt, ami összeköti
Nagypénteket és Húsvétot, s ezzel

együtt elválaszthatatlanul az eget a földdel
is, hiszen a kereszt és a feltámadás együtt
teszi Jézust Krisztussá. Bizony Nagypén-
tek Húsvét nélkül abszolút csőd! Húsvét
nélkül a nagypénteki szenvedéstörténet
csak szertefoszlott álmok haszontalan di-

csérete lenne csupán; emberi erőlködés,
próbálkozás a veszteség fájdalmának
csökkentésére.

A kereszt számunkra nem ezt az üze-
netet hordozza, hanem alapvetően mást:
A hívő ember számára a kereszt Isten és
ember nagyszerű találkozási pontja,
nem dísz, nem ékszer, nem jelvény,
hanem üzenet, amely az Isten kitárulko-
zásának, odaadásának, várakozásának,
nyitottságának a jele. Jelképen túlmutató,
hogy a kereszt szárait minden irányban a
végtelenbe lehet futtatni az egy közép-
pontból. Ugyanakkor fókuszál is a ke-
reszt, amely összefogja a különböző
irányból érkező szemsugarat. Nagyszerű
koordinátarendszer ez, amibe elhelyezhe-
tek mindent: életem megértett és érthe-
tetlen eseményeit, az eget verő ujjongást
és a mélyről feltörő sóhajtást és minden a
helyére kerülhet. Ránézve megtudom,
hogy mi a szélessége, hosszúsága, mély-
sége és magassága az Isten szeretetének,
s befogadhatom a szívembe azt a titkot is
– amit a dogmatika próbál hitigazságba zárni –
hogy Isten hatalma a kereszten, a halál
fáján életet ébresztett abból a testből,
amelynek a megsemmisülés lenne a
sorsa. Isten hatalma tündököl a kereszt-
ben az emberi gonoszság, kínzás, bűn szé-
gyenében: az emberiség keresztje és az
Isten szeretet-hatalma találkozott. Ez egy
olyan különleges hatalomkoncentráció,
amely zsidót és görögöt, vallásost és hitet-

lent megcéloz, kiválaszt és üdvösségre
akar juttatni. Új kezdet ez, az Istenben ki-
engesztelődés új világkorszakának haj-
nala, a mindent elrendező találkozás, a
kapcsolódási pont Isten kegyelméhez.

fm

Nagyheti
alkalmaink

Virágvasárnap de. 10 óra
Istentisztelet
Egyházzenei áhitat – du. 4 órakor!
Utána szeretetvendégség!

Nagycsütörtök 18 óra
Nagycsütörtöki istentisztelet

Nagypéntek 18 óra
Nagypénteki istentisztelet (passió)

Húsvétvasárnap 10 óra
Ünnepi istentisztelet (úrvacsorával)

Húsvéthétfő 10 óra
Ünnepi istentisztelet (úrvacsorával)

Sajnos a FB valamilyen okból kifolyólag
néhány hete zárolta Egyházközségünk
oldalát, ezért annak frissítése egyelőre
nem lehetséges. Így onnan
eseményeinkről tájékoztatót nem
kaphatunk... Gyülekezetünk honlapját
figyelemmel kísérve azonban minden
fontos, egyházközségünket érintő
naprakész információt elérhetünk. (fm)
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Rövid-hírek
Felügyelőnk Grőber Judit képviselte gyüleke-

zetünket a Révfülöpi Felügyelői  konferencián.
(Beszámólóját a túloldalon olvashatjuk.)

Március 9-én, Bajon megtartottuk az
IKSZT-Házban első „kihelyezett” Nikodé-

mus-Akadémiai alkalmunkat „Vallási ünnepek egy
szekularizált világban” címmel. Köszönjük a helyet,
a lehetőséget, s az érdeklődést!

Március 17-én a Baji temetőben elbúcsúz-
tunk Horvát Csaba Pál evangélikus testvé-

rünktől, akit 64 éves korában szólított magához
az élet és a halál URa.  A vigasztalás igéit a 84.
zsoltárból választottam: „Boldog az az ember, aki-
nek te vagy ereje, URam...”

Március 19-én, böjt 3. vasárnapjának is-
tentiszteletén, Szarka István esperes úr, a

Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegyénk
esperese felszentelte, s ezzel az ÚRIsten szol-
gálatába állította azt a keresztelő-kutat, amit
Bánfi Brigitta, Dr. Roszík Péter és Roszík Dóra
testvéreink a lutheri reformáció 500. évfordu-
lója alkalmából, Isten dicsőségére a Tatai Evan-
gélikus Gyülekezetnek adományoztak. Isten
áldja meg az adományozókat, s a megadomá-
nyozott Gyülekezetet! (Kép: szentelés után)

Március 25-én du.4 órakor – volt munka-
társak és egykori diákok részvételével – is-

tentiszteletet tartottunk András Mihályné sz. Pajor
Irén Rózsa evangélikus pedagógus testvérünkre
emlékezve, akit idén januárban 87-ik életévében
szólított magához az élet és a halál URa. „Emléke
legyen áldott közöttünk!”

Március 28-án a Környei-úti temetőben el-
temettük Lepcsényi Gyuláné sz. Illés Aranka

tatai evangélikus testvérünket. A vigasztalás sza-
vait, s a hitbéli reménységeinket a ravatalnál 1Jn
4,11 alapján hirdettem: „Szeretteim, ha így szeretett
minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy sze-
ressük egymást.”

