
   

  

 

FELFOGHATALAN – DE Ő ITT VAN 
 
Egy lerombolt templom. Egykoron menedékhely. Az 
ima és a dicsőítő ének helye, a csend tere, de a néha 
éles prédikáció és a feddő intés helye is – most 
romokban áll.   
 
Egy lerombolt templom. Egykor álom és 
gondolatként zseniális építőmesterek fejében 
született. Majd tervrajzok készültek, alaprajz, 
boltozat, tornyok kerültek kiméretezésre. Mennyi 
pénzbe kerülhetett, a város szegényeinek és 
gazdagjainak adományaiból... sok pénz. Túl sok?  
 
Majd több száz építőmunkás építette nem másból, 
mint saját izma erejéből. Sok könnybe és verejtékbe 
került, volt aki életét hátrahagyta ezért az álomért 
egy templomról, egy katedrálisról.  
 
Mert ez egy álom volt és álom 
marad, templomot építeni, 
ISTENnek lakóhelyet a földön. 
Városon és vidéken láthatót, 
égig meredező és kimagasló 
tornyokkal. Mennynek és 
földnek kell itt találkoznia. 
Isten és az ember hatalmát kell 
benne megünnepelni, akik 
jóvoltából megterveztetett és 
megszületett ez a templom.  
 
Most széttört álom. Helyette egy rémálom vált 
valóra: tűz és fegyveres erő elpusztította mindazt, 
amit egykor az ember nagy fáradtsággal kigondolt és 
létrehozott.  
 
Nem több, mint egy rom, egy ég felé néző rom 
maradt meg belőle.  
A Menny és az egek számára is fel- és 
megfoghatalan Ő – hogyan lenne erre egy emberek 
által épített ház képes? A végtelent, a 
megfoghatatlant?  
 
Egy széttört álom, tehetetlenül kellet az embereknek 
végignéznie, ahogy alkotásuk a porrá válik. 
Felfoghatatlan...  

Felfoghatatlan és megfoghatatlan, mint Isten, akinek 
lakóhelyéül szolgált volna ez a templom. De ŐT  
nem lehet épületekbe zárni, se valóságos 
templomokba  és gyülekezeti házakba, se gondolati 
helyekbe és ábrándképekbe.  
 
Isten nagyobb, gazdagabb és hatalmasabb a világ 
minden templománál. Mert ő ugyanis nem ebből a 
világból van, de ezért a világért van. Ezért emberré 
lett és közöttünk lakott. Pásztorok és más egyszerű 
emberek szegényes kunyhójában. De közöttük 
üzenete termékeny talajra talált. Ezekhez az 
emberekhez mindig közel lesz, mennybemenetele - a 
megfoghatatalan Atyához visszevezető út - után is. Ő 
ott volt és ott van az emberekkel, akik a róla szóló 
üzenetetről beszélnek, arról vitatkoznak és 

megpróbálnak aszerint 
élni. Közöttük van, 
amikor együtt veszik a 
kenyeret és bort vagy egy 
új embert közösségükbe 
és ezáltal Isten 
közösségébe fogadnak.  
 
Ilyenkor Isten mindig 
közel van és közel jön 
hozzánk, anélkül, hogy az 
embernek egekig érő 

templomokat és tornyokat kellene építenie.  
 
Egy lerombolt templom. Egy széttört álom. Csak az 
oltár egy darabja és a kereszt maradt meg belőle.  
 
De mindez elég egy új álom megálmodásához arról,  
hogy Isten közel jön hozzám, meggyógyítja sebeimet 
és megáld engem,  
hogy mi emberek egymáshoz közeledünk a VELE 
való közösség által,  
és hogy ezáltal meg tudjuk változtatni a világot.  
 
A menny és az egek számára is felfoghatatlan Ő.  
De Ő itt van. Itt van velünk, közöttünk.  
Felfoghatatlan.....

