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Áldott, békés, boldog Karácsonyt! 
Ilyen és hasonló jó kívánságokkal 
köszöntjük egymást. Az idei 
karácsony azonban egy kicsit 
más lesz, mint a többi. Néhány 
hét alatt világkarriert csinált egy 
vírus, mindenütt ott van, fertőz, 
megbetegít, fölzaklat, félelmet kelt, 
sokakat meg is öl.

Isten eredeti teremtésére azt 
mond ta, hogy jó. Az is volt. Az 
em ber különösen is. Minden 
rossz, közvetve vagy közvetlenül 
a bűn következménye. A betegség 
és a halál is. Ez a járvány is. Nem 
valószínű, hogy meg tudjuk róla 
az igazságot. A hírek és a valóság 
között gyakran van különbség. 
Az igazságot elfedi, elgyengíti a 
féligazság, megöli a hamisság, a 

hazugság. Aki tudja, hogy a mi 
Urunk Jézus az Út, az Igazság és 
az Élet, azt a hazugság atyja, a nagy 
csaló, a szemfényvesztő, az áruló, 
a gyilkos – ahogy a Biblia mondja: 

„az emberölő” – Sátán, nehezen 
tudja becsapni, ha egyáltalán 
sikerül neki, mert Jézus Urunk a 
világ Világossága is, és nincs benne 
semmi sötétség, Ő maga vigyáz az 
övéire. 

A bűnbe esett világ szabadítóért 
kiált. Karácsony egyik jó híre, hogy 
eljött a Szabadító, van lehetőség 
a szabadulásra, a gyógyulásra, az 
életre, sőt az örök életre. „Halál, 
hol a te fullánkod, pokol, hol 
a te diadalmad…” (1Kor 15,55 

– Károli ford.) Egy karácsonyi 
vezércikk szól hatna pásztorokról, 

angya lokról, bölcsekről és persze 
mindenek előt t  a  megígér t 
Gyermekről, a Szaba dítóról, most 
mégis – a címnek megfelelően – 
arról szeretnék írni, ami az idei 
karácsonynak talán a legfontosabb 
üzenete lehet, a félelem mentes 
békességről.

A Biblia egyik legfontosabb szava 
a Békesség. Az ószövetségi SÁLOM 
és az újszövetségi EIRÉNÉ. Nem 
teológiai tanulmányt akarok írni, 
csak emlékeztetni szeretnék a lelki–
szellemi túlélés, a gyógyulás bibliai 
receptjére.

A mi Urunk a Békesség Fejedelme 
(Ézs 9,5) rendszeresen így köszönti 
a tanítványait: „Békesség néktek!” 
Búcsúzásul örökségként hagyja 
rájuk, és persze ránk is a békességet: 

„Ő A MI BÉKESSÉGÜNK”