Március 31-én kistemplomunkban elbú-
csúztattuk, majd az Almási-úti temetőben

végső nyughelyére kísértük Jakus Zsolt Lajos
evangélikus testvérünket, akit 74 éves korában
szólított magához az ÚRIsten. „Boldogok, akik az
ÚRban hunytak el!”

Kedves Testvéreim!

Szeretettel köszöntök Mindenkit áp-
rilisi Lutherrózsánkkal! A természet

tavaszi zsongásának küszöbén
írom/gépelem e sorokat, amikor oda-
kint zöldellni kezd minden, s a virágok
a még korareggeli hűs idővel dacolva
egymásután bújnak elő kiskertjeink-
ben... Bár a szokásos „tavaszi fáradt-
ság” olykor meg-megállít minket,
akaratlanul is sodrásába kerülünk a
megújulás évszakos eseményeinek a
templom falain kívül, de azon belül is...

Az egyik ilyen a virágvasárnapi,
szeretetvendégséggel egybekötött hús-
vétváró egyházzenei alkalmunk, amely
tulajdonképpen nyitánya a nagyheti
„istentisztelet-sorozatunk”-nak. Milyen
jó, hogy nem csak a természet látvá-
nyos újraéledéséért adhatunk hálát, de
Isten Húsvét-Titkában kinyilatkozta-
tott szeretetéért is! 

Az évkezdő alkalmaink mindig ke-
retet adnak terveink megfogalmazásá-
nak nemcsak gyülekezeti-, de
közegyházi szinten is. Ennek  egyik
évenként visszatérő jeles alkalma a
Révfülöpön megtartott Felügyelői
konferencia. (Felügyelőasszonyunk tudó-
sítását a túloldalon olvashatjuk.)

Fokozatosan szépülő oltárterünkre
a „koronát” – eleddig hiányzó – tradicio-
nális liturgikus kellékkel, egy keresz-
telő-kúttal (vagy: keresztelő-kővel/?/ – a
helyesebbnek gondolt kifejezést még keres-
sük, mivel mindkét kifejezésnek komoly te-
ológiai üzenete van) tettük fel egy
nagylelkű családi felajánlásnak köszön-
hetően. A beszentelés szolgálatát
Szarka István, egyházmegyénk espe-
rese végezte – akivel ezután készítet-
tem riportot, ez a 4. oldalon olvasható. 

Böjt hátralévő idejére mindenkinek
meghitt, csendes perceket kívánok, s re-
mélem hogy a Húsvétra-készülődés ál-
talános tennivaló-hullámai senki fölött
nem csapnak majd össze, s ha nem is
minden nagyheti alkalmon, de a húsvéti
ünnepkör valamelyik istententisztele-
tén/bibliaóráján Isten igéje mellett is
találkozhatunk egymással.

Lelkipásztori szeretettel, s
imádságban is gondolva
Mindenkire – határon túl is(!) –
áldott húsvéti ünnepeket
kívánok Testvéreimnek,
támogató Barátainknak!
Christus resurrexit! /
Krisztus feltámadt!

Alkalmainkra
mindenkit szeretettel

várunk. Jöjjünk,
s hívogassunk

másokat is!
„Erős vár

a mi Istenünk!”

Minden hónap 2. csürtökén,
du. 5 órai kezdettel

a Baji Községi
Könyvtárban

(Baj, IkSzT épülete: Petőfi u. 71.)

április 6.
(Bajon tartjuk!)
Emberszerű
Istenelképzelések
Művészetekben – teológiában – és a
hétköznapi vallásosságban.

április 20.
Az istenképű ember
(m)értékrendje
Őszinteség és ferdítés.
Áldozatvállalás a 21.

században. A biblikus, jókeresztyéni
„belemagyarázás” klasszikus esetei.
április 27.
Szenlélek vagy
Szent Szellem?
Kicsoda a Szent
Lélek? A Szenthá-
romságtanról.

május 4.
Kell-e reklámozni
az egyházat?
...Hogyan is?
Média és a keresz-
ténység. Modern

misszó avagy mit értünk alatta? A hívő
élet, mint transzparens életforma.

május 11.
(Bajon tartjuk!)
Lutheránus
örökségünk 
Evangélikusság a
nagyvilágban és
Magyarországon,
a „wittenbergi katolikusok” öröksége, s
annak megélése templomban s a hétköz-
napokban. 



Március első hétvégéjére hívta össze a
Nyugati Egyházkerület püspöke –

Szemerei János – a dunántúli gyülekeze-
tek és egyházmegyék elnökségeit. Lelké-
szek és felügyelők szép számmal
érkeztünk a révfülöpi Ordass Lajos Kon-
ferencia Központba, terveink, feladataink,
lehetőségeink megbeszélésére és lelki töl-
tekezésre. A kétnapos konferencia mot-
tója „Megújulás múlt, jelen és jövő
időben” beszédesen előrevetítette, hogy
sokrétű feladat vár egyházunkra és benne
gyülekezeteinkre ebben a nehéz, változás-
sal teli világban.

