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Pax et bonum! 

Áldás békesség! 
 

 

 

 

Reformátusként erősen foglalkoztat az a kérdés, hogy mikortól, mióta 

használjuk ezt a köszönési formát mi református magyarok, hogy Áldás, 

békesség!, s melyre néhány helyen ráfelelik: Istennek dicsőség! 

Böngészve az Internet vallási témájú honlapjait rátaláltam egy lehetséges 

válaszra, amely ezt a köszönési formát a Ferences rendi szerzetesek üdvözlési 

szokása közé sorolja: Pax et bonum, mely latinból magyarra fordítva az Áldás 

békességet jelent. 

 

A Pax et bonum! köszöntéssel kezdte prédikációit Assisi Szent Ferenc, s ezzel 

fejezte be leveleit. Ez a kifejezés sokféle fordításban megjelent.  

Így jelentett: Békét és minden jót, Békét és áldást, s ebből alakulhatott ki s 

főként a protestánsok között, az Áldás Békesség! - mint köszöntési forma. 

Reformátor őseink közt voltak Ferences Rendi Szerzetesek, például Sztárai 

Mihály is, és talán ezért alkalmazta mint üdvözlési formát ő is.   
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Sztárai Mihály 1528-ban ott hagyta a 

szerzetesi rendet, s a reformáció tanait 

kezdte hirdetni. Később százhúsz 

protestáns gyülekezetet alapított, s az ő 

tevékenysége külön fejezetet 

érdemelne… 

 

Jézus Krisztus tanítványait így köszöntötte: Békesség néktek! (Lk. 24,36)  

Továbbá Jézus így búcsúzott tanítványaitól: „Békességet hagyok néktek; az én 

békességemet adom néktek: nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne 

nyugtalankodjék a ti szívetek, s ne féljetek! (János 14, 27) 

 

Tehát, köszöntésünk alapja a Szentírásban gyökeredzik. A világon másutt nem 

használják ezt a köszöntési formát, amely az áldás és a béke óhaját fejezi ki 

benne. 

 

A békesség megléte mindig nagy értékkel bírt. Érdekes adat, hogy a Károli 

Bibliában a békesség 290, az áldás kifejezés 74 helyen fordul elő…mintha a 

békességre nagyobb szüksége lett volna földi világunknak mint az áldásra. 

Jézus a hegyi beszédben ezt mondja: Boldogok a békességre igyekezők, mert 

ők Isten fiainak mondatnak. (Mt.5,9) 

 

Mégis-mégis, sokunk számára miért nem vonzó az, hogy Isten fiaivá 

válhassunk? Vajon az áldásra vágyás mellett milyen békességet kívánunk 

egymás számára? Hányszor érezzük őszintének ezt a köszöntést amikor 

alkalmazzuk? Úgy vélem, ahol megvalósul rajtunk, közöttünk Istenünk áldása, 

ott jelen van a béke és szeretet, és mégis a béke, a békesség ellen teszünk a 

legtöbbet… 

 

Jézus Krisztus a kereszten értünk hozta áldozatát, s mellyel olyan békességet 

hozott létre, mely minden emberi értelmet meghalad…dicsértessék ezért az Ő 

szent neve mindörökre. (Katolikus testvéreink erre emlékeznek amikor 

köszöntik egymást.) 

 

Befejezésül kívánom, hogy az Adventünk az Ő áldásával, az Ő minden értelmet 

meghaladó békességével teljen, és a megszületett Jézusra, mint Megváltónkra 

tekintve az Áldás Békességet komolyan, és őszintén kívánjuk egymásnak!     

 

Kovács Lászlóné Kornélia 
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MISSZIÓI MUNKATERV 
 

A Missziói Munkaterv előkészítése, a gyülekezeti munkatársak bevonása, az 

előző esztendő őszinte értékelése, vágyaink, terveink precíz megfogalmazása 

immár tizenkét éve természetes „mozdulata” közösségünknek. 

Kiindulópontunk minden alkalommal Egyházközségünk kilenc pontos 

küldetésnyilatkozata. 

A Missziói Munkatervbe inkább mindig többet írunk bele (mint kevesebbet), 

felvállalva azt, hogy esetleg lesznek olyan tervek, amik egyáltalán nem vagy 

csak részben valósulnak meg, esetleg átcsúsznak a következő évekre, vagy 

valamiben Isten másképp vezet minket év közben. Fontos, hogy bátran 

fogalmazzuk meg áhított vágyainkat, a jelenből nézve szükségeinket – aztán 

ennek bőségéből tudjunk jól és rugalmasan „gazdálkodni". 

Amihez azonban igyekszünk ragaszkodni, hogy az évnek központi üzenete, 

témája valóban centrumban maradjon, így vagy úgy elő-elő jöjjön. Az út, ami 

végigjártunk – emlékeztetőül: 

 

 2008: "A misszió éve"  2009: "A belső építkezés éve"  

2010: "A vigasztalás, lelki gondozás éve"  2011: " A 

gyerekmunka éve"  2012: "A misszió (evangelizáció és 

diakónia) éve"  2013: "A (testvéri) közösség éve "  2014: 

"Az identitás éve"  2015: " Az összetartozás éve"...  2016: 

„A megújulás éve”; 2017: "Növekedés és továbbadás éve"  

2018: „A tanulás éve”.  2019: „A templom éve” 

 

Minden évben igyekszünk (általában a gyülekezeti újságon keresztül) 

megosztani a Missziói Munkatervet egész közösségünkkel, hogy ez ne csak egy 

szűk vezetői réteg vagy csupán a munkatársak, hanem egész Egyházközségünk 

minden tagjának közös ügye, feladata, imádsága lehessen. 

 

G y ü l e k e z e t ü n k  j e l e n é r ő l  
 

A 2019-es esztendő talán egyik leghangsúlyosabb történése templomunk 

épületének megújítása volt. Köszönet az ennek lebonyolításában oroszlánrészt 

vállaló testvéreknek! Köszönet Egyházmegyénknek is, az Építési Alapból 

kapott támogatásért, illetve hála a gyülekezet anyagi erejéért, ami lehetővé tette 

mindezt!  
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Megújult a burkolat, a fűtésrendszer, a külső fafelületek, a tető szigetelés, 

ablakaink üvegezése, és több ablak nyithatóvá lett átalakítva.  

 

A 2019-es esztendő a „Templom éve” címet kapta. Célunk az volt, hogy a 

templom külső megújulása mellett, belsőleg is megújuljunk, annak fényében, 

hogy a Szentlélek temploma vagyunk, és az a meghívás is a miénk, hogy lelki 

házzá épüljünk. A templomról, Istentiszteletről sok szó esett az 

Igehirdetésekben is. A gyülekezeti történések kényszerűen is arra hívtak 

minket, hogy gondolkozzunk el arról, mit is jelent a templom számunkra, mit is 

jelent az Istentisztelet – és ezt fogalmazzuk is meg… 

 

Templomunk felújítása alatt, nyáron, a  Szt. 

Pál Katolikus Templomba fogadtak be 

minket – példás, elfogadó, igazi testvéri 

szeretettel. Itt zavartalanul, a magunk 

református keretei között folyhattak az 

Istentiszteletek. A Presbitérium ebben 

teljes egyetértésben volt. Azonban 

néhány testvérünk számára ez 

vállalhatatlan volt, és távol maradtak 

erre az időre közösségünktől. Ez sajnos 

sok vitát, egyet nem értést szült. Így 

sajnos erről az évről nem mondható el 

(amit 2018-ról elmondhattunk), hogy 

„kevesebb feszültség adódott ebben az 

évben”.  

 

Az idei Szajoli táborozáson is Istenünk áldását éreztük. Témánk az imádság 

volt. Emellett mind a hagyományos februári Házas Hétvége, mind a tavaszi IFI-

KonfIFI hétvége jól sikerült. (Reményeink szerint a szokásos őszi Ancora IFI-

hétvégén is Istenünk áldása lesz!) Az idei nyárra tervezett (sok idő után újra 

elutazós!) nyári gyerektábor a kevés jelentkezés miatt sajnos elmaradt. 

 

2019-ben is sok lelki áldást jelentettek a Házi Biblia Körök. Bár őszre egy 

csoportunk megszűnt és változtak a csoportvezetésben szolgálók, továbbra is 

gyülekezeti élet meghatározó területe ez a sok éve bejáratott forma. Hasonlóan 

aktív közösség immár 12 éve a Szerdai Bibliaórák csapata – hála értük! 
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Az „After School” csoportunkat 2019-ben nem sikerült elindítani. A számos ok 

közül az időbeosztás összeegyeztethetetlensége, illetve több esetben az 

elköteleződés hiánya volt a meghatározó tényező. A nyár folyamán azonban 

felerősödött az igény egy fiatal felnőtteknek szóló alkalomra, ezért októberben 

elindult a TeSóK. A fiatal felnőttekből álló csoport kéthetente Istentisztelet után 

találkozik, hogy az Ige körül vitasson meg számukra izgalmas kérdéseket.  

 

Egy új alkalmat is terveztünk („Kör-TE”) – végül nem indult el. 

 

A Baba-Mama Klub is töretlenül működik – még akkor is, ha az anyukák és a 

szolgálattevők változnak –, fontos oázis a kismamák számára, sőt missziói- és 

lelkigondozói lehetőséget is jelent közösségünknek. 

 

Ahogyan az Imacsoport illetve a Kánon Kör kis csapatai is elmaradhatatlan 

része a vasárnap reggeleknek! Hála értük! 

 

Ebben az évben is tartottunk Keresztkérdések sorozatot régi és új munkatársak 

szolgálatával. Az evangélizáció jó eszköze ez a sorozat. Idén újra az első 

változat (Mk) mentén szerveződtek az előadások, beszélgetések. 

 

Ez az év volt az „Ancora” 

nevű ifjúsági csoportunk 

megerősödésének áldott 

ideje. Ancora ifi egyéves 

születésnapját ünnepelte 

2019-ben. Az újjáalakuló 

ifjúsági kör céljai között 

szerepelt, hogy tagjai 

egyénileg és közösségi 

szinten is komolyabban 

megélhessék Krisztus 

követését a szolgálat által is. 

Ezért 2019 tavaszán egy 

szolgálói képzést (ISZK) 

tartottak az ifi vezetők. A 

4+1 szombati képzésnapon 

10 fiatal gyarapította 

ismereteit, amit azóta is 

kamatoztatnak, de nem csak 

az Ancorában, többen 



 

7 

szolgáltak a tavaszi konfifi táborban is, illetve gyülekezetünk más 

csoportjaiban is.  

Tavasszal többen részt vettek a Gazdagréten tartott ifi vezető képzőn is, ősszel 

pedig a budapesti fiatalok számára rendezett találkozón, az IKONon is. 

