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Az idei év elején ismét hosszú sorok kígyóztak a budapesti Szépművészeti Múzeum be-
járata előtt: a képzőművészet legnagyobbjait bemutató kiállítások sorában ezúttal El Gre-
co, vagyis Domenikosz Theotokopulosz (1541–1614) egyedülálló életművébe nyerhettek 
betekintést az érdeklődők. A krétai származású, először az ortodox keresztény művészeti 
közegben tanuló és alkotó, majd az itáliai reneszánsz számos fontos központjában – töb-
bek között Velencében és Rómában – hosszabb időt eltöltött művész végül az ellenrefor-
máció Spanyolországában, Toledóban teljesedett ki.

Néhány kivételtől eltekintve El Greco szinte egész életében vallásos témák, főként 
Krisztus és Mária élete eseményeinek feldolgozásával foglalkozott, hiszen megrendelői 
között plébániák, kolostorok, magánkápolnák és imaházak voltak. A mester 1577 kö-
rüli toledói letelepedése idején kezdték el a spanyol királyi udvar és a püspökség terü-
letén bevezetni a tridenti zsinat (1545–1563) által meghatározott művészeti előírásokat.  
El Greco zsenialitását azonban mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a vallásos témájú 
képek ábrázolásmódjára vonatkozó elvárásoknak való megfelelés mellett érzékenyen re-
agált a korszellemre, a városban uralkodó spirituális légkörre. Emellett olyan szuggesztív 
erővel, egyediséggel és finom részletekkel ruházta fel alakjait, amellyel egyedülálló, sze-
mélyes hangvételű képeket alkotott.

Most, nagypéntekhez és húsvéthoz közeledve a kiállítás alapvetően kronologikusan és 
tematikusan rendezett szekcióiból a nagypénteki eseményekhez kötődő jelenetekből, a 
kereszten szenvedő vagy keresztet hordó Krisztus-ábrázolásokból válogatunk.

Akinek volt szerencséje élőben is látni „A görög” műveit, talán sosem felejti el azokat a 
Jézus-portrékat, amelyeken a Megváltót égre emelt, könnyes tekintettel, szelíden és elfo-
gadóan ábrázolta. Ezek közül talán legmegkapóbb a jelenleg Prágában őrzött Krisztus-fej 
(1580–1585, lásd a címlapon!). A mérete és témája alapján feltételezhetően magánmeg-
rendelésre, egyéni áhítatra készült képen számos finom, mesteri fogást, apró részletet 
találhatunk. Ezek mind arról tanúskodnak, hogy El Greco minden ecsetvonása mögött 
hatalmas szakmai tudás, alázat, hosszú évek tanulása és mély vallási alázat bújik meg. 
Számos apró elem figyelhető meg ezen az első pillantásra egyszerűnek tűnő fejportrén, 
amelyek mind a saját maga általa kialakított ikonográfiai készlet részei. Az enyhén oldalra 
billentett fej és a felfelé irányuló tekintet számos más Krisztus-ábrázoláson hasonlóan 
jelenik meg – ezekből további kettőről lesz itt is még szó. Figyeljük meg az egészen 
leheletfinom ecsetvonásokkal megfestett szakállt, vagy a lágy, selymes fürtökben vállra 
hulló hajtincseket! A fejet övező dicsfény megoldása is szokatlan: El Greconál gyakran a 
központi alak – például a sötét istálló közepén jászolban fekvő kis Jézus – „árasztja ma-
gából” a fényt. Itt viszont szinte lehetetlen eldönteni, hogy Krisztusból árad-e a dicsfény, 
vagy pedig a mögötte rombuszalakban felszakadó sötét égből, de a jelenetet térben és 
időben sem tudjuk elhelyezni. 

A passió konkrétabb pillanatát láthatjuk a Krisztust megfosztják ruháitól című képen, 
amiről János evangéliumában olvashatunk. A kompozíciónak több mint tizenöt változa-
tát tartják ma számon, egész- és félalakos megoldásban is. A kiállításon a Budapesten 
őrzött darabot láthattuk, amely a viszonylag szűk képkivágású, kevesebb szereplőt felvo-
nultató festmények közé tartozik. A jelenet drámaiságát fokozza – az előbbiekből már jól 
ismert megfogalmazásban – Jézus szelíd, átszellemült arca és az erőszakos, a köpenyt 
éppen letépni készülő katonák közti ellentét, a megfeszülő izmok, a baljós felhős ég, a 
hegyes fegyverek szigorú ritmusa, és az El Grecora jellemző, erőteljes kék és lilásvörös, 

KRISZTUS-ARCOK EL GRECO ÉLETMŰVÉBEN a mesterien kidolgozott drapériák is. 
Izgalmas kérdés a kép bal szélén álló, 
a néző tekintetét megragadó páncé-
los katona kiléte. A művészettörténet 
még nem azonosította egyértelműen, 
de feltehetően ő az a névtelen római 
katona, aki lándzsával átszúrta Jézus 
oldalát, és akit középkori hagyomá-
nyok alapján az első megtért keresz-
tyének között tartanak számon.