Dr. Hafenscher Károly, a 2017-es Re-
formációi Emlékév miniszteri biztosa –
Evangélikus Egyházunk zsinati elnöke – tartott
előadást a Reformáció 500. évfordulójá-
nak méltó megünnepléséről, egyházi és
kormány szinten egyaránt. A Reformáció
Emlékbizottság miniszteri biztosaként
arról beszélt, hogy mit is jelent az évfor-
duló teológiai és gyakorlati értelemben.

Az egyházi ünnepi programok alatt
értjük a felekezetek saját megemlékezé-
seit, az ökumenikus rendezvényeket, va-
lamint a nemzetközi eseményeket. 

A Kormány számos, kiemelkedő ren-
dezvénnyel ünnepli e jeles 500 éves évfor-
dulót. A történelmi megemlékezések
mellett számos kulturális, tudományos és
ismeretterjesztő program, valamint na-
gyon fontos,  a keresztény identitást erő-
sítő rendezvények  sora várja az
érdeklődőket.

A múlt és jelen eseményei tükrében,
azonban kell, hogy gondolkodjunk  egy-
házunk jövőjéről is. Gáncs Péter püspök
úr beszédében arra intette a hallgatósá-
got, hogy a hétköznapi  gondok ellenére is
kell, hogy legyen pozitív gyülekezeti jövő-
képünk, reménységünk a lelki és számbéli
gyarapodásra is. „Természetes közösség-
fejlődés” modell-javaslatai – Christian

Schwarz után – nyolc prioritást nevezett
meg az elkövetkező ötszáz évre: megerő-
sítő vezetés, ajándékalapú szolgálat,
szenvedélyes lelkiség, hatékony struk-
túra, inspiráló istentisztelet, holisztikus
kiscsoportok, szükségletorientált evangé-
lizáció és szeretetteljes kapcsolatok.

A találkozó szombati napja Szarka Ist-
ván fejér-komáromi esperes áhítatával
kezdődött. Az igehirdető hangsúlyozta: az
emlékév legméltóbb megünneplése „egy
kiadós ébredés” lenne. Majd hozzátette:
„A reformáció Isten ajándéka volt, Ő
adta a Szentlélek által. Erre kell emlékez-
tetnünk önmagunkat és a társadalmat.”

A konferenciát Szemerei Jánosnak, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püs-
pökének rövid áhítata, majd közös ebéd
zárta. Ezt követően a kerület lelkészi ve-
zetője, valamint Mészáros Tamás egyház-
kerületi felügyelő fogadóórát tartottak az
érdeklődő gyülekezetek számára.

Ez a rendezvény – mint minden hasonló
– a hivatalos programok mellett mindig
kiváló alkalom a testvéri talákozásra és
beszélgetésekre, ami igazi lelki feltöltődés
a hívő ember számára. 

Grőber Judit
gyülekezeti felügyelő

A múlt, jelen és jövő időben is értelmezett megújulás fogalma adta
a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerülethez tartozó gyülekezeti elnök-
ségek konferenciájának idei témáját. A találkozóra 2017. március
3. és 4. között, a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Köz-
pontban került sor, mintegy kilencven résztvevővel, melyen gyüle-
kezetünket idén is felügyelőnk, képviselte. Az
alábbiakban az ő beszámolóját olvashatjuk.
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A lutheri reformáció ötszázadik
évfordulóját ünnepeljük, s ez
visszatekintésre kötelez
mindannyiónkat. Természetes
velejárójaként eközben felvetődnek
Egyházunk jelen helyzetének
kérdései is, s ennek
folyományaként jövőképek is fel-
felvillanak. Esperes úr, hogyan
látod gyülekezteink helyzetét
ebben a 2017-es ünnepi
esztendőben?

Nemcsak a személyes jövőnk, de ami
számunkra nagyon fontos, hitéle-

tünknek liturgikus és szervezeti keretet és
teret adó  gyülekezeti holnapunk kérdése
is szorongatott minket a révfülöpi konfe-
rencián. A gyökereinkre visszanézve meg
is fogalmazódott bennünk a kihívásos
kérdés: Lesz-e, s ha igen milyen lutherá-
nus egyház a következő ötszáz esztendő-
ben? Ha a statisztikai adatokat nézzük –
s egy nagyon alapos felmérést készített
Dr. Fábri György az Északi Evangélikus
Egyházkerület felügyelője, aki társada-
lomkutató, egyetemi tanár – akkor, bi-

zony szomorú kép rajzolódik ki előttünk,
mert 50 év múlva egyházunk elveszítheti
a strukturális integritását. Jóllehet az
egyháztörténet számos példát mutat ne-
künk arra, hogy Isten egy-egy „szárazabb”
egyházi időszak után mindig elküldi az
ébredés áldás-esőjét, de az bizonyos, hogy
ennyire gyors változásokat Jézus Krisztus
egyházának népe nem ért meg az elmúlt
kétezer esztendőben... A technikai-, s
mindenekelőtt az információs forradalom
sok-sok új lehetőséget adott az egyháziak
kezébe is, de ezek hosszútávú, generáci-
ókra kiható következményeit még csak
most kezdik felmérni. Tény, hogy a falusi
gyülekezetek zsugorodása gyorsabb,
mint a városiaké, s ez nem evangélikus
sajátosság, így van ez a testvéregyházak-
nál is. 