(Szervezés alatt áll egy adventi missziói alkalom, ahova az ifisek az Istent 

kereső, nem hívő, közösséget kereső barátaikat, ismerőseiket meghívhatják, 

hogy hallják az evangéliumot egy kötetlen beszélgetés, forró csokizás közben. 

Téma: mit jelent az Advent? (Társadalmunknak, nekünk személyesen illetve a 

keresztényeknek.) 

 

A Reformáció ünnepe alkalmából templomunkban ünnepelhettünk, közös 

Istentiszteleten evangélikus testvéreinkkel. 

 

A honlap megújítása megkezdődött ebben az évben. 

 

Elkészült a várva-várt új Kiegészítő énekeskönyvünk őszre.  

 

A gyerek istentiszteleteket, is a megszokott rendben tudta a nagyszámú csapat 

szervezni („Magvetők”) – akik havonta egy közösségi alkalomra is 

összegyűlnek az Ige körül, képzést is kapva illetve beszámolva szolgálatukról. 

Fontos része ez a szolgálatnak – ezt talán a munkatársak is egyre inkább érzik. 

Ebben az évben a gyerek istentiszteletek liturgikus jellegének erősítése 

hangsúlyossá vált. 

 

A KeReT-Konfi Délutánok az év első felében ismét sokat adtak 

gyermekeinknek (várhatóan novembertől újra lesznek ilyen alkalmak), és az 

ennek mintájára 2018-ban elindult Kisfecske-Sasok Délutánja is bejáratott 

alkalommá vált, sok színes élményt nyújtva a gyerekeknek. Az évi két 

gyerekdélutánon is sokan vettek részt – ami mögött sok-sok odaadó szolgálat, 

befektetett munka állt. A húsvéti gyerekdélután különleges díszlete és az abban 

átéltek sokáig emlékezetesek maradnak! 

 

Ezt fogalmaztuk meg tavaly: „Gyülekezetünkben, Istennek hála, sok hűséges 

felkészült szolgáló munkálkodik, de kevés az aki rálát arra. hogy kire hol lenne 

szükség – aki segítené, kísérné a betanulásba az egy-egy szolgálatba beállókat. 

Ebben is erősödnünk kellene, esetlegesen mentorok vagy egy mentor-csapat 

szolgálatba állásával. Szeretnénk bíztatni a gyülekezet szolgáló tagjait, hogy 

egyfajta „mentorként” szólítsák meg a gyülekezet többi tagját, és hívják be 

maguk mellé az „utódokat”.” Ez egyelőre a KonfIFI kapcsán indult be. 2019-

ben is nagyon szép bizonyságtételekben lehetett részünk, örültünk, hogy az új 
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konfirmációs rendszerben, ismét hét fiatal kötelezte el magát Jézus Krisztus 

követésére. Idén ősszel elkészült a „KonfIFIsek Kézikönyve”, melyben a 

tudnivalók és a felkészülés módja is kimunkált. Ennek része az új mentori 

rendszer, melyben egy ifjú és egy felnőtt mentora lesz minden konfirmációra 

készülő fiatalnak. 

 

A Felnőtt Közösségi Hittanórák előzetes terveink szerint februárig tartottak 

volna, azonban 2019 első felében is sor került néhány fajsúlyos témát előhozó 

alkalomra. 

 

Ebben az évben is lehettek kulturális programjaink. Január: Az Országos 

Széchényi Könyvtárban: „A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye” című 

kiállítás megtekintése és a könyvtár bemutatása egy presbiterünk 

tárlatvezetésével. Július és augusztusban 1-1 kisebb csoporttal: Károlyi palota 

(a klasszicista palota és a Károlyi család története) vezetéssel, majd a 

Batthyány-kripta, és a Batthyány Emlékszoba megtekintése a ferences rendház 

épületében. A Batthyányi Örökmécsesnél (Hold u. /Báthory u. sarok) főhajtás 

gr. Batthyányi Lajos egykori miniszterelnök kivégzésének színhelyén. 

Ismerkedés a volt Neugebaude/Újépület, és a helyén kialakított Szabadság tér 

történetével. 

 

Ahogyan 2018-ban, így 2019-ben sem került sor sajnos sem buszos 

kirándulásra, sem a csendes-böjtös hétvégére – bár terveink közt szerepelt 

mindkettő. 

 

Időseink adventi vendégsége sok éves szokásos összejövetelünk, fontos 

szolgálat ez idős testvéreink felé. 

 

A diakónia spontán módon és egy-két testvér odaadó szolgálata révén működik 

– de ebben szükség lenne munkatársakra, és több tudatosságra… 

 

Idén több idős testvérünk ment el közülünk, vagy éppen a betegség nehezítette 

jelenlétüket, szolgálatukat – meginogtak „oszlopai” közösségünknek.  

 

Sajnos nem sikerült eléggé előre lépni abban, hogy a 20 éves évfordulót 

megelőzően komolyabban felvesszük a kapcsolatot Anyagyülekezetünkkel, a 

Bp.-Rákosligeti Református Egyházközséggel. Addig jutottunk, hogy 

lelkipásztoruk 2019 februárjában nálunk szolgált, illetve Jani Lívia 

lelkipásztorunk köztük hirdethette az Igét. Emellett várhatóan az év végén a 
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helyettesítésekben szolgálatot vállalhatunk Ligeten. 2020-ban kívánatos lenne 

valamivel tudatosabban lépni az ottani testvérek felé! 

 

Nem sikerült 2019-ben sem egy új testvérgyülekezetet találni – miközben 

továbbra is igyekeztünk patronálni a Vajszlói Református Egyházközséget, de 

sajnos ebben sem léptünk sokat előre.  

 

Tovább folytattuk a könyvtárral kapcsolatos gondolkodást és rendezést, a 

céljaink újragondolását e téren – esetlegesen átgondolva a lelki könyvtárral való 

összekapcsolását… 

 

Jani Lívia lelkipásztorunk ebben az évben kétéves egyetemi képzésbe kezdett 

(KGRE HTK – Spiritualitás és misszió). 

 

 

T E R V E I N K 2 0 2 0   

„ A Z  E G Y H Á Z  É V E ”  
 

Alapgondolat 

 

Gyülekezetünk az évek során felnőtt. Kialakultak szokásaink, van egyfajta 

légkörünk, vannak közös lelki élményeink – és van egyfajta 

küldetésnyilatkozatunk (9 pontban). Sokszor érezzük: jó nekünk itt, így együtt 

lenni. Azonban közösségünk része nagyobb közösségeknek.  

 

A Budapest- Északi Református Egyházmegye egyik Egyházközsége vagyunk 

– ami azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül, van még több mint harminc 

közösség, akiket alig ismerünk, pedig összetartozunk. Jó lenne ennek 

felfedezésével lelki jókhoz jutni, kapcsolatokra találni, áldott találkozásokat 

átélni.  

 

Hasonlóképpen más egyházmegyékkel együtt, részei vagyunk a Dunamelléki 

Református Egyházkerületnek is. A három másik egyházkerülettel pedig a 

Magyarországi Református Egyház részei is vagyunk. 

 

Mindezekre emlékeztet majd minket a jövő évben esedékes egyházi tisztújítás, 

melyben presbitériumunknak felelősen kell majd szavaznia. Ugyanakkor, 
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mindezek mellett élnek keresztyének más felekezetekben is, akikről talán kevés 

információnk, élményünk van, vagy esetleg előítéletekkel rendelkezünk róluk 

inkább. Érdemes kitekinteni, hát! Akinek erősek a gyökerei, identitása, nem fél 

mások felé nyitottan, tanulásra készen odafordulni. 

 

Vagyis szemnyitogatásra hív minket ez az esztendő – lássunk tovább a mi 

közösségünkön, és merjünk találkozni, kapcsolódni, tanulni, sőt adni másoknak! 

 

Ehhez erősíteni kell a tudásunkat: mit is tanítunk mi, reformátusok, az 

Egyházról – mi az, amihez mi értünk, amink van.  

 

Ha már 20 éves a templomunk, gondolatban „menjünk le az alapokig”, aztán 

„másszunk fel a toronyba”, és nézzünk körbe, mi minden vesz körül. 

Idén a nyári tábor elmarad. Itthon maradunk. (2021-re már van foglalásunk 

Szajolban!) Azért is, hogy időseink, vagy beteg testvéreink se maradjanak ki 

abból a lelki jóból, amit egy tábor kínál. Színes, sokféle alkalmat tervezünk a 

nyárra templomunkban. A cél itt is az: erősödjünk a közösségben, tanuljunk, 

épüljünk, elcsendesedjünk. 

 

Vezérige: 1Thess 1, 2-10 

 
„Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok 

imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből 

eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba 

vetett reménységetek állhatatosságát; mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy 

választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, 

hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk 

közöttetek, a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok 

zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden 

hívő számára Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, 

de nemcsak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett 

hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, 

milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól 

Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő 

Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.” 

 

Gal 6,2 

 
„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” 
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Főbb célkitűzéseink, terveink 

 

Tanítás az Egyházról – ismeretszerzés és gondolkozás a ma Egyházáról 

 

Ismerkedés a Magyarországi Református Egyházzal 
Alkalmanként egy-egy esti alkalom, melyen megismerkedhetünk más 

gyülekezetekkel meghívott vendégek segítségével. 

Buszos kirándulás Debrecenbe – találkozás az ottani reformátusokkal 

Kisebb küldöttség leutazása Vajszlóra – ismerkedés az ormánsági 

reformátusok helyzetével 

Testvér-gyülekezeti kapcsolat felvétele, ismerkedő látogatás… 

Egy-egy látogatás a Budapest-Északi Református Egyházmegye 

gyülekezeteibe – tapasztalatszerzés, kapcsolatok építése 

 

Templomunk felszentelésének 20 éves évfordulóját méltóképpen és lelki 

módon megünnepelni – rákosligeti testvéreink meghívásával. 

 

A virtuális Gyülekezetismereti Kurzus bemutatása 

 

Nyári Gyülekezeti Napok – változatos alkalmakkal (idén kivételesen a 

Gyülekezeti Nyári Tábor helyett), benne Evangélizációval és régen itt szolgált 

testvérek meghívásával. 

 

Egyéb tervek, elgondolások 

 

Az Ancora 2020-as tervei között szerepel a misszió tudatosabb megélése is. 

