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ÉKESSÉG NÉKTEK

A Nagykovácsi Reformé tus Missziói Egyházközsé.g Il ír levele

2019. április 21. Húsvét

„Békesség néktek! —..Vegyetek Szenttelket!” Járt.20,19-23
A hét első napján, hajnal felé, amikor még sötét volt, Magdalai Mária kiment a temetőbeJézus sírjához. Odaért a sírhoz és akkor látta, hogy a bejáratnál nincs ott a lezáró kő,
Jézus teste pedig eltűnt onnan, ahová temetésekor helyezték. Mária visszaindul a városba és akkor találkozik a feltámadott Jézussal. Világossá vált a számára: minden pontosan úgy történt, ahogyan azt a Mester előre megmondta.
Egy gyönge, gyászoló
asszony érti, sőt látja
meg először a feltámadott Jézust! Amikor este
lett, tíz férfi gyűlt össze
egy belülről bezárt szobában. Ók a megmaradt
tanítványok. Júdás meghalt, Tamás nincs velük.
Ó amúgy is mindig külön
utakonjárt. Félnek! Úgy
gondolják, Jézus sorsa
vár rájuk is. Lehet, hogy
lepergett elöttük az, ami

történť amit a Gecsemáné kertben áteltek.
alatt
ünnep
az
Jézus töviskoronás, véres fejét,
a
Szinte látták Pilátusť
emberek
követelő
üvöltését, utolsó szavait,
Mester halálát
a
amikor meghalt a Golgotán, kereszten. Elgondolkodtatnéhány asszony
köztük a Magdalai
hatta őket az is, amit
találkoztak Jézussal. Mi
Mária is mondott:
könnyű helyzetünnep
az, ami történt, de
ben vagyunk. Nekünk ma
nekik a
gyász napjai voltak. Egy bezárt szobában gyűltek össze, beszélgettek Jézusról, ha már vele többé nem tudtak beszélni. Nem várták Jézust, ők a főpapokraés templomőrségkatonáira számítottak. Jézus halálával mindenreménységüket elvesztették. Nem hitték .igazán, hogy amit Jézus korábban mondott nekik: „Harmadnepon feltámadok"- igaz. Csak
a hatalom erejét látták. Sok emberszive ma is ilyen, mint a
tanítványok reménytelensége

a bezárt ajtó/élet mögött. Fé-

lelem, kilátástalanság, hitetlenség és a csüggedés tartja
fogságban az emberek többségének az életét. Húsvétkor a
Feltámadott/Jézus akarja a szívünkre helyezni: eJótte nincs
lehetetlen. Amikor a dicsőséges testben bementközéjük a
bezárt ajtón át azt mondta nekik: „Békesség néktek!" Rájuk
lehelt és azt is mondta: „Vegyetek Szentlelket!” A tanítványok szíve megtelt örömmel:minden igaz, amit Jézus mondott, tanított, ígért, tett. Halála által legyözte a halált. Ez a
teljes evangélium, jó hír. A János evangéliuma 14. fejezetében ezt olvassuk:„ Az én békességemet adom, nektek. Nem
úgy adom, ahogyan a világ...” Olyan békességet, amit a világ nem tud megadni, de elvenni sem tud. Az Isten békességét, amely minden értelmet felülhalad. Ezt kínálja ezen az
ünnepen nekünk is, az értünk meghalt és dicsőségesen feltámadott Jézus Krisztus. Görögországban húsvét hajnalán
így köszönnek a keresztyének egymásnak: „Krisztus feltámadott% a másik így köszön vissza: „ Valóban feltámadott”
Áldott,békés húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves
testvérünknek! Jézus valóban feltámadt és él!
Varga Róbert lelkipásztor, családja és a Presbitérium.

Gyülekezetünk vendége volt és Az Újszövetségmegbízhatósága címen
tartott előadást dr. Balla Péter, a Károli Gáspár ReformátUSEgyetem rektora,
az Újszövetségi tanszék professzora. Az ez év február 25-én elhangzott előadásáról olvashatjuk a következő beszámolót.

