
A Csákvár – Bicske – Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség gyülekezeti lapja
2020. évi I. szám

1.SZIKLAVÁR

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Nehéz szívvel gondolok most előre Nagyhétre és Húsvét ünnepé-
re. Javában tart az ajánlás, miszerint a fertőzést csak az otthonma-
radással, önfegyelemmel és figyelemmel tudjuk valamelyest távol 
tartani. Azóta már korlátozások is léptek életbe.
Vajon milyen lesz Húsvét ünnepe? Kinyílhat-e a templomunk ajta-
ja, feldíszíthetjük-e az oltárt az éledő természet színpompás virá-
gaival, megtölthetjük-e a falakat élettel, Istent dicsérő húsvéti éne-
keinkkel, felhangozhat-e a húsvéti evangélium, részesülhetünk-e 
a szabadulás ajándékában, a bűnbocsánatban és Jézus Krisztus 
Urunk testében és vérében? Különösen most, amikor Evangélikus 
Egyházunk az idei évet az Úrvacsora Éveként ünnepli?
Sok-sok kérdés, amelyre csak az idő adhat választ. Talán idén 
most nekünk csendes ünnepünk lesz. Olyanok leszünk minta ta-
nítványok, akik a bezárt ajtó mögött gyűltek össze. Talán minket 
is átjár a félelem: betegségtől, veszteségtől, gyásztól, fájdalomtól.
De az a jó, hogy Jézus sem a zárt ajtók, sem a betegség, sem ka-
rantén nem tarthatja vissza. Jézus a bezárt ajtóinkon is betér, és 
húsvéti örömmel köszönt minket is: Békesség nektek!
Talán a templomunk húsvét ünnepén is bezárva marad. Talán nem 
lesznek nagy tömegek, nem lesz hangos éneklés, sem pedig virágba 
borult oltár, de Jézus, a Feltámadott, a Győztes betér hozzánk is. 
És elhozza nekünk is a húsvéti örömhírt, hogy Jézus már győzött. 
Feltámadt a halálból és életet adott. Örömöt és békességet. Zárt 
ajtóink mögött a szívünknek nem kell zárva lennie: engedjük, hogy 
átjárjon minket is a húsvét öröme, hogy látjuk az Urat!
Élő Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy nem ért véget utad hozzánk, 
hanem éppen elkezdődött. Köszönjük, hogy ma is bátran szólít-
hatunk téged Mesternek. Szent küldetésed megismerése hatalmas 
öröm számunkra. Ebből élünk naponta és ez a mi egyetlen teljes 
vigasztalásunk. Reménységre és bátorságra ébredt húsvéti néped 
megújult lélekkel dicsér ma is Téged. Hallgasd meg énekünk!
Élő Jézus Krisztus! Vedd el tőlünk a sablonos szavakat és adj helyet-
te élettel teli üzenetet szerte az egyházadban. Vádaskodás helyett a 
másik ember felfedezése, bizalmatlanság helyett az együttműködés, 
erőtlenség helyén pedig lendületes szolgálat ébredjen ma. Törede-
zettségünk és szétszakadozottságunk hadd gyógyuljon a húsvéti 
ünnep örömében. Kiábrándultságunkat és elesettségünket hadd 
váltsa fel a Te húsvéti lendületed. Mozgass meg minket, hogy mi is 

„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt 
az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta,

megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.”
János evangéliuma 20, 19-20

mozgatók lehessünk gyülekezetünkben. Formáld át életünket!
Élő Jézus Krisztus! Tágítsd ki látókörünket, hogy felelősen néz-
zünk szét környezetünkben. Taníts meg minket éleslátásra és a 
mélységekre is tekintő, kutató keresésre. Engedd úgy szemlélnünk 
a múltat ma életünkben, hogy a benned kapott biztos jövő vezes-
sen minket. Szabadíts meg a szorongástól. Emelj ki a rettegések 
mélyéről. Törölj ki mindent az életünkből, ami szembefordít min-
ket veled. Add nekünk ma az értelmes jövő és a tartalmas holnap 
biztonságát. Vezesd küldetésünk!
Élő Jézus Krisztus! Sokan nyújtják felénk kezüket, de nekünk 
nincs erős és nagy kezünk. Sokan kiáltanak utánunk, de mi csak 
ritkán fordulunk vissza. Sokan állítanának meg minket az úton, 
de képtelenek vagyunk a lassításra. Húsvéti erőddel állj mellénk, 
hogy ne felejtsük el soha közelségedet. Fogd meg a kezünket, és 
emeld fel a fejünket. Tégy minket olyanná, hogy téged lássanak 
és érezzenek az emberek ott, ahol mi vallomást teszünk Rólad. 
Szabadíts meg álruhánktól és hazug külsőnktől, hogy ne ártsunk 
tovább a te nagy művednek, Adj szolgálatunknak őszinteséget!
Élő Jézus Krisztus! Fájdalmas tekinteteket látunk magunk körül 
nap mint nap. Gyásszal, betegséggel, magánnyal és eltört élettel 
küzdő emberek kérdéseit hozzuk most is eléd. Kontinensek szen-
vedése, színek és fajok, nemek és korok megkülönböztetése fájó 
teher rajtunk. Látjuk a pusztítás és ártás nagy erőit, de hisszük, 
hogy a te isteni gondoskodásod mindent felülmúl. Építsd, Urunk 
a szeretet és békességet bennünk. Küldj el minket mentő, védő és 
gyógyító szolgálatra a te erőddel. Taníts minket alázatra, hogy ne 
élni és alkotni nehéz és sötét napokban is. Taníts minket alázatra, 
hogy ne önmagunkban bízzunk, hanem akaratodat kutassuk. Adj 
nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből.
Élő Jézus Krisztus! Építs föl minket a romokból húsvéti, élő gyü-
lekezeteddé! Ámen!

Szeretettel:
Szebik Károly lelkész

2. Lásd, ott az Jézus, az Üdvözítő! Ne kételkedj többé: ő jelent meg, ő! Ujjongj, Isten népe, Hirdesd szün-
telen, Jézusé a végső, döntő győzelem! Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! Dicsőséggel fényes a diadalod!
3. Mért félne szívem? Él az én Uram, Békesség Királya, Benne nyugta van, ő a diadalmam, 
pajzsom, életem, Szívemben már nincsen semmi félelem. Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! 
Dicsőséggel fényes a diadalod!  

Húsvét este
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- Szia Mama! Tisztelendő úr arra kért, 
hogy a következő gyülekezeti újságunk-
ba készítsek veled egy interjút az Evan-
gélikus Életről. Kicsit utánanéztem: az 
Evangélikus Élet első száma 1933. janu-
ár 29-én jelent meg, „Egyháztársadalmi, 
belmissziói, kulturális és politikai heti-
lap” alcímmel. Te, hogy emlékszel, gye-
rekkorodban járt hozzátok? Olvastátok?

