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éve keresi az utat, hogy Isten üzenetét eljuttassa a halmozottan fogyatékos emberekhez. 

A több évtizedes tapasztalat megerősítette az intézmény munkatársait abban, hogy 

többféle kommunikációs módszert alkalmazzanak a mindennapi hitélet során. A most 

kézbe vehető bibliai idézeteket tartalmazó könnyen érthető kiadvány ennek a hosszú 

folyamatnak az eredményeként született.  

A kiadvány megjelenésének aktualitása a reformáció 500 évének ünnepe. Az eltelt 

évszázadok alatt sokféle Biblia és annak számos fordítása született, mely segítette az 

emberek hitéletének gyakorlását, hirdette Isten üzenetét. Az eddig magyar nyelven 

megjelent bibliák mind az értő olvasási képességgel rendelkezők számára biztosítottak 

önálló hozzáférést Isten üzeneteihez. A megértési nehézséggel élő emberek önállóan nem 

olvashatták a Biblia igéit, üzeneteit. A reformáció idei ünnepe kapcsán az Immánuel 

Otthon csapata úgy döntött, hogy elkészíti Magyarországon elsőként a Biblia számukra 

legfontosabb 30 üzenetének könnyen érthető fordítását.  

A bibliai idézeteket az intézmény ellátottjaival közösen választották ki a hitoktatók, 

szem előtt tartva az ünnepköröket. A mondatok az új fordítású revideált biblia (Magyar 

Biblia Társulat, 2014) alapján készültek. A kiadványban szereplő könnyen érthető 

mondatok a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és 

Iskolája valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

(FSZK) szakmai együttműködésével készült. A 30 mondatot fordította Győri Zsófia és 

Farkasné Gönczi Rita. A fordítók a munka során a szó szerinti információk helyett az 

üzenetek lényegi tartalmát szintetizálták. A fordításokat és grafikát az intézmény 

tapasztalati szakértői ellenőrizték, hogy valóban érthetővé, érezhetővé váljanak a 

mondatokban rejlő üzenetek. A lektori munkát Domokos Gergő és Nagy Dénes 

tapasztalati szakértők végezték. A mondatok tartalmát szimbolizáló illusztrációkat Wagner 

Péter rajzolta.  

Az Immanuel Otthon és Iskola által megálmodott, bibliai idézeteket tartalmazó, köny-

nyen érthető kiadvány megjelenését az EMMI Reformációs Emlékbizottsága támogatja. A 

bibliai idézeteket összegyűjtő kiadványt ajánlja az olvasónak Domokos Gergő (tapaszta-

lati szakértő, Immanuel Otthon és Iskola), Giflo H. Péter (ügyvezető, FSZK), Pordán Ákos 

(ügyvezető, Kézenfogva Alapítvány), Zászkaliczky Péter (dékán, ELTE BGGYK) és Aáry-

Tamás Lajos (oktatási jogok biztosa, Oktatási Jogok Biztosának Hivatala). 



 

A kiadvány a címében megjelenő üzenethez híven (Vedd és olvasd!) ingyenesen 

hozzáférhető papír alapon korlátozott példányszámban, elektronikus formában 2017. 

július végétől korlátlanul az FSZK honlapján 

(http://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/ertelmi-fogyatekossag/). 
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