Ezért az év kihívásai között található tavaszra egy helyi ifjúsági nap szervezése, 

illetve lehetőség szerint az őszi regionális ifjúsági találkozónak is helyet adni 

(RE|REFISZ). A belső megújulásra különösképpen hívnak az elutazós táborok, 

hétvégék, ezek között ismét tervezzük a külön az ifjúságnak tartott nyári tábort, 

illetve augusztusban a REFISZ nagytábort, ahol az ország különböző pontjairól 

érkező fiatalokkal is találkozhatnak. Az ifjúság számára is fontos az egyház 

kettős feladatának felfedezése – a folyamatos megújulás mellett a kívülállók 

megszólítása, tanítvánnyá tétele.  

 

Sóskuti Zoltán lelkipásztorunk várhatóan 2020 szeptemberétől december 

végéig szombatféléven lesz. Helyettesítése saját másik lelkészünk szolgálata 

mellett, az Egyházmegye által kirendelt lelkész segítségével történik majd, 

illetve egy másik megyei parókus lelkész adminisztrátor-lelkészi kinevezésével. 
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A KeReT-Konfi Délutánokkal karöltve vagy azzal párhuzamosan a 

KonfIFIseknek szerveznek a fiatalok néhány plusz délutánt, ahol együtt 

lehetnek. 

 

Templomunk hőmérsékletét „teszteljük” télen illetve nyáron – és ennek 

megfelelően döntünk majd arról, beszereltetjük-e a légkondíciónáló 

berendezéseket a templomtérbe (helyük ki lett alakítva). További építési ügyek 

is napirendre kerülhetnek – így például az urnatemető bejáratának cseréje, vagy 

éppen a be nem épített szektorok beépítésének ügye. 

 

Továbbra is lesz „Diakóniai persely”; illetve Karácsonykor célzott módon 

vásárlási utalványt adunk a rászoruló családoknak (a korábbi élelmiszer 

gyűjtés helyett), 

 

Szeretnénk presbiteri csendes délutánt / napot / hétvégét tartani. 

 

Egyre több a betegünk, idősünk – így a feléjük fordulás nagyon fontos lenne! 

Ehhez munkatársakra van szükség! Ezért szeretnénk egy bővebb, nagyobb 

diakóniai munkatársi csapatot (csoportot) életre hívni – hogy a „bejövő” 

aktuális kérések, gondok, szükségek „megtalálják” azt, aki ebben szolgálni tud, 

vagy intézkedni. Ezért a diakónusok nevéhez rendeljük a vállalt feladatokat: 

 

Idősek meglátogatása otthon, beszélgetés;  

Beteglátogatás otthon;  

Betegek látogatása kórházban;  

Idősek-, betegek autós szállítása alkalmanként;  

Idősek-, betegek autós szállítása rendszeresen (pl. templomba);  

Bevásárlásban segítés; 

Gyerekvigyázás alkalmanként;  

Gyerekvigyázás rendszeresen 

 

Tovább folytatjuk a könyvtárral kapcsolatos gondolkodást és rendezést, a 

céljaink újragondolását e téren – esetlegesen átgondolva a lelki könyvtárral 

való összekapcsolását… 

Várhatóan – az Egyházkerület kifejezett kérésére – gyülekezetünk 

visszakapcsolódik a KGRE HTK lelkipásztor szakos hallgatók egyetemi 

képzésébe, gyakorlati év biztosításával, lelkipásztoraink oktató, nevelő 

munkájával, a gyülekezet segítő szolgálatával, gyakorlási lehetőségeket is 

biztosítva. 
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Többek számára fontos alkalom volt a 2017-es Váli őszi (tényleg) csendes 

hétvége – így várnák újra ennek folytatását. Reméljük, idén vagy jövőre újra 

lesz lehetőség rá! 

 

Alkalmaink 2020-ban 

 

A fentiek mellett, a következő, eddig is élő alkalmakat, szolgálatokat tervezzük: 

 

- Istentisztelet  

- Gyerek istentiszteletek – 4 csoportban (hetente) 

- Húsvéti- / Adventi gyerekdélutánok 

- Presbiteri alkalom (havonta) 

- KeRet-Konfi-délutánok (havonta) 

- Kisfecskék-Sasok-délutánjai (havonta) 

- Szerdai Bibliaóra (hetente)  

- Imaóra (hetente)  

- Kánon Kör (hetente)  

- Házi Biblia Körök - 7 csoportban (kéthetente) 

- KonfIFI (konfirmandus előkészítő) (hetente)   

- Ancora (IFI középiskolásoknak) (hetente)   

- „TeSóK” (fiatal felnőtteknek) (kéthetente)  

- Baba-Mama Klub (hetente)  

- Magvetők (gyermekek közt szolgálók) találkozója 

- Keresztkérdések I. (évente) – alapozó evangélizációs jelleggel 

- Idősek Adventi Vendégsége   

- Nyári gyülekezeti napok Templomunkban 

- Nyári Hittanos Napközis Tábor  

- Házas Hétvége (évente)  

- Tavaszi Konfirmandus-IFI Hétvége (évente) 

- Őszi IFI Hétvége (évente)  

- Nyári elutazós IFI tábor 

- Úrvacsorai előkészítők (alkalmanként) 

- Kulturális programok, tematikus kulturális nap   

- Buszos kirándulás   

- Munkatársi Nap (évente vagy félévente)   

- Keresztelési kapcsolattartók találkozása (félévente) 
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Munkaágak, munkaterületek 

    

- Gyülekezetkormányzás 

- Istentiszteletek  

- Kántori-, zenei szolgálat 

- "Ajtónállói" szolgálat 

- Gyülekezeti gyerekmunka 

- Óvodai-, iskolai hitoktatók 

- Baba-Mama Klub  

- Ifjúsági munka (KonfIFI, IFI, TeSóK)  

- Házi Biblia Körök, Bibliaóra 

- Keresztkérdések Kurzus 

- Egyéb kurzusok  

- Nyári táborok  

- Házas Hétvége  

- Csendes Hétvége  

- Kazuáliák, patronálás 

- Buszos kirándulás 

- "Háziasszonyi" szolg.+Úrv. 

- Úrvacsorai előkészítők 

- Diakónia (lelki-, fizikai- és anyagi segítségnyújtás)  

- Idősek Adventi Vendégsége 

- Születésnaposok köszöntése 

- Testvér-gyülekezeti kapcsolatok 

- Adminisztráció, hivatal 

- Pénzügyek  

- Temető ügyek  

- Műszaki ügyek, kert gondozás 

- Templomtakarítás  

- Könyvterjesztés  

- Honlap gondozás  

- Gyülekezeti újság  

- „Kánon Kör” 

- Kulturális programok 

- Ima-szolgálat 

 

A Missziói munkatervet jóváhagyta az Egyházközség Presbitériuma 

2019. november 11-ei gyűlésén.  
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Az elsős kisfiamat egyházi iskolába írattuk, ahol elvárás volt, hogy a gyermek 

vasárnap templomba járjon. Természetesen vállaltuk. Beadtam a fiamat, és 

vártam rá a templomkertben: képmutatásnak éreztem volna a belépést a 

templomba... Kati néni invitált be nagy szeretettel… 

 

A munkahelyemen is sokszor kerültem nehéz helyzetbe, amikor az igazság 

felvállalása fontos volt számomra, bár a sumákolás egyszerűbb lett volna. 

Törekedtem arra, hogy amit mondok, amit gondolok egységben legyen. 

 

Nyáron kiderült, hogy rákos vagyok. Az onkológus kemoterápiát javasolt, hogy 

kisebb daganatot kelljen eltávolítani. Figyelmeztettek, hogy a kezelés hatására 

kihullik az ember haja, s ezt jobb átélni rövid hajjal. 

 

Szót fogadtam, búcsút intve legalább húsz éves hosszú frizurámnak. Az 

ismerősök, testvérek dicsérték, hogy milyen jól áll. Bennem ambivalens érzések 

dúltak, időbe telt elfogadni. 

 

Az első kemo legyengített. Sok olyan izom fájt időlegesen, aminek létezéséről 

eddig fogalmam sem volt. A második, harmadik hét már jobb volt. A hajam is 

megmaradt. Elkönyveltem, hogy én vagyok a szerencsés kivétel, aki nem 

kopaszodik. 

 

A második kezelés során aztán csomókban hullani kezdett a hajam. Elkeserítő 

volt, már nem vártam. Felkészületlenül ért.  

Igen gyakran mondtam neked, s most újra 

mondom: lépj ki önmagadból, bízd rám 

magadat, akkor eláraszt a belső békesség öröme. 

Egészet adj az egészért, semmit ki ne végy, 
semmit vissza ne kérj, állj meg énbennem tisztán 

és rendületlen, akkor a tiéd leszek. Legyen 

szabad a szíved, akkor nem győz le a sötétség. 
Ezen igyekezz, ezért fohászkodj, erre 

vágyakozzál: hogy mindent levethess, ami a 

tiéd, s meztelen követhesd a mezítelen Jézust, 
hogy meg tudj halni magadnak, s örökké élj 

nekem. Akkor elenyészik minden hívságos 

gondolat, méltatlan háborgás, fölösleges gond. 
Akkor a mértéktelen félelem is visszavonul, és 

meghal a rendetlen szeretet. 
Kempis 37/III 
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Hazaérve a kórházból a nullásgép vetett véget a hajvesztésnek, pár perc alatt 

dinnyévé változtatva a fejem. Megviselt a dolog. Korábbra vártam, késése 

hamis illúziót keltett bennem. Rosszul esett. Szerencsére a szalmakalap ápol és 

eltakar. 

 

Ideje volt paróka után nézni. Nagyon furcsa volt. Nyári melegben téli usanka.  

Nem akartam hordani, mert az agyamban a paróka a képmutatással, álöltözettel 

azonos. Aztán az emberek reakciói meghátrálásra késztettek.  

 

Egy férfi lehet kopasz, egy nő nem. Megbámulják, sajnálják, nem tudják hova 

tenni. Nem akarok megbotránkoztatni, mégis nehéz volt ezen túllépni.  

 

Én a kopasz vagyok, aki harcol az egészségéért, nem a parókás, aki jól néz ki. 

Képmutatásnak éreztem, átverésnek. 

 

Először csak az utcán használtam. Zárt helyen, kis társaságban engedélyt 

kértem, hogy levethessem. Hazugságnak, képmutatásnak éreztem, hogy 

eltakart.  

 

Mára, hála Jutkának, elfogadtam. Úgy tekintek rá, mint egy ruhadarabra, ami 

szükséges. 

 

Megbékéltem a szerepemmel. Nem kell mindenáron változtatni a világon, akár 

csak a kopaszság elfogadtatása sem az én feladatom. Sokkal inkább a szelídség, 

az irgalom, amivel a másikra tekinthetek, és amivel dolgom van saját magam 

felé is. Szeretni, elfogadni a másikat, magamat, ez az én dolgom és nem is kevés. 