-Az Evangélikus Élet 1933-ban jelent meg először, de előtte is 
volt evangélikus hetilap, a „Harangszó”, sőt egy ideig párhuza-
mosan jelent meg a kettő. Mindkettőt az Országos Luther Szö-
vetség adta ki, de a Harangszónak a Dunántúli Luther-Szövet-
ség volt a laptulajdonosa. Nálunk ez volt ismertebb Bokodon. 
Ezt a gyülekezeti könyvtárból kölcsön lehetett kérni, így édes-
apám is olvasta.

-   Hol találkoztál először az Evangélikus 
Élettel?

-   1951-ben kerültem Csákvárra, és apó-
somék előfizették, így a papával mi is 
olvastuk. Egyéni előfizetők 1954 óta va-
gyunk, bár az akkori időben rengeteg volt 
a házkörüli munka, így leginkább a papa 
olvasta. Nekem, mióta egyedül vagyok, az-
óta van több időm arra, hogy alaposabban 
átolvassam az újságot. 

-   2016-ban arculati változáson esett 
át az újság. Azóta már színes magazin 
formájában jelenik meg kétheti rend-
szerességgel. Neked mi a véleményed 
erről az új formáról?

-   Tetszik. A képes tartalommal talán 
könnyebben megszólítható a fiatalabb 
közönség is. Az újság minőségében 
megmaradt: gazdag tartalmú, sokszor 
tematikus számokkal (például a Há-
zasság Hetére, vagy most a böjti idő-
szakhoz kapcsolódóan), annyi olvasni-

valót kapunk, ami valóban elegendő két hétre.

-   Mi az, ami a leginkább teszik benne? Melyik rovatot olvasod 
el először?

-   A „Napról napra” az, amit először megnézek. Ez nagyon 
jó, mert az Útmutatóval együtt tudom olvasni a napi (reggeli 
vagy esti) igéhez kapcsolódó rövid áhítatokat, gondolatokat.

Emellett szeretem még az életrajzi írásokat, egy-egy lelkészről 
vagy gyülekezeti tagokról, munkatársakról; de az is érdekel, 
hogy mi történik a Magyarországi Evangélikus Egyházban, mi-
lyen döntések születtek a zsinaton. Nagyon izgalmas a külföldi 
rovat is: látni, hogy a világ különböző tájain hogyan működnek 
gyülekezetek, milyen alkalmak, milyen kapcsolatok, milyen jó 
példák vannak. Már nem tudok olyan sok eseményen részt ven-
ni, mint korábban, így az is nagyon jó, amikor egy-egy evangé-
lizációról vagy konferenciáról olvashatok beszámolót. Szeretem 
még a könyvajánló rovatot, vagy, amikor a Luther Kiadó újdon-
ságairól olvashatunk ismertetést. Külön érdekes számomra ar-
ról hallani, hogy mi történik azokkal, akik már jártak itt nálunk 
korábban, akár evangélizáció alkalmával, akár szupplikáció so-
rán, akár vendégszolgálattal. Most nemrégiben éppen Takácsné 
Kovácsházi Zelma néniről vagy Zászkaliczky Péterről. 

-   Van olyan rovat, amit átugrasz, vagy nem annyira érdekel?

-   Nem, nincs olyan, amit ki-
hagynék. Vannak olyan dolgok, 
amelyek már kevésbé érintenek 
engem, például az ifjúsági tábo-
rok, vagy a gyermekrovat, vi-
szont ezekről mindig jó olvasni, 
és látni, hogy vannak fiatalok, 
van „utánpótlás”, és vannak 
ilyen lehetőségek.

Ha elolvastam az újságok, akkor sokszor továbbadom akár a csa-
ládban, akár a gyülekezetben. Jó szívvel ajánlom mindenkinek.

-   Köszönöm az interjút!
Mészáros Nelli 

BESZÉLGETÉS MÉSZÁROS MIKLÓSNÉ RÓZSIKA NÉNIVEL

HITTANOS TÁBORBEHARANGOZÓ

Az Evangélikus Élet megrendelhető a 
https://bolt.lutherkiado.hu/kiadva-
nyok/folyoiratok oldalon akár digitáli-
san, akár nyomtatott formában 600 Ft/
db áron.
Az újság cikkei néhány hét késleltetéssel 
megjelennek az https://www.evangelikus.
hu/ oldalon is.

Először másodikas koromban jártam a táborban. Nagyon iz-
gatott voltam, mert ez volt az első olyan táborom, ahol sátor-
ban is lehetett aludni. Az első napon még nem nagyon tudtam 
a rendet. Aztán már hozzá voltam szokva. Az egyetlen dolog 
amihez nem szoktam hozzá, az a reggeli torna volt.

Harmadikban és  negyedikben sem szoktam hozzá. Remélem 
negyedik alkalomra már hozzá szokok. Minden napra volt va-
lami program. Nekem az üvegezés volt a kedvencem. 

Tetszik, hogy a szervezők el tudják érni, hogy minden évben 
egy plusz dolog legyen és sose legyen ugyanolyan, mint a ta-
valyi tábor. Például a szentJános bogár nézés, bűvészkedés, 
kártyajátékok. Szeretek ott lenni. Élvezem és közben sok dol-
got tanulok.

Szívesen és nagy örömmel ajánlom másoknak is a tábort. 
Egyikőjük sem fogja megbánni! (De a reggeli tornát meg kell 
szokni!)

Fürjes Dani

Evangelikus Élet 1933-ból
a legelső példány

Evangelikus Élet 1974

Evangelikus Élet 2019
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Alaphelyzetben sem egy népszerű dolog a pénzügyekről be-
szélni. Hát még ilyen nehéz helyzetben, amiben most van a 
világ, benne Magyarország, abban a mi gyülekezetünk. Min-
den év februárjában elkészítjük az előző év pénzügyi zárását 
és az aktuális év terveit. Így volt ez most is. Terveinket egy 
közgyűlésen szerettük volna megosztani gyülekezetünk tagja-
ival. Ami az ismert okok miatt meghiúsult. Ezt most ebben a 
formában szeretném közreadni.

Gyülekeztünk kb. évi 5- 5,5 M Ft-ból gazdálkodik. Az elmúlt 
év gazdálkodása egyrészt nagyon jónak mondható, mivel 
gyülekezetünk tagjaitól közvetlenül egyházfenntartói járulék, 
perselypénz és adomány címen 30%-al több folyt be mint a 
tervezett. Az össz bevételünk a tervezett 5,5 MFt helyett 5,9 
M Ft volt. Ezért nagyon hálás vagyunk mindenkinek. Ennek 
ellenére az éves mérleg mégis negatív volt 444 E Ft-tal. Tehát 
kiadásaink ennyivel haladták meg bevételeinket. Ennek több 
oka volt. Egy öreg szolgálati autó, melyet az év második felé-
ben sikerült lecserélni. E mellett több előző évről áthúzódó 
tétel is „rontotta” a mérleget. Éves szinten az eltérés nem nagy, 
de ha az egész költségvetést nézzük, a közel 10 %-os mínusz 

Evangélikus egyházunk az idei évet az Úrvacsora évének hir-
dette meg. Ezért idén számtalan program, konferencia témáját a 
szentségünk adja. Az apropót az adja, hogy idén szeptemberben 
szervezi a Katolikus Egyház Budapesten a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust (az eucharisztia az úrvacsora újszövetségi 
görög elnevezése). Reménységünk, hogy az úrvacsora ajándéká-
nak alaposan megismerése közelebb visz minket ahhoz, hogy az 
oltárközösség megvalósuljon, azaz együtt vehessük magunkhoz 
Jézus testét és vérét, parancsának és akaratának megfelelően.