Mit értünk megbízhatóság alatt —tette fel az első kérdést a professzor úr. Emberek viszonylatában a

megbízhatóság azt jelenti, hogy nem okoz csalódástnekünkaz, akiben megbízunk, azt valóra is
váltja, amit ígér. Isten megbízható, és azt várja tőlünk, hogy hittel bízzuk rá magunkat. Bízzunk meg
benne, higgyük azt, hogy beteljesíti az Ígéreteit.A Szentírásbanjelentette ki számunkra azt amit
hihetünk: részben azt, ami a múltban történt,ami a napjainkraakarata,és aminek a beteljesedését a
jövőben várhatjuk. A Szentírás rendkívül fontos a keresztényekszámára, ezért minden Krisztust
követni akaró
hívőnek, a híveket gondozólelkésznekegyarántfontos, hogy napi szellemi
tápláléka legyen a Szentírás. Olvassuk minden nap! A megértést segítheti az, ha a revideált új
fordítással összevetjük Károli Gáspár veretes nyelvezetü fordításának-revideált változatát,

A professzor úr teológusok oktatásábanaz Újszövetségettanítja,szűkebb szakterületéről mondott el
olyan részleteket,amelyek az előadáscíméhez kapcsolódnak,-ésazátlagos,bibliaolvasó gyülekezeti
tagok számára is érdekesek lehetnek hitük megerősítésére,a környezet által feltett kérdések
megválaszolására.
Az ókorból legnagyobb példányszámban fennmaradtösszefüggőirat az Újszövetség 27 könyve.
Más, ma is hatással bíró közismertebb ókori szerzők, például Platón (Kr. e. 427-347), Seneca (Kr. e.
4-Kr. u-.65) művei csak sokkal, sokkal kevesebb példányban maradtáQfenn, és a ma ismert
legrégibb példányok másolatban,többszáz évvel a keletkezés utáni időből származnak. Bár az
újszövetségi iratok sem eredeti, a szerző által írt példányban maradtak fenn, megemlítendő, hogy
például János evangéliumából töredék már 125-ből ismert, tehátennek megírásáig az evangélium
szereztetése óta mindössze mintegy 30 év telt el. Meg lehet említeni, hogy a szerző, tehát János,
vagy Pál apostol 'lefűzve' gyűjthette az írásait, de számos másolat keletkezhetettrögtön a megírás
után, mivel a levelek nem csak a címzetthez szóltak (l. Kol 4:16.)

Pár szó a kéziratokról. Eleinte papiruszra írták a másolatokat,talán az eredetitis, mert ez olcsóbb
volt. Körülbelül 120 ilyen töredék ismert ma. A drágább, de tartósabb pergamenre másolták
később a Biblia könyveit, körülbelül 5000 ilyen töredéket ismerünk ma. A jelenleg ismert első teljes
Újszövetség a IV. számdból származik, a Sinai kódexbentalálható,amelyetC. von Tłschendorf
(1815-1875) véletlenül fedezett fel a Sinai-félszigeten levő Szt. Katalin kolostorban. E korai időből
származó görög nyelvű újszövetségi kódexek mellett szír, kopt, örmény fordítások is maradtak fenn
Mindezek, valamint az óegyházi atyáktól származó idézetek teszik lehetővé, hogy az Újszövetség
hiteles görög szövegét ismerjük. Jelenleg az Újszövetség Nestle-Aland féle szövegének 28. kiadása
érhető el, kritikai kiadás lévén feltünteti a szövegvariánsokat is. E. Nestle (1851-1913) és K. Aland
(1915-1994) német teológusFĺÄŠŽÔrÔk4ňdÍĺÔĺťákezt a munkát, haláluk óta is folytatódik a
munka: az újonnan felfedezett kéziratok belekerülnek az újabb kiadásokba. (Balla professzor fiatal
korában a 26. kiadás volt meg.)