Az urbánus életforma vonzása a fiata-
loknál nagyon is érthető, hiszen az egyre
inkább részterületekre szakosodó képzé-
seket kamatoztatni a városban egyrészt
könnyebb, másrészt senkit nem lehet
megróni azért, ha az egyéni boldogulását
olyan helyen keresi, ahol szerteágazóbbak
az egyéni kibontakozás lehetőségei.

Míg korábban az evangélikus tradíci-
ókat falun ápolták/tartották jobban, mos-
tanra ez inkább a városokra jellemző. Az
is nagy kihívást jelent ugyanakkor, hogy
egy városi gyülekezet – az életforma követ-
keztében is – nehezebb átláthatósággal bír,
mint egy kisebb vidéki közösségé. Nehe-
zíti hitéleti helyzetünket, hogy a lelké-
szekre az elmúlt években fokozatosan

bevezetett iskolai hittanórák – jellemzően
szórvány-helyzetű kistelepüléseken – ellégé le-
terhelik a lelkészi „kapacitásainkat”, s az
a lelki-, szellemi potenciál, ami egyébként
megvan gyülekezeteinkben, azt koordi-
nálni egyre nehezebb a lelkészeknek. A
jellemzően több településen megtartandó
legkevesebb tucatnyi(!) hittanóra – bár
nem egy olyan lelkésztestvérünk van a mi egyház-
megyénkben is, akinek ennél jóval több forgá-
csolja szét idejét, hiszen a települések közötti

Kétszeres apropó okán ültünk
le beszélgetni egy kicsit

, egyházme-
gyénk esperesével. Az egyik
ok illusztrációinkból is lát -
ható: ő végezte el március 19-
én, böjt harmadik (oculi)
vasárnapján egyházközségünk
oltárterének eleddig hiányzó
liturgikus eszközének, a ke-
resztelő-kövünk/-kútunknak a
beszentelését. A másik, hogy
szolgálattevőként ő is jelen
volt az idei révfülöpi Vezető-
ségi Konferencián, melyen
gyülekezetünket 
felügyelőnk képviselte. Mind-
két alkalmon Egyházunk jövő-
jének a kérdése vetődött fel,
hiszen ami munkát elvégzünk
az egyházi szervezet külön-
böző szintjein, azt mindig a jö-
vőbe vetett hittel, s
reménységgel tesszük.
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távolságok legyezőséhez is idő kell –  megtar-
tása eléggé megterhelő a gyülekezeti teen-
dők mellett, s mindemellett a lelkészek is
„magukban” küzdenek... Nem véletlenül
érzi sok lelkész úgy, hogy magányos farkas-
ként kell szembeszállnia a feladatokkal.

S a lutheri „örökségünk”? A
papcsalád-modell életrevalóságát,
számos pozitív hatását az elmúlt
évszázadok azért bizonyították!

Ez így igaz, nagy ajándék egy szolga-
társ a lelkész mellett! Luther is írja szere-
tett feleségének – sőt ez elhangzik abban a
nemrég bemutatott tévéfilmben is, amit  Bóra Ka-
talinról készített a német Das Erste televízió ‘Lut-
her Katája’ címmel –  „Katám, nekem Isten
adott Téged ajándékul, például,  s útmu-
tatóul. Sokan kérik az Isten segítségét,
nekem pedig Te vagy maga az isteni se-
gítség!” Egyházunkban a lelkésznők jó egy-
harmados aránya jól mutatja, hogy nagyon
sokat vállalnak a nők Isten országának földi
építésében is, de azt is tényként kell kezel-
nünk, hogy az ún. klasszikus papné-felada-
tok újragondolása is feltétlenül szükséges.
Egyszerűen a mai feltételrendszerben nem
várható el a lelkészfeleségektől, hogy napi
nyolcórás munkájuk, háziasszonyi teendőik
mellett még ezeket – az egyébként gyülekezet-
építés szempontjából nagyon fontos
szervezési/kommunikációs feladatokat is – is
önzetlenül fevállalják. 

Mi lehetne a megoldás?
A magam részéről azt tartom kiútnak,

hogy a presbitérium ne csak szervezeti se-
gítséget nyújtson a gyülekezet életében,
de a meglévő szellemi erejével a jól meg-
szervezett lelkiséget segítő munkában is
részt vállaljon. Erre talán városi gyüleke-
zetekben – ahol még heterogénabb a gyülekezet
összetétele – nagyobb a készség, a szabad-
idő-kapacitás is... Gondolok itt gyermek-,
ifjúsági munkára, honlap- vagy újság-
szerkesztésre éppenúgy, mint klasszikus

ún. „őrállói” gyülekezeti tagokat látogató,
segítő testvéri támogatásra.

Mindezek mellett milyen fontos
teendőket, megoldandó feladatokat
látsz a MEE közeljövőjében?

Égetően fontos kérdésnek tartom a
lelkészi pálya presztízsének helyreállítá-
sát. Nyilván ezt nem lehet csak az egyhá-
zon belüli kérdésként kezelni. Tudjuk, a
lelkészi pálya társadalmi megbecsültsége
jóval alatta van annak, amit érdemelne.
Ha tekintetbe vesszük, hogy egy lelkész
milyen széles spektrumban végzi szolgá-
latát a csecsemőktől a szép-korú ember-
társainkig: Jelen vagyunk az iskolákban,
a közéletben, a közjó érdekében tevékeny-
kedve vagyunk a jó hír hordozói. Ehhez
képest lelkészeink sem az egyházon belül,
sem a társadalomban nem kapnak megfe-
lelő megbecsülést.