    Martina Buck lelkésznő írása nyomán – Juhász Réka  
         Kép: Lerombolt templom oltára előtt – IRAK. Forrás: internet. 
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK 

• Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a  - kápolna  
 Június 5.       11.00   Gyülekezeti nap: HÖFLEIN  

Júliusban nem tartunk istentiszteletet. 

ÚJ! Augusztus 7.  18.00 óra  Esti Áhitat 

Szeptember 4.  11.00 óra Istentisztelet, „áldás iskolakezdéshez” 

• Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.   
Május 15.  16.00 óra Pünkösdi istentisztelet – Konfirmáció  

Június 19. 10 órától GYÜLEKEZETI PIKNIK: LASSNITZHÖHE 

Júliusban nem tartunk istentiszteletet. 
ÚJ! Augusztus 14.  16.00 óra Nyári esti áhitat 

Szeptember 18. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

• Ökumenikus	könyörgés	a	Magyarságért	
 Június 12.      11.00 óra   Bécs, Deutschordenskirche (Singerstr. 7.) 
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Gyülekezeti nap – Bécs és környéke: 
Június 5 – Höflein 

 
Takács János presbiterünk meghívására és 
jóvoltából idén is szeretettel hívunk és várunk 
minden kedves Gyülekezeti Tagunkat és 
Barátainkat Höflein-ba, az idei gyülekezeti 
napunkra. 
Az alkalmat 11 órakor, áhitattal nyitjuk meg, 
majd az illatozó bogrács mellett, gyülekezeti 
életünk múltjáról – jelenéről és jövőjét érintő 
fontos témáiról és kérdéseiről is elmélkedünk és  
beszélgetünk.  
A lelki javak és a friss levegő mellett, Takács 
János és szorgos segítői a testi táplálékról is 
gondoskodnak. János kertje a beszélgetés és a 
bográcsozás mellett a mozgást és játékot igénylő 
kicsiknek és nagyoknak is egyaránt helyet és 
programot kínál.  
 

Cím: 2465 Höflein, Römerstraße 5. 
 
Kérjük Testvéreinket, hogy részvételi 
szándékukat – az utazás és az utaztatás 
megkönnyítése érdekében - emailben vagy 
telefonon a hivatal címére jelezzék.  
 
Sok szeretettel várunk Mindenkit!  

Gyülekezeti piknik – Grác és környéke: 
Június 19 – Lassnitzhöhe 

 
Gráci presbiterünk Viktor és Brigitta meghívására, 
ebben az évben is „gyülekezeti piknikre” 
készülünk a Grác melleti Lassnitzhöhe 
sportpályáján. 
A magasan fekvő település friss levegője, a 
sportpálya üde, játékra hívó zöldje és a Család által 
közösen üzemeltetett Kantin hűsítő árnyat adó tere, 
ideális hely egy gyülekezeti találkozóra.  
A piknikre 10 órától várják a házigazdák az 
érkezőket, melyet 12 órakor közös áhitat követ.  
A közös együttlét alkalmával közösségünk 
életének múltjáról – jelenéről és jövőjét érintő 
fontos témáiról és kérdéseiről is elmélkedünk és  
beszélgetünk, melyhez ötleteket, gondolatokat 
szívesen fogadunk.  
 
Az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a 
családokat és a gyermekeket is! 
 
Kérjük Testvéreinket, hogy részvételi szándékukat 
– az utazás és az utaztatás megkönnyítése 
érdekében - emailben vagy telefonon a hivatal 
címére jelezzék.  
 
Sok szeretettel várunk Mindenkit!  
 

Lelkészi hivatal elérhetősége:  Tel. +43/650/58 777 12,  E-mail: evang-ungarisch@aon.at 



 

  

MEGERŐSÖDÉS ÉS MEGERŐSÍTÉS - KONFIRMÁCIÓ 
 

Örömmel hirdetjük, hogy gyülekezetünkben öt fiatal vett részt a konfirmációt előkészítő alkalmainkon. 
Bécsben Molitorisz Dorottya, Grácban Kiss Benedek, Kiss Boldizsár , Kiss Barnabás és Berger Dávid (a 
képen balról jobbra). A fiatalokkal készülő interjút és a konfirmációról szóló beszámolót újságunk nyári 
számában olvashatják. 