A keresztet vivő Krisztust általában 
meggyötörten, a kereszt súlya alatt 
roskadozva ábrázolták – El Greco 
azonban ebbe a jelenetbe is beemelte 
a korábban már említett Jézus-arcot. 
Itt is a Megváltó szelíd, belenyugvó 

és lelki békét tükröző arcát láthatjuk. A valósá-
gos szenvedésre csupán a könnyes szemek, a 
realisztikusan ábrázolt, húsba fúródó tövisko-
szorú és a homlokra, nyakra hulló vércseppek 
jelzik. A kereszt szinte súlytalannak tűnik, már 
nem teher többé. Az előzőkből szintén ismerős 
lehet a festmény színhasználata – a klasszikus 
ikonográfiában jellemző kék és vöröses ruha –, 
a baljós és szinte absztrakt égábrázolás, a fej 
körül rombuszként megjelenő dicsfény, a finom, 
elefántcsont színű kezek. A képet a nézőpont te-
szi különlegessé: a kissé alulnézetből ábrázolt, 
szinte szoborszerű alak látványa a szemlélőt is 
„behúzza” az ábrázolt jelenetbe, s mi magunk is 
a nagypénteki keresztút mellett bámészkodók 
egyikévé válhatunk.

Hosszan lehetne még folytatni azoknak az El 
Greco vagy a műhelye által jegyzett képeknek a 
sorát, amelyeken a most felvillantott három fest-
mény Jézus-alakját láthatjuk. Egyszerű kiállítás-
látogatóként vagy albumot, digitális reprodukciót 
nézegető érdeklődként ezeket a Krisztus-arco-
kat azonban nem csupán művészettörténeti kí-

váncsisággal érdemes figyelni. Lássuk meg benne azt a teológiai mélységet, amellyel a 
krétai festő meg tudta ragadni a nagypénteki dráma lényegét: az emberi szenvedést és a 
méltósággal elhordott isteni áldozatot.

Felhasznált irodalom:

Leticia Ruiz Gómez: Krisztus élete és Szűz Mária tisztelete (El Greco, Szépművészeti  
Múzeum, 2022, 180–221. oldal)

Zászkaliczky Anna Eszter

a gyülekezeti kommunikációs munkacsoport tagja

Krisztust megfosztják ruháitól (El Expolio, 1580–1600 körül)

Krisztus a kereszttel (1590–1595 körül)
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Nagycsütörtökön az úrvacsora szerzésére emlékezünk, amikor 
Jézus az utolsó vacsorát költötte el tanítványaival a „zsidók hús-
vétján”, a páska ünnepén. Az ő páskavacsorája azonban mást 
jelent, mint az ószövetségi. 

A páska szó elkerülést jelent, és arra utal, hogy az Egyiptomból 
menekülés éjszakáján a zsidókat elkerülte a halál, mert a páska-
bárány ajtófélfára kent vére megóvta őket attól, hogy az elsőszü-
löttjeik meghaljanak (Ez volt a tizedik csapás.) Az utolsó vacsora 
is páskavacsora volt, de itt a bárány, akinek a vére az örök halál-
tól, azaz az Istentől való teljes elszakítottságtól ment meg, maga 
Jézus volt. Ezért hangzik el Jézus mondata: „Ez az én vérem, a 
szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” 
(Máté 26, 28) 

De mi is történt még ezen a csütörtökön? Az evangéliumok tanúsága szerint vacsora 
után Jézus a tanítványokkal együtt a Gecsemáné-kertbe ment imádkozni. Korábban is 
szívesen tartózkodott itt. Ez a látogatása viszont gyötrelmes volt, mert tudta, hogy ez 
az utolsó, és hamarosan bekövetkezik, amiért megszületett. Ezzel kezdetét vette Jézus 
szenvedéstörténete, a passió.

„Egy kissé távolabb ment, a földre borult és imád-
kozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. 
És így szólt: Abbá, Atyám! Minden lehetséges ne-
ked: vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne úgy 
legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.” (Márk 
14,35–36) 

A teljes elhagyatottságot élte meg, mivel a tanít-
ványok közben elaludtak: „Amikor visszament, alva 
találta őket, és így szólt Péterhez: Simon, alszol? 
Nem tudtál egy órát sem virrasztani? Virrasszatok 
és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lé-
lek ugyan kész, de a test erőtlen.  Újra elment, és 
ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visz-

szatért, ismét alva találta őket […] Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk: […] El-
jött az óra! Íme, átadatik az Emberfia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk! Íme, közel 
van, aki engem elárul.” (Márk 14,37–42)

Giovanni di Paolo festményén (Krisztus a Gecsemáné-kertben, 1445) a háttérben a 
katonai csapatok, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgák fáklyákkal, 
lámpásokkal és fegyverekkel közelítenek, hogy Júdás jeladására elfogják Jézust (János 
18,3). Az evangélista leírja, hogy Jézus elfogása nem volt „akadálymentes”: „Amikor azt 
mondta nekik: Én vagyok – visszatántorodtak, és a földre estek.” (János 18,6). Ezután 
Jézus a kardot rántó és a főpap szolgáját megsebesítő Pétert figyelmezteti: „Tedd hüve-
lyébe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem?” 
(János 18,11). 