 

Másrészt boldogító tapasztalat, hogy Isten szeretete szempontjából 

betegségünk, egészségünk nem szempont, továbbra is tenyerén hordoz. 

 

J. G. 
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Ölelésre várva 
 

Kitárt karommal várom a Messiást 

Bízom ígéreteiben, s abban a jövőben, 

melyet megígért nekem, 

Szelíden átölel, és nem értem e Csodát. 

 

Egy reményteljes jövőt képzelek magam elé: 

Szárnyalok, akár egy angyal 

Lépteim hallhatatlanok,  

s a lelkem halhatatlan lesz örökre, hiszem. 

 

Meggyújtok egy mécsest és gondolkodom: 

Életről, halálról, veszélyről, szerelemről. 

Hálás a szívem édes Teremtőmnek, 

A remény s kegyelem csodájáért: megváltott vagyok. 

 

Az Ige illatja átjárja testem-lelkem 

Érzem a tisztulást, s gyógyulást. 

Míg ízlelem, szívem Életre kel. 

Drága Krisztusom megszületik s örökre ÉL bennem,  

Ő az Út, Igazság, Élet vizének legnemesebb Íze: 

AZ IGE TESTTÉ LETT. Minden szív zengje. 

 

Ferencz Annamária 
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A mi kutyánk kölyke 
avagy méltatlan laudáció 

 

Az az igazság, hogy az ember sokszor saját magát 

is többnek érzi egy kicsit, ha a családban valaki 

nagyszerű sikert ér el. Végtére is a „mi kutyánk 

kölyke”, valami közünk csak van az ő sikeréhez. 

Pedig végül is egyedül az ő erőfeszítése, 

elszántsága, tehetsége, szorgalma hozta meg az 

eredményt.  

 

E lap szerkesztőjeként dagadt kebellel vettem 

tudomásul a hírt, hogy újságunk egyik szerzője, 

gyülekezetünk tagja, dr. Pecsuk Ottó 

nagytiszteletű úr sikeresen védte meg habilitációs 

dolgozatát. Lett nekünk hát egy igazi, kézzel 

fogható és hátba veregethető akadémiai 

hittudósunk! Aki ráadásul kedves testvérünk, 

barátunk, szép családjával istentiszteleteink 

látogatója, s aki olykor igehirdetőnk is. 

 

Megkértem hát, foglalja össze dolgozatának lényegét. Szerény emberként 

mindjárt fel is hatalmazott, hogy ha túlságosan bonyolultnak találom a szöveget, 

nyugodtan hagyjam ki a lapból. 

 

Kedves Ottó testvérem! Én, aki a nyelvtudományok terén szereztem doktori 

címet, hozzá vagyok szokva a nem éppen közérthető szövegek olvasásához, de 

fel kellett kötnöm az olvasó szemüvegemet, hogy követni tudjam az írást. 

Mégsem hagynám ki semmiképpen ebből a lapból, mert ha nem is értjük meg 

minden részletét, bepillantást enged a bibliafordítás világának titkaiba. Miért 

érdekes ez? Azért, mert ezáltal kaphatunk hűségesebb, érthetőbb, a mi mai 

hétköznapi ismereteinkkel jobban felfogható fordítást az Úr üzeneteiről.  

 

Kedves Ottó! Akárhogy is, nagy áldás, öröm az nekünk, hogy közénk tartozol. 

 

Dr. Derera Mihály 
 

 

 

Dr. Pecsuk Ottó habilitációján 
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Pontos, természetes és érthető.  
A bibliafordítás elmélete és gyakorlata 1950 után  

(Pecsuk Ottó habilitációs dolgozatának összefoglalója) 

 

Istennek hála két év alatt sikerült megírnom és megvédenem habilitációs 

dolgozatomat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A habilitáció 

a magyar felsőoktatási rendszerben tulajdonképpen a doktori fokozat utáni 

tudományos továbblépés eszköze. Derera Mihály szerkesztő úr kérésére 

igyekeztem röviden összefoglalni, miről is szól ez a dolgozat. Akit 

részletesebben érdekel a téma, kénytelen megvárni, amíg nyomtatásban is 

megjelenik, vagy éppenséggel megkérdezhet személyesen is, hiszen 

vasárnaponként többnyire fent ülök a karzaton…  

Dolgozatomban az 1950 utáni bibliafordítás elméletét és gyakorlatát 

igyekeztem áttekinteni, egyrészt a világszerte tapasztalható jelenségekre, 

másrészt a Magyarországon érzékelhető folyamatokra kitekintve. Bár nem 

törekedhettem teljességre, megpróbáltam a főbb trendeket és jelenségeket 

számbavenni és értékelni. 

Először a bibliafordítást mint önálló és összetett tudományt vizsgáltam. 

Önállónak tekinthetjük azért, mert a megvalósulásához számos résztudomány 

együttes alkalmazása szükséges, olyan kombinációban, amelyet egyetlen más 

tudományos tevékenység sem tesz lehetővé. A fordításelmélet fejlődésének 

rövid történeti áttekintése után ezeknek a résztudományoknak (szemiotika, 

szemantika, szociolingvisztika, hermeneutika) a bibliafordításban betöltött 

szerepéről írtam a fejezet első felében. A fordítástudomány (Translation 

Studies) önállóvá válásával a bibliafordítás tudományos szerepe is 

felértékelődött: szinte minden új fordításelméleti javaslat vagy irányzat először 

a jól ismert és fordítástechnikailag jól feldolgozott bibliai szövegeken 

demonstrálja a használhatóságát. Másrészt a bibliafordítást összetett 

tudománynak is nevezhetjük. Először is jellemzi a résztudományok előbb 

említett szinkron jelenléte, másodszor azért is, mert megvalósul benne a 

fordításelmélet és a bibliatudomány sajátos összekapcsolódása. A dolgozatban 

megvizsgálom azokat a bibliai kutatási területeket, amelyeknek eredményeit a 

bibliafordítás is közvetlenül hasznosíthatja. Itt a bibliai teológia vizsgálata során 

számba vettem néhány kiemelt bibliai kulcsfogalmat, amelyek vagy fordítási 

dilemmákat (test-lélek, buzgóság, egyház vagy gyülekezet, Krisztusban, 

bűnbánat vagy megtérés, igazság és valóság) okoznak vagy a bibliai szöveg 

nagyobb egységeinek helyes megértését befolyásolhatják (evangélium, törvény 

cselekedetei, hit és cselekedetek, körülmetélkedés). A kulturális antropológia 

olyan tudomány, amely a bibliafordítással kölcsönhatásban és egymást 
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kölcsönösen gazdagítva alakult ki és vált napjainkra a kultúrák közötti 

interakció meghatározó területévé. A 19. századtól meginduló missziói 

bibliafordítások készítői számtalan megfigyeléssel járultak hozzá a kulturális 

antropológia fejlődéséhez, és ennek eredményeit ma is minden olyan 

bibliafordítónak ismernie kell, aki az európai kultúrkörtől távolabb igyekszik 

egy kisebb, törzsi nyelvre átültetni a Biblia szövegét. A bibliai világkép és a 

célnyelv használói által ismert és használt világkép különbsége, amellyel a 

bibliafordító nem számol, érthetetlenné vagy félreérthetővé teszi a nyelvileg 

mégoly gondosan elkészített fordítást is.  

 A továbbiakban a bibliafordítás világtörténetének legnagyobb hatású 

fordításait tekintettem át. Ilyen volt a Septuaginta vagy „régi görög” fordítás, 

amelyet a héber szent iratok első görög fordításának, a keresztyén ősegyház 

Szentírásának, egyszersmind a mai ortodox egyházak Ószövetségének 

tekinthetünk. A Vulgata létrejöttéhez vezető út legjelentősebb állomása a Vetus 

Latina, a „régi latin” fordítás illetve fordítások voltak. A Szent Jeromos nevével 

fémjelzett, bár hozzá személyesen csak részben kapcsolható Vulgata a Karoling 

kortól a tridenti (trentói) zsinatig az egész nyugati egyház Bibliája volt, de 

azután is, egészen a második vatikáni zsinatig megőrizte meghatározó szerepét 

a római katolikus egyházban. Wycliffe és Tyndale bibliafordításai a King James 

Biblia felé vezető út meghatározó állomásai voltak, Luther bibliafordítása pedig 

a reformációból kinövő bibliafordítási reneszánsz és a nemzeti nyelvű 

bibliafordítások modell-bibliafordítása lett, de ha Luther fordítói elveit 

tekintjük, felismerhetjük bennük a E. A. Nida által elkezdett 20. századi 

bibliafordító forradalom kezdeményeit is. Míg a King James Biblia az angol 

nyelvű egyházak és különösen az evangéliumi hitű protestánsok 

megkülönböztetett Bibliája volt egészen a 20. század második feléig, amikor is 

újabb fordítások váltották fel (GNB, NIV, ESV), addig a reformáció századában 

keletkezett Reina-Valera valódi elterjedése éppen a 20. század második felében, 

a spanyol nyelvű dél-amerikai karizmatikus-evangéliumi keresztyénség 

fellendülésével kezdődött, s lett napjainkra százmilliók mindennapi 

olvasmányává.    

 A magyar bibliafordítás-történet vázlatos áttekintése a Károli-fordítás 

megszületésében nem egy folyamat kezdetét, hanem kiteljesedését láttatja, 

amely egészen a 20. század utolsó harmadáig valódi alternatíva nélkül szolgálta 

a „bibliás” egyházakat, mércéje és lakmusz-papírja volt minden bátortalan 

bibliarevíziónak, s még napjainkban is meghatározza, hogy a bibliaolvasók mit 

tekintenek „elfogadható”, sőt „kívánatos” bibliafordításnak. 

 Dolgozatom 4. és 5. fejezetében térek rá E. A. Nida elméleti 

munkásságának ismertetésére. Két, a bibliafordításban meghatározó 

hatékonyságú világszervezet, a United Bible Societies és a Wycliffe 
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Bibliafordítók gyakorlatát is Nida munkái és az általa előírt protokollok 

jellemezték napjainkig. Bár Nida elveit a bibliafordítás-elmélet újabb irányzatai 

kritika alá vették, és részben meg is haladták, a két világszervezet gyakorlatában 

ma is meghatározó, hogy mit tartott Nida szakmailag elfogadható és ellenőrzött 

minőségű bibliafordításnak. Ugyanebben a fejezetben röviden kitérek Nida 

magyarországi hatására is, főként a Magyar Bibliatanács majd a Magyar 

Bibliatársulat új fordítású Bibliája kapcsán. A 6. fejezetben a Nida munkásságát 

és elméletét érintő kritikákat foglaltam össze. Ezek vizsgálata során gyakran 

jutottam arra a következtetésre, hogy a nyelvészeti és teológiai kritikák egy jó 

része a „szalmabáb-érvelés” tüneteit hordozza magán: valójában nem Nida 

elméletével és gyakorlatával, hanem egy fiktív Nida-mitológiával és a gyenge 

Nida-epigonok rossz minőségű bibliafordításaival vitatkoznak. Ugyanakkor 

Nida maga is hallgatott azokra a kritikai hangokra, amelyek az elméleti 

megfigyeléseik mellé kellő számú empirikus bizonyítékot is felsorakoztattak, 

és a 80-as években revízió alá vette elméletét, erről írtam a 7. fejezetben.   