 
 

A KONFIRMÁCIÓ TÁMOGATJA A CIVIL TÁRSADALMAT 
 – az evangélikus sajtószolgálat cikke (epd) 

 
Egy tanulmány szerint az egyházi életben való 
részvétel komolyan hozzájárul az egyházi élethez – 
véli Henrik Simojoki bambergi evangélikus 
teológiaprofesszor. A tanulmány kilenc európai 
ország több mint 28000 konfirmandusának 
megkérdezésével készült. 
 
A széles körben elterjedt kliséken alapuló gondolat, 
miszerint a fiatalok csak az ajándékok miatt 
konfirmálnak és ezzel elintézettek tekintik az ügyet, 
a bambergi egyetem közlése szerint a tapasztalatok 
összegzése után nem bizonyítható.  
A vizsgálat alapján a konfirmandusok között végzett 
munka a fiatalokat összetartásra, társadalmi 
cselekvésre és önkéntességre serkenti.  
 
A megkérdezettek közel hatvan százaléka szerint az 
előkészítő során tapasztalták meg, milyen fontos, 
hogy másokért cselekedjenek. “Különösen az etikai, 
a társadalom felépítésével kapcsolatos kérdések és az 
önkéntes munka tapasztalata ösztönözi a 
konfirmandusokat a későbbi társadalmi 
felelősségvállalásra”-írja Simonoki.  
A Bambergi Egyetem teológia karának 
valláspedagógiai és didaktikai tanszékvezetője 
szerint a tanulmány országonként eltérő 
megállapításai különös tanulsággal szolgálnak. Így a 

dán megkérdezettek mindössze tizenegy, a németek 
harminckét és a finnek negyvenöt százaléka 
válaszolta azt, hogy a konfirmáció ünnepe után 
szívesen dolgoznának az egyháznál.  
 
A tanulmány rámutat, hogy a konfirmandusok 
példaképként tekintenek felkészítőikre: “Minél több 
korábbi önkéntes részt vesz a konfirmációra való 
felkészülésben, annál nagyobb a motiváció a 
konfirmandusokban, hogy később maguk is részesei 
legyenek a gyülekezeti és egyházi életnek. 
 
Simojoki professzor annak a német kutatócsoportnak 
a tagja, amely kilenc európai ország (Ausztria, 
Magyarország, Dánia, Németország, Finnország, 
Norvégia, Svédország, Svájc, Lengyelország) 
részvételével kutatta a konfirmandusok közötti 
munka folytatásának lehetőségét. Több mint 28000 
konfirmandus, több mint 4100 egyházi- és önkéntes 
munkatárs és mintegy 1635 konfirmandus csoport 
töltötte ki a kutatócsoport számára összeállított 
névtelen kérdőíveket. Ezeket a konfirmáció 
időszakának elején és végén, valamint a konfirmáció 
után két évvel töltötték ki. Így ez a fiatalság és vallás 
kapcsolatát vizsgáló projekt egyike a legnagyobb, 
európai fiatalokkal kapcsolatos vizsgálatoknak.  

          fordította: Szentpétery Miklós 

Másokért Együtt      60. évfolyam, 2. (856.) szám / 2016. Május 5.  3 



 

  

1+1= 2,6 
Bécsi Szuperintendencia hírei  

Az Ausztriai Magyar Evangélikus 
Gyülekezet „székhelye“, a 
Capistrangasse 2/15 szám alatt 
található gyülekezeti irodája és 
központja szerint, területileg és 
szervezetileg a bécsi egyházkerület 
(Wiener Superintendenz) része. Nagy 
öröm és megtiszteltetés kicsiny 
gyülekezetünk számára, hogy az 
ausztriai evangélikusságon belül, van 
egy konkrét egyházkerület, ahol 
számon tartanak bennünket és ahol 
számítanak ránk.  
Így van ez a bécsi egyházkerületben, 
melynek rendezvényeire, gyűléseire 
gyülekezetünk rendszeresen meghívót 
kap és képviselteti magát. 
 
