
   M Á S O K É R T  E G Y Ü T T 
 Gemeinsam für andere           2 0 1 9  

 67. évfolyam, 2. (873.) szám            ISSN 1026-2156       március – április 

 

Az öröm ideje… 
 

 

 

A húsvét ünnepe utáni időszakban többek között azt 

a felszólítást is halljuk, hogy „Jubilate!” / „Örülje-

tek!” A harmadik vasárnap üzenete ez, ugyanakkor 

az egyik legjellemzőbb vonása ennek a néhány hét-

nek. Miért ne gondolkoznánk hát el azon, hogy mi-

lyen szerepet kap az életünkben az öröm? Nemcsak 

azért lehet ez hasznos és gyümölcsöző, mert az egy-

házi év egyébként is meghív az ezzel való foglalko-

zásra, hanem ezért is, mert magunk is vágyunk egy 

olyan életre, amelyet nem a boldogtalanság, a siker-

telenség vagy a céltalanság határoz meg – amire saj-

nos sok példát látunk magunk körül –, hanem sokkal 

inkább mindennek az ellenkezője. 

Az „Örüljetek!” felszólítás abban az értelemben 

megtévesztő is, hogy az örömöt biztosan nem lehet 

megparancsolni. „Örüljetek az Úrban mindenkor! Is-

mét mondom: örüljetek.” – így biztatja Pál apostol a 

Filippiben élő gyülekezetet (Fil 4,4). Egészen biztos 

tehát, hogy ha az apostol mégis felszólítás formájá-

ban fogalmazza meg üzenetét, akkor annak hátteré-

ben ott kell lennie valaminek, ami ezt a mindennapi 

emberi tapasztalat ellenére lehetővé teszi. S ez a va-

lami valóban ott van. Hiszen ha a szakaszt egy kicsit 

tovább olvassuk, akkor világossá válik, hogy a feltá-

madott Úr, Jézus Krisztus jelenléte az, ami olyan 

örömforrást jelent, amelyet nem kell emberi igyeke-

zettel, erővel vagy hatalommal feltalálni, megtalálni 

vagy létrehozni, hanem csak emlékeztetni kell rá 

mindenkit, aki már találkozott vele. 

A keresztény közösség ereje éppen abban van, hogy 

mindig e forrás, Jézus Krisztus körül gyűlik össze. 

Amit ott tapasztal, az válik örömforrássá nemcsak az 

ott és akkor jelenlévők számára, hanem a mindenna-

pok számára is. Ez természetesen azt is jelenti, hogy 

a keresztények között megjelenő problémák, megold-

hatatlannak tűnő kihívások és konfliktusok egyben a 

Krisztustól való eltávolodás jelei is a közösség életé-

ben. Találunk erre már a Bibliában is rengeteg példát. 

Levelei tanúsága szerint sokszor maga Pál apostol is 

küzd ilyen gyülekezeti helyzetekkel, amelyekben 

mindig a Krisztus szeretetéhez való visszatérést, az 

ebből a forrásból való építkezést javasolja terápia-

ként. A földön élő egyháznak bizony számolnia kell 

az öröm és a békesség helyreállításának szükségével 

is. 

Gyülekezetként a magunk életére tekintve persze ak-

kor vagyunk elégedettek, ha megtaláljuk az öröm for-

rásait közösségünkben is. Hála legyen Istennek azért, 

hogy ezeket nem kell nélkülöznünk! Bécsben nemrég 

egy felnőtt testvérünk kérte, hogy istentisztelet keret-

ében részesülhessen a keresztség szentségében és a 

konfirmációban, hogy ezzel gyülekezetünk tagjává 

váljon. Grazban gyülekezeti családi hétvégére készü-

lünk, amely a fiatalabb generációt is igyekszik meg-

szólítani az evangélium üzenetével. Örömünnepek 

állnak előttünk mindkét istentiszteleti helyünkön, 

amelyekkel lezárjuk munkaévünket. 