Ehhez kapcsolódóan közöljük újságunkban az alábbi cikket, ame-
lyet az Evangélikus Élet egyik korábbi számában volt elérhető.

SZIKLAVÁR

már nagynak mondható. Gazdálkodásunk létszámunkból 
adódóan nagyon kiélezett, érzékeny. Idei terveinket nehezí-
ti a mostani helyzet. Természetesen első sorban a személyes 
találkozások amik a legjobban hiányoznak. Az istentiszteleti, 
énekkari, úrvacsorai, férfiköri, asszonyköri közösség. De ag-
gódunk költségvetési egyensúlyunkért is. 

Ezért kiemelten szeretnénk kérni mindenkit, hogy az idei év-
ben a saját lehetőségeit mérlegelve segítse gyülekezetünk anyagi 
fennmaradását. Aki teheti, utalja az egyháznak szánt összeget, 
ezzel is csökkentve a személyes kontaktusból adódó veszélyt. 
A technika lehetőségének köszönhetően otthon is a Tv, Rádió 
vagy az internet segítségével lehetünk együtt istentiszteleti kö-
zösségben. Kérjük a perselypénzről se feledkezzenek meg. Ha 
kineveznek egy malacperselyt erre a célra, vagy csak egy do-
bozba gyűjtik az ideszánt összeget, azt megköszönjük. Ha majd 
a lehetőség meglesz, személyesen hozhatják el a templomba.

Őszintén várva találkozást mindenkivel, szertettel köszöntöm 
gyülekezetünk minden tagját. Kívánom, hogy az otthonunk 
falai között is legyen teljes a húsvéti örömünk.

Szeretettel: Mészáros Tamás felügyelő

ISMÉT GYÜLEKEZETÜNK PÉNZÜGYEIRŐL

ÚRVACSORA ÉVE 2020

A keresztelt Mészáros Mihály Tamás

Az Úrvacsora éve 2020 - az év igéjével

Az év első keresztelője

Gyülekezetünk bankszámlaszáma:  
Evangélikus Egyházközség Csákvár

10405066-50526774-85891001
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ÚRVACSORA OLTÁRKÉPEKEN – REMEKMŰVEK A REFORMÁCIÓ KORÁBÓL
Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Isó M. Emese

Luther Márton a Kis kátéban azt tanítja az oltáriszentségről, 
hogy az „Jézus Krisztus Urunk valóságos teste és vére kenyér-
ben és borban, amelyet Krisztus maga azért rendelt, hogy azt 
mi, keresztények együk és igyuk”.
Az úrvacsora közösség a feltámadott, élő Krisztussal, és egyben 
előképe a mennyei vacsorának. Ennek megfelelően az úrvacso-
ra szentsége az evangélikus oltárképek leggyakoribb témája. 

Maga Luther kifejezetten az utolsó vacsorát ajánlotta az evangé-
likus templomok oltárképeinek témájául, és id. Lucas Cranach 
is törekedett a 16. században olyan kompozíciók megalkotásá-
ra, amelyek – folytatva a mindenki által ismert hagyományo-
kat, használva a népszerű és jól érthető jelképeket – oltárkép-
ként szolgálhatnak az evangélikus gyülekezetekben.

Luther mint tanítvány
A legismertebb ilyen alkotás a wittenbergi oltár, amelyet 1547 
szeptemberében állítottak fel a városi tanács határozatára a 
városi templomban (Stadtkirche). A főképen a bibliai utolsó 
vacsorát látjuk. A tanítványok kerek asztal körül ülnek, élénk 
beszélgetést folytatnak, egymás felé fordulva. Társalgásukat 
nézve láthatjuk, hogy már elhangzottak Jézus szavai: „Bizony, 
bizony, mondom nektek, közületek egy elárul engem.” (Jn 
13,21) Krisztus alakja nem uralja a kompozíciót, nem emelke-

A wittenbergi városi templom oltárképe a refomráció korából - Lucas Cranach mester festménye

Az úrvacsora
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dik a többiek fölé, dicsfény sem emeli ki. Az asztal bal oldalán 
ül, s bal karjával az alvó János apostolt öleli magához.  A kép 
izgalmas mozzanata az, ahogyan Krisztus az asztalnál ülő Jú-
dás – azonosítását egyértelművé teszi a háta mögött rejtegetett, 
harminc ezüstöt tartalmazó pénzeszacskó – szájába adja a fala-
tot, ezáltal pedig illusztrálja az evangéliumot, hiszen az árulót a 
bemártott falattal jelöli ki.

Az pedig, hogy nem csupán nyújtja felé az ételt, hanem kezével 
teszi a szájába, azt is jelzi számunkra, hogy Krisztus senkit sem 
rekeszt ki az úrvacsorából való részesedésből. Krisztus Júdásra 
tekint közben, nem folyik a tanítványok közti beszélgetésbe. A 
festő a szolgáló képében önmagát örökítette meg, és a tanítvá-
nyok közé festette Luther Mártont is, éppen hozzá fordul, és 
borral tölti meg a kupáját. A kompozíciót visszafogott márvá-
nyarchitektúra, reneszánsz lodzsa fogja össze, amelyen át egy 
város látképe tárul elénk.

Több műalkotás, amely protestáns értelmezésben született 
meg, és az utolsó vacsorát ábrázolja, gyakran elhagyja a húsvéti 
bárány megjelenítését. Ezeken Jézus az asztalfőn ül, körülötte 
borral teli kelyheket látunk, a tanítványok előtt a tányérokon 
pedig kenyér van, abból esznek, poharukba szolgáló tölt bort 
egy díszes kancsóból. Az ilyen művek tehát képileg szólnak 
amellett, hogy Krisztus nemcsak a kenyérben, hanem a kenyér-
ben és a borban is valóságosan van jelen.

Kortársi realizmus
A wittenbergi oltárkép fő jelenetét két oldalról – az oldalszár-
nyakon – a kereszténység egy-egy alaptanításának ábrázolása 
szegélyezi. A bal oldalon a keresztséget látjuk, amelynek szent-
ségét Melanchthon szolgáltatja ki.