Tudjuk, mennyire nem könnyű szolgá-
lat az örök emberi, és isteni értékek köz-
vetítése – nem is sikerül mindenkinek.
Főként egy olyan közegben, amelyben a
nagy tömegek inkább a könnyű és kényel-
mes megoldások irányába mozdulnak el.
Élménytársadalomban élünk, amelyben a
gyorséttermek és szolgáltatások azonnali
ámde rövid időre szóló boldogságot kínál-
nak. Egyházunk jól képzett, integratív ké-

pességekkel megáldott munkatársak szol-
gálatba állításával akadály-mentesítheti
az örömhírt!

Egyfajta „Misszió 2.0”?
Igen, a missziót is meg kell „reformál-

nunk”, vissza kell térni az őskeresztény
diskurzus-modellhez, hiszen ahol életvál-
tozásra volt szükség – gondolhatunk egy Zá-
keusra vagy a samáriai Asszonyra – ott maga
Jézus is  személyes beszélgetésekbe kez-
dett. Ezzel egyidejűleg tudunk csak új
gyülekezeteket alapítani – a meglévők mel-
lett –, támaszkodva az evangélikus lelkü-
letre és szellemiségre, de nem
kizárólagosan a középkori-újkori hagyo-
mányaink formavilágára. 

Félreértés ne essék, én például nagyon
szeretem a gregorián alapú zsoltározást,
és a liturgikus istentiszteleti rendet. Ámde
hol vannak már azok a közösségek, akik
igényesen és szépen tudnák énekelni eze-
ket? A jövőben szabadabban kell létez-
nünk önmagunktól, szokásainktól, ámde
a korábbiaknál szorosabban kell kötőd-
nünk a tartalomhoz: Krisztushoz! 

A felvilágosodás óta oly sok felesleges
kompromisszumot kötöttünk a lényegi
üzenet rovására! Klaus Douglass írja Új
reformáció című munkájában: „ahol a
középpont (Krisztus evangéliuma) elhal-
ványodik ott a keretek megmerevednek.”
A formák tekintetében le kell számolni az
ortodoxiával.

Visszatérve a lelkészek megbecsülésé-
hez, sokat várok a Lelkészi Életpálya Mo-
dell kidolgozásától, amely egyszerre
teremti meg a lelkészi pálya kiszámítha-
tóságát, annak szakmai kontrollját és ami
a legfontosabb: a lelki támogatását. Ez
utóbbi elengedhetetlen a segítő hivatások
tekintetében. Ez az amit nekünk lehet és
kell elvégezni. Ha így cselekszünk, hitem
szerint a többit majd hozzáadja az Úr...

Gyülekezetünk nevében köszönöm
esperesi szentelő szolgálatodat, s az
előttünk, s a MEE álló feladatokhoz
pedig nemcsak sok-sok erőt és
bölcsességet kívánunk
vezetőinknek, de igyekszünk kérni
is, hiszen „ha az ÚR nem építi a
házat, hiába fáradnak az építők”...
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Aprotestáns templom dogmatikailag
nem szent, mint a római katolikus,
amelyben az oltáriszentség és az ál-

dozati kultusz a hittani meggyőződés sze-
rint mindig biztosítja az Isten jelenlétét
(realpresentia continua). A pro-testánsok (va-
lami-ért tiltakozók) táborát az evangéliku-
sok, azaz a lutheránusok (kezdetben

wittenbergi katolikusoknak nevezték őket) nyit-
ják meg, de ugyanakkor az evangélikus-
lutheránus egyház dogmatikailag egy
fontos „határkő”.

Amíg a protestáns istentiszteleti he-
lyen „csak” imádság, ének és prédikáció
hangzik el, minthogy a reformátori teoló-
gia szerint Jézus halála (egyszeri bűnmeg-
váltó áldozat) után nincs szükség újabb papi
áldozásra, s egy helyszín akkor lesz isten-
tiszteleti hely, mondják a protestánsok, ha
az emberek ott istentisztelet megtartásá-
nak céljából gyűlnek össze – ennek bibliai
alapja: „Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűl-
nek az én nevemben, ott vagyok közöttük”
(Mt18,21) – eladdig nálunk evangélikusok-
nál, dogmatikailag, az Ágostai Hitvallá-

sunk szerint az oltártér „ideiglenesen”
megszentül, hiszen az ostyában és borban
Jézus Krisztus valóságosan jelen van (re-
alpresentia). Úrvacsora előtt és után közön-
séges ostya és bor, de amikor közösségben
(communio) térdelve vesszük a szent jegy-
eket, s hangzik az isteni Ige, akkor hitünk
szerint Jézus Krisztus valóságosan jelen
van. A lutheri reformáció után alakult re-
formációi egyházaknál a jegyek vétele már
csak emlékezés, hittételeik szerint az ostya
és bor által nincs realpresentia. Ugyanak-
kor a templom a protestáns hívek szemé-
ben is „szent tér”, mert az „Isten háza”,
ahol nemcsak szertartás idején, hanem
mindig illedelmesen kell viselkedni. S bár
a ki- és bevonulásnak, a test- és kéztartás-
nak, a mozgásnak korábban kötött szabá-
lyai voltak, mára ez tradíció a legtöbb
helyen otthonos mozgássá szelídült. 