NAGYCSÜTÖRTÖK 

(1Korinthus 5,7)
„A MI HÚSVÉTI BÁRÁNYUNK,  
A KRISZTUS MÁR FELÁLDOZTATOTT” 

A böjttel kapcsolatban elég csak begépelnünk a négybetűs szót az internetes keresőbe 
és máris úgy zúdulnak ránk a lexikális válaszok, hogy azokat olvasva végül talán el sem 
tudjuk dönteni: mi is a böjt? Cselekvés vagy elmélet? Testi vagy lelki önmegtagadás, 
már-már vezeklés? Az emberi ösztönök megfékezése az evésben-ivásban és az érzéki 
élvezetekben? Méregtelenítés? Bűnbánat? Kötelező vallásos gyakorlat, vagy szabadon 
választható életmód-kiegészítés? 

A bibliai böjt gyökerei az Ószövetségig nyúlnak vissza és az istenfélelemmel fonódnak 
össze. A böjt mint kötelezettség az elköteleződés külsődleges kifejezése. A böjt nem 
kényszer, hanem az Istennel való bensőséges kapcsolat nyilvános vállalásának kísérője-
lensége. Nem véletlenül kezdte Jézus negyvennapos böjttel nyilvános szolgálatát! Jézus 
szerint a böjt a kishitűség ellenszere (Máté 17,21). A megfelelően képviselt böjt révén 
nemhogy leépülne az ember, de megerősödik! 

A keresztény egyházakban egyszerűen szólva Jézus mennybemenetele óta tartják a 
böjtöt. Márk evangélista szerint Jézus maga mondta azoknak, akik rákérdeztek, miért 
nem böjtölnek az ő tanítványai, míg Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöl-
tek: „Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a 
vőlegény, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és 
akkor azon a napon böjtölni fognak.” (Márk 2,19–20). A vőlegény elvétetett, az egyházi és 
a szerzetesi rendtartások pedig szigorúan, a legapróbb részletekig kidolgozták, mit ért-
senek a keresztények az „akkor azon a napon böjtölni fognak” félmondat alatt évezredes 
mértékben, kelettől nyugatig.

A böjt általános értelméről írja Bárdossy Tibor evangélikus lelkész: „Isten nem csak 
az étkezésben ajándékozott meg bennünket a böjt lehetőségével. Van szóböjt is, ami-
kor nem fecsegünk-locsogunk annyit össze-vissza – akaratlanul is terhelve, sebezve 
egymást. Van indulatböjt, ha nem lobbanok, nem gerjedek olyan gyorsan haragra; ha 
szégyellni tudom magamat heveskedésemért. Az az indulat legyen bennem, ami volt  
Krisztus Jézusban is! Lehet indulatot cserélni – türelemre, alázatra. Azután van gondo-
latböjt is. Sok elfojtott bosszúvágy, sok sötét gondolat kavarog bennünk. Gondolatainkat 
is vigyük Isten elé, hogy teremtsen rendet bennünk, és adjon jó gondolatokat. Vagy talán 
zsebünkön kellene elkezdeni böjtünket, tudván, hogy mindenünk az Úré… Böjt minden ki 
nem mondott sértő szó, böjt minden meg nem torolt sérelem. Böjt az, ha időmből többet 
áldozok családomnak, gyülekezetemnek, és valódi böjt az, amikor van bátorságunk ön-
magunkat odaadni az Úrnak, hogy azután Ő odaajándékozza önmagát nekünk.” 

Isten böjtje az, amikor – teológiai értelmezésben – Isten Jézus Krisztusban tökéletesen 
lemond önmagáról, és testét, vérét adja a tőle elszakadt, távolra sodródott emberért.  
Erre az isteni közeledésre válaszol köszönettel az ember úgy, hogy böjttel készül az úrva-
csorára. Luther rokonszenves tanítása szerint „a böjtölés és a testi készülés szép külső 
rend, de csak az igazán méltó és jól készült, aki hisz abban az igében »érettetek adatott«  
és »kiontatott bűnök bocsánatára«”. Ez a szó, »érettetek«, nem követel mást,  
csak hívő szívet.”

dr. Bácskai Károly 
teológiai tanár, a gyülekezet másodlelkésze

ISTEN BÖJTJE

Isten Báránya. Részlet az 
isenheimi szárnyasoltár 
Keresztre feszítés-táblaké-
péből (Matthias Grünewald, 
1512–1516)

Giovanni di Paolo: Krisztus a 
Gecsemáné-kertben (1445)

Az éjszaka folyamán felgyorsulnak az események, kihallgatások sorozata 
      következik, s mindez már nagypéntekbe vezet át.

