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Grünewald a halott Krisztust János apostollal, Máriával, Mária Magdalénával, ellentétes 
oldalán pedig Keresztelő Jánossal együtt mutatja be. Az Ószövetség utolsó prófétája a 
megfeszített Krisztus alakjára mutat. A keze mögötti latin felirat így szól: lllum oportet 
crescere, me autem minui (neki növekedni kell, és nékem alászállnom kell). Krisztus hosszú 

ujjait görcsbe rándítják a szegek, vér szivárog összeszabdalt oldalából, és testét gennyes 
sebek borítják. A festő sötétségbe burkolja a tájat, érzékelteti a természetfeletti 

megnyilvánulást, amely a földet érte. A brutálisan megkínzott testtel éles ellentétben 
vannak a mély érzéseket mutató arcok. Mária már nem bírja elviselni a látványt, 

összeroskad, János karjaiba ájul. A "szeretett tanítvány" tartja meg együttérző szeretetével. 
Magdaléna a kereszt tövében térdel, előtte illatszeres szelencéje, szívébe markol a fájdalom,

miközben halott Mesterére tekint.
A kép alján látható jelképes bárány nyakából a kehelybe folyó vér a Megváltó valóságos 

vérére utal. Most azonosult a jelkép a valósággal. Az Ószövetségben naponta áldoztak a 
templomban bárányt, a Megváltóra emlékezve. Íme, itt a Bárány, akinek fenékig ki kellett

ürítenie a kelyhet!
Jézus teste (és ágyékkötője) a kegyetlen bántalmazások (ostorozások, verések, kínzások) 

nyomait viseli. A művész naturálison ábrázolja a sebeket, hangsúlyozva ezzel a szenvedések 
súlyát. így akarta a Megváltó iránti együttérzését kifejezni, és az elviselt fájdalmak 

nyomain keresztül Krisztus szeretetére irányítani a figyelmet.
Nem csak őket, sokakat megindított a golgotai esemény. A kemény római százados nem 

tudta visszatartani meggyőződését, hangosan szakadt ki belőle:

"Bizony, Isten fia volt ez!"



(Székács József imádságos könyvéből egy 1853-ból való böjti imádság)

Figyelem! Akkor olvassuk el, ha van időnk nyugodtan végig imádkozni!

A TE SZENVEDÉSEID EMLÉKEZETÉT ÜNNEPELJÜK,
ÜDVÖZÍTŐ JIÉZUS!
Vajha a’ szent napok mindenike komoly elmélkedésnek legyen 

szentelve általunk. Mert mi lehet meggondolásra méltóbb leírhatatlan a 
szenvedéseidnél, vagy hasonlíthatatlan szeretetednél, ki emberi alakban az isteni 
szeretetnek élő képe vagy?! Oh buzdíts minket lelkiismeretes komolyságra, 
gondolataink hozzád emelésére, ezen szent napoknak bölcs és keresztyén 
használatára. Maradjon távol tőlünk minden könnyelműség! Ne férjen hozzánk se 
hideg közönyösség, se szórakozás, se hanyagság, melyek sikertelenné tennék 
lelkünk elmerülését kínszenvedésed titkaiba. A te szent lelked elevenítse meg 
leikeinkben szenvedéseidnek lefolytát, félelmedet és szorongásaidat, fájdalmaidat és 
a gúnyokat, melyeket tapasztaltál, az ostorozást mellyel sértettél, a koronát, melltől 
véreztél a gyászmenetedet a veszély helyére, imádságodat a halál előtt. A te szent 
lelked vezéreljen minket megismernünk ártatlanságodat, tűrésednek tökéletességét, 
bizodalmad fogyhatatlanságát ember és istenszereteted s lelki nagyságod bámulatos 
példáját. A te szent lelked oktasson minket megismernünk Isten czéljait és 
szándékait, mellyeket az emberiségérti feláldoztatásod által elérni óhajtott. Legyen 
mindinkább világosabb előttünk szenvedésid s halálodnak érdeme. Nem lehet, hogy 
magadért szenvedtél, az emberekért szenvedéd, a bűnösökért ízleléd meg a halál 
kelyhét, mellyet a bűnösöknek kellett vala kiürítniök. A te szent lelked oktasson 
minket napról napra jobban megértenünk halálodnak eredményeit, s amaz igéknek 
vigasztaló jelentését, hogy a mi bűneinkért haltál meg s engesztelő áldozat levél. 
Tudjuk, hogy a te ártatlan halálodnak köszönjük bűneink bocsánatát, hogy a halálig 
tartó legtökéletesebb engedelmességed által oly kegyelmet érdemlettél Isten előtt, 
melyre a gyarló ember soha nem számíthat. Leírhatatlan szenvedéseid leírhatatlan 
dicsőséget szerzettek neked. Ámen