Ezért történhet meg, hogy bár a lelkész be-
jövetelével, köszöntésével ugyan  elkezdődött az
istentisztelet, a korábban megkezdett beszélge-
tés, ”információ-csere” néhány testvér között –
jobb esetben csak halkan – még tovább tart, ext-
rém esetben egészen az első énekvers kezdetéig.

A reformáció nem törekedett új temp-
lomtípus kialakítására. A változások a litur-
gia átalakulásából és kényszerből fakadtak,
mint például az evangélikus „granárium”
(magtár)-stílus és a Türelmi Rendelet után
közvetlenül udvarban és torony nélkül
épült templomok – többek között a somor-
jai evangélikus templom is. A reformáció
után emelt protestáns templomok oldalha-
jók, mellékhajók, kápolnák, sekrestyék nél-
küli, egyetlen nagy csarnokot képező
épületek. Érdemes megjegyezni, hogy az
evangélikus, illetőleg a református és uni-
tárius templomok belső különbsége a lut-
heri és kálvini elv eltéréséből ered. Luther
csak azt távolította el a középkori templom-
ból, ami szerinte a Bibliával ellenkezett,
Kálvin viszont a Bibliával nem igazolható
összes felszerelést kitiltotta.

A magyarországi evangélikus egyház-
ban – valószínűleg református hatásra – szigo-
rúbb szellem uralkodott, mint számos
német fejedelemségben, ahol az evangéli-
kus templomokban funkciótlanul ugyan,
de sértetlenül hagyták a katolikus szentek
mellékoltárait. Nálunk csak a főoltár ma-
radt meg kereszttel vagy Jézust ábrázoló
képpel. Település-alapító őseim városá-
ban Szarvason, Tessedik Sámuel lelkész
írja, hogy kénytelen volt a szarvasi gazda-
sági iskola homlokzatára állított allegori-
kus szobrokat eltávolítani, mert a
parasztok „bálványok”-nak, „Máriák”-nak
nézték és rosszallották őket. A reformátu-
sok olyan nagyméretű képrombolásairól,
mint amilyenek például Németalföldön
lezajlottak, nem ismerünk följegyzéseket,
a funkciót vesztett felszereléseket sok he-
lyen egyszerűen eladták.

Templomunk központi része
az oltár – rövid oltártörténet

Az oltár a liturgia központja, hiszen
nem csak elöl van, a tekintetet, a figyelmet
vonzza – „kiemelt hely/-rész”  a késői latin
grammatikusok szerint a szó az altus, 'magas' szó-
ból származik; (gör. trapeza) – de itt imádko-
zik a lelkész, itt keresztelnek, tesznek
fogadalmat a konfirmandusok, itt úrva-
csoráznak és itt történik az esküvő is. 

Az oltár régen az áldozat bemutatásá-
nak helye volt. A vallástörténeti adatok
szerint az ég isteneinek mindenütt a föld
fölé emelt oltáron mutatták be az áldoza-
tot, a föld alatti isteneknek gödörben, bar-
langban áldoztak. Ahol rendszeresen
akartak áldozni az égieknek, ott oltárt épí-
tettek: útkereszteződéseknél, városok ut-
casarkain, isteneknek szentelt
területeken, kisebb-nagyobb települése-
ken és olykor magánházakban. A nagy
kultikus helyek közelében számos mellék-
oltárt is állítottak. Általános volt a meg-
győződés, hogy az istenség nemcsak
„letekint” a felajánlott áldozatra, de az ol-
táron jelen is van dicsőségével (doxa).

Ezért az oltár az istenség (lak)helye is
volt, s ezért azt szentelő imaformával állí-
tották liturgiai szolgálatba. Ettől kezdve

A 19. század második feléig a magyarországi közvéleményben is élt az a nagy
múltú, Európa-szerte elterjedt gondolat, hogy az emberek elsőrendű közös-
ségi szükséglete a templom. Mivel kisebb településeken régen az egyetlen
„középület” volt, ezért közéleti jelentősége lényegesen nagyobb volt, mint
manapság. A templom a vallásos élet legfontosabb színtere – elsősorban itt
történnek a „szakrális dolgok” – éppen ezért szükséges, hogy ismerjük a li-
turgikus cselekményeknél használt eszközöket, s azok szimbolikus üzenetét.
Most az oltár szerepéről olvashatunk, frissíthetjük fel tudásunkat.

Foto-montázs:

Amit nem
láthatunk...

(az oltárterítők miatt) 

Oltárunk ebben az
esztendőben

90éves!
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Evangélikusokat
keresek!

2017-ben (2017. október 31.) ünnepeljük a
lutheri reformáció félezeréves ju-
bileumát! Ez a jubileum különösen is

fontos a világ evangélikusságának (mintegy 75

millóan vagyunk) s benne nekünk tatai
lutheránusoknak... Regiszterünk – ill. népszám-

lálási adatok szerint is – gyülekezetünk
vonzáskörzetébe tartoznak olyan evangé-
likus/lutheránus testvéreink is, akiknek
kapcsolata valamilyen okból mára meglazult
Evangélikus Egyházunkkal, de gyökereiket
nem felejtették el. 

