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Kedves Templomlátogatónk!
Isten hozta Önt „A Szent Kereszthez“ templomban! Kérjük, töltsön el itt egy kis időt. Ez a
templom otthona és gyülekezeti helye a falkensteini gyülekezetnek. Mi vasárnapról vasárnapra
örülünk itt az ÚR Istentiszteletének, és szeretjük ezt a helyet. Ezért igyekszünk a már több, mint
100 éves épületet olyan jó állapotban tartani, amennyire csak lehet. A templomról tudnivalókat
ennek a lapnak a hátoldalán foglaltuk össze.
Ha hosszabb ideig tartózkodik Falkensteinban vagy környékén, nagy szeretettel hívjuk Önt az itt
tartandó Istentiszteletekre és koncertekre.

Imádság:
Atyám, a te házban boldog vagyok én.
Te szeretsz engem, bármi is történjék,
Még ha érzéseim néha mást súgnának is.
Atyám, a te házadban boldog vagyok én.
Atyám, a te kezedet fogva bizton megyek én.
Még ha nem is ismerem az utat, te bizton ismered azt.
Te mellettem vagy örömben és bánatban.
Atyám, a te kezedet fogva bizton megyek én.
Ámen.
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Falkenstein - Grünbach
Am Markt 2, 08223 Falkenstein
Telefon: +49 3745 5237
http://www.elukifa.de/
Fax: +49 3745 5244
pfarramt@elukifa.de

A templom története
1230-ban kerül először Johann „von Valkinstein”-ról említés. A vársziklákon megépül egy kicsiny
de szilárd vár falakkal körülvéve.
1362-ben jegyzik be először „A szent kereszthez” templomot az iratokba.
1400-ban Falkenstein a Trütschler család tulajdonába kerül, és megkapja a városi címet.
1529-ben Falkenstein már evangélikus volt. A reformáció korán és békésen zajlott itt le.
1615-ben, az első nagy várostűzben leégett a templom. De hamarosan újra felépítésre került.
1632-ben a 30 éves háború alatt a Holki csapatok behurcolták Falkensteinba a pestist.
1641-ben a császári lovagok kétszer is felgyújtották a várost. A templom egyes részei újra
leégtek, majd felújításra kerültek.
1683-ban kapott a kis templom egy orgonát.
1729-ben annyira rossz állapotban volt már a templom, hogy a renoválása teljesen lehetetlenné
vált. Így elhatározták egy új nagyobb templom megépítését.
1731-ben, Advent harmadik vasárnapján került felszentelésre.
1859. augusztus 12.-én volt az utolsó nagy városi tűz. Újra lerombolódott a város és a templom.
1869. október 3.-án lett ez a ma álló templom négy évig tartó építési munkálatok után
felszentelve. Uhlig, a lengenfeldi építőmester, egy semperi tanítvány, Arnold Christian Friedrich
tervei szerint készítette el. Ezzel az egyik legszebb gótikus stílusban épített templom készült el.
1966-ban a templom belső átalakítására került sor. Az akkori orgonakarzatot eltávolították, és az
addig nagyon sötét belső tér egy vidámabb, világosabb színt kapott.
1970-ben került az új orgona szolgálatba.
1972-ben rézborítást kapott a 71,60 méter magas torony. A torony tetejét díszítő gömb valamit a
kereszt szintét felújításra került és újra lett aranyozva.
1978-ban, amikor Günter lelkipásztor felgyújtotta magát, megsemmisült az oltári kép, Gonne
professzor festménye is. A templom azt követő felújítása után az oltárra került a nagy
krisztusforma.
1983-ban kezdődtek a templom teljes tetőzetének és gerendázatának a felújító munkálatai.
1997 és 1999 között zajlott a templomtorony tatarozása és belsejének acélvasakkal való
stabilizálása.

A templom látványosságai:
Az oltáron levő kereszt egy faragott, életnagyságú krisztusformával (keletkezésének ideje 1680
körülre tehető). Az akkori templomban az oltárszobában állt, és az 1959-es városi tűzben sikerült
megmenteni. 1907-ig a tempolmpadon állt, azután az előtérben függött, 1983-ban Georgi
Helmut által lett restaurálva, majd a mai helyére egy új keresztre elhelyezve, hogy emlékeztesse
a gyülekezetet arra: „én ezt tettem érted- mit teszel te értem?”
A háborúban elesettek listája a templom jobb oldalában található, egy tölgyfából faragott
mestermű. Az első világháború után keletkezett. A tervrajz a falkensteini Walther Otto
asztalosmestertől származik, az írást Sachadä Albert Auerbach-Mühlgrüni lakos faragta ki.
A templom színes ablakait a karzat fölött láthatja. Ezek a 20. század elején keletkeztek, és a
naini ifjú feltámasztását, Jézus keresztre feszítését, valamit Jézus feltámadását ábrázolják.
Az orgonánk 1968-ban az Eule nevű gyárban Bautzenban készült (Nr. 389) és 1970. május 31.én került felszentelésre. 39 hangszínt szabályozó gomb és 3180 síp található benne.
A templom oldalán található képek a két régi templomból származnak. Jobb oldalon Jézus
megkeresztelkedése (az első templomból), és bal oldalon a feltámadás (keletkezésének ideje
feltehetőleg 1690-1720).