 A 8. fejezetben azokat az újabb bibliafordítási elméleteket tekintettem 

át, amelyek kimondva- kimondatlanul Nida elméletének felváltásaként jelentek 

meg az akadémiai színtéren. A relevancielmélet Nida kódelméletre épülő 

elméletének hiányosságait és a kontextuális megértés kommunikációban 

(Sperber és Wilson) és fordításban (Gutt) betöltött szerepét helyezte előtérbe. A 

funkcionalista megközelítés és a Skopos-elmélet a fordítás örök belső 

fogyatékosságainak és az ekvivalencia-igény megvalósíthatatlanságának 

tudatában azt javasolja, hogy a fordítók döntsék el, kinek fordítanak, és az így 

definiált fordítási projekt érdekében válasszanak a megvalósítható és 

megvalósítandó fordítási jellemzők, és a szükségképpen feladandó, de 

valójában szükségtelen elemek között. A deskriptív bibliafordítási elmélet a 

„legelméletibb” az újabb irányzatok közül, hiszen eleve felad minden 

preskriptivitás (előírás) iránti igényt, és megelégszik annak az elemzésével, 

hogy milyen jellemzők tesznek sikeressé és „működővé” egy bibliafordítást, és 

ebből az elemzésből igyekszik megjósolni, hogy egy tervezett bibliafordítás 

elfogadható lehet-e vagy sem. Venuti és a nyomában járók az elidegenítő 

bibliafordítás iránti igényüket szintén (részben) a nidai elvekkel szembeni 

elégedetlenségből eredeztetik. Vizsgálatom során arra jutottam, hogy az 

elidegenítő bibliafordítások iránti nosztalgiát a régi, formális alapokon készített, 

Nida által sokszor elégtelennek nevezett bibliafordítások „feltámasztásának” 

igénye motiválja, és egyfajta „antimissziós” elitista szemlélet. Véleményem 

szerint ennek az irányzatnak az irodalom- és fordításelmélet színes palettáján 

vagy a liturgikus mozgalmak hívei megbecsült helye lehet, de a keresztyén 

egyházak bibliamissziójában aligha. 
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 Dolgozatom kilencedik, záró fejezetében a bibliafordítás néhány mai 

aktuális kérdését értékeltem. Közülük a posztkoloniális megközelítés és az 

inkluzív nyelvhasználat körüli vita a bibliafordításban Magyarország 

geopolitikai és nyelvi adottságai miatt kevéssé égető kérdés számunkra, 

ellentétben a jelnyelvi bibliafordítással és az ökumenikus bibliafordítási 

törekvésekkel. Ez utóbbi kérdést alaposabban is körüljártam a nemrégiben 

elkezdődött magyar ökumenikus bibliafordítást előkészítő egyeztetések 

ürügyén.  

Dolgozatom végén megfogalmaztam néhány ajánlást is. Először is jól látható, 

hogy E. A. Nida bibliafordítás-elméletének középpontjában az a felismerés állt, 

hogy a régebbi, formális alapokon készített bibliafordítások nem feleltek meg a 

„jó” fordítással szemben támasztott elvárásoknak, amelyeknek a „pontosság, 

érthetőség és természetesség” hármas kritériumrendszere felelhetett csak meg. 

Nida életműve annak a törekvésnek a jegyében telt, hogy e hármasság köré 

elméleti és gyakorlati kutatásai során egy konzekvens bibliafordítási protokollt 

alkosson. Az újabb elméleti irányok sem igazán tudtak kitörni a formális-

dinamikus/funkcionális ellentétpárból, csak újabb szempontokkal 

gazdagíthatták a fordítás mint kommunikációs folyamat leírását, és esetleg 

átnevezték a már Nida rendszerében is meglévő elemeket. Magyar 

viszonylatban is látnunk kellene, hogy minden legitim bibliafordítás egy 

szakasz két szélsőpontja (a teljesen formális és a parafrázisszerű) között 

helyezkedik el, és nem feltétlenül jobb vagy rosszabb a másiknál. Valódi értékét 

az dönti el, amire a Skopos-elmélet hívja fel a figyelmet: betölti-e azt a szerepet, 

amelyet az olvasóközönségük vár tőle.  

 Amikor „legitim” bibliafordításról beszélek, akkor arra utalok, hogy 

vannak objektív ismérvei is a jó és elfogadható bibliafordításnak, és nem arról 

van szó, hogy „mindegyik jó valamire és valakinek”. A jó és elfogadható 

bibliafordítás mai objektív feltételei közé tartozik, hogy eredeti nyelvből 

készüljön, az egyházak megrendelésére és/vagy közreműködésével, tesztelhető 

és ellenőrizhető legyen, és a benne résztvevők szakmai hozzáértését ellenőrizze 

előzetesen a megbízó szervezet. Elkészítése előtt a fordítást végzők határozzák 

meg az elveket, a fordítás jellegét, a munkaköröket és a felelősségeket, a 

döntéshozatali mechanizmusokat, a követendő modell-fordításokat és ezekről 

tájékoztassák az egyházakat, amelyek a fordítást majd használni fogják. 

 A Magyarországon ma használatban lévő bibliafordítások között mind 

katolikus (Káldi NeoVulgata), mind a protestáns (revKároli) oldalon van 

„hagyományos”, liturgikus használatra alkalmas, a konzervatívabb 

bibliafordítókhoz szóló fordítás. Ugyanakkor vannak köznyelvi bibliafordítások 

is mindkét oldalon (RÚF 2014 és a Szent István Társulat 2005-ös javított 

kiadása). Véleményem szerint a Károli vagy Káldi fordítások további 
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modernizálása nem járható út, csupán „marketing” szempontból érthető az 

abban résztvevő kiadók energiabefektetése. A köznyelvi fordítások 

megfelelhetnek mind az egyéni bibliaolvasás, mind pedig az istentiszteleti 

használat által támasztott igényeknek. Az a bibliatípus, amelybe sem a 

katolikus, sem a protestáns bibliakiadások nem sorolhatók bele, az Egyszerű 

fordítás által megjelenített következetesen dinamikus/funkcionális 

ekvivalenciával készített missziói célú fordítás, amelyet a mai szóhasználatban 

„new reader translation”-nek neveznek. Ugyanakkor ezt a szerepet véleményem 

szerint nem lehet az Egyszerű fordításnak kiosztani, hiszen a fentebb leírt, 

legitim bibliafordításokkal szemben támasztott igényeknek nem felel meg: 

közvetítőnyelvből, világosan megfogalmazott és kommunikált elvek és 

munkatársak nélkül készült, és már akár egy felületes vizsgálattal is számtalan 

fordítási problémát fedezhetünk fel benne. Az a reményem, hogy a katolikus-

protestáns együttműködésben elkészített bibliafordítás betöltheti majd ezt a 

szerepet.  

Pecsuk Ottó 
 

 

 

 

 

  

A vizsolyi biblia 
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Aqua vitae 

Az Aqua vitae szó szerint „az élet vizét” jelenti és nemcsak bizonyos szeszes 

italok nevét. Az élet vize a különböző kultúrákban eredetileg mitológiai, vallási, 

illetve filozófiai-alkímiai fogalmakat takart, különféle gyógyászati 

készítményeket jelentett, melyek akár évezredekkel megelőzték a desztillált 

alkohol (tehát az alkohol, mint ismert anyag) megjelenését. Az élet vize, mint 

fogalom már az i. e. 2. évezred elején ismert volt, és többször szerepel a 

Bibliában is. A több mint 3000 éves Szentírásunk így kezdődik: „A föld puszta 

volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek 

fölött. „ (Móz 1,3). 

A tudománynak egyelőre fogalma sincs, hogyan keletkezett a víz a Földön, ami 

az itt található élet egyik alapja. A legesélyesebb elmélet jelenleg az, hogy egy 

hullócsillag hozhatta bolygónkra egy becsapódás során. Ezt látszik igazolni, 

hogy a Herschel űrteleszkóp (Kanári-szigetek) mostanában annyi vízpárát 

azonosított egy molekulafelhőben, amivel kétezerszer lehetne megtölteni a földi 

óceánok medrét. 

Meglepő viszont, hogy az édesvíz mennyisége csupán 3%-a a Föld 

vízkészletének, amelynek nagy része a sarki jégtakaróban található, így a 

szárazföldi élet számára valóban rendelkezésre álló édesvíz a Föld teljes 

vízkészletének csupán 0,5 %-a. Ez nagyon kevés. 

Láthatjuk, hogy az élet a Földön a vízzel kezdődött, víz nélkül nincs élet. Fizikai 

létünk elengedhetetlen feltétele ez a titokzatos folyékony valami, a H2O. Azt is 

mindannyian tudjuk, hogy milyen kínzó érzés a szomjúság. Az orvostudomány 

mai állása szerint az ember nem élheti túl a vízhiányt két-három napnál tovább. 

„Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, 

amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én 

adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” (Jn. 4,13-15). Nem véletlen 

tehát, hogy a samáriai kútnál a Megváltó is a vízzel hozza összefüggésbe ezt a 

fontos tanítását. 

 

A felnőtt emberi test 60-75 százalékban vízből áll, míg egy csecsemőé akár 80 

százalékban. Az emberi szövetekben található víz mennyisége az emberi 

öregedés egyik kritériumának számít: ha egy sejt nedvességtartalma 50 százalék 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Az_élet_vize_(egyértelműsítő_lap)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._2._évezred
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alá csökken, megbénulnak az életfolyamatok és elpusztul, azaz a víz éltet. A ma 

embere műanyag vizespalackból kortyolgat az utcán is - hogy tovább éljen?!  

Az ószövetségi látomásban az Úr bemutatja Ezékiel prófétának a leendő 

jeruzsálemi templomot, ahol az oltár mellett forrás fakad fel. Ennek vize 

kifolyik a templom küszöbe alatt és ahogy távolodik egyre szélesedik és mélyül, 

hangsúlyozva ezzel, hogy annyi isteni áldás árad majd ki az új templomból, 

hogy „Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak.” (Ez 47,9).  