Ezért szeretettel és tisztelettel kérek
Mindenkit, ha tudomása van olyan
evangélikusokról, akik szívesen vennék
megkeresésemet, kérem ezt jelezzék a
Tatai Evangélikus Gyülekezet (Tata, Bárány

u. 2. Evangélikus Kistemplom) felé szóban (10

órakor kezdődő vasárnapi istentiszteletünkön), írásban,
telefonon (34-586-065) – vagy éppen in-
terneten: http://tata.lutheran.hu

azt fölszenteltnek tekintették, s a ráhelye-
zett áldozati adományok megszentelőd-
tek, s e megszentelő erőből annak
megérintésével vagy megkerülésével le-
hetett részesülni.

(Gyerekkori emlékem, hogy szülőfalum –
Csabacsűd – evangélikus templomában az úrva-
csora-vétel után a hívek mindig megkerülték az
oltárt, s úgy mentek vissza a helyükre.)

Ószövetségi szokásjog, hogy ha egy ül-
dözött megkapaszkodott az oltárban, az
Istennel került kapcsolatba, az ÚR ol-
talma alá került, s érinthetetlenné vált, ez
volt az ún. menedékjog. Különleges ere-
jűnek számított az oltár érintése közben
kimondott eskü is!

Az 5. századtól az egyetemes egyház
jelképrendszerében az oltár Krisztus tró-
nusa, de magának Krisztusnak, mint szik-
lának is szimbóluma, hiszen erre az
alapra épül Krisztus Egyháza. (Az oltár
ezért néhány-lépcsős kő-alapzaton nyugszik,
amit mensa-nak hívunk.) Az oltár ugyanak-
kor az „Úr asztala” is, ahová Isten népe
meghívást nyert. Egyes keleti liturgiában
az oltár Krisztus Urunk sírját is jelképezi.

Mi van az oltáron?
Nyugaton a 10. századtól szokás az ol-

tárra gyertyát (Krisztus-szimbólum, hiszen
ahogyan a gyertya csonkig ég, „meghal”, úgy
Jézus URunk is haláligmenően szeretett) és fe-
születet tenni. Amikor az oltár az apszisba
a fal elé került és adódott a képzőművé-
szeti díszítés lehetősége és igénye, elter-
jedtek az oltárképek is, melyek Jézus
fontos életeseményeit ábrázolták. 

A reformátusoknál és unitáriusoknál az
oltár helyett a kerek vagy négyszögletes
úrasztala található. Az úrasztala mégsem
oltár (nincs realpresentia!), hanem annak jel-
képe, hogy a lelki család itt találkozik és
innen kapja a hiterősítő, látható szentsége-
ket (keresztelés, úrvacsora). Az asztal jelképezi
azt is, hogy Jézussal lelki értelemben egy
vacsorát fogyasztanak, vagyis így egy kö-
zösséggé válnak Krisztussal és egymással.
Elsősorban a nagy, alföldi templomokban
a központi helyen lévő szószéket/ambót
alacsony „kerítés” veszi körül, mely nem
csak a mozgó úrvacsora rendjét hivatott
szabályozni, de kiemel minden kazuálét,
ami az „Ige  körül történik”, és mindemel-
lett persze dekoratív elem is. 

Az oltárainkon a Biblia mellett virágo-
kat is találunk, de az oltár legfőbb dísze
mégsem a virág, hanem a Krisztus
Urunkra mutató kereszt, de ennek litur-
giai fontosságáról, szerepéről, teológiai
üzenetéről a későbbiekben olvashatunk.
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(Evangélikus énekeskönyv 213.)

Krisztus feltámadt! – Bizonnyal fel-
támadt!” hangzik századok óta ősi

köszöntésként Húsvét hajnalán. Ez a ke-
reszténység legnagyobb ünnepének –
Húsvétnak – üzenete, melyet ezen éne-
künk is hirdet.

Ősi énekeink között foglal helyet a
legrégibb német egyházi ének, valamikor
a 11.-12. század körül keletkezett. Húsvéti
matutinumnak nevezik, a matutinum éj-
szakai imádságot jelent. A Victimae pas-
chali laudes kezdetű húsvéti szekvencia
nyomán született. A születését követő év-
századok folyamán igen ismert lett, s
több nyelven is élt a vallásos népéneklés-
ben. Ennek bizonyítéka egy 15. századból
való Zsigmond-kori töredék, melynek
egyik lapján 4 nyelven is megtalálható
(német, szlovák, lengyel, magyar). Dal-
lama a 11. századi gregorián szekvencia
dallam alapján készült, 1533-ban jelent
meg Wittenbergben.

Énekeskönyvünkben közölt szövegé-
nek első versszakának 12. századi német
ének (Christ ist erstanden) az alapja –
melyet feltehetően a már idézett latin
ének ihletett –, második és harmadik
versszakát a diakonissza költőnő, Túrme-
zei Erzsébet (1912-2000) írta.