1.
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M.Kiss Katalin
kiállítása megtekinthető az
Öregiskolában
április 26-ig, a
Könyvtár nyitvatartása alatt.
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IAki látásra, és
elmondhattam, hczy
sem, mert már
(Zsoltár 139,13) és
(Jn 9,25) S
megismerve
Megváltó Jézusomat a
hogy református tanító és lelkész felme-

Szentlélek által én is nőim által
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ntsadkaťja ki ókcť az élt kďzotibčtb Jn 10,27 dióhéjban 50 év:
nyornddi cin-

kográfus, Iparműveszeti Főiskola, diploma,
Művészeti Alap, házasság- kötés, szďető
d6bb,.
De
féri, műhely, önálló alkotómunka, Képcsar1947-4&ban 6-7 évesen a Pnlatonszárszói nok- és Iparművészeti Vállalat, zsűrizett
SDG telepen eltöltött nyarak homályából munkák, tnegrendeIésA,gyerAek érkezése,

e16Vtteka flanel képes Jézustörténetek egy
snlad a kocsi, fut a kerék, új
Szaléz nevů ifivezet6 tolmácsolásában,és az lakás építése, és mag tövisekközé hullott
esti ének („Oh, terpszd ki Jézusom..."),rneg (Mt 13,22).

az Édesanyámtól hallott ének („F.gyetlen

De... Isten önfeláldozó szeretete

A könyvnyomtatás hatása'A:Biblĺa2QlĽ0$Ott$ÓgOatdlmasmértékben
megnövelte a
a fordítók,
könyvnyomtatás.
kiadók
hibái, vagy éppen tudatlansága szükségessé teszi a Válogatásta kiadások szerkesztési szempontjai,
a szöveg értelmét elfogadásában. Emellett
óvatosságra int az, hocv a
megváltoztathatja.Példa
ene Márk
befejezése (16:20.vers),
"a hosszabb
megőrzött szöveg.” Ilyen példáknál mérlegelendők a szövegvariánsok,
és
azokat
úgy
kell tekinteni,
mint több tanú beszámolóját; amelyek kiegészíthetik egymást, Szemléletes
példát is hallhattuk:egy
baleset után mást mond a jegyzőkönyvbe a kéŔisszeůtközött
autó Vezetője,és
megint mást az
Az Újszövetség 27 kanonikus köiiýve müfajSi@ŕfiŕti gyűjtemény.
Kanonikusalatt azt értjük,
hogy az ókeresztény egyház e könyveket fogadta el hitelesnek
a Szentlélek munkája
Alexandriai Athanasziosz
nyomán.
-ezt a 27 könyvet,
mint az újszövetségi
szentírást. A számos egyéb megőrződött-kereszténytartalmú
-könyv a Krisztus utáni
első négy
századból irodalmi alkotás, érdekesség; (lenerrlstentöl ihletett
irat. "A teljes írás Istentől
szoktuk idézni Pál apostolt (2 Tim 4:16,17), érdemes azonban
ihletett...”
figyelmesen
elolvasni
e
helyen
elözö két verset is, amelyekből kiderül, hogy az apostol, az első
az
keresztények ugyanúgy Istentől
ihletettnek tekintették azokatľszent:írásokaeřüłnpiyek
az
az idézés módja mutatja, hogy nem a héber, hanem a LXX Ószövetségben találhatók.Esetenként
(hetvenes) fordítást olvasták, használták.
(Ez görög fordítása az Istentől ihletett 39 (héber nyelvű)
ószövetségi könyvnek. Tartalmazapokrif
könyveket is, amelyek eredeti nyelve görög, hasznos
olvasmányok, noha nem Istentöl ihletettek. A
hagyomány szerint a hetvenes fordítás hetven írástudó
műve, Kr. e. a III. században készult.)
Műfaj szerint beszélünk evangéliumokról.
Pontosabban szólva egy evangélium létezik, ez Jézus
Krisztus eljövetele, személye és munkája, amiről négy
hiteles Írásba foglalt beszámoló maradt fenn.
Tatianosz (Krar. 120-180) megpróbálta egységesíteni
a négy evangéliumot, de ez tartalmi
veszggségre yezetett, és ezért az egyház nem fogadta el.
Apokrif ("deuterokanonikus”) iratok

léteznekaz:Újszövetségben is, megemlíthető még példáuEa:Tamásevangélium,ami

ugyan

tartalmaz néhány mondást Jézustól, teológusoknak,
irodalomtudósoknak érdekes is lehet, de a
súlyos tartalmi hiányosságai is mutatják, hogy nem
hiteles. Ugyanez vonatkozik a tobbi apokrif
iratra is. Ezt.a korai egyház felismerte, és ezeket ezért nem-vette a kanonikus
iratok közé. Az
Apostolok cselekedeteiről szóló könyv tárgya is igazából Jézus Krisztus, akire hivatkoznak
az
apostolok, az első keresztények, akiknek ezen elnevezéséről, hogy tudniillik Krisztus követői, itt

olvasunk (Csel 11:26.)