A szuperintendencia életében az elmúlt időszakban 
egy jelentős ünneplésre került sor, melyről fontosnak 
tartom, hogy értesüljenek kedves Olvasóink.  
Az egyházkerület élén egyházi részről Hansjörg Lein 
szuperintendens, világi részről Dr. Inge Troch 
kurátor (gondnok) asszony, a bécsi Műszaki 
Egyetem nyugalmazott professzora áll. ( bal oldali 
képen mindketten láthatóak)  
 
Dr. Inge Troch színes egyénisége, nyitottsága, 
hozzáértése és végtelen barátságossága már első 
találkozásunkkor nagy hatással volt rám. A gondnok 
asszony idén februárban egy különleges jubileumi 
ünnepségre hívta össze az egyházkerület vezetőségét, 
a lelkészeket és barátait a műszaki egyetem 
kupolatermébe.  
1+1= 2,6 – Dr. Inge Troch ezt a gondolkodásra 
serkentő matematikai képletet választotta az 

ünnepség mottójául. A 75. születésnap 
alkalmán kívül, még további négy 
másik évforduló is megünneplésre 
került:  
Troch asszonyt 50 évvel ezelőtt avatták 
a természettudományok doktorává, 45 
évvel ezelőtt habilitált, 40 évvel ezelőtt 
kapcsolódott be az egyházi munkába 
önkéntesként és immár 10 éve nagy 
lendülettel és fáradthatatlanul az 
egyházkerület világi vezetője.  
 
Michael Bünker püspök és Hansjörg 
Lein szuperintendens ünnepi köszöntő 
szavai után Michael Chalupka, az 
ausztriai Szeretetszolgálat (Diakonie) 

vezetője a legmagasabb diakóniai kitüntetéssel a 
„Kronenkreuz“-cal köszöntötte az ünnepeltet. Az 
ünnepi köszöntések keretében a gyülekezetek 
képviselői szimbolikus ajándékokkal fejezték ki 
jókívánságaikat, a florisdorfiak pedig egy – a 
presbiteri ülések hangulatát megelevenítő - kabaré 
jelenettel szórakoztatták az egybegyülteket. Az 
ünnepség zenei részében Karl Schiefermair 
főtanácsos gitáron, zenésztársa Robin Jisa 
harmonikán valamint a különleges hangzású Danubia 
szaxofonquartett közreműködött.  
A születésnapi gratulánsok között Bécs város 
gyalogosmegbízottja (Fußgängerbeauftragte) is 
köszöntötte az Troch asszonyt, aki  ugyanis 
„szenvedélyes gyalogos“ és még rossz időben is 
gyalog indul útnak a városba.  
 
A sok fejtörés után, röviddel az ünnepség zárása előtt 
az 1+1= 2,6 relytvény-mottó titkát is feltárta az 
ünneplők előtt a matematika professzora Inge Troch 
asszony: „ez a csapatmunka képlete“ – ahogy azt 
Franz Viehböck űrhajos megfogalmazta. „Együtt 
többet teljesítünk, mint az egyes részek összege.“ 
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FELADATUNK ÉS FELELŐSSÉGÜNK A BEILLESZKEDÉS 
Nemzetközi Gyülekezetek látogatóban Sebastian Kurz külügyminiszternél 

  
A gyülekezetek fontos szerepet töltenek be az 
integrációs-folyamatban - hangsúlyozta Sebastian 
Kurz külügyminiszter az immár hagyománnyá vált 
fogadáson, melyet a nemzetközi evangélikus 
gyülekezeteknek hívott össze a miniszter április 25-
én a külügyminisztérium impozáns kupolatermébe.  
 