Lapunk e számában beszámolunk egy oltár-replika le-

leplezéséről is, amely nemcsak a reformációi hagyo-

mányokat ápolja és az anyaországgal való kapcsolatot 

erősíti, hanem az evangéliumhirdetésnek is áldott esz-

köze lehet azok számára, akik megtekintik a képző-

művészet e remekét. Azok számára, akikben a vers és 

az ének ébreszt inkább örömöt, egy olyan énekelem-

zést kínálunk, amely nemcsak gondolatvilágában köt 

össze minden keresztényt, hanem közös pontot jelent 

a magyarországi és az ausztriai evangélikusok között 

is, hiszen mindkét egyház énekeskönyvében szerepel. 

Mindannyiunknak lehetőségünk van tehát közel ke-

rülni az öröm kiapadhatatlan forrásához, Jézus Krisz-

tushoz. Egészen biztosan ezt szolgálja minden szemé-

lyes találkozás közösségünk bármely alkalmán és is-

tentiszteleti helyén, de eszköz lehet ebben gyülekezeti 

lapunk e száma is, amelyhez szeretettel kívánok 

örömteli olvasást! 

Wagner Szilárd, lelkész 
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https://pixabay.com/de/users/JillWellington-334088/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=570881
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=570881
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GYÜLEKEZETI ISTENTISZTELETEK ÉS ALKALMAK 
 

Szeretettel várunk mindenkit 2019-ben is mindkét istentiszteleti helyszínünkön. 

 

• BÉCS, AUFERSTEHUNGSKIRCHE - 1070 WIEN, LINDENGASSE 44/A 

Június 16. 10 óra (!) Munkaévzáró gyülekezeti nap KÖZÖSEN az 

   ottakringi gyülekezettel (1160 Wien, Thaliastr. 156) 

 

• GRAZ, HEILANDSKIRCHE - 8010 GRAZ, KAISER JOSEF-PLATZ 9. 

    Május 18. 16 óra  Családos gyülekezeti délután 

Május 19. 16 óra  Istentisztelet (úrvacsora) 

Június 30. 11 óra Munkaévzáró gyülekezeti nap 
 
 
 

 

 

 
KÖSZÖNET 

 

Kedves Olvasóink! 

Ezúton szeretnénk megköszönni nagylelkű adományaikat, melyet legutóbbi adakozási felhívá-

sunkra küldtek. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan becsülik munkánkat és támogatják 

anyagilag, hogy fenn tudjunk maradni, hiszen kis gyülekezet révén nehezebb pénzforráshoz 

jutnunk. 

Szíves adományaikat továbbra is várjuk (IBAN AT70 1100 0002 3041 9100). Kérjük, hogy az 

utalásra írják rá: „Spende AMEGY“. 

 

Isten áldása és kegyelme legyen mindannyiunkkal! 

 

A presbitérium nevében hálás köszönettel: Andorka Hanna felügyelő 

 

 
 

 

 
 

ELÉRHETŐSÉGEINK :  
 

       Lelkészi  hivatal :  

 Capistrangasse 2/15  1060 Wien, 

 +43 (0) 650 58 777 12, 

 e-mail: maegy.austria@gmail.com  

    https://www.evangelikus-at.com/ 

    www.facebook.com/aumagyevgyul/ 

 

Wagner Szi lárd le lkész :  +43 (0) 677 62 90 62 70 

 

mailto:maegy.austria@gmail.com
https://www.evangelikus-at.com/
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Keresztény hitünk középpontjában álló húsvéti ünnepkör történései és örömhíre különösen is 

ösztönöznek minket, a Krisztus-hívők közösségét arra, hogy Isten csodálatos tetteit énekléssel 

dicsérjük. A passióidőszak és a feltámadás megismerteti velünk Megváltónk szeretetét és ke-

gyelmét, mely emberi szívünkből kifakadva énekszóvá, hálaénekké válhat. 

Különleges, a közösséget megtartó ereje van annak az Istenről szóló és Őt magasztaló éneknek, 

melyet különböző anyanyelvű és felekezetű keresztények egy gyülekezetként énekelhetnek, 

leküzdve ezzel verbális korlátaikat, megismerve egymás vallási hagyományait. 