Az újszövetségi iratok másik nagy csoportját k ép ezik az apostoli levelek. Ezek írásba foglalt
apostoli igehirdetések, akár több is összeszerkesztve. Néhol kérdésekre adott válaszok, tanácsok is
előfordulnak bennük, példa erre az 1 Kor 7. fejezet• Pál apostol a szerzője 13 levélnek, János
apostol hármat írt, Péter kettőt, Jakab egyet, a Zsidókhoz Ír levélről Órigenész (184-253)
egyházatya szerint csak az Úr tudja, ki a szeaőj e•Ez a levél nagyen jó, ékes görog nyelven van
megírva, és Pál apostol teológiai gondolkozását foglalja össze, talán Pál, vagy valamelyik közeli
tanítványa a szerző, szóba jön például Apollós (Csel 18:24)' lévén ékesen szóló keresztény.
A Jelenések könyve zárja be az újszövetséget• EgyedülállóOlyanértelemben, hogy prófétai
könyv, ami sajnos sok félreértéshez, félremagyarázáshOZ'tévtanĺtáshoz adhat, adott anyagot. Ezeket
kerüljük, és nagyon fontos, hogy a könyvet záró figyelmeztetést komolyan vegyük: Jel 22:18,19
tilalom a hozzátételre, elvételre belőle, és eze k különben az egész Szentírásra vonatkoznak! És nem
szavakhoz•a kifejezésekhez tilos hozzányúlni,
csak szó szerint, hanem tartalmilag is! Nemcsak a
közölt velunk.
hanem ahhoz is, amit Isten az ihletett iratokon keresztul
Barcza Szabolcs

Ie

'á

Az április 6-i szombaton, 10-16 óráig a nagykovácsi3
ifjúsági csoport vendége
volt a békásmegyeri Református Gyülekezet ifjúsági csoportja. Sípos Aba
Álmos
lelkészvezetésével az ifi hétvégéről jöttek árt hozzánk, egy kis találkozásra.

A program vidám ismerkedéssel kezdődött, egyébként is szerettünk volna sokat
játszani. Ezt még az idősebb csoport tagjai is Örömmel vették. A találkozó elején

az élet értelméről, céljáról, az üdvösség kérdéséről halottunk igemagyarázatot.
Két csoportban több mint egy órát beszélgettünk arról, ami elhangzott, és a közben felmerültkérdésekről is, a 2 lelkész vezetésével. Finom ebéd várt minket,
ahogyana békásiak mondták: „Gulasch”. Jó volt meleg levest enni, mert miközben
az udvaron már megterítettünk, tavaszi ajándékként egy kis jégesőt is kaptunk, a
hirtelenlehűlés mellé. Ebéd közben és utána is kötetlenül lehetett beszélgetni.
Jó volt, hogy mindenki talált a vendéget között olyat, akivel közös téma is volt. Eredetilegúgy terveztük, hogy 2 és 3 óra között befejezzük a találkozót, de végül egészen 4-ig maradtunk.Azt is jó volt látni, megbeszélni, hogy a keresztyén hit gyakorIása, megélése, senkinek sem egyszerű és könnyű. Még a vegére is jutott egy kis közösjáték. Ők is mi is, összesen 32 fiatal, örömmel voltunk egyutt, többen kérdezték,
hogy mikor lesz legközelebb ilyen alkalom. Mivel a békásmegyeri ifi meghívottminket,
így a „visszavágóra” már most kezdhetünk készülni !!
jótékvezetoVarga Lili —vasárnapi 5 órai ifi.
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