A külügyminiszter a gyülekezeteket a „védettség 
helyének” nevezte, amelyre az emberek 
„rákapcsolódhatnak”. Az állam és az egyház 
egyértelmű szétválasztásánál a vallás fontos szerepet 
tölt be a társadalom életében, melyet „a megoldás és 
nem a probléma részének” kell tekintenünk – 
hangsúlyozta a miniszter. Ugyanakkor a miniszter 
köszönetét fejezte ki az evangélikus gyülekezeteknek 
nemcsak a menekülteknek nyújtott segítségért, 
hanem azért a hozzájárulásért is, amelyet az 
Ausztriába érkezők sikeres beilleszkedése 
(integrációja) érdekében tesznek.  
Kurz hangsúlyozta Ausztria részvállalását a 
menekültek felvételében: „szolidaritás mentes 
magatartással nem lehet bennünket vádolni a legjobb 
akarattal sem” – mondta a külügyminiszter más 
államok csekély számú menekült-felvételével 
szemben. A befogadó közösséget ugyanakkor nem 
szabad „túlterhelni”. A sikeres integráció érdekében 
a kapacitásnak határokat kell állítani, védelmezte a 
külügyminiszter kormánya politikáját.  
A miniszter örömét fejezte ki az integrációs 
feladatok és a fejlesztési együttműködés területén 
tapasztalható pozitív költségvetés felett.   
 
Vallás és politika különböző 
feladatokat látnak el, de 
kapcsolatukban a kölcsönös tisztelet 
és a párbeszéd lényeges jelentőségű 
– hangsúlyozta Michael Bünker 
evangélikus püspök a fogadáson 
mondott beszédében. A püspök 
megköszönte a külügy- és 
integrációért felelős miniszternek a 
különböző helyzetek ellenére 
tapasztalható jó együttműködést. A 
keresztyén egyházak tudatában 
vannak annak, hogy a bevándorlás 
kérdése a társadalmakat hosszú távon 
meg fogja változtatni. De ebben az 
összefüggésben Bünker a legális 

bevándorlás megkönnyítéséért is szót emelt. Az 
evangélikus egyházak 1945 után egy nagyobb „nem 
szabad akaratból” történt bevándorlással álltak 
szemben, az evangélikus egyház számára a 
bevándorlók felvétele a „kollektív tudat” része, 
emlékeztetett az evangélikus püspök. Az Ausztriai 
Evangélikus Egyház máig elkötelezett a menekültek 
és bevándorlók segítésében, sokkal nagyobb 
mértékben, mint ahogy ez tagjainak kicsiny száma 
szerint elvárható lenne tőle.  
 
A fogadáson evangélikus részről Gerhild Herrgesell 
főtanácsos asszony, református részről Johannes 
Wittich főtanácsos mutatta be a jelen levő 
gyülekezeteket. A megjelentek között jelen voltak a 
dán, finn, norvég és svéd, valamint a gánai, dél-
afrikai, japán, koreai és tajván közösségek 
képviselői. Az angol nyelvű közösségek közül a bécs 
központú Vienna Community Church és a salzburgi 
International Christian Church képviseltette magát. 
Gyülekezetünk részéről a gyülekezet vezetősége 
mellett Dr. Solymár Mónika és Fónyad Pál 
lelkészek, valamint vendéglátó gyülekezetünk, az 
Auferstehungskirche lelkésze, Hans-Jürgen Deml is 
jelen voltak.  
 
„Az idegennyelvű evangélikus gyülekezetek 
egyházunkat nemcsak gazdagítják, hanem szinessé 
és nemzetközivé is teszik” – hangsúlyozta Herrgesell 
főtanácsos asszony ünnepi köszöntőjében.  
 
Evangelischer Pressedienst beszámolója –  
fordította Juhász Réka 
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BIBLIACSEMPÉK –„AZ ÉSZAK IKONJAI“ 
 

A jólét, a társadalmi- és  hittudat jelképei 
A bibliacsempék olyan csempék, amelyeken bibliai 
jeleneteket ábrázoltak az Ó- 
és az Újtestamentumból. 
Hozzávetőleg több mint 
600 bibliai jelenetet 
találhatunk. Ezek a fali 
csempék a népi vallásosság 
kifejezési formái. A 
bibliacsempék a fríz polgári 
házak és parasztudvarok 
leltárjában megtalálhatóak: 
a tűzhelyen, a konyhában 
vagy a 
„mellékhelyiségben“. A 
lelki gyarapodást 
szolgálták, valamint a jólét, a társadalmi- és hittudat 
jelképei.  
 