Az éltető víz körforgása, állandó megújulása a természet egyik csodája: 

„Minden téli patak a tengerbe folyik, ám a tenger mégsem telik meg. A folyók 

egyre folytatják útjukat céljuk felé.” (Préd 1,7). 

A víz a keresztény 

közösségbe történő 

befogadás, a keresztség 

jelképe is. A kora 

középkortól művészek által 

egyik leggyakrabban 

ábrázolt mozzanat: János 

megkereszteli Jézust a 

Jordánban, fejük felett a 

Szentlélek galambja lebeg 

(Giotto és sokan mások). 

Napjainkban több mint 

egymilliárd ember nem jut 

hozzá az elégséges 

édesvízhez, és becslések 

szerint harminc éven belül 

öt és félmilliárd ember fog 

vízhiányos területen élni. A világ vízfogyasztása minden húsz évben 

megduplázódik. A vízszennyezések hatására másfél milliárd ember nem jut 

tiszta ivóvízhez, évente nagyjából harmincmillió ember hal meg a szennyezett 

ivóvíz fogyasztása miatt. 

Egy újabb félelem-forrás az életünkben, hogy jaj, csak legyen elég ivóvize az 

emberiségnek.  

Giotto: Krisztus keresztelése 

https://wol.jw.org/hu/wol/bc/r17/lp-h/2008404/1/0
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De a mi poharunk telve van vízzel! Jézus betölti életünket. Bár az ivóvíz 

valóban az élet alapszükséglete, az Aqua vitae, az Élet Vize számunkra Urunk 

ajándéka, a keresztvíz, és az örök élet ígérete, „…aki abból a vízből iszik, 

amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé…”. 

Végül álljon itt 42. zsoltárunk Szenci Molnár Albert archaikus szövegével és 

ébressze fel bennünk a csodálatos dallamot: 

Mint a szép híves patakra 

A szarvas kívánkozik, :/: 

Lelkem úgy óhajt Uramra, 

És Hozzá fohászkodik. 

Tehozzád, én Istenem, 

Szomjúhozik én lelkem, 

Vajjon színed eleibe' 

Mikor jutok, élő Isten? 

Dr. Békési László 

* 

 

 
Daltöredék 
 
Hol van jóság, hol van szív? 
Minden bűn alatt csak bűn lakik. 
Együttérzés nélkül az önzés tombol, 
Megfosztva minden illúziótól, csak sírok. 
 
Bennem sírsz, Jézusom, te jártál ezen úton, 
Ember csak Te maradtál, Te vagy tiszta forrás,csak Te. 
 

Sóskuti Zoltán  
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Gondolatok a közösségről 
      
Amikor Isten megteremtette az első embert, Ádámot, a Teremtés hetedik 

napján, látta már és mondta: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok 

hozzáillő segítőtársat, hogy legyenek ketten egy testté” Így született Istennek 

első és máig is a legfontosabb közössége: a házastársi szövetség. 

 

Miután az első emberpár (a Sátán sugallatára) megszegte Isten parancsait, ekkor 

lakhelyükről, az édenkertből, a teljes „komfortból” a sivár külvilágba űzettek 

ki.  

 

Később megszaporodott néppel egymás közti szövetségekre adott lehetőséget. 

De az embernek szabad választást adott ahhoz, hogy a jó, örök életre üdvözítő 

közösséget, vagy a Sátán (rossz, a bűnre csábító) javaslatait fogadják el 

életükben, amely a kárhozatra vezet. 

 

A hovatartozás eldöntése és felelőssége a mi szívünkben van! 

 

Az első, a jó közösségekre néhány példa: 

Földrajzi helyek, világrészek nemzetközi szövetségei, Uniói, társadalmi 

szövetségek, különböző szakterületek szerint vallási, egyházi közösségek 

országok között, és országon belül, családi és generációkon átívelő rokoni 

közösségek. 

 

Sajnos a Sátán minden jó közösséget igyekszik megrontani, szétzilálni, Isten 

ellenségeivé tenni. Itt is jelen van a mi felelősségünk a két lehetőség között 

választani! 

 

A Közösségek együttlétének légköre a tagokon múlik: hogy a szeretet, 

együttérzés, egyetértés, békesség, szolgálatkészség (Isten ajándékai) 

uralkodnak azokban, (ezek példaadók, vonzók lehetnek!), vagy a másik 

választása: a gonoszkodás, széthúzás ellenszegülés, kritizálás rossz-szelleme: 

az Ördög munkája a jellemző közöttük. (Mai világunkban sajnos többségben 

ezekkel találkozunk, ezektől az ártó hatalmaktól szenvednek a jó közösségek.) 

 

Minden jó közösségért hálát kell adnunk, mert Isten áldása és ereje van azokban. 

Ez azonban állandó harcot, "szeretet-befektetést" igényel. 
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A Világháború után sok fertőző májgyulladásos beteg volt falunkban, sok ház 

kapuján a "Fertőző Beteg", a látogatást tiltó piros cédula volt kitéve. Főleg 

gyerekek kapták el a járványt, köztük én is. (Védőoltás még nem létezett). 

Otthon egy betegszobában egyedül feküdtem elkülönítve, senki nem jöhetett be 

a gyerekorvoson és édesanyámon kívül. Nagy „büntetésnek” éltem meg, hogy 

nem játszhatok a három kisebb testvéremmel. Időnként egy-egy színes 

rajzukkal teli papírt bedugtak a szoba ajtaja alatt. Ők is nagyon hiányoltak. Majd 

rájöttünk, hogy énekelni így is lehet együtt, jól be- és ki-hallatszott. Hát 

énekeltünk. Ez nagyon jó élményem maradt (a sok rossz felejthető!)        

 

Hálás vagyok Istennek, hogy életem során sok közösségnek voltam és lehetek 

máig is a tagja. Időrendi sorrendben sorolom alábbiakban: 

 

Jó, hogy magyarnak születtem, éppen a mi 17.-ik kerületünkben, Rákosligeten, 

ahol szüleim emberekkel foglalkozó köztisztviselői hivatást töltöttek be. 

Jó, hogy őseimtől fogva Istenfélő családba helyezett Urunk, Istenünk. 

 

Jó, hogy elődeink mindegyike egyházáért, gyülekezetéért tettre kész, cselekvő 

tagja volt. 

 

Jó, hogy hívő házastársat rendelt és vezetett hozzám Isten férjemben, hogy 

házasságunk 58 éve tart békességben, hogy házasságunkat 3 lányunkkal és 

általuk 9 unokával és immár 1 pici, közel 1 éves dédunokával áldotta meg, 

mindnyájuk nagy örömére. 

 

Jó, hogy családtagjaim legnagyobb része református gyülekezeti tag, hogy az 

éneklés és a zene-szerszámok ismeretét és szeretetét kaptuk sokan 

családunkban, így  

 a református- és egyéb kórusok tagjai lehettünk többen is családunkból, 

(férjemmel is egy kórusban énekelve találkoztunk és ismerkedtünk meg). 

Családunkban is több-szólamban énekeltünk gyakran, a kedvenc énekünk a 

264. Dícséret volt 3 szólamban. 

 

És végül, de nem utolsó sorban gyülekezetünkön belül majd' minden csoportnak 

tagjai vagyunk, amelyekben sok áldásban, örömben, szeretetben van részünk.  

Mindez Isten kegyelme számunkra. 

 

Bár hosszúra engedett életünk során sok próbával, nehézséggel, betegségekkel 

kipróbált az életünk és hitünk, mindezekben Isten jelenlétét éltük át, és reményt, 
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áldást, többször is gyülekezeti közösségi segítséget, sok-sok Ima-támogatást 

kaptunk. 

 

Végül, zárszóként egy a közösségről szóló 

igeverset idézek, Pál Apostol II.Korintusi 

levelének utolsó, 13. részéből, az utolsó, levélzáró 

versét, amely rész címe: „Áldáskívánás”: 

 

 „AZ ÚR JÉZUS kegyelme, ISTEN szeretete, és a 

SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉGE legyen 

Mindnyájatokkal” 

 

A közelgő, legszebb ünnepeinkhez boldog 

várakozást kívánok az Adventi időszakban!  

 

Zoller Ferencné Gabika 
 

 

 

ANCORA 
 

Röviden szeretnék beszámolni az Ancoráról, azaz az ifjúsági körünkről. 

Hol is kezdjem? Először is ez a közösség befogadó és szeretetteljes 

(legtöbbször). Másként fogalmazva olyan számomra, mint egy igazi család.  

Alkalmainkon Isten jelenlétével énekelünk, dicsőítünk, játszunk, beszélgetünk 

és tanulmányozzuk a Bibliát keresve a helyét az életünkben, vagy fordítva a 

mindennapi élethez kapcsolódó kérdésekre keressük a választ a Bibliában. 

Előfordul, hogy a gyülekezetből látogat el hozzánk valaki, bizonyságot tenni. 

Programokban sem szenvedünk hiányt és hála Istennek, mindig akadnak 

elszánt, lelkes tesók, akik megszervezik, lebonyolítják ezeket. Ifihétvégék, 

ifinapok, játék délutánok… Ilyenkor a nagy készülődésekben segítünk 

egymásnak és sok finomsággal is készülünk, mert ha kaja nincs, egy ifis „nem 

tud” koncentrálni.  

Ifi zenekarunk is van, akik nagy-nagy lelkesedéssel készülnek mindig 

hétvégéinkre, a különleges alkalmakra egyaránt. 

Az én szívemben az ANCORA a családom és második otthonom. Látjuk és 

tapasztaljuk, hogy fontosak vagyunk egymásnak Isten által. Ebből a szeretetből, 

gondoskodásból, elfogadásból szeretnénk másnak is adni, szeretnénk, ha más is 
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átélhetné! Ezért is várjuk és hívjuk elsősorban a konfirmált vagy 14+ éves 

fiatalokat, akik még nincsenek 18 évesek! 

 

Őszi hétvégénken, Kisorosziban egy, a fiatalokat is érintő, foglalkoztató témát 

boncolgattunk péntektől vasárnapig, közösen és egyénileg is. A Függőségek 

volt a hívószavunk. Megérkezés után megalkottuk a ma emberét, kicsit meg is 

lepődtünk, mennyi a hasonlóság az efézusiakkal (a hétvégén főként ez a levél 

adta az igei alapot). Szombaton délelőtt az áhítat után, műhelyekben őszintén 

beszélgettünk internetről, kapcsolatokról, testiségről, házasságról, bulizásról 

(alkoholról, drogról), míg az esti dicsőítésen a lehetőség-, identitás-, és 

reményvesztés mélyén szólalt meg az evangélium, Krisztus szabadításának 

öröme. Vasárnap az Istentisztelet összefoglalta a hétvégénket: Mert egykor 

sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint 

a világosság gyermekei. (Ef 5,8)  

A sok komolyság mellet bőven volt alkalmunk a kikapcsolódásra is: túráztunk 

a Duna partján (gyönyörű a kisoroszi Szigetcsúcs!), sokat nevettünk társas és 

egyéb játékok közepette, rengeteget beszélgettünk (természetesen kizárólag 

takarodó előtt). A hétvégén mindenki szolgált valamiféleképpen, jó volt ezt 

megélni, ahogy a 22 fő egy közösségként mozdul Istenért és egymásért. 