A reformáció előtt a húsvéti liturgiába
kerülvén a nép anyanyelvén énekelte.
„Leis”-nek nevezték, a „Kyrie eleison”
görög szavak német elnépiesedett válto-
zata ez. A reformáció énekkultúrális tö-
rekvései is felismerték szépségét,
népszerűségét, s már az 1529-ben megje-
lent Klug-féle énekeskönyvbe is bekerült.
Luther kapcsolata a strófa végi „hallelu-
jázást”, azaz a jubilációt (örvendezést) az
énekhez. Katolikus testvéreink ezen tol-
dalék nélkül éneklik.

Énekünk máig sem vesztett népszerű-
ségéből, mely már nyolcszáz éve áll fenn.
Maga Luther Márton is kedvelte, s egyko-
ron ezt mondotta róla: „Idővel minden éne-
ket megununk, de ezt minden évben újra
el kell énekelnünk.” Tegyünk hát így mi is!

Pákozdi Csaba 
a Tatai Ref. Gim. 10. A 

ev. hit. tanulója



H. Túri Klára

TANÁCS JÓMAGAMNAK

Hol száraz már a
húsvéti barkaág

csodát
nem hisznek

s néped
pár halát

szemfényvesztők
szaporítanák

ahol az
Isten Fiát

ismét
keresztre feszítenék

s az ember fiának
mind

messzebb s messzebb 
az Ég

hol vágyaid 
meghiúsulása
emésztő tűzzel 

éget

bőséges
kegyelmek záporában

növelj naggyá
mint 

fényben esőben
föld a 

jóízű gombát

óh Lélek!

Mert a reformáció
megmozgat!

(És Téged?)

Akkor átkozódni és esküdözni kez-
dett: „nem ismerem ezt az embert.”
És akkor nyomban megszólalt a
kakas. Máté 26,74

Nagyhét különleges erőterében va-
gyunk. Tragikusan pergő események

liturgikus koreográfiájának segítségével
elmélkedhetünk ezekben a napokban
életről és halálról, emberi természetünk-
ről, s húsvét misztériumáról. 

A nagyhétbe belesűrűsödött esemé-
nyek az emberi gyarlóságok teljes tárhá-
zát mutatják: vetélkedés és veszekedés az
utolsó vacsora előtt, Jézus magánya a Ge-
csemáné-kertben, s a tagadás elfutásai...
olyan méltatlan ez azzal szemben, Aki
rövid hároméves tanításával kiforgatta
sarkaiból a világot. Senki nem akadt, aki
kiállt volna Jézus mellett? A szolidaritás-
nak még csak a halvány jelét sem mutat-
ták – még az a Péter is átkozódva „menti
a bőrét”, aki a halálba is követni akarta
Mesterét... 

Itt más erők irányítják az eseménye-
ket. Próféciák teljesednek be: „Megverem
a pásztort, s szétszéled a nyáj!” Itt nem
lehet emberi erőket magasztalni, ez más
vonatkoztatási rendszer. Amikor hatal-
masságok és erősségek súrlódnak egy-
mással, akkor az ember csak csodálkozó
nézője lehet az eseményeknek...

Az emberi okosság istenítésébe oly
sokszor belebuktunk már a a történelem
folyamán. Ugyanakkor a világ komplexi-
tását egy ember sosem lesz képes átlátni,
de valljuk meg őszintén, sokszor a saját
életünk bonyolultsága is éppen elég fel-
adat – néha megoldatlannak tűnő problé-
mákkal küzdünk. 

Mit jelenthet nekünk, mire mutathat
rá Péter hajnali Krisztus-tagadása? Arra,
hogy a jószándék kevés? Arra, hogy az
akaratunk ilyen gyenge? Mindenekelőtt
Istenre-utaltságunk válik még kontrasz-
tosabbá ezen a történeten keresztül is. Az
Isten ereje nélkül Péter nem tudott volna
a vízen járni, de még felülemelkedni sem
fogott halainak piaci értékesítési gond-
jain. Isten ereje nélkül egyszerű életének
gondjaiba merült volna el, s Simonból,
Jónának fiából sosem lett volna Petrosz,
azaz kőszikla...

Péter életében is eljött az a pillanat,

amikor megszólalt a kakas, s így van ez
minden embernél ma is. Egyszer eljön a
hajnal, s az igazság kakasa kukorékolni
kezd. Akkor nyilvánvalóvá válik ügyeske-
déseink hiábavalósága, életvezetési trükk-
jeink fonáksága, s nyílvánvalóvá válik az
az isteni szeretet is, amiről lemondtunk...
cserébe; de miért is? 

Péter őszinte istentagadása után már
csak a keserves sírás maradt számára, s az
élethossziglani lelkiismeretfurdalás... ha-
csak Isten, aki Krisztusban belépve ebbe
a világba a lét kapujában letett Istenségét
fel nem veszi húsvét hajnalán. Az evangé-
lium márpedig az, hogy felvette, s ezzel
korrigált minden elrontott helyzetet, a
megkeseredett lelkek számára elhozta a
reménység derűjét és a feltámadás titká-
ban magához ölelte a teremtettséget.

Olvasd, linkeld! 
Vidd el az otthonmaradtaknak!

Színesben megtekintheted:
http://tata.lutheran.hu/ujsag_hirlevelek.htm

Támogatás
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Evangélikus Egyházközség  Tata 
számlaszáma:

63200119-14926282
Egyházfentartói járulékát,

adományait itt is tudjuk fogadni.
Támogatását köszönjük!

H. Túri Klára
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