A reformáció újszerű bibliakultúrája  
A képek műfaját, a bibliacsempéket a protestáns 
egyház református ágának köszönhetjük. A 
reformáció és újszerű bibliakulturája nélkül nem 
lennének bibliacsempék.  
A 17. és 18. században Hollandiában, Észak-
Németországban, Hamburgban és Kelet-
Poroszországban, de a nemesség barokk kastélyaiban 
Európa-szerte elterjedtek.  
A mangán vagy kobalt kék (delfti kék) mázzal 
borított csempék holland manufaktúrákban 
készültek. 
 
Régi mesterek mintájára 
A csempefestők sorozatban állították elő a 

bibliacsempéket. A nagy termelési központok 
Delftben, Rotterdamban, Amsterdamban, 

Utrechtben, Harlingenben és 
Makkumban voltak. 1710 óta a 
bibliacsempéken a bibliai igehelyet 
is feltüntetik. A csempefestők 
csempéiket régi mesterek mintájára 
készítették. Ezáltal kapcsolódva a 
„nagy“ művészethez. A 
motívumok több mint feléhez a 
Matthäus Merians gyűjtemény 
bibliacsempéi „Icones Biblicae“ 
(1625-27) szolgáltak mintául. 
Közvetítő szerepet játszottak Pieter 
Schut „Toneel ofte Vertooch 
(Amsterdam 1759) 

(kalóz)másolatai is. A rézkarc minták csak részben 
lettek átvéve a 13x13-as csempeformára, akvarelles 
mintára fordítva. Emiatt a hangsúly a fő figurák 
átvételére korlátozódott. Általában két három fős 
ábrázolásokat találunk a csempéken.  
 
Előállítási folyamat 
A mintáról a fontosabb körvonalakat pauszpapírra 
rajzolták Majd a papírt a körvonalak mentén tűvel, 
szorosan egymás mellett haladó kis apró lukakkal 
átszúrták. Ezt követően a sablont a nyers csempére 
helyezték és szénporral megszórták. Ilyen módon 
vitték át a körvonalakat a csempére. Az ilyen jelölés 
alapján tudták a képet a minta akvarellről gyors 
ütemben átmásolni. Egy sablont több mint ezerszer 
fel tudtak használni csempekészítéshez. Ez a 
magyarázata annak, hogy ugyanaz az alapminta 
ismétlődik a csempéken.  
A bibliai tartalom és az egyes képi motívumok 
sokszorosítása alapján ezeket a csempéket az „észak 
ikonjai“-nak, azaz „a mennyei valóság felé nyíló 
ablaknak“ nevezték.  
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A képi motívumok kiválasztása 
A bibliacsempék témái a biblia központi 
mondanivalójára irányulnak. Az Ótestamentumból 
pl. a teremtés, a bűnbeesés, Ábrahám áldozata, Isten 
szövetsége Noéval valamint Mózes fogadja a tíz 
parancsolatot - találhatóak meg.  
Az Újtestamentumból Jézus születése és keresztelése 
valamint élete és a kinyilatkoztatás szolgálnak 
témául. Fő hangsúlyt kap a passió és Jézus 
feltámadása: a feltámadás jelenik meg leggyakrabban 
a bibliacsempéken.  
 
Szó és a kép összhangja 
Lényeges dolgokra öszpontosítottak, talán ezért is 
szólítanak meg minket a mai napig ezek a csempék. 
Hozzá tartozik az is, hogy az ábrázolás rendkívül 
szemléltető. A biblia kijelentéseit érthető képes 
beszédre fordítják, a szó és kép összjátékával 
lehetővé teszik a bibliai tartalmak magával ragadó 
bemutatását. A képhez köthető bibliai történet tovább 
megmarad az emlékezetünkben. Az is ide tartozik, 
hogy az ember a hallottak és olvasottak 
megértéséhez belső és külső képekre támaszkodik.  
 