Hegedűs Zsuzsa 
hittantanár, Podmaniczky Evangélikus Általános Iskola
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Egyetemista koromban gyakran jártam az akkor még „Felszab’ térként” emlegetett, ma 
már Ferenciek tereként ismert környéken. Gyakran fordultam meg az Eklézsia könyves-
boltban, egyik alkalommal is itt vásároltam. Mellettem egy idős asszony az asztali feszü-
letek között válogatott. Egészen váratlanul sikított fel, igaz halkan, mégis magára vonta 
sokak figyelmét. Zavarba jött először, ám néhány másodperc múlva mégis méltatlan-
kodva fordult oda az eladóhoz: „Nem lehetne olyat kapnom, ahol Jézus arca kevésbé 
rémisztő?”

Ez az élmény azóta is sokszor eszembe jut, különösen nagypéntek tájékán. Merthogy 
az Úr Jézus kereszthalála bizony rémisztő! De nem csupán az Ő mérhetetlen szenvedése 
miatt, hanem miattunk. Miattunk elrémisztő ez az ünnep, mert bűneinkkel szembesít. 
Jézusnak miattunk kellett szenvednie. Ézsaiás próféta könyvében ezeket a drámai so-
rokat olvassuk: „Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg 
azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott 
sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az 
ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga 
útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.” (Ézsaiás 53,4–6) 

Több mint háromszáz évvel 
ezelőtt élt Düsseldorfban az a 
festőművész, név szerint Sten-
burg, akiről feljegyezték, hogy 
egy a golgotai jelenetet ábrázoló 
műve sarkába szénceruzával ezt 
a mondatot véste be: „Mindezt 
érted tettem — s te mit teszel 
értem?” Egyháztörténészek ta-
núskodnak arról, hogy Stenburg 
akkor változott meg, amikor az 
utolsó ecsetvonásokat végezte 
a készülő festményen. Mint ruti-
nos művész könnyedén állt neki 
a munkának. Nem okozott gon-

dot neki, hogy a Szent Jeromos egyházközség által megrendelt oltárképen örökítse meg 
Jézus szenvedésének a történetét. Már majdnem befejezte a művét, amikor egy másik 
festményéhez modellt kellett hívatnia. Fekete, bogárszemű cigány lány érkezett hozzá, 
aki mikor megpillantotta a fal mellé állított, majdnem kész oltárképet, nem tudott betelni 
a látvánnyal. Kérdéseket tett fel Jézusról, a szenvedéséről az egyre türelmetlenebbé váló 
művésznek. Nem hagyta abba, egyre csak ismételgette, hogy mennyire irigyli a festőt, 
akiért Jézus az életét adta. „Ugye, nagyon szereti, ha ilyen sokat tett önért?” – kérdezte 
váratlanul. Ez volt az a pillanat, amikor a festő gondolkodása megváltozott. Felismerte a 
rémisztő tényt, hogy Jézust őmiatta is meg kellett, hogy feszítsék, a halált őérette, az ő 
bűnei miatt is el kellett szenvednie. 

Festménye, amely a düsseldorfi galériában volt évtizedekig megtekinthető, egy tűz-
vészben sajnos elpusztult. Ám a történet okulásunkra, eszmélésünkre, de egyben báto-
rításunkra is fennmaradt. 2023 nagypéntekén mi sem ünnepelhetünk másként, mint úgy, 
hogy rácsodálkozunk Istennek erre a megdöbbentő és „rémisztő” szeretetére, amely által 
van üdvösségünk! Igen, azáltal, hogy Jézusban Urunk EZT TETTE ÉRTÜNK!

NAGYPÉNTEK 
HELYETTEM, HELYETTÜNK

„Még abban az órában útra 
keltek és visszatértek…” 
(Lukács 24,33)

Húsvét ünnepének második nap-
ján ez a kérdés: merre? Jeruzsá-
lemből Emmausba, vagy Em-
mausból Jeruzsálembe?

Szeretünk ünnepelni. Kilépni 
a hétköznapok poros utcájából, 
levetni ezernyi gondját-baját, 
ütött-kopott köntösét. Érthető, 
hogy elsősorban sikereinket ün-
nepeljük. Húsvét ünnepe a halá-
lon győztes Jézusról szól. Külső-
ségeiben nagyon különbözött az emberi ünnepektől, csendbe, zajtalanul, külsőségek 
és látványosságok nélkül dőlt el a küzdelem. Győzött az élet, győzött Krisztus! Minden 
vasárnap erre emlékeztet. Húsvét vasárnapi fénye ráragyog a szürkének látszó hétfőre.