Cantate Domino („Énekeljetek az Úrnak“) címmel pontosan ezen célokból jelent meg 1974-

ben az Egyházak Világtanácsa (Ökumenischer Rat der Kirchen) kiadásában egy többnyelvű 

ökumenikus énekeskönyv, melybe előszőr került publikálásra a Paradicsomnak te szép élő fája 

(Du schöner Lebensbaum) kezdetű régi magyar históriás énekünk magyar szöveggel és német 

fordítással (Trautwein/Gyöngyösi). Ezt a változatot találjuk ma is a 2000-ben megjelent Oszt-

rák evangélikus énekeskönyv (Evangelisches Gesangsbuch - Ausgabe der Evangelischen 

Kirche in Österreich) Passion fejezetének 96. száma alatt. 

A Krisztusnak a keresztfán elmondott hét szaván alapuló, eredetileg 17 versszakból álló pas-

sióköltemény Pécselyi Király Imre (1590?-1641?) református lelkész verse, melyet 15 vers-

szakával megtalálunk a Református énekeskönyvben (337). Ezen az eredeti, régi nyelvezetű  

énekszövegen ismerhető fel a históriás jelleg a legjobban, mely a krisztusi hét utolsó szót a 

nagypénteki történetbe illesztve mondja el. Az Evangélikus énekeskönyv (365) ebből öt újabb 

nyelvezetű versszakot vett át (1-2.,13-14.,17.), a német, hatversszakos Du schöner Lebens-

baum pedig az Evangélikus énekeskönyv versszakait és a Református énekeskönyv utolsó előtti 

PARADICSOMNAK TE SZÉP ÉLŐ FÁJA 

DU SCHÖNER LEBENSBAUM 

 

RÉGI MAGYAR 

HISTÓRIÁS ÉNEKÜNK AZ 

OSZTRÁK EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYVBEN 

 

Szeitl Zita írása 
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(16.) versszakát fonja össze. Magyar nyelven az Evangelisches Gesangsbuch négy versszakot 

közöl. 

A Paradicsomnak te szép élő fája dallama mind a három énekeskönyvben azonos, eol módusú 

szapphikus dallam, melynek gyökerei Tinódi Lantos Sebestyén 1549-es Cronicájáig nyúlnak 

vissza. Mai formáját az 1744-es kolozsvári énekeskönyvből ismerjük. 

Az Evangelisches Gesangsbuch 96. számú éneke szerkezetében – Thust elemzése alapján – a 

Mi Atyánk imádságot követi. Az 1. versszak megszólítás és az első három kérés, a 2-4. vers-

szakok az ötödiktől a hetedik kérés, az  5-6. versszakok a doxológiai zárás. 

A passióköltemény Jézust a pa-

radicsom élő fájaként szólítja meg, em-

lékeztetve egyidejűleg a Teremtés 

könyvének élet fájára és az ember bűn-

beesésére valamint a világvégi paradi-

csomi fára, ahol Isten báránya minden 

bűnt végérvényesen eltörölt. A halál 

keresztfájának és az élet fájának kap-

csolata – mint nagypéntek és húsvét vi-

szonya – valamint Jézus megnevezése 

mint Szabadító, Megváltó, egyértel-

műen aláhúzza az ének böjti jellegét. A 2. versszak a Feltámadott szenvedéstörténetét foglalja 

össze, „érettünk“ kezdőszavával hangsúlyozva Krisztus szenvedésének okát. A 3. és 4. vers-

szak az eredeti szövegre, Krisztusnak a keresztfán elmondott hét szavára mutatva imádságként 

vezeti tekintetünket a keresztfára. Az ének szövege utal az első szó „Atyám, bocsáss meg nekik, 

mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,24) és a 2. szó „Még ma velem leszel a paradicsom-

ban” (Lk 23,43) tartalmára. Az 5. és 6. zárószakaszok szorosan összetartoznak. A 7. jézusi szó 

„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46) idézése az egyén halálát helyezi középpontba, 

melyet az utolsó strófa vezet tovább. A Paradicsomnak te szép élő fája záróverse emelkedett, 

himnikus karakterű, mely keresztény hitünk perspektívájával, az örök életben való reménység-

ben zárul, emlékeztetve minket húsvét üzenetére: Krisztus feltámadása által győzelmet nyert a 

halál felett!