„Északi Bibliacsempe-csapat“  
Több mint egy évtizeddel ezelött a lelkész, Kurt 
Perrey, gyülekezete tagjainak egy csoportjával 
(„Északi Bibliacsempecsapat“) 
hozzájárultak a bibliacsempék egyfajta 
újrafelfedezéséhez. Következésképpen 
vándorkiállítás jött lére a 
bibliacsempékből, mely a mai napig 
folyamatosan úton van a 
gyülekezeteken belül.  
 
A bibliacsempék iránti új érdeklődés 
annak is köszönhető, hogy megjelent 
az un. „Csempebiblia“  (Fliesenbibel - 
kiadta az Evan.-Luth. Kirchenkreis 
Nordeen, Wernee: Ridius Verlag kiadó 
2008, 2. kiadás 2012).  

Ebben a biblia teljes újfordítású szövegét, mintegy 
600 bibliacsempe illusztrálja. Ily módon olyan könyv 
jött lére, amely a kép felé fordulásra válaszol 
(„iconic turn“), melyet jogosan korunk egyik fontos 
jellemzőjének nevezhetünk.  

 
A bibliacsempe ezáltal hozzásegít a 
bibliai történetek új szemléléséhez. 
A bibliacsempék alapvető 
megformálási módja, valamint a 
biblia üzeneténenek lényegére 
összpontosító és szemléltető képes 
beszéde jó előfeltétele annak, hogy 
az evangélium által Isten 
emberbarát mivoltát közvetítse 
felénk. 
 

 
Forrás: Dr. Gottfried Adam: Bibelfliesen – die „Ikonen des Nordens“. In: Die Bibel Aktuell. 1/2016.  
Képek forrása: http://fliesenbibel.de. 2016. 05.05. 
Fordította: Andorka Hanna  
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PÜNKÖSD MARGÓJÁRA – A helyes korszellem a Szentlélek 

Részlet Dietrich Bonhoeffer feljegyzéseiből 
 
Szolgáljátok az időt. A legmélyebb akkor tárul fel, 
hogyha meggondoljuk, nemcsak a világnak van meg 
az ideje, vannak meg az órái, hanem saját életünknek 
is megvan az ideje, és megvannak az isteni órái. 
Életünk ideje mögött láthatóvá válnak Isten nyomai, 
hogy a mi ösvényeink alatt rejlenek az 
örökkévalóság mély aknái, és minden lépés az 
örrökkévalóság egy-egy csendes visszhangját hozza 
vissza. 
Az idők mélységeit megérteni és életvezetésünkben 
ábrázolni, ez azt jelenti, 
hogy a mi időnkben is 
beleütközünk Isten 
szent jelenlétébe. Az 
időm a te kezedben van 
(Zsoltárok Könyve 
31,16). 
Szolgáljátok az időt, 
Isten jelenlétét a ti 
életetekben, Isten a ti 
időtöket megszentelte. 
Minden időt helyesen 

érteni, ez azt jelenti, hogy közvetenül Istenhez 
törekszünk, arra vágyunk, amit Isten akar, és teljesen 
azok vagyunk, akiknek teremtettünk. 
Csak az, aki mindkét lábával a földön áll, aki teljesen 
e földnek gyermeke, aki nem vállalkozik 
reménytelen menekülési kísérletekre olyan 
magasságok felé, melyek számára elérhetetlenek, aki 
megelégszik és szerényen beéri azzal, amije van, 
ehhez hálatelten ragaszkodik, annak van meg az 
emberiség teljes ereje, az szolgálja az időt, és ezzel 

az örökkévalóságot.... Az 
idők ura Isten. Az idők 
fordulópontja Krisztus. A 
helyes korszellem a 
Szentlélek.   
 
Kép: Szentlélek kitöltetése a 
szíriai Rabbulából származó -
Evangéliár-ból. Forrás – 
internet 
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