A két emmausi tanítvány története (Lukács 24,13–35) jól szemlélteti az igazságot, mi-
szerint Isten útjai nem a mi útjaink, gondolatai nem a mi gondolataink.  Kleopás és társa 
szinte elmenekült Jeruzsálemből, mert a csalódás sebei frissek voltak, és a környezet-
változás talán elősegíti a gyógyulást. Néhány nappal korábban Jeruzsálem még a Jézus 
köré fonódó csodálat, lelkesedés és a biztonságérzet színhelye volt, de nagypénteken 
minden megváltozott.  A kereszt kiábrándította őket mindenből, amit addig Jézustól hal-
lottak. Irány Emmaus, az ő kis világuk, a mindennapi életük…  

A lehangolt lelküket cipelő, vánszorgó tanítványok mellé egyszer csak odaszegődik va-
laki, hogy azután velük vándoroljon tovább. Nem szembejött velük, nem csupán követi 
őket, de melléjük lép, kíséri őket és kusza lelküket rendezgeti. Úgy beszélget velük, mint 
egy régi ismerős, a tanítványok pedig elpanaszolják a levertségük okát. Jézus azonban 
az események miértjére és céljára tereli a szót, s az nem más, mint hogy megismerhető 
legyen Isten bűnbocsátó gondolata, járható legyen az üdvösség útja. Jézus feltámadása 
kirajzolja az emberi élet távlatát, és ajándékba adja kísérő szeretetét az oda vezető úton. 

Kleopásék egyszer csak felocsúdtak. A lelkük erőre kapott és a lendületük visszavitte 
őket Jeruzsálembe. Nem mondta nekik Jézus, hogy fussanak vissza, de ők érezték, hogy 
vissza kell menniük. Újra Jeruzsálemben akartak lenni, mert már érezték a Feltámadott 
életújító erejét. Felvillant bennük, hogy nagypéntek előtt ott voltak a minderre felkészítő 
szavak, utána pedig a beteljesülést nyugtázó, megerősítő húsvét hajnal. 

Ehhez a pillanathoz kell visszaszaladnia mindnyájunknak, hogy azután az élő Krisztus 
közelségének örömével járjuk a mindennapokat. Jézus a kálvária felé indulva azt mondta 
Jeruzsálem írástudóinak: „Kerestek majd engem, de nem találtok meg […]” Akkor ők azt 
kérdezték, vajon „Hová akar menni […]” (János 7,34–35) Jézus értünk tudta, hogy hova 
kell mennie! 

A mindenkori húsvét hétfők azt az életbevágóan fontos kérdést teszik fel nekünk: hova 
akarsz te menni? Merre? Melyik irányba? Jeruzsálemből Emmausba, vagy Emmausból 
Jeruzsálembe?

Nagyné Szeker Éva  
a gyülekezet parókus lelkésze 

MELYIK IRÁNYBA? 

B. Pintér Márta 
iskolalelkész, Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola
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A rákoscsabai gyülekezetben egyházfiként szol-
gáló Farkas Istvánné Bartos Máriával a mögöt-
tünk álló hónapokban keresztúri templomunk-
ban is sokszor találkozhattunk. Arra kértem, 
mutatkozzon be a gyülekezet tagjainak. 
Mit kell tudni rólad?

Nagytarcsán élek a családommal: férjemmel és há-
rom felnőtt gyermekemmel. A férjem a közigazgatás-
ban dolgozik, két fiam mérnök, Csenge lányom pedig 
– aki szintén rendszeresen megfordul a gyülekezet-
ben – gyógytornásznak készül a Pécsi Tudomány-
egyetemen. Én a nagytarcsai könyvtár vezetője va-
gyok. Nagyon szeretem a munkámat, a könyvek által 
sok emberrel találkozom. A könyvtárban sok színes 
programot szervezünk, ami még változatosabbá te-
szi teendőimet.

Melyik a kedvenc könyved?
Gyerekkorom óta nagyon szeretek olvasni. Több könyv is közel áll hozzám. Általában a 

klasszikusokat és a hittel kapcsolatos írásokat kedvelem. Legutóbbi emlékezetes olvas-
mányélményem Az égből hullott három alma című örmény regény volt. Egy fiatal örmény 
írónő regénye egy kis hegyi faluról, ahol az írónő finoman szőtt képekben vizsgálja az élet 
leglényegesebb kérdéseit, az életet meghatározó értelem működését, a múlt feldolgozá-
sát, a hit és a váratlanul jött remény erejét.

Hogyan lettél templomba járó ember?
Hívő családban nőttem fel, összetartó közösségben. A gyülekezet meghatározó része 

volt az életünknek. Mondhatnám úgy is, hogy szerető közösségben és a gyülekezetben 
nőttem fel. A nagytarcsai ifjúsági kör megtartó erő volt számomra lelkileg. Ma is jó emlé-
kezni erre a szellemileg és lelkileg is igényes, aktív, jó közösségre. Tizenhat éves voltam, 
amikor Gáncs Péter lelkész (későbbi püspök) került Nagytarcsára. Abban az időben he-
tente két alkalommal volt ifi, emellett az ifisek nagyrésze templomba és énekkarba is járt, 
ezért sok időt töltöttünk együtt. Ennek hatása a mai napig érződik: havonta az Ige köré 
összegyűlve találkozunk, volt lelkészünk vendégszeretetét élvezve.  