 

 

https://pixabay.com/de/photos/jesus-kreuz-bayern-baum-herbst-2800771/ 
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Az evangélikus „Mömpelgarder Altar” replikájának ünnepélyes leleplezése 

Az Újszövetség szóban és képekben - egy 480 éves képregény története… 

 

Hosszas előkészítő munka után 2019. április 12-én a Soproni 

Evangélikus Gyülekezeti Ház nagytermében került bemutatásra 

egy egyedülálló szárnyasoltár másolata, amely magyarországi 

vándorkiállítás keretében rövidesen több helyen is látható lesz. 

Az oltárról és a replika keletkezés-történetéről fogadják szere-

tettel Páll Csilla művészettörténész, szervező-kurátor írását! 

(A fényképeket Mihalik István készítette.) 

 

A bécsi Művészettörténeti Múzeumban (Kunsthistorisches Mu-

seum), a felújított Kunstkammer – az iparművészeti és kincstári 

jellegű műalkotások gyűjteménye – XXX. számú termében „Mömpelgarder Altar” néven is-

mét kiállításra került egy különleges lutheránus szárnyasoltár. 

Ezt 1538 és 1540 között a württembergi 

hercegséghez tartozó Mömpelgard 

grófság ura, Graf Georg von Württem-

berg megrendelésére készítette el a 

Herrenbergben működő festőművész, 

Heinrich Füllmaurer.  

Az oltár 6 szárnyán és retábuláján ösz-

szesen 157 kép látható. A benne levő 

160 újszövetségi jelenet megfestése, a 

műhelyben dolgozó segédek bevonásá-

val, két évet vett igénybe. Az evangéliumi könyvek szövegét, a versszámok megjelölésével 

együtt, a képek felső harmadában, díszes bekeretezéssel helyezték el. 

Az ábrázolások Luther fordításának értelmében készültek, de a szövegek délnémet tájszólás-

ban íródtak. A mérsékelt, lutheri felfogást valló heidelbergi teológus, Kaspar Gräter segített a 

festőnek a hatalmas képi programot kitalálni és kidolgozni.   
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Kezdeményezésemre és szervezésemben a Soproni Egyetem Simonyi Károly Kar faipari tan-

üzemében elkészült az oltárról egy kicsinyített de pontos másolat, Tóth György, Török Béla és 

Földi Zoltán oktatók irányításával, és Farkas Ete, Vadkerti Tóth Balázs és Lalik Gábor faipari 

mérnök-hallgatók részvételével. 

A német szövegek, verssorok fordítá-

sát dr. Szentpétery Péter, a budapesti 

Evangélikus Hittudományi Egyetem 

tanára, valamint diákjai, Rosenberger 

Tamás és Babka Anna végezték el. 

Az ünnepség alatt az evangéliumi idé-

zeteket Marosszéki Tamás, a Soproni 

Petőfi Színház színművésze olvasta fel 

Luther Márton szerepében. Ezen kívül 

Luther Asztali beszélgetések című gyűjteményéből válogatott eredeti idézeteket állítottam ösz-

sze párbeszédünkhöz. 

A replika legyártását és a hozzá tartozó szervezési munkálatokat a 2017-es Reformáció Em-

lékév anyagi keretéből sikerült elvégezni. Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész útbaiga-

zítása és bátorítása nélkül nem sikerült volna ezt a tervet megvalósítani. 

Célunk, hogy az ország bármelyik evangélikus és református gyülekezete számára lehetővé 

tegyük ennek a világviszonylatban is egyedülálló alkotásnak a közelről, személyesen történő 

megtekintését, tanulmányozását és a látványában való gyönyörködést. Nagyon remélem, hogy 

az emberek ugyanolyan örömmel és szeretettel fogadják ezt a lehetőséget, mint amilyennel 

készült a számukra. 