A jobb oldalon a gyónást mint az úrvacsorára való felkészülést 
örökítette meg a festő. Johannes Bugenhagen, a wittenbergi vá-
rosi templom lelkésze mindkét kezében kulcsot tart. A kulcsok 
a bűnök megbocsátása és 
megkötése hatalmának 
szimbólumai; e hatalmat 
Krisztus Péternek (Mt 
16,19), illetve az aposto-
loknak adta át („Bizony 
mondom nektek: amit 
megköttök a földön, köt-
ve lesz a mennyben is, 
amit pedig feloldotok a 
földön, oldva lesz a meny-
nyben is” – Mt 18,18). A 
képen a kulcsok tehát egy 
kortárs kezében jelennek 
meg, illusztrálva azt a 
reformátori álláspontot, 
hogy az oldás és kötés ha-
talma nem egy bizonyos 
személynek adatott, ha-
nem az egész egyháznak.

Azzal a megoldással, 
hogy Cranach a helyi 
egyházi gyakorlatot és 

közösséget foglalta képbe, megjelenítve rajta a könnyen felis-
merhető reformátorokat, egyfajta „kortársi realizmust” hozott 
létre az oltáron. Ezzel a megélt hit dokumentumává is válik 
a kép. És annak is példája, hogy az evangélikus oltárképeken 
gyakran nemcsak a gyülekezet vezetői, de maga a közösség, te-
hát laikus tagjai is megjelennek ott, ahol korábban csak a pap-
ság vagy a donátorok foglalhattak helyet.

Ennek megfelelően a 
predellán – az oltá-
rasztalon lévő polcon, 
amelyen az oltárkép 
áll, és ugyancsak festett 
díszítést szokott kapni 
– az egy évvel koráb-
ban, 1546 februárjában 
elhunyt Luther Márton 
látható, amint az eleven 
gyülekezetnek prédikál. 
Ráadásul abban a temp-
lomban, azon a helyszí-
nen, ahol életében oly 
sokszor szólt hozzájuk. 
A falból kiemelkedő 
szószékről – amilyen 
a valóságban nincs az 
evangélikus templo-
mokban – tanító refor-
mátor előreszegezett uj-
jával a feszületre mutat. 
A panel kompozícióját 
uralja a keresztre feszí-
tett Krisztus; a szinte 
teljesen homogén terem, ahol a jelenet játszódik, kiemeli alak-
ját. A drámai hatást a szélcsendes térben is erőteljes hullámo-
kat vető drapéria fokozza. A tábla közepén megjelenített Ige a 
reformáció alapja is. A kép mint tételmondat jelenik meg előt-
tünk. Bal oldalon látható a gyülekezet, amint Luther Márton 
szavait hallgatja. A prédikátor mozdulata, amellyel egyik kezé-
vel Krisztusra mutat, míg a másikat a Biblián nyugtatja, egyér-
telművé teszi tanításának témáját, felidézi számunkra böjti pré-
dikációját, amelyet Wittenbergben mondott el 1522-ben: „…a 
feszület, mely itt áll, nem az én istenem, hanem csupán egy jel.” 
Nem csak erre a beszédére utal a kompozíció, Luther a legfon-
tosabb tanítását is kifejezi: minden igehirdetésnek Krisztusra 
mutatónak, Krisztust hirdetőnek kell lennie.

Az egy sorban megfestett keresztség, oltáriszentség és gyónás 
olyan témák, amelyeket Luther a Kis kátéban is kiemelt, és 
amelyek a keresztény tanítás alaptételei. Ez a három kép, há-
rom tétel mintegy szimbolikusan is a predellán, illetve az azon 
megfestett áldozaton nyugszik, illetve alapszik: „Mert más 
alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus.” 
(1Kor 3,11)

Mindhárom panelen, amely az utolsó vacsorát veszi körül, egy-
egy jelentős wittenbergi reformátor jelenik meg. Tehát a leg-
fontosabb tanítások és a legfontosabb tanítók láthatók együtt 
egy oltárképen, a közösség aktív prédikátoraiként. Ezzel a festő A kulcsok hatalma, vagyis a gyónás

A keresztség szentsége
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olyan ikonográfiai eszközkészletet alakított ki, amely egyszerre 
felekezeti és német is.

Csak az Írás

A kortárs realizmus csúcsosodik ifj. Lucas Cranachnak 
szintén az utolsó vacsorát ábrázoló képén, amelyen a ta-
nítványok helyében reformátorok, teológusok és protes-
táns fejedelmek jelennek meg. A képet a dessau-mildense-
ei templomnak festette 1565-ben. Krisztus balján Philipp 
Melanchthon (1497–1560), míg jobbján közvetlenül III. 
György, DessauAnhalt fejedelme (1507–1553) ül, aki lelké-
szi szolgálatot is teljesített. Mellette ül Luther, s őt követi Jus-
tus Jonas (1493–1555), Johannes Bugenhagen (1485–1558) 
és Kaspar Cruciger (1504– 1548). A bal oldalon Melancht-
hont Berthold Bernhardi (1487–1551), Johann Pfeffinger 
(1494–1573), Johann Forster (1495–1556) és Georg Major 
(1502– 1574) követi, tehát a legtöbb szereplő a kép elkészül-
tekor már nem volt az élők sorában. A bort felszolgáló figu-
ra a kép előterében feltehetően maga a festő.

Az alkotó itt is azt a megoldást használta, hogy Krisztus – 
az asztal túloldalán ülő – Júdás szájába teszi az ételt. Júdás 
alakját a kutatás nem tudta azonosítani kortárs szereplővel; 
vele átellenben Állhatatos János szász választófejedelem ül, 
míg az előtérben térdeplő alak valószínűleg Johann Joachim 
(1509–1561), Anhalt hercege. A háttérben Personen Wol-
fgang (1492–1568), II. János (1504–1551), I. Károly herceg 
(1534–1561), Joachim Ernst (1536–1589) és VII. Bernhard 
(1540– 1570) jelenik meg. Az ajtóban megjelenő két alakot 
még nem sikerült azonosítani.

Ifj. Cranach úrvacsoraábrázolása

A solus Christus, sola scriptura, sola fide, sola gratia szelle-
miségének talán legesszenciálisabban a dinkelsbühli evan-
gélikus templom különleges Utolsó vacsora oltára felel meg, 
amely csupán írást mutat (Schrift-Bild-Altar). Az 1537-ben 
készült oltár kialakításában a predellákhoz hasonlít. Ezeken 
ugyancsak rendszeres, hogy ennek a témának adjanak he-
lyet, de ezt általában a képi megjelenítés segítségével teszik, 
itt azonban a festő az úrvacsora szereztetéséről szóló bibli-
ai igehelyet örökítette meg németül, a gyülekezet tagjainak 
anyanyelvén. 

A Cranach, illetve műhelye által festett képek – Luther ta-
nácsai nyomán – tökéletes képi megfogalmazásai a reformá-
tor által vallottaknak. A wittenbergi oltárkép, amely esszen-
ciáját kívánta nyújtani az evangélikus egyház tanításának, 
emlékképévé vált a wittenbergi reformáció történelmének 
is, és az egyik legnagyszerűbb megvalósulása annak, ami-
kor a kép alárendelődik a szövegnek, miközben képként is 
értékes marad (sőt!).  

Dinkelsbühl, evangélikus úrvacsorai oltár az  Igékkel

Cranach Önarckép (1550)
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A kis Zengő napközis táborba idén július 26–31. között vár-
juk a lelkes, zenélni vágyó általános iskolás csákvári gyere-
keket. A táborvezetőkkel és segítőkkel már szorgalmasan 
készülünk: gyűjtögetjük az ötleteket a zenei, áhítatos, kéz-
műves és szabadidős foglalkozásokra.
A hét témája a teremtéstörténet lesz, amit a reggeli áhítato-
kon Márió bá vezetésével ismerünk meg alaposabban. Ter-
mészetesen idén is lesz focikupa, reggeli totó, léggömbös 

Az Asszonyköri alkalmainkat 
2012 őszén indította el a gyü-
lekezetünk. 2013 tavaszától en-
gem kértek meg az asszonykör 
vezetésével. Első időszakban, 
a Tízparancsolattal és a Mi-
atyánkkal foglalkoztunk. 
Ezt követően célunkká vált a 
Bibliaismereti tudásunk gya-
rapítása, eszerint tematizáljuk 
az alkalmainkat, elsősorban az 
Evangélikus Egyház országos 
gyülekezeti munkaprogramban 
leírt tematikát vesszük alapul.

Minden év elején közösen megnézünk egy filmet, amit próbá-
lunk az aktuális témánk szerint választani, majd megbeszélni 
a látottakat. Az aktuális egyházi és népszokásokat is feleleve-
nítjük. Gyakran kézművesedünk, az éppen aktuális naptári 
időszakhoz kapcsolódva. Halottak napjakor mécsest, kará-
csonykor ádventi díszt készítünk. 
Minden hónap első hétfőjén találkozunk, este hat órakor, 10-
15 fő vesz részt ezeken az alkalmakon.
„Segítsünk, de ne csak karácsonykor!” - Mottóval indítottuk 
útnak a rászoruló családok megsegítését 2014-ben. Azaz, min-
den hónap utolsó hétvégéjén, asszonyok egymás közt felváltva, 

két rászoruló családnak készítünk egy - egy vasárnapi ebédet.
Az asszonykör tagjaira így évenként egyszer kerül a sor. Sok 
esetben gyülekezetünk más asszonyai is jelentkeznek a főzésre. 
emellett a gyülekezeti tagok tartósélelmiszer támogatással já-
rulnak hozzá a havi adományokhoz. A településünkön működő 
Családsegítő vezetője ajánlásával kerülnek az ételek kiosztásra.
Jelenleg a vírusfertőzéses időszakban tartósélelmiszert gyűj-
töttünk, legutóbb, március végén ez került átadásra három 
rászoruló családnak.

Mészárosné Hőbe Ildikó

DIAKÓNIA – AZAZ AZ ASSZONYKÖR
SZOLGÁLATA CSÁKVÁRON

KIS ZENGŐ TÁBOR 2020

Az asszonykör és a gyülekezet adományai

A férfikör szállítja ki az ételt

torna, rengeteg dinnye és sütemény uzsonnára, mert ezek 
nélkül nem igazi a Zengő tábor.
Péntek este 17.30-kor a táborzáró zenés áhítaton mutatjuk 
meg a közönségnek, mit tanultunk a hét folyamán.
A táborba jelentkezni a kiszengo@gmail.com e-mail-címen 
keresztül 2020.07.10-ig lehetséges, a Kis Zengő Tábor Face-
book csoportjában megtalálható szülői nyilatkozat kitöltésé-
vel, aláírásával. Várunk mindenkit szeretettel!

Szebik Julcsi

Kis Zengő táborzáró
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2020. Ez az év nem csak egy újabb kerek esztendőnek indult, 
legalábbis a családunk egy részének nem. A nagyszüleink ebben 
az évben ünneplik az 50. házassági évfordulójukat.

1970. február 21-én kötötték össze életüket a csákvári evan-
gélikus templomban Zászkaliczky Péter lelkész által. Aznap 
hideg volt, az utakon a hó már kezdett elolvadni a napsütéstől, 
ennek ellenére szinte az egész falut átsétálta az esküvőt ün-
neplő társaság az evangélikus templomba, s onnan vissza a 
Nagymama házába. 
2020. február 23-án vasárnap, már melegebb időjárásban 
készülődött a család, unokatestvérek és barátok, hogy együtt 
ünnepeljük meg mama és papa aranylakodalmát. Először 
az istentiszteleten vettünk részt, ahol Szebik Károly lelkész 
is gratulációval köszöntötte a nagyszüleinket. Az ünneplést 
– úgy, mint az ezüstlakodalmuknál – nálunk folytattuk egy 
közös ebéddel, tortával és süteménnyel. Mamáékat szüleink-
kel és nagynénénkkel közösen egy hosszúhétvégés nyaralással 
leptük meg. 50 év elteltével így visszautazhatnak a Mátrába, 
ahol nászútjukat töltötték fiatalon.

Krausz Blanka, Gréta, Dalma
unokák

A hálaadó istentiszteleten elhangzott köszöntés

Kedves Panni néni és Sanyi bácsi!
Szeretett Testvéreim az Úr Jézus 
Krisztusban!
1970. febr. 21-én szombaton egy 
fiatal pár állt Isten színe elé, hogy 
összekössék életüket, és közös 
életükre Mennyei Atyánk áldásait 
kérjék.
Akkor, azon a szombati napon 
Zászkaliczky Péter lelkész úr ezt 
az igét olvasta fel, hogy közös 
életüknek iránytűje, mottója és 
támasza legyen:

1 Thessz 4,9: A testvéri szeretetről pedig nem szükséges 
írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti 
szeretetre.
Ünneplő Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Egymás iránti szeretet. Az együtt töltött 50 év alatt ez a három 
egyszerű rövidke szó komoly és mély tartalmakkal bővült. Bi-
zonyára megtapasztalták, hogy szeretet nem csak az érzelme-
ket jelenti, s hogy milyen sokszor kellett eljutniuk arra, hogy 
újra és újra egymás mellett döntsenek, hogy egymás mellett 
kitartsanak.
De ebben nem voltak, és nincsenek magukra hagyatva. Mert 
nem csak arról ír Pál apostol, hogy jó és szükséges az egymás 
iránti szeretet, hanem arról is, hogy erre Istenünk tanít minket. 
Minket tanít azzal, hogy bűneinket, engedetlenségeinket na-
ponként bőven megbocsátja, s hogy gondoskodik testi és lel-
ki szükségleteinkről. És az együtt töltött 50 év alatt számtalan 
személyes példát élhettek át, amikor megtapasztalhatták, hogy 
igazán mit is jelent Isten szeretete és szeretetére való tanítása.

Most kettős céllal vagyunk itt Isten színe előtt: visszafelé 
tekintve bocsánatot kérünk esetleges bűneinkért, és hálát 
adunk az együtt töltött időért és a benne kapott áldásokért.
Valamint előrefelé tekintünk és bizakodva, reménységgel kér-
jük Urunk további áldásait, hogy ezután is Urunk, gondviselő 
szerető Atyánk legyen, és tanítómesterünk, aki tovább tanít a 
szeretet útján való haladásra, hogy igazi szeretetben, egymást 
elfogadva, segítve, támogatva boldogságban, örömben és 
békességben éljenek, és egykor eljussanak majd az öröm men-
nyei hazába, Jézus Krisztus Urunkért. Ámen!

Urunk, Istenünk!

Áldd meg keresztény testvéreinket, akik megtapasztalták, 
hogy nem jó egyedül lenni, és 50 évvel ezelőtt akaratod szerint 
házasságot kötöttek.
Szentlelked által adj nekik igaz hitet, hogy mindenkor bíz-
zanak benned, áldozatkész szeretetet, hogy egymás terhét hor-
dozzák, sírig tartó hűséget, hogy egymás mellett jóban-rossz-
ban továbbra is kitartsanak.
Ajándékozd nekik az üdvösség élő reménységét, hogy a szen-
vedések idején is kegyelmedre hagyatkozzanak.
Áldd meg otthonukat békességgel és derűvel, egykor pedig 
országodban részesítsd őket is az örök élet örömében.
A mindenható Isten, aki benneteket egymásnak ajándékozott, 
áldja meg ezután is házassági szövetségeteket, hogy szeretet-
ben és békességben éljetek, a hitben mindvégig megálljatok, 
egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus 
Krisztus által. Ámen.

Menjetek békességgel, Krisztus veletek van! Ámen!

Szebik Károly
lelkész

ÜNNEPI ESEMÉNY GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBEN:
JÓNÁCSIK ANNA ÉS NÉMETH SÁNDOR 50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJA

Az 50. évfordulós Ünnepeltek

Jónácsik Anna és Németh Sándor
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TÍZ DOLOG, MELYET MOST MEGTEHETÜNK A 
GYÜLEKEZETÜNKÉRT 

LEHETŐSÉGEK AZ ÖSSZEFOGÁSRA JÁRVÁNY IDEJÉN

1. Online istentiszteletek szervezése
Örömteli, hogy nagyjából egy hét alatt több mint 70 helyről 
érkezett élő közvetítés vagy felvétel szerkesztőségünkbe evan-
gélikus online istentiszteleti alkalmakról. Az evangelikus.hu 
gyűjti a beküldött linkeket, melyeket a teljesség igénye nélkül 
Facebook-oldalunkon is megosztunk. Hihetetlen látni, hogy 
például van olyan vidéki, kisvárosi gyülekezet, ahol március 
22-én volt először élő istentiszteleti közvetítés, és három nap 
alatt több mint 2000 megtekintést ért el a videó.
2. Online beszélgetések, áhítatok, bibliaórák, ifik
A megosztásoknak köszönhetően vlogok (pl. Encs, Kaposvár), 
online áhítatok és közös ifjúsági éneklések is indultak, ame-
lyek szintén segítik a templom falain kívüli elmélyülést és a 
közösséghez tartozás élményét. Ezenkívül van mód ifihely-
ettesítő skype-os alkalmak, online társasjátékpartik szervezésére 
is, sőt a szarvasiak a TikTokkal is kísérleteznek már.:
3. Telefonálhatunk az internetet nem használókkal
Fontos, hogy ne feledkezzünk el az internet világán kívül 
élőkről sem. Sok esetben idősebb testvéreinkhez csak tele-
fonon lehet ténylegesen szólni ezekben az időkben. A tele-
fon kiváló megoldás lehet arra, hogy a lelkész, presbiter vagy 
gyülekezeti testvér érdeklődjön, vagy akár együtt imádkozzon 
is a négy fal közé szorított emberekkel.
4. A postaláda is lehet szószék
A tévé és rádió mellett az online világon kívül élők felé lehetőség 
van a postai küldemények eljuttatására vagy lelki erősítők kéz-
besítésre is: gyülekezeti újságok, hírlevelek, az Evangélikus Élet-
magazin, a vasárnapi igehirdetések leírt, nyomtatott változatai a 
jelenlegi korlátozások mellett is bekerülhetnek a postaládákba. 
Érdemes azonban körültekintően és elővigyázatosan eljárni, 
mivel a papír is lehet vírushordozó. Dr. Petrovicz Edinától, a 
Szent László Kórház immunológus főorvosnőjétől azt a tájékoz-
tatást kaptuk, hogy mai tudás szerint a vírus papírfelületen egy-
két napnál nem él tovább.
A papírt nem lehet megfelelően fertőtleníteni, ezért azt javasol-
ja, hogy a lapokat a nyomdából való megérkezésüket követően 
két napig elkülönített helyen tartsák, ahonnan aztán egy masz-
kot és kesztyűt viselő – nem veszélyeztetett csoportba tartozó! – 
önkéntes kiviheti a postaládákba. Így minimálisra csökkenthető 
a veszély.

5. Ügyintézésben, bevásárlásban segítség
A fiatalabb gyülekezeti tagok segíthetnek az idősebb gyülekeze-
ti tagoknak a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, sürgős 
ügyintézésben. (Jó tudni azonban, hogy számos hivatalban ügy-
intézési korlátozások léptek életbe, tehát indulás előtt érdemes tá-
jékozódni az adott ügyet érintő intézkedési lehetőségekről.) Fon-
tos, hogy ne csak lelkiekben segítsük egymást, ha baj van. Lackfi 
János sorait érdemes végiggondolnunk ilyen vonatkozásban is.

Kedves Zsuzsi és Béla!

25 évvel ezelőtt az április 1-jei nap számotokra nem a bolondságot, 
a tréfát, hanem a komolyságot és a boldogságot jelentette. Kon-
firmációs fogadalmat tettetek, majd közös életetekre kértétek Is-
tenünk áldását, mert csak Ő tudja megadni mindazt, ami az ember 
boldogulásához és boldogságához szükséges.

25 év nagy idő, mely alatt sok mindenen mentetek keresztül. 
Családalapítás, házépítés, és persze közben a gyülekezetünkben is 
nagyon sokat fáradoztatok. Mindkettőtök személyében olyan embert 
ismerhettem meg, akik kedvesek, dolgosak és segítőkészek, és akik 
szívesen fáradoztok a gyülekezetünk életének felvirágoztatásában is.
Sajnos az egyházi anyakönyvünkben nem sikerült fellelnünk 
az esketési igéteket. Ezért engedjétek meg, hogy ezen a jeles 
napon ezzel az igével köszöntselek Benneteket:

Jn 15, 16-17:
Jézus mondja: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én 
választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és 
gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy 
bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 
Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.”

Hiszem, hogy nem a véletlen műve az, amikor két ember 
egymásra talál, összeköti az életét, és családot alapít. Szerető 
Mennyei Atyánknak köszönhetitek egymást, aki egymásnak 
ajándékozott Benneteket, hogy egymást boldoggá tegyétek. 
Ajándék vagytok egymás számára, és nem csak egymás, hanem 
Isten felé is hálával tartoztok ezért. Így gondolhattok vissza 
hálával az együtt töltött 25 évre, és ezzel a reménységgel tekin-
thettek az előttetek álló időre. A fiaitok felnőttek, lassan önálló 
életet kezdenek, új kihívások, új feladatok várnak benneteket.
De most is itt vagytok egymásnak, „hozzáillő segítőtársként” 
támogathatjátok egymást, és számíthattok Mennyei Atyánkra is, 
aki eddig is harmadik fonálként beleszőtte magát közös életetekbe.
Jézus választott ki benneteket, közös életre, közös szolgálatra, 
hogy gyümölcsöző, áldott életetek legyen. Ezért szeressétek 
egymást. Ámen!

Mennyei Atyánk áldása kísérjen Benneteket ezután is, vegyen 
körül Benneteket óvó szeretetével, világítson Nektek életuta-
tokon, és vezessen Benneteket az örök élet boldogságára, az 
Úr Jézus Krisztusért. Ámen!

25 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ:
BOKOR BÉLA ÉS KISS ZSUZSANNA

Bokor Béla és Kiss Zsuzsanna házasságkötése 25 évvel ezelőtt
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6. Balkonéneklés
Pazar evangélikus kezdeményezés a minden este 7 óra-
kor kezdődő balkonéneklés. A online világból, egyenesen 
Nagykanizsáról indult ötlet nagy hatással lehet offline 
szomszédainkra is. Csak rajtunk múlik, hogy ez a hatás kelle-
mes lesz-e, vagy sem.

7. Harangozás, csatlakozás
Gyülekezetünk csatlakozhat más országos és nemzetközi 
kezdeményezésekhez is. Ilyen lehet például egy meghatározott 
időben történő harangozás vagy az ablakokon elhelyezett pi-
ros szív vagy a tapsolás, melyekkel kifejezhetjük hálánkat az 
egészségügyi dolgozók felé.
8. Egyéni elmélyedés, továbbképzés
Ne essünk abba a hibába, hogy egész nap csak várjuk és ol-
vassuk a legfrissebb híreket. Használjuk ki az időt, olvassunk, 
mélyedjünk el, imádkozzunk egymásért. Ne felejtsük el, hogy 
végtére is böjt van, itt az idő önvizsgálatot tartani. Érdemes 
feltenni magunknak a kérdést, hogy vajon a vírus után ugya-
nott szeretnénk-e mindent folytatni, ahol a szokásos életrit-
must abbahagytuk. A böjt a legalkalmasabb idő a szemlélet- 
és életmódváltásra, a hitmélyítésre, főképp, ha ezt otthon 
tesszük, Krisztus tanításában elmélyedve.
9. Perselypénz, adománygyűjtés
Egyre több adománygyűjtéssel fogunk találkozni a követ-
kező hetekben. Beteg kisgyermekek, munka nélkül maradt 
emberek, nehéz helyzetbe, adósságba sodródó családok, 
kisvállalkozások, és még lehetne folytatni a sort, hogy ki-
knek lesz szükségük társadalmi összefogásra, gyűjtésekre. 
Saját gyülekezetünknek hasonlóképpen szüksége lesz any-
agi segítségre, hiszen a perselypénzek megszűnésével még 
nem fognak csökkenni a közüzemi számlák. Támogassuk 
gyülekezetünket átutalással, a környezetünkben élő rászor-
ulókat pedig kereteinkhez mérten, lelkiismeretünk szerint.
10+ Írd meg kommentben!
Bizonyára létezik még számtalan ötlet és kezdeményezés, me-
lyet nem soroltunk fel, ezért várjuk a hozzászólásokat, hogy 
milyen lehetőségeink lehetnek arra, hogy a bajban is erősítsük 
egymást.

KÖRLEVÉL A DUNÁNTÚLI EVANGÉLIKUSSÁGHOZ

Kedves Evangélikus Testvérek a Dunántúlon! És természe-
tesen szerte az országban, valamint határainkon túl!
Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 
aki keresztyéni felelősséggel jár el és mutat példát fegyelmezett 
szabálykövetésével. Ezzel segítve a súlyos kór terjedését, remé-
nység szerint megállítását. Kiemelt köszönet illeti azon test-
véreinket, akikre ebben a helyzetben különösen nagy teher 
és felelősség hárul. Diakóniai intézményeinkben, az idősgon-
dozásban szolgálóknak és családjaiknak igyekszünk minden 
támogatást megadni, ami csak tőlünk telik. Természetesen 
első sorban az értük mondott imádság mellett.

Jó látni hány embert inspirál ez a nehéz helyzet cselekvésre. 
Hány ötlet születik Isten Igéjének továbbítására a technika 
adta lehetőségeken keresztül. Bár meg kell látnunk, hogy eze-
ken a csatornákon (Facebook, Youtube stb.) pont azokhoz ju-
tunk el kevésbé, akik vasárnaponként templomainkat megtöl-
tik. Az idősebbekhez. Mondhatnánk, a közmédián keresztül 
most sokkal több lehetőséget kap mindenki a lelki töltekezésre 
– amiért nagyon hálásak vagyunk. De a helyi lelkészt, templo-
mot, gyülekezeti termet – ami a mienk – nehéz helyettesíteni.

Nekik talán a helyi média, kábel TV, helyi újság adhatják 
meg ezt az „élményt”. Tudok olyan lelkészről is, aki szisz-
tematikusan a névjegyzék sorrendjében minden nap felhív 
10-15 gyülekezeti tagot, csak hogy érdeklődjön hogyléte 
és esetleges szükségletei felől. Esetleg ebben a presbiterek is 
bekapcsolódhatnak. Bevallom nehéz belegondolni, hogy mi 
lesz, ha ez a veszély még Húsvétkor is házainkba, lakásainkba 
kényszerít bennünket. Hitünk közepének, kereszténységünk 
lényegének ünnepét akkor is hiszem, hogy átélhetjük. Ez a he-
lyzet sok mindenre meg kell, hogy tanítson. Például, Istenünk 
Igéjével, reggeli és esti otthoni áhítatokkal, énekeinkkel le-
hetünk bátran „önkiszolgálók”. Ehhez nagyon sok segítségünk 
van. Egy konfirmációra kapott Biblia (vajon hol is?).

Egy nagyszülőtől örökölt énekeskönyv. Egy a gyülekezettől ka-
pott Útmutató. Vagy az írott sajtónk, Evangélikus Élet, Dunántú-
li Harangszó. Bízom benne, hogy ezeket már több otthonban fel 
is fedezték. Szakemberek szerint segíti mentális egészségünket, 
ha a bezártságban strukturáljuk egy-egy napunkat. Magyarul, 
tervezzük meg már reggel. Ebben hiszem, hogy nagy szerepe 
kell, hogy legyen a lelki feltöltődésnek, akár egyedül, de még 
jobb ha az egész családdal együtt. Esetleg egyedül élő szülők, 
nagyszülők telefonon történő bekapcsolásával. 

Ez a próbatétel erősítsen bennünket. Indítson önsajnálat hely-
ett önvizsgálatra. Elkeseredés helyett Isten felé fordulásra. Un-
alom helyett buzdítson ötletes cselekvésre. Mindannyiunknak 
kívánom, hogy a mostani vész okozta tapasztalatok, hiányok 
- majd a sötét felhők elmúltával – fűzzék szorosabbra kapc-
solatainkat családdal, gyülekezettel, de első sorban Mennyei 
Atyánkkal.
Erős vár a mi Istenünk!
Csákvár, 2020. március 26.

Mészáros Tamás
egyh.ker. felügyelő

Oltár és kottatartó - gyülekezeti élethez
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HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETI RENDÜNK
Kedves Csákvári Evangélikus Testvérek!

Szeretnénk a Húsvét ünnepének megünnepléséhez némi 
segítséget adni, illetve egy kis játékra hívni mindenkit. Most 
már bizonyos, hogy csak saját otthonainkban tudjuk ezt 
az ajándékot átélni, mely hitünk közepe, kereszténységünk 
lényege: az értünk kereszthalált halt, és feltámadott Krisztus! 

Kérjük, hogy aki teheti, a Facebookon vagy a Youtube-on 
kövesse a templomból közvetített istentiszteletet, vagy aki-
nek nincs erre lehetősége, a TV képernyőjén ezzel egy időben 
közvetített istentiszteletet. Készüljünk rá, testben és lélek-
ben egyaránt. Öltözzük fel legszebb ünnepi ruhánk, tegyünk 
az asztalra virágot, esetleg gyújtsunk gyertyát. Énekeljünk, 
imádkozzunk együtt. A gyónásban is egyek lehetünk. 

Az úrvacsora vételének lehetőségéről püspökeinktől várjuk az 
útmutatást, kérjük, figyeljék a gyülekezet Facebook oldalát, il-
letve honlapunkat, ahol a közleményt közzétesszük.
Arra gondoltunk, ha az otthoni istentiszteletről készül egy 
kép, és azt elküldik nekünk, a beküldők között kisorsolunk 
egy lehetőséget a nyári vagy őszi programon, táboron való in-
gyenes részvételre.
Létrehoztuk gyülekezetünk Facebook-os oldalát, és ig-
yekszünk az istentiszteletet a Youtube-on is elérhetővé tenni.

Április 9. csütörtök   18 ó            Nagycsütörtök istentisztelet
Április 10. péntek      18ó     Nagypéntek passiói istentisztelet
Április 12. vasárnap 11ó              Húsvét ünnepe istentisztelet
Április 13. hétfő 11ó                               Húsvét hétfő áhítat
 

A vasárnapi istentisztelet közvetítése mellett szeretettel aján-
ljuk evangélikus egyházunk interneten elérhető lehetőségét, 
ahol minden napra az Evangélikus Bibliaolvasó Útmutatóhoz 
olvashatnak egy-egy rövid áhítatot:

https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato/

2020. I. FÉLÉV PROGRAMTERV

Kedves Testvérek! Most különösen is igaz, hogy ember ter-
vez, Isten végez. Közreadjuk tervezett programjainkat, azzal 
a reménységgel, hogy mielőbb véget ér a járvány, és vissza-
térhetünk gyülekezeti életünk rendjéhez. Mostani helyzetünk 
rávilágít arra is, hogy milyen áldott lehetőség és ajándék az 

Istentől, amikor tervezett alkalmainkat meg tudtuk tartani.

 
Ápr. 12.          Húsvét ünnepe
Ápr. 23-25                  konfitábor
Máj. 9.             kerületi kórustalálkozó Pápa
Máj. 15.               egyházmegyei ifj találkozó Csákvár
Máj. 17.                Társgyülekezeti nap Bicske
Máj. 23. szo            Kerületi missziói nap Balatonboglár
Máj.             ökumenikus istentisztelet Csabdi templomrom
Jún. 6. szo15ó           Csabdi 220 éves, hálaadó istentisztelet,
                                                Szemerei püspök úr szolgálatával
Jún. 14.    tanévzáró istentiszteletek.
Jún. 25-28      Harmonia Floriana Kórus Pyrbaumban
Júl. 12-18          Hittantábor Nagyveleg
júl. 15-19       Szélrózsa Gyula
Júl. 19-25       Nagy Zengő Csv
Júl. 26-31                  Kis Zengő
Aug. 2-9.  Pyrbaumi-Csákvári ifjúsági tábor
     Németországban 

Tisztelettel kérjük, támogassa adója 1%-ával a Magyarországi 
Evangélikus Egyházat.
Technikai számunk: 

0035

Gyülekezetünk ”SZIKLAVÁR” Alapítványa szívesen fogadja 
civil 1%-os támogatásukat. 

Az alapítványunk adószáma: 18025338-1-07 

GYÜLEKEZETÜNK BANKSZÁMLASZÁMA:  
Evangélikus Egyházközség Csákvár

10405066-50526774-85891001
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Ezen a honlapcímen
http://csakvar.lutheran.hu
a Csákvár – Bicske – Csabdi Társult
Evangélikus Egyházközség
mindhárom gyülekezetéről hasznos
információkat talál.
Szeretettel ajánlom megtisztelő figyelmükbe.

Kiadja:
Csákvári Evangélikus Egyházközség

8083 Csákvár, Luther u. 2.
Szebik Károly lelkész

Tel.: 06 – 22 / 254 – 739
Mobiltelefon: 06 – 20 / 950-9005

E-mail: csakvar@lutheran.hu
E-mail: karoly.szebik@lutheran.hu

Minden Kedves Olvasónknak
Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!

Reményik Sándor gyönyörű verse elképesztően aktuális. Sokan vágyhatunk most a templom csendje után.
Remélhetőleg a járvány végén jobban fogjuk értékelni azt.

REMÉNYIK SÁNDOR: ÜRES TEMPLOMBAN

Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat,
az üres templomba besurranok.

Egy lélek, aki Istent látogat.
A szentek komoly arca rámragyog.

 
Ha násznép járt ma itt: feledve rég,

és mise sincs, se karinges papok,
az oltáron két öröklámpa ég,

az Istenemmel egyedül vagyok.

A templom üres, a lelkem tele.
Megértjük egymást, pedig nincs szavunk,

itt állok, szemben állok Ő vele
s nem látja senki, hogy együtt vagyunk.

 Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma
csak fürkészem a nagy Akaratot;
úgyis addig állok, míg Ő akarja
s ha nem akarja: összeroskadok.

Olyan végtelen áhitat fog el,
mintha erdőben néznék csillagot,
ahol az örök, ős csend ünnepel,

pedig – csupán egy templomban vagyok.