Templomba többnyire Csenge lányommal jövök. Vegyes házasságban élek: férjem és a 
fiaim római katolikusok. Azonban hiába járunk más-más templomba, a felekezeti külön-
bözőség gazdagította a kapcsolatunkat. 

Kérlek, mondj erre példát!  
1984-ben részt vettünk egy lelkigyakorlaton, amelyet páter Takáts Sándor jezsuita atya 

tartott. A sok megpróbáltatást átélő atya, akit többször bebörtönöztek, évekig vaseszter-
gályosként dolgozott, majd 1968-as szabadulása után is csak mint kántor szolgálhatott, 
olyan hitelesen beszélt az életről, a hitről, a helytállásról, a magyarságról, a várható jövő-
ről, hogy a mai napig sokszor idézzük őt. Ő már akkor olyan igazi ökumenikus lelkülettel 
fordult felém, ami ma is ritka! 

Van hitbeli példaképed?
Amikor fiatal voltam, akkor kezdték vetíteni Balczó András Küldetés című filmjét: akkor 

ő volt a példaképem. Az ő helytállását, őszinteségét szeretem, közel áll hozzám a mai 
napig. 

SZERETŐ KÖZÖSSÉGBEN 
Interjú Farkas Istvánné Bartos Máriával

Sorozatunkban kissé megkésve kerül sor egy nagy jelentőségű reformátori tett bemuta-
tására. 1522 szeptemberében készült el Melchior Lotter wittenbergi műhelyében Luther 
Újszövetség-fordítása, a „Septembertestament”. Korábban írtunk már a Wartburg várában 
töltött biztonsági őrizetről, amelyet Luther nem tétlenkedéssel, hanem a Biblia fordításával 
töltött, és 11 hét alatt elkészült az Újszövetség-fordítás nyers változatával. Ennek a hatal-
mas munkának a kézzelfogható gyümölcse ez a könyv. A kiadás több szempontból jelen-
tős, itt csak a legfontosabbakat tudjuk kiemelni.

Német nyelvű fordítások már addig is születtek, de valójában egyik sem érte el a szé-
les tömegeket. Luther fordítása volt az első, amely nem a latin, hanem az eredeti görög 
szöveget vette alapul, és nem a német nyelvtől idegen latin nyelvi struktúrákat erőltette 
át, hanem igyekezett minél jobban alkalmazkodni a beszélt német nyelv sajátosságaihoz, 
természetesen a tartalom megőrzése mellett. Abban is jelentős Luther fordítása, hogy az 
egyszerű emberek nyelvezetén próbálta visszaadni az Ige üzenetét. Mivel akkor a német 
nyelv egyáltalán nem volt egységes (ma sem az), Luther fordítása nagyban hozzájárult az 
irodalmi német nyelv kialakulásához.

Luther minden újszövetségi könyvhöz előszót is 
írt, amivel új műfajt teremtett. Az egyes iratokat egy-
séges teológiai koncepció szerint ítélte meg, „was 
Christum treibet”, azaz „ami Krisztusról beszél” – ez 
volt számára az elsődleges. Így különbséget tesz 
az egyes könyvek között. Elsősorban nem a Jé-
zus-történeteket tartja fontosnak, hanem a Krisztus 
személyét és váltságművét bemutató írásokat érté-
keli nagyra. „Szent János evangéliuma és első leve-
le, Szent Pál levelei, kiváltképpen a galáciaiakhoz, 
efezusiakhoz és rómaiakhoz írottak azok a könyvek, 
amelyek megmutatják neked Krisztust és megtaní-
tanak mindarra, amit hasznos és üdvös ismerned” 
– írja az előszóban.

A kiadás 21 illusztrációt is tartalmazott, amelyeket 
Lucas Cranach metszett fába. Témájuk a Jelenések 
könyve látomásai. Néhány ábrázolás azonban nagy 
vihart kavart: a tengerből feljövő fenevad és a ba-
biloni parázna például pápai tiarát (hármaskoronát) 
viselt, de azt már a következő kiadásokban hagyo-
mányos koronára kellett lecserélni.

Jellemző a korra és a reformátorra, hogy a könyv 
címlapján sem a fordító, sem a kiadó neve nem sze-
repel. Az Újszövetség első kiadása kb. 3000 pél-

dányban jelent meg, és a magas ára (1,5 gulden) ellenére nagyon hamar elfogyott. Így már 
három hónap múlva napvilágot látott a második kiadás, a „Dezembertestament”. Luther 
ezzel a munkájával olyan jelentős lépést tett, amely bőven túlmutat a fordítás tevékenysé-
gén. Érthető módon adta Isten Igéjét az emberek kezébe, bizonyítva ezzel, hogy minden 
egyszerű német embernek lehet személyes kapcsolata a Teremtővel és a Megváltóval.