Hadd osszak meg végül egy imádságot a testvérekkel:  

Drága Uram! 

 

 Hálát adunk neked egyen 

egyenként mindenkiért és a 

gyülekezetért.  

Köszönjük neked, hogy 

elfogadsz bennünket úgy, 

ahogy vagyunk és mi is 

egymást. Mert a te nagy 

szereteted az, ami vezérel 

minket, így kérünk, töltsd 

be a nagy űrt bennünk 

továbbra is! Hálásak 

vagyunk, hogy segítesz a 

nehéz időkben, terelgetsz 

minket a te utadon. Mert 

Krisztus Jézussal érdemes élni! Kívül csend, bennem nagy csaták és végül 

győzelem..., mert te vagy a fény Jézussal! Ámen.  

 

Szűcs Regina 
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Dicsőítés jellel 
 

Gyerekkorom óta hallássérült vagyok. Így a jelnyelv régóta életem szerves 

részét képezi. 

Nyáron interneten 

kerestem jelnyelven 

dicsőítő számokat és 

megdöbbenve  

tapasztaltam, hogy 

csak angolul van fent 

ilyen módú dicsőítés 

magyarul egy sem. 

 

Ez engem elkezdett 

zavarni és ezután 

egyre jobban úgy 

éreztem, hogy Isten 

arra hív, hogy csináljak ilyen videókat. 

 

Feldobtam ezt az ötletet itt az Ancora ifiben, és meglepődve tapasztaltam, hogy 

sokaknak tetszik. Sőt még páran rögtön csatlakoztak is, hogy segítsenek ezt 

megvalósítani. 

 

Így alakult, hogy először Máté beszállt a gitározásba majd Anna énekléssel, 

később csatlakozott Hanna jelnyelvi segítésben, és utána Timi is felajánlotta, 

hogy segít dobolni. 

 

Az ötletet elmondtam Derera Misi testvérünknek is, aki készségesen segített a 

videók megszerkesztésében, illetve felkérte egy operatőr barátját Krakovszky 

Tamást hogy segítsen a videók megvalósításában is. 

 

Emellett egy siket ismerősömmel is beszélgettem erről az ötletről. Ő 

felajánlotta, hogy segít lektorálni a jelnyelvemet, hogy valóban anyanyelvi 

szintű tolmácsolás legyen a videókon, és így tényleg minden sikethez 

eljuthasson Isten igéje. Az elmúlt hetekben sikerült felvenni az első videókat, 

és Istennek hála hamarosan Sign Praise néven elindulhat a YouTube csatornánk 

is. Nagy öröm volt számomra ennyi áldást megtapasztalni. 

 

Miglinski Noémi 
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Isten-tisztelet 
 

Sokat gondolkodom mostanság az Istentiszteletről és az Úrvacsoráról. 

 

Mik is ezek? Megszokott formulák, programok? Azért megyünk vasárnap a 

templomba mert így illik? Erre neveltek? Így szoktuk meg? Ezt várják el 

tőlünk? „Mit szólnak, ha nem megyek?” Ilyenkor lehet találkozni ismerősőkkel, 

lehet jót beszélgetni, megbeszélni ügyes-bajos dolgainkat? Hányszor ébredünk 

vasárnap reggel azzal az örömmel és vágyakozással a szívünkben, hogy 

megyünk Isten házába? Megyek Isten Ígéjét hallgatni mert tudom, hogy szólni 

akar hozzám és én hallgatni és hallani akarom Őt? Megyek Vele találkozni! 

Miről szól nekem pontosan a vasárnap délelőtt a templomban? Szomorúan 

állapítom meg hogy nem mindenkinek jelenti ugyanazt. Számomra az 

Istentisztelet előtti 5 perc csend alatt ezt igen jól le lehet mérni. Kicsit javul a 

helyzet, de messze vagyunk még attól, hogy legalább ezzel az 5 perccel 

„tiszteljük meg” Istenünket, Jézus Urunkat és a mellettünk üllő testvéreinket, 

akik próbálkoznak ebben a csendben az Úr elé állni, előkészülni az Igehirdetésre 

akár a liturgiás lapon megadott kérdésre, akár saját módon előkészülni, 

felkészülni az Ige hallgatására, az Úrral való találkozásra. Nagyon nehéz ez 

amikor zsong a templom, nehéz csendet tartani a lelkünkben ha körülöttünk 

beszélgetnek, suttognak ki halkabban, ki hangosabban. Szomorú vagyok, hogy 

5 percet nem tudunk csendben lenni és „csak” az Úrra figyelni abból az 1440 

percből amiből áll a vasárnap. Igehirdetés alatt viszonylag könnyű ez, mert 

mindenki csendben van! De 5 percet előtte arra szánni, hogy nem kifelé, hanem 

befelé, az Úrra figyeljek, úgy gondolom ez lehet az igazi Istentiszelet!  

 

Isten-tisztelet! Jó lenne elgondolkodni, hogy számunkra ez pontosan és 

személyesen mit is jelent; vasárnap délelőtt, vasárnap délután, hétköznap, 

reggel, délben és este, otthon és a munkahelyen. Merthogy az Istentisztelet nem 

csak vasárnap délelőtti „program” hanem szerves része kellene legyen az 

életünknek mindenkor, mindenhol.  

 

Az Úrvacsoráról pedig az alábbi Kempis Tamás idézet adott gondolkodnivalót: 

 

Kempis Tamás: Krisztus követése IV. könyv 12.  II. 

 

„Ha áhítat nélkül vagy, és száraz a lelked, kettőztesd az imádságot, óhajts, 

zörgess, föl ne hagyj vele, míg egy morzsát vagy csöppet kegyelmemből meg 

nem kapsz. 
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Neked van szükséged énrám, nem én szorulok terád. 

Nem te jössz azért, hogy engem szentnek bizonyíts, hanem én közeledem 

tehozzád, hogy megszenteljelek és jobbá tegyelek. 

Te azért jössz, hogy általam szentté válj és velem egyesülj, hogy új kegyelemben 

részesülj, és új lelkesedéssel fogj önmagad megjavításához. 

Ne vesztegesd el ezt a nagy kegyelmet, hanem szedd össze minden szorgalmadat 

és készítsd föl szívedet, úgy vezesd oda kedvesedet. 

 

III. 

Aztán úgy illik, hogy ne csak az áldozás előtt készülj áhítatosan, hanem az 

áldozás után is maradj meg áhítatos összeszedettségben. 

Az áldozás után legalább akkora szükség van elmélyedésre, mint áhítatos 

készületre az áldozás előtt. 

Mert az áldozás utáni igaz elmélyedés maga legjobb előkészület még nagyobb 

kegyelem fogadására.” 

 

Mit jelent nekem az Úrvacsora? Érdemes lenne magunkban ezen is elidőzni. 

Találkozom az Úrral az asztalnál, veszem a kenyeret és bort, és visszamegyek 

a helyemre. És ezután? Ennyi volt?  

„Aztán úgy illik, hogy ne csak az áldozás előtt készülj áhítatosan, hanem az 

áldozás után is maradj meg áhítatos összeszedettségben.” 

Olyan szépen foglalja össze Kempis Tamás, hogy van tennivalónk azután is, 

hogy eljöttünk az Úr asztalától. Értékes ajándék az Úrvacsora. Az Úr ajándéka 

– nekünk! Kiváltság, hogy részesülhetünk benne. Láthatóvá és kézzelfoghatóvá 

tette ezzel számunkra a Kegyelmét, Irgalmát, Szeretetét irántunk és, hogy Jézus 

Urunk mit tett értünk, bűnösökért. Így élünk mi vele? Egyáltalán 

elgondolkodunk ezen? Amikor visszaülünk a padokba, Vele ülünk vissza? 

Tudunk hálát adni ezért a csodálatos ajándékért, haza visszük a szívünkben ezt 

a hálát? Átjárja-e a lelkünket a találkozás öröme? Egyáltalán találkozunk Vele 

a kenyér és bor vétele előtt, közben és után?  

Kívánom minden kedves testvéremnek, különösen most az Advent és a 

Karácsony küszöbén, hogy az Istentiszteletünk legyen valódi Isten-Tisztelet 

ahol maga a teremtés Urát, mennyei Atyánkat és a mi Urunkat, az Úr Jézust 

tiszteljük és szeretjük „teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és 

teljes erőnkből. (Mk. 12, 30.)   

Dereráné Varga Éva 
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Hidasi Zsolt 

 

A szavak huncut pillangók 
 

Nem értelek. Hallgatom mondandód, 

de lepotyog előttem,  

elnyeli a megnemértettség feneketlen mélye. 

Vitatkozok azzal, mit rám nyom akaratod erővel. 

Nem engedhetem érzem, a lelkem belsejébe. 

 

Közben a lelkiismeretem vádol, 

Ezt olvastad a Bibliából? 

Mint Krisztusban testvérnek, nem így kéne élnünk, 

Nem értem, hová tűnt az eddigi békességünk. 

 

Oly sokszor élem át, hogy ige hallgató vagyok, 

S nem nőnek gyümölcssé a behullott magok. 

S ha néha egy-egy rügy pattan, vagy nyílik egy virág, 

Féltve óvom, gyümölcs legyen, ne ölje meg a Világ. 

 

Szeretnék sok ilyet teremni, mint szőlőtőn a vessző. 

Uramra mutatva, hogy teremtett világa nem dermesztő. 

Mert az Ő szeretete fűti, melengeti egybe, 

S ennek szikráját tette a keblembe. 

 

Tudom és látom, nem csak belém helyezte el, 

az Ő lehelletének hordozója minden egyes ember. 

Vágyja, hogy miként Ő, mi is szeressük egymást, 

Ki-ki megtalálva a neki rendelt pajtást. 

 

Gyülekezzünk össze, épüljünk fel házzá, 

Egymást szeretve közeledjünk Hozzá. 

Ez a szeretet másabb, mint mi véljük, 

Tágabb, mélyebb, mint ahogyan mi éljük. 

 

Nem tetszelgés, báj vagy szimpátia kelti, 

De nem is a vérszerinti kötődést jelenti. 

