
Η ευαγγελική λουθηριανή Εκκλησία Ελέους στο Wahren της Λειψίας 
(Εκκλησία του Ελέους ονομάζεται ο ναός από το 1935. Το προηγούμενο όνομα είναι 

άγνωστο) 
 
Ιστορία 

Το χωριό Wahren βρίσκεται στη διακλάδωση ενός παλιού δρόμου, ο οποίος ξεκινούσε  
από Merseburg ή Halle και οδηγούσε στην Taucha ή στη Λειψία. Ιδρύθηκε το δέκατο αιώνα 
σαν γερμανική βάση στη τότε ακόμα σορβική περιοχή, εκεί όπου υψώνεται τώρα η εκκλησία. 
Για πρώτη φορά αναφέρθηκε το χωριό τον Φεβρουάριο του 1004, όταν ο βασιλιάς Heinrich 
II. εξέδωσε στο Warim ένα δίπλωμα (ενώ η πρώτη αναφορά της Λειψίας έγινε μόνο το 1015). 
 Κατά την πορεία της γερμανικής εξοίκησης γύρω στο 1100 το χωριό αναβαθμίστηκε 
και απέκτησε εκκλησία με ιερέα. Η πρώτη εκκλησία ήταν μάλλον  ξύλινη και 
αντικαταστάθηκε πριν το 1200 με την υπάρχουσα πέτρινη. Αυτοί οι παλαιοί τοίχοι σε πόλλα 
σημεία του χόρου της Αγίας Τράπεζας και του κλίτους υπάρχουν ακόμα (δύο μικρά 
παραθυράκια σε σχετικά καλή κατάσταση ανακαλύφθηκαν και ήρθαν πάλι στο φως το 1992, 
οταν έγινε η τελευταία ανακαίνηση της εκκλησίας). Το δεύτερο μισό του δέκατου πέμπτου 
αιώνα ξεκίνησε μια μεγάλη αναμόρφωση και πήρε η εκκλησία τη σημερινή χαρακτηριστική 
της μορφή. Τότε χτίστηκε ο εντυπωσιακός πύργος, μεγεθύνθηκαν τα παράθηρα του κλίτους 
και επεκτάθηκε ο χόρος του ιερού (στο ανατολικό παράθυρο υπάρχουν ακόμα τα παλαιά 
διακοσμισμένα κεραμίδια). 
 Τα χρόνια  της Μεταρρύθμισης (1544-1562) δεν άλλαξαν πολλά στοιχεία του κτηρίου. 
Το 1629/30 αναγέρθηκε ο καινούριος εξώστης (για τον διευθυντή και την χορωδία του), ο 
οποίος στολίστηκε εξωτερικά με ένα αέτωμα. Όταν το 1697 εγκαταστάθηκε το όργανο στη 
δυτική πλευρά του κτηρίου, μεταφέρθηκε η χορωδία εκεί, και από τότε εκμεταλλευόταν η 
οικογένεια Stammer εκείνο τον εξώστη σαν θεωρείο της. Επίσης στην εποχή του Μπαρόκ 
κτίστηκε ο δεύτερος όροφος των κοινών εξώστων. Το 1736 εντάχτηκε η Αγία Τράπεζα (έργο 
με δυο φύλλα από το 1497) στον καινούριο πίσω τοίχο, με ξυλογλυπτικό πλαίσιο. 
 Το 1844 μπήκε στην θέση των δυο φύλλων ο άμβωνας, ο οποίος μέχρι τότε βρισκόταν 
στη νοτιο-ανατολική γωνία του κλίτους. Με αυτό το τρόπο δημιουργήθηκε ένας φωτεινός και 
ευχάριστος χώρος, ο οποίος διατηρήθηκε σε γενικές γραμμές μέχρι σήμερα.  
 Στον ιστορικό τέχνης Cornelius Gurlitt (1850-1938) οφείλεται, ότι στην ανακαίνηση 
από το 1901 μέχρι το 1903 σώθηκαν πολλά από τα μεσαιωνιακά στοιχεία. Συγχρόνως 
κατάφερε ο αρχιτέκτονας Fritz Drechsler (1861-1922) να επιβάλει καινοτομίες στο στυλ του 
Leipziger Jugendstil. Τότε κτίστηκαν και τα κλιμακοστάσια του πύργου και η σκάλα για τον 
μπροστινό εξώστη. Η νότια προσθήκη, το νεκροφυλακείο, χρονολογείται στο 1668. 
 
Έκθεση (εκθέματα από πάνω από 800 χρόνια) 
Ρομανική εποχή: 

- κολυμβύθρα, παλαιότερα με κόκκινο πλαίσιο, πριν το 1200 
- ημικατεργασμένο κομμάτι, χρησιμοποιείται τώρα σαν πασχαλινό πολυέλαιο 

Γοτθική εποχή: 
- απομεινάρια της Αγίας Τράπεζας του 1497 (12 απόστολοι) και κομμάτια της 

βάσης 
- Predella (με δυο χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές) 
- Πάτωμα του πύργου (σήμερα βαπτιστήριο), με δυο παράθυρα 
- Εξωτερική εμφάνηση του μεσαίου παραθύρου του ιερού 

Αναγέννηση: 
- ταφόπετρες του Georg Blanck (†1579) και της Magdalena Blanck του γένους von 

Einsiedel (†1597) 
- άμβωνας, αξιοπαρατήρητα ξυλόγλυπτα και μαρκετερί, γύρω στα 1600, λόγω της 

ανακαίνησης του 1844 διατηρημένα μόνο εν μέρει 



Μπαρόκ: 
- ταφόπετρα του ιερέα Magister Caspar Nicolai (†1707) 
- πίσω τοίχος της Αγίας Τράπεζας του 1736 

Jugendstil: 
- δυο σιδερένια κάγκελα (πλαϊνά της Αγίας Τράπεζας) 
- Lesepult και ξύλινο βαπτιστήριο (όλα βάσει του σχεδίου του Fritz Drechsler το 

1903) 
 
 

Gerhard Graf, Leipzig-Wahren, άνοιξη του 2010 
 
 