Zászkaliczky Pál 
presbiter

ANYANYELVEN OLVASHATÓ 
A SZENTÍRÁS

>>

A német nyelvű Újszövetség borítója  
(Das Neue Testament Deutsch, 1522)
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A gyülekezetépítés hatékonyabb megvalósítása érdekében a presbitérium  
2022. szeptember 14-én egyhangúlag megszavazta a belmissziói munkacsoport meg-
alakítását. A belmissziói munkacsoport célja: a gyülekezetünk építése, megújítása. 
Egyházközségünk éves imatémáját is ennek lelkületében fogalmaztuk meg:

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT A BELMISSZIÓI  
MUNKACSOPORT  

ÉVES IMATÉMÁNK

A BELMISSZIÓI MUNKACSOPORT FELADATA: 
• éves munkaterv, programnaptár összeállítása és időbeni meghirdetése
• a hiányzó generációk elérése, megszólítása
• gyülekezetépítési ötletek gyűjtése, szükséges változtatások megfogalmazása és  

végrehajtása
• a gyülekezeti tagok igényeinek felmérése, a különböző szolgálatokra jelentkezés 

ösztönzése 
• kis, élő, családias magból a testvéri közösség megerősítése, megújítása 

Az első megbeszéléseken a munkacsoport összeállította a gyülekezetépítési kérdőívet, 
amelyet minden gyülekezeti tagunknak lehetősége volt papíron vagy elektronikusan feb-
ruár végéig kitöltenie. A kérdőívvel fontos visszajelzést szeretnénk kapni gyülekezetünk 
tagjaitól arról, hogy 

• mi az, amit hasznosnak tartanak a jelenlegi munkában
• mit hiányolnak, mit kifogásolnak, mit szeretnének erősíteni vagy megújítani
• a gyülekezet miben segítheti a testvéreinket 
• miben tudják segíteni testvéreink a gyülekezet további fejlődését

A beérkezett válaszokat a belmissziói munkacsoport kiértékeli, és megfogalmazza a 
szükséges feladatokat, változtatásokat, amelyről a gyülekezet tájékoztatás kap majd. 

Mindezek mellett folyamatosan gyűjtjük – egyelőre a munkacsoport tagjaitól – a gyüle-
kezetépítő javaslatokat. Jelenleg 70 javaslat van előttünk, amelyeket priorizálva havonta 
tekintünk át, vitatunk meg és döntünk a szükséges változtatásokról. Az ötletek gyűjtését 
szándékunkban van kiterjeszteni minden gyülekezeti tagra. Ennek első lépése a gyüle-
kezetépítési kérdőív kiküldése volt, de ezután is folyamatosan biztosítani szeretnénk a 
javaslatok beküldését a honlapon, illetve a heti hírlevélben megadott linkre kattintva, vagy 
papíralapon. A javaslatok névvel, de anonim módon is beküldhetők a munkacsoporthoz. 
Mindenkit bátorítok a részvételre, a közös munkára. 

A BELMISSZIÓI MUNKACSOPORT TAGJAI: 
• a munkacsoport vezetője: Sámel László felügyelő

• tagok: Nagyné Szeker Éva lelkész, dr. Bácskai Károly másodlelkész, Brebovszkyné 
Pintér Márta iskolalelkész, Szántó Ferenc gondnok, Cseppelyné Gébele Gabriella 
jegyző, Reckné Bielik Mária a nőszövetség elnöke, Garamszegi Katalin és Mirák 
Katalin kántorok és presbiterek, Mukkné Kovács Csilla és Dörfi Lajos egyházfik és 
presbiterek, Farkas Istvánné egyházfi

• támogató tagok: Koczor Kinga, Tóthné dr. Mészáros Melinda, Tóth Balázs, Csertegné 
Kiss Szilvia, Zolnai Szilvia 

Építsük együtt gyülekezetünket! Vegyél részt te is a megújításban!
Ne ásd el, hanem használd a talentumodat, amit Istentől kaptál!
Ha te is segíteni szeretnéd a munkánkat, csatlakozz hozzánk, jelentkezz a belmissziói 
munkacsoport bármely tagjánál.

Istennek legyen hála, hogy Szentlelke által felkészít és megerősít minket a feladatra!

SOLI DEO GLORIA 
ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK

Sámel László
a gyülekezet felügyelője

Imádkozzunk a megújulásáért,  
hogy Krisztus egyháza  
a mi egyházközségünkben is  
növekedhessen  
a hitre jutó testvéreinkkel!

Az édesanyám is a példaképem. Nagyon korán meghalt az apukám. Édesanyám és a 
nagyszüleim neveltek fel engem és a húgomat. A családom – egy egyszerű parasztcsalád 
– szeretetteljes és mindent Istenre bízó lelkületét szeretném megvalósítani, sugározni a 
körülöttem élők felé.

Milyen meghatározó igék kísérték az életedet?
A konfirmációi igém – „Ne félj te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nek-

tek adja az országot.” (Lukács 12,32) – többször előjött az életem különböző pontjain. Azt 
hiszem, hogy az Úr minden élethelyzetre ad egy-egy igét, amely átsegít a nehézségeken, 
és elkísér bennünket. Mostanában Pál mondatai bukkannak fel többször az életemben: 
„Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Ró-
mai levél 9,16) Nagy betegségem idején pedig az evangélikus énekeink sorai erősítettek 
lelkileg és testileg.

Hogyan kezdődött a kapcsolatod a keresztúri gyülekezettel?
A rákoscsabai gyülekezetbe csak néhány éve, 2018-ban kapcsolódtunk be. Nagyon 

megszerettem a csabai gyülekezetet. Szetlik Ildikó meleg, barátságos személyisége is 
szerepet játszott ebben. Nálunk a családban nincsenek már öregek, ezért külön öröm 
számomra az idősebbek társasága.  Kicsit visszahozza a gyerekkoromat az, ahogy egy 
nagy családként él a csabai gyülekezet. Amikor Szetlik Ildikó halála után megüresedett 
az egyházfi szolgálat, akkor kért meg lelkésznőnk, Éva, hogy vállaljam el. Nem volt ide-
gen tőlem a szolgálat: korábban Nagytarcsán gyermekbibliaórát is tartottam. Másrészt a 
családban is mindig szokás volt a gyülekezetben való aktív részvétel.

A keresztúri gyülekezeti életben nagyon szeretem a csütörtök délelőtti bibliaórákat. Ha 
tehetem, részt veszek ezeken az alkalmakon. A tanítási részén kívül az alkalom beszél-
getős jellege is jó közösséggé kovácsol össze bennünket. 12-15-en szoktunk összejönni. 

Örülök, hogy ebben a közösségben megtapasztalom az igazi krisztusi szeretetet, ami 
egymást bátorító és segítő lelkületben mutatkozik meg. Igazi öröm itt szolgálni!

Koczor Kinga Dóra 
hittanár, kántor

>>

>>>>
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BÖJT ÉS HÚSVÉTI PROGRAMOK  

SZOLGÁLATAINK   2022. NOVEMBER 6. – 2023. FEBRUÁR 17.
AKIK A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 
RÉSZESÜLTEK:

AKIK HÁZASSÁGUKRA ISTEN ÁLDÁSÁT 
KÉRTÉK: 
-

AKIKET UTOLSÓ FÖLDI ÚTJUKON ELKÍSÉRTÜNK:

Kotász Bálint, Csukodi Nikolett, 
Takács Erik, Takács Emili Norina

Konrád Gábor (74), Mezei Sándor (101), Orbán Lajosné sz. Fabók Erzsébet (65), Horváth Sándor (70), 
Benkovics Pálné sz. Pintér Lenke (79), Puhl József (74), Gébele Julianna (75), Rákoshegyi Ferencné sz. 
Altziebler Erzsébet (87), Balogh Jánosné sz. Harasztosi Irén (81), Perlaki Gyuláné sz. Laukó Erzsébet 
(84), Wilchelm Henrikné sz. Géhner Mária (84), Csórik András (79), Breják Ferencné sz. Derler Erzsébet 
(84), Mihalovits Béla Ferencné sz. Kovács Katalin (93), Ági Tibor István (92), Óriás Tibor (77)

április 1. 10 óra SZÉDERESTE KERESZTYÉN SZEMMEL, messiáshívő lelkipásztor  
vezetésével – Rákoskeresztúr (gyülekezeti terem)

április 1. 15 óra HÚSVÉTI KÉZMŰVES DÉLUTÁN – Rákoskeresztúr (gyülekezeti terem)

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
Böjti istentiszteletek csütörtökönként: 
március 16., március 23., március 30. 9.30 óra – Rákoskeresztúr (gyülekezeti terem) 

VIRÁGVASÁRNAPTÓL ISMÉT MINDEN TEMPLOMUNKBAN 
TARTUNK ISTENTISZTELETET!

NAGYHETI PASSIÓOLVASÁS
április 3. hétfő 18 óra – Rákoskeresztúr, április 4. kedd 18 óra – Rákosliget
április 5. szerda 18 óra – Rákoscsaba

NAGYCSÜTÖRTÖKI ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL 
április 6. 18 óra – Rákoshegy 

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELETEK ÚRVACSORÁVAL:
április 7. 9 óra – Rákoscsaba, 9 óra – Rákoshegy, 11 óra – Rákosliget, 11 óra – Rákoskeresztúr  

NAGYPÉNTEKI PASSIÓOLVASÁS  
április 7. 18 óra – Rákoskeresztúr

ÁPRILIS 9. HÚSVÉTVASÁRNAP
HAJNALI ISTENTISZTELET reggel 5 óra – Rákoskeresztúr
ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK ÚRVACSORÁVAL   
9 óra – Rákoscsaba, 9 óra – Rákoshegy, 11 óra – Rákosliget, 11 óra – Rákoskeresztúr  

ÁPRILIS 10. HÚSVÉT MÁSNAPJA
ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK ÚRVACSORÁVAL
9 óra – Rákoscsaba, 9 óra – Rákoshegy, 11 óra – Rákosliget, 11 óra – Rákoskeresztúr  

Április 16. SZUPLIKÁCIÓ teológus hallgató szolgálatával 