Krisztusban mindannyian egy főnek vagyunk tagja, 

Versengést, törtetést Jézusunk nem hagyja. 
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Az egymáshoz fordulásra tanít minket, 

arra, hogy emberek felé fordítja figyelmünket. 

És ezért, mert tanuljuk élni ezt a leckét, 

megkapjuk segítségül Isten Szentlelkét. 

 

És egymást továbbra sem értjük ésszel, 

De már van valami azonos mindkettőnk lelkében. 

A szavak elválasztanak, mert huncut pillangók, 

Feléd mosolygós drágák, 

Felém halálfejes szárnyukat tárják. 

 

De, ott belül, a Lélek dolgozik csendben  

és formálódik a lelkület az emberben. 

Már érti-érzi lelkünk, az Isten szeret, 

És másokhoz fordulni, már nem csak egy nehéz szerep. 

 

Lassan arra a képre formálódunk egyre, 

amilyennek Ő teremtett minden egyes eredeti embert. 

Szavaink, már nem vágnak, nem hullanak a mélybe, 

Most már fontos a velünk beszélő személye. 

 

Megszelídülnek a szavak, 

Új arcot mutatnak. 

Mi eddig, bántott, harapott, 

Vadul szítva a haragot, 

 

Akár ellenvéleményként sem ártanak immár, 

rájuk tettük már a zablát. 

Az Isten hasonlatosságára teremtett ember, 

dicsőítse Teremtő Urát ezzel. 

 

 

(Jakab 3.2-12 Igére gondolva)  
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KVÍZ 
 

Ha találós kérdéseket akarunk feltenni gyerekeknek vagy felnőtteknek valamely 

rendezvényen, forduljanak testvéreink gyülekezeti életünk és irodánk 

motorjához, Szabó Zsuzsához. A minap egy hét oldalas kvíz-kérdés 

gyűjteményt küldött át nekünk, melyből terjedelmi okokból csak néhány 

kedvcsináló apróságot tudunk itt közölni. Íme: 

 

Kérdés: Melyik híres Bp.-i ref. templomot építette még Árkay Aladár (1868-

1932) műépítész? (Segítség: stílusa szecessziós és art deco, a 

pirogránit épületkerámia a pécsi Zsolnay-gyárban készült, a festett 

üvegablakokat pedig a neves üvegfestő-művész Róth Miksa alkotta 

 
Válasz: a Fasori református templomot 

 

Kérdés: Melyik két Bp.-i ref. templomban látható protestáns gályarab 

emléktábla?  
Válasz: A Kőbányai református templomban 2004-ben avatták fel a gályára hurcolt prédikátorok 
emléktábláját, amelyen a magyarországi protestáns templomok között egyedülálló módon az összes gályarab 

neve fel van sorolva a vallásfelekezetükkel együtt és a MRE Zsinati székházában Marjai Károly mezőtúri 

lelkipásztor 1933-ban tett javaslatot a Magyarországi Református Egyház Konventje részére, hogy a konventi 

(ma zsinati) székházban emléktábla örökítse meg a gályarabok emlékét. A megvalósult emléktáblán a 

protestáns gályarabok mellett, az őket kiszabadító Ruyter admirálisról e szavakkal emlékeztek meg:"A 

HITVALLÓK ÉS A SZABADÍTÓ ÖRÖKKÉ ÁLDOTT EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA E JELT A 
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYETEMES KONVETJE AZ 1936. ÉVBEN" 

 

Kérdés: Melyik gyülekezet és mit épített a XVII. kerületben az 500. éves 

jubileumra ?   

 
Válasz: a Rákoshegyi ref. templom tornya épült. Felszentelése 2017. szept.24. vasárnap du. volt ünnepi 
Istentisztelet keretében. Szloboda József esperes úr prédikált. 

 

Kérdés: Hol van Bp.-n Luther szobor ? (ez a legnagyobb és leghányatottabb 

sorsú magyarországi Luther-szobor) 
Válasz: Bp. XIV. kerület, Lőcsei utca 32. A zuglói evangélikus templom előtti kertben áll 

Alkotói: Lux Elek (1941), (Búza Barna, 1984) 
Lux Elek (1884–1941), az Iparművészeti Főiskola szobrásztanárának alkotása. Az öt méter magas, kőből 

faragott Luther-szobor azonban nem készült el teljesen, mert Lux Elek 1941 februárjában hirtelen elhunyt. A 

háború és a forradalom után a Deák téri ev. egyházközség 1957-ben szállítatta át a Deák térre a kompozíció 
megmaradt részeit: a Luther-szobor félig kész felső része (mellszoborként) az udvaron volt megtekinthető. 

A szobor felállítására kitűzött újabb határidő 1983, Luther Márton születésének 500 éves jubileuma volt, de 

az eredetileg tervezett köztéri helyszínre, a Deák térre a lutheránus templom előtt, mint forgalmas közlekedési 
csomópontra ideológiai okokból gondolni sem lehetett. A szobor befejezésére Buza Barna szobrászművészt 

kérték fel, s egyházi területen, az Evangélikus Teológiai Akadémia kertjében meg is történt a Luther-szobor 

avatása 
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„Kiszabadulva” 
 
SÓSKUTI ZOLTÁN IGEHIRDETÉSE 2019 OKTÓBER 20-ÁN 

 

  O L V A S M Á N Y :  Mt 9,9-13 

 

  A L A P I G E :  Mt 9,9 

 

9 Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy 

embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és 

így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte 

őt. 10 És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, 

hogy sok vámszedő és bűnös jött, és odatelepedett Jézushoz és az ő 

tanítványaihoz. 11 Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: Miért 

eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? 12 Ő pedig, amikor 

ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, 

hanem a betegeknek. 13 Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: 

„Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.” Mert nem azért jöttem, hogy az 

igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. 

 

 „Meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni.” 

 

Mindenkinek megvan a helye.  

A hely, ahová sodorta az élet; hely, ahová mások „tették” („zárták”); 

vagy ahová „besorolták”; ... vagy a hely, amit ő választott. 

 

„Meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni.” 

Jézus látja. 

 

Máté vámszedő, jól megél belőle, megszokta – ahogyan azt is, hogy a népe 

utálja, megveti, kiközösíti. Megvan a "polc", ahová tették. Meg lehet szokni 

– de azért legbelül fáj.  

 

„Meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni."  

És Jézus látja. Meglátja ott ülni. 

 

https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/9/#9
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/9/#10
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/9/#11
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/9/#12
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/9/#13
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Ráégett a bélyeg, nincs menekvés – pedig néha gondol arra, jó lenne ebből 

kiszállni. 

Nincs kiút: csakis ez a „sín”, amin haladhat, minden eldőlt. 

Máté a vámszedő. Ez a helye. 

 

És Jézus látja. Meglátja ott ülni.  

Neki pedig van hatalma „levenni a polcról”, „leoldani róla a láncot”, 

„kiszabadítani a rárótt szerepből”! 

 

A szüleink azt mondták rólunk, hogy... [**] És mi elhittük, hogy ilyenek 

vagyunk, ezek vagyunk – ezen a „sínen futunk”. 

A tanáraink / a diákjaink beraktak minket ebbe vagy abba a kategóriába... 

[**] És belénk égett, annyira, hogy eszünkbe se jut már másképp látni 

magunkat. 

Az eddigi élettörténetünk azt mutatja rólunk, hogy... [**] És mi ezt 

determináltságnak, sorsszerűségnek gondolva, újra meg újra így állunk 

neki mindennek... 

Ki-ki azon a polcon van, ahova mások helyezték, azon a nyomvonalon 

halad, azokkal a rásütött bélyegeivel – ki-ki a maga helyén... 

 

És ekkor: „Meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni.” 

Jézus lát téged is. Másképp!  

 

Átlát minden szerepeden, a rád sütött bélyegek nem érdeklik [Mátét 

beválasztja tanítványai közé!]** – Jézus szabad ezektől, és ezért szabaddá tud 

tenni ezektől téged is! 

Akarod? Elhiszed? Szeretnél szabad lenni? 

Szeretnél mindenkit meghökkenteni, aki már azt hiszi, hogy ismer?  

Szeretnél kitörni a szűk dobozból, ahová tettek „felcímkézve”? 

Csak az tud szabadulni és meghökkenteni másokat, akit magát is 

meghökkentette és megszabadította Jézus. 

Mert Jézus meghökkentő, és hatalmas Szabadító! 

 

„Meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni.” 

 

Nézz Mátéra – Jézus szemével...! [**] 

Nézz Jézusra – Máté szemével...! [**] 

Indulj el Mátéval Jézus után, hallva hívását...! [**] 

Nézd azt a különös társaságot Máté terített asztala körül – ott ül köztük 

Jézus, hogy megszentelve őket, kisegítse nyomorult helyükről: 
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onnan ahová „sodorta őket az élet”;  

ahová mások „tették” („zárták”) őket;  

ahová „besorolták” őket; onnan,  

amit lehet, ők választottak, egyszer rossz döntést hozva... 

 

„Meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni.” 

 

ITT és MOST van esélyed neked is! 

Itt jár Jézus köztünk és téged is lát a helyeden!  

Hív, hogy kövesd Őt, és hogy az Ő társaságában, Neki engedve, 

megmutassa, hogy te sem az vagy, akinek mondanak, hanem jobb, tisztább, 

bölcsebb, erősebb, kitartóbb, igazabb...! Vele! 

 

„Meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni.” 

 

Ez az ember írását a legszentebbre használta aztán: leírta az 

Evangéliumot népének – és neked is bizonyságul, hogy Jézussal lehet 

újrakezdeni, lehetsz más, mint aminek „elkönyveltek”. 

 

Ehhez azonban te is kellesz! 

 

Hinni és felkelni megszokott vámszedő asztalodtól – és követni Jézust, 

hatása alá kerülni, hagyva, hogy meghökkentsen téged is! 

 

Jézus lát. Meglát ott ülve.  

 

Van hatalma „levenni a polcról”, „leoldani rólad a láncot”, 

„kiszabadítani a rád rótt szerepből”...! 

Hiába fanyalognak az ítélkező farizeusok, mert Jézus nem az igazakért jött 

(akik magukat igaznak tartják), hanem Ő szeret a bűnösök, a rosszak, a 

kudarcosok, a lenézettek, a kivetettek között ülni ( k ö z é j ü k  ü l n i ! ) , 

mert tudja (és lassan ők is): nekik van szükségük orvosra, (fel-, ki-)szabadítóra! 

Ne mondd hát: „nekem már ez a sorsom”; „én erre vagyok determinálva”; 

„ezen már nem tudok változtatni”; „ilyennek látnak, ilyen is vagyok”...! 

 

„Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen 

ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és 

követte őt.” 

 

Á M E N !  S O L I  D E O  G L O R I A !  
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