A vándorkiállítás ideális kiindulópontját Sopron városa jelenti. Ennek több oka is van: 

• Az eredeti művet III. Ferdinánd magyar király 1634-ben, hadisarcként hozatta Stuttgartból 

Bécsbe a nördlingeni csata győzelme után. III. Ferdinánd volt az egyetlen magyar király, 

akit Sopronban koronáztak meg 17 éves korában, 1625 decemberében. A szintén a 

Kunsthistorisches Museumban kiállított P. P. Rubes festményen őt a nördlingeni csata előtt, 

magyar főúri ruhában, magyar lovas katonákkal és magyar ezüst-vörös Árpád-sávos lobo-

góval láthatjuk.  
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• Sopron egy igen jelentős evangélikus hagyománnyal rendelkező város. A gyülekezeti ház 

nagytermében megtartott ünnepség igazán méltó helyszín volt az oltár leleplezésére és a 

vándorkiállítás megkezdésére. 

• A replikát csakis a Soproni Egyetem faipari tanműhelyében tudták elkészíteni. Ennek a sok 

száz darabból összeállított faszerkezetnek legyártását egyetlen asztalos műhely sem vállalta 

volna fel. Itt viszont nagy szakértelemmel és lelkesedéssel vágtak neki a nagy feladatnak.  

Az oltár 157 képét több szempontból lehetne elemezni és bemutatni, hiszen teológiai, nyelvé-

szeti – régies délnémet szöveg –, történelmi és művészettörténeti vonatkozásai egyaránt van-

nak. A műalkotás valóban több generáció számára való kutatási anyagot tartalmaz. Mai tudá-

sunk szerint a szintén Füllmaurer műhelyéből származó ún. Gothaer Altar kivételével ilyen 

jellegű evangélikus műalkotás nem létezik. Ugyanakkor az oltár remek illusztrációs anyag le-

het az evangélium oktatásához is, amely nagy esztétikai és történelmi értéket képvisel. 

A 160 evangéliumi jelenet összes verssora most már magyar nyelven is olvasható. Ugyanakkor 

egy már létező német nyelvű képes album magyar nyelvű kiadásán is dolgozunk. A Budapes-

ten megjelenő evangélikus folyóirat, a Credo legújabb számában egy cikk jelenik meg a Möm-

pelgarder Altar történelmi, művészettörténeti és valláspolitikai hátteréről. 

A magyarországi, illetve kárpátmedencei vándorkiállítás egyes állomásait részben ön-

szerveződéssel reméljük megvalósítani. Ezért minden érdeklődő gyülekezetet megké-

rünk, hogy jelentkezzen a Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetőjénél, dr. Krisch 

Andrásnál (akrisch@lutheran.hu) vagy nálam (csillapall@gmail.com).  

 

 

 

 

  

MEGHÍVÓ GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁSRA!  

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 2019. június 30-án, vasárnap 11 órai  

kezdettel megrendezésre kerülő gyülekezeti kirándulásunkra! A szinte már hagyománnyá vált 

kirándulás alkalmával a Thali tótól nem messze elhelyezkedő Fuchs-Kirche-ben 

(Am Kirchberg 1, 8051 Thal) tartjuk istentiszteletünket. 

Ezután közösen sétáljuk körbe a Thali tavat, majd pedig együtt ebédelünk.  

(Restaurant Thalersee: Thalerseestraße 100, 8051 Thal) 

 

mailto:akrisch@lutheran.hu
mailto:csillapall@gmail.com
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Március hónap igéje: 

Akkor ezt mondta Sámuel Izráel egész házának: Ha tiszta szívből akartok megtérni az 

Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és Astartékat. Ragasz-

kodjatok szívből az ÚRhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket 

a filiszteusok kezéből. (1Sám 7,3) 

 

 

 

Április hónap igéje: 

Jézus Krisztus mondja: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 

(Mt 28,20) 
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