ISTENTISZTELETEINK:
Április 21. 18:00 nagycsütörtök Istentisztelet úrvacsorával,konfirmandusok szolgálatával
Április 22. 18:00 nagypéntek 
Április 24. Húsvét 10:00 
Április 25. Húsvét 2. ünnepe 
10:00 Esztergom 
11:30 Nyergesújfalu

Istentisztelet- passióolvasás 
Istentisztelet úrvacsorával

Istentisztelet
Istentisztelet úrvacsorával

Május 1. Fehérvasárnap 10:00 Keresztelésre emlékeztető áldás vétel
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HÚSVÉT 2011

Húsvétra készülök. Ki tudja kinek hányadik Húsvétja az idei. Még emlékszem, amikor 
Húsvét második ünnep napjának délutánján kimentünk a nagynéném házuk melletti 
rétre, és két forintost dobáltunk a piros tojásokba. Örültünk, amikor az érme 
felrepítette a színes tojás héját, az érme.

Aztán mindig más lett a Húsvét. Volt szomorú, mert gyászt 
hozott. Éppen Húsvétkor halt meg fiatalon a keresztapám. A 
Húsvétban mindig ott vannak az egyéni, a családi 
események. Más, amikor a gyermekek a fák és bokrok 
között tojásokat keresnek reggel, és más, amikor a 
gyermekek, unokák a locsoláshoz felnőttek. Ez az ünnep 
mégis mindig minden év tavaszán ugyanazt az egyet hirdeti, 
ismétli, hogy el ne feledjük a világ számára, számunkra: 
Győzött az élet a halál felett! Jézus feltámadt a halálból! 
Legyen tehát szomorú, nehéz, váratlan helyzet, vagy legyen 
vidám, várva várt, előkészített a Húsvét, a hívő embernek 
ezen az ünnepen ott van a gondolataiban, mozdulataiban, 
lelkében, hogy Isten az életet jelenti nekem. Isten mindig 

ragyogóvá teszi ezen a földön is a poros vándorutat. Istenben mindig lehet bízni! Még 
a halálban is velem van, hogy átvigyen az örök életre.

Részlet a gyülekezetünkben elhangzott 2010.évre szóló leikész jelentésből:

„ A gyülekezet ereje, életképessége, összefogása gyakran megmutatkozott 2010.év során. A

meghirdetett cél érdekében, többen adakoztak, és a gyülekezet meg tudta valósítani a fűtést 
kialakítást. De látva az egyházfenntartói járulék fizetésének összesítését, kérjük, hogy a 
gyülekezet működése érdekében, egy évben legalább 5000 ft-t egyházfenntartói járulékot 
fizessen minden evangélikus. Továbbá, érdemes a felajánlásainkat felülvizsgálni, lehet, hogy 
időszerű lenne az inflációt is beszámítani, és újra nyomatékosítjuk, az egyházkerület által 
javasolt fizetési rend alapján képes egy gyülekezet fennmaradni.
A terveink között tehát továbbra is szerepel, hogy remélhetőleg, újabb testvérekkel növekszik a 
rendhez történő igazodás, járulék fizetés. Céladományként ebben az évben szeretnénk 
pünkösdre egy új piros oltárterítőt készíttetni valamint egy keresztelőkancsót terveztünk, amire 
várjuk az adományokat. Jó lenne megvalósítani ezeket a célokat, amire e gyülekezetünknek 
nagy szüksége lenne. Ebben az évben is tervezünk kirándulást. Két napra utaznánk el, (június 
4-5) Ópusztaszer- Kiskunmajsa, Kiskörös-re. A jelentkezéseket ettől kezdődően várjuk a 
szállásfoglalás miatt. A presbitérium döntött arról, hogy is még ebben az évben Pünkösdkor, de 
már a következő évtől, rendet tartva és hagyományt elindítva a húsvét utáni 6.vasámapon lesz 
a konfirmáció ünnepe. Elindítanánk egy olyan rendet is, hogy a gyermekek, egyforma fehér 
ruhában, konfirmációi albában lesznek az ünnepen. „

ADÓBEVALLÁShoz! Technikai számunk 0035 Magyarországi Evangélikus Egyház 
Molnár Gyula Evangélikus Alapítvány Adószáma: 18617247-1-11



A Presbitérium döntése alapján tájékoztatunk mindenkit, hogy nyilvántartásunk szerint, az anyakönyvi bejegyzések alapján a felsorolt százhatvanhat név mögött evangélikus keresztelésben 
részesült testvérek élnek. A névsorban szereplők fele járul hozzá az evangélikusság fennmaradásához, a gyülekezetünk életben maradásához, működéséhez. Isten áldja meg a jó szívvel 
adakozókat! Nekik köszönjük, hogy a templomunkba beléphetünk, adja Urunk, hogy hitben járjunk és tudjunk egy közösséggé lenni!



Tiszteld atyádat és anyádat! - Luther Márton Nagy Kátéjából, 
amit a NŐI KÖR alkalmain veszünk sorra.

Isten helyettesei Ezt az atyai és anyai hivatást Isten - minden neki alárendelt 
hivatásnál jobban - külön kitünteti azzal, hogy nem egyszerűen azt parancsolja, hogy 
szeressük szüleinket, hanem hogy tiszteljük őket. Testvér és általában felebarát iránt 
ugyanis nem parancsol nagyobbat a szeretetnél. Az atyát és anyát tehát elkülöníti és 
kiemeli minden más földi ember közül, és maga mellé ülteti. Mert a szeretetnél sokkal 
több a tisztelet: nemcsak a szeretetet foglalja magában, hanem a tisztességtudást, 
alázatot és hódolatot is, mintha valami királyi fenség rejtőznék bennük. Nem is csak 
azt parancsolja, hogy szépen és tisztelettel szólítsuk meg szüleinket, hanem főként 
azt, hogy szívünk és külsőnk tanúsítsa és mutassa, hogy nagyra becsüljük és Isten 
után legtöbbre tartjuk őket; mert akit őszintén kell tisztelnünk, azt igazán nagyra kell 
becsülnünk. Szoktassuk tehát az ifjúságot arra, hogy Isten helyettesét lássa a 
szülőben, és úgy vélekedjék, hogy még ha megvetett, szegény, törődött és különös is 
a szülője, akkor is atyja és anyja az, és Isten adta őt. Magaviseletük vagy hibájuk 
nem fosztja meg őket méltóságuktól....

Az elöljárók atyai tisztsége Ennél a parancsolatnál kell szólnunk továbbá mindarról 
az engedelmességről, amellyel a parancsolásra és kormányzásra hivatott 
elöljáróknak tartozunk. Mert a szülői hatalomból ered és terebélyesedik ki minden 
más hatalom is. Ha ugyanis az apa nem tudja gyermekét egymaga fölnevelni, 
iskolamestert fogad melléje, hogy az tanítsa; ha nem bír vele, barátait vagy 
szomszédait hívja segítségül; ha búcsút mond a világnak, átadja és rábízza a 
vezetést és a felügyeletet másokra, akiket erre rendelnek ki. Hasonlóan a gazdaság 
vezetésénél is rendelkeznie kell a ház népével, szolgákkal és szolgálókkal. A szülőket 
helyettesítik tehát mindazok, akiket úrnak neveznek, sőt ezeknek tőlük kell kapniuk a 
jogot és a hatalmat a vezetésre. Az írás is ezért nevezi valamennyit atyának, mert 
amikor kormányoznak, atyai hivatást kell betölteniük, és atyai szívvel szeretniük 
övéiket. A rómaiak és más nyelvűek is régtől fogva "páter et mater familias"-nak 
nevezték a ház urát és asszonyát, vagyis családatyának és családanyának. Országos 
fejedelmeiket és főuraikat is "patres patriae"-nek nevezték, vagyis a haza atyjának.............

Lelki atyáink megbecsülése Ez a parancsolat tehát háromféle atyát mutat be 
nekünk: vérségit, házit és országost. Ezen kívül vannak még lelki atyák is, de nem 
úgy, mint a pápaságnál, hogy így hívatták magukat, de semmiféle atyai hivatást nem 
töltöttek be. Mert csak az nevezhető lelki atyának, aki minket Isten igéjével 
kormányoz és vezet, ahogyan Szent Pál dicsekedve mondja magát atyának az első 
korinthusi levél 4. részében: "Atyátok vagyok Jézus Krisztusban az evangélium által." 
(1Kor 4,15) Minthogy pedig atyák, azért megilleti őket a tisztelet is, sőt még jobban, 
mint bárki mást. Ez azonban egyáltalában nem szokás, mert a világ úgy tiszte!: őket, 
hogy kiűzi az országból, és egy karéj kenyeret is sajnál tőlük, és röviden - ahogyan 
Pál mondja - "a világ szemetjévé és mindenki söpredékévé kell lenniük" (1Kor 4,13). 
Mégis szükség van arra, hogy beleneveljük a népbe is azt, hogy akik keresztyének 
akarnak lenni, azok felelnek Isten előtt azért, hogy lelkigondozóikat "kétszeres



tiszteletre méltassák", jót tegyenek velük, és gondoskodjanak róluk. (602) Akkor Isten 
is megelégít téged, és nem engedi, hogy szükséget láss. Itt azonban mindenki 
ellenkezik és tiltakozik, tele vannak aggodalommal, hogy meghorpad a hasuk, és 
most egyetlen tisztességes prédikátort sem tudnak eltartani, pedig azelőtt tíz 
nagyhájút is megtömtek. így aztán rá is szolgálunk arra, hogy Isten megfosszon 
minket igéjétől és áldásától, és ismét hazug prédikátorokat engedjen feltámadni, akik 
minket az ördöghöz térítenek, és ráadásul vérünket-verejtékünket szívják.

Akik azonban figyelnek Isten akaratára és parancsolatára, azok azt az ígéretet 
kapják, hogy megfizettetik nekik bőségesen mindazt, amit testi és lelki atyáikra 
áldoznak, és tiszteletükre cselekszenek: nem hogy egy-két évig kenyerük, ruhájuk és 
pénzük lesz, hanem hosszú életük, megélhetésük és békességük is, sőt örökké 
gazdagok és boldogok lesznek. Ezért csak tedd meg, amivel tartozol, és hadd Istent 
gondoskodni arról, hogy eltartson és megelégítsen. Ha megígérte, és még sohasem 
hazudott, akkor neked sem hazudik. Ez ösztönözhetne minket, és olyan szívet 
teremthetne, amely tele van szeretettel és ragaszkodással azok iránt, akiknek 
tisztelettel tartozik, úgy hogy felemelnénk kezünket és boldogan adnánk hálát 
Istennek azért, hogy olyan ígéreteket adott nekünk, amilyenekért a világ végéig is 
futhatnánk. (603)

A szülők felelőssége Isten előtt A szülőknek és azoknak, akik hozzájuk hasonló 
szolgálatot végeznek, prédikálnunk kellene arról, hogyan bánjanak azokkal, akiknek 
vezetését rájuk bízták. Ha ez nincs is szó szerint a Tízparancsolatban, mégis van róla 
rendelkezés az írás számos helyén. Sőt Isten ebbe a parancsolatba is belefoglalja 
ezt, amikor atyát és anyát említ. Mert nem gazembereket és zsarnokokat akar ebben 
a hivatásban és a vezetésben, nem is azért ad nekik tiszteletet, vagy jogot és 
hatalmat a vezetésre, hogy imádtassák magukat, hanem azért, hogy meggondolják, 
hogy ők maguk is Istennek tartoznak engedelmességgel és hogy mindenek előtt 
szívesen és hűséggel teljesítsék hivatásukat, ne csak táplálják és testileg gondozzák 
gyermekeiket, házuknépét, alattvalóikat stb., hanem főként Isten magasztalására és 
dicsőségére neveljék. Ne gondold hát, hogy ez kedvedre, vagy saját akaratodra van 
bízva: Isten szigorúan megparancsolta és kötelességeddé tette, és neked ezért 
felelned is kell majd Őelőtte. (604)

A szülői gondoskodás közéleti jelentősége itt van megint az a szörnyű csapás, 
hogy ezt senki sem veszi tudomásul, nem is törődik vele, úgy viselkednek, mintha 
Isten élvezetükre és szórakozásukra adna gyermekeiket. Senki sem akarja meglátni 
azt, hogy a mennyei Felség parancsa ez, és Ő ezt komolyan számon kéri és 
megbosszulja, sem azt, hogy milyen nagy szükség van az ifjúság komoly 
felkarolására. Mert ha a világi és egyházi kormányzásban kitűnő és arravaló 
embereket szeretnénk látni, akkor bizony nem szabad sajnálnunk se szorgalmat, se 
fáradságot, se költséget gyermekeik: tanításánál és nevelésénél, hogy majd 
szolgálhassanak Istennek és a világnak. Nem is szabad csak arra gondolnunk, hogy 
hogyan gyűjtsünk nekik pénzt és vagyont, mert Isten nélkülünk is táplálhatja és 
gazdaggá teheti őket, ahogyan napról napra teszi is. Azért adott és bízott ránk 
gyermekeket, hogy akarata szerint neveljük és vezessük őket...



Gyülekezetünkben böjti istentiszteletek vannak hétfő esténként. Ekkor 
ülekezetünk egy csoportjának imádsága zárja a lelki készülődést Húsvétra. A 

presbiter testvérek imádságait olvassuk:
EGYHÁZÉRT

Mindenható Isten Mennyei Atyánk! Hálát adunk Néked, és magasztaljuk szent 
nevedet, hogy egyházat alapítottál a földön és mi is tagjai lehetünk. Add nekünk is 
szentlelkedet, hogy elhívatásunkhoz méltón járjunk. Adj az egész keresztyénségnek 
belüről való erőt, hogy új élet járja át egyházadat. Te megtérítheted az emberek 
szívét, felébresztheted a gyülekezeteket, és megelevenítheted egyházadat, 
Ígéretedben bízunk teljes bizalommal. Jó reménységgel vagyunk egyházad felől, 
lásod kísérje a püspökválasztás során elénk kerülő feladataink megoldását, 
Egyházunk, egyházkerületünk népének felelős döntését és a majdani püspök 
Szolgálatát, hogy minden az egyház javára és Isten dicsőségére történjen. Add meg 
nekünk Jézus Krisztus, egyházunk főpapja, mindazt, amit a Te nevedben kérünk, 
magasztaljuk és áldjuk üdvösségedet. Ámen (Sümegi Péterné)

GYÜLEKEZETÜNKÉRT

HáIával magasztallak Uram gyülekezetemért. Nagy áldásoddal megajándékoztál 
anyaszentegyházammal és bele helyeztél gyülekezetünk áldott közösségébe, hogy 
abban kegyelmed javaival élhessek, vallásos életemet gyakorolhassam, s 
meggazdagodjam a testvéri közösség ajándékaival. Nagy értékeket biztosítasz 
számomra ebben a gyülekezetben. Boldogság tölti el szívemet, ha meggondolom, 
hogy nem élek idegenként embertársaim között, hanem vannak velem együttérző, 
velem hasonlóképpen gondolkodó, velem egy hitben egyesülő lelki testvéreim, 
könyörögve kérlek, lakozzál Te magad ebben a gyülekezetben, vezess, irányíts és 
szentelj meg bennünket.
ÁIdd meg igehirdető szolgádat, hogy mindenkor Szent Fiadat hirdesse. Áldd meg a 
gyülekezet apraját-nagyját, fiatalokat és véneket.
Emlékezzél meg a Te gyülekezetedről, amelyet Te szereztél, és amelyet Szent Fiad 
vérével megváltottál. E gyülekezet pedig legyen a Te néped, és magasztaljon Téged 
nemzedékről nemzedékre mindörökké. Ámen (Sümegi Péter)

IMÁDSÁG A CSALÁDÉRT
Uram, hálát adunk Neked, hogy családdal ajándékoztál meg bennünket. Vezess 
minket alázatra, hogy ne az önzés töltse meg szívünket, hanem családunk iránti tiszta 
szeretet és felelősség. Kérünk, hogy Szent Lelked által nyisd meg azok szívét is, akik 
számára a család nem fontos, és ne engedd, hogy gyermekeink az e világ urának 
dicsőségét hirdessék Szent Fiad dicsősége helyett. Add, hogy férfi és nő közös hitben 
teremthessék meg az otthon melegét, és gyermekeik testi, lelki táplálékát 
biztosíthassák. Áldd meg családjainkat és adj erőt, hogy hitben megmaradjunk. Ámen
(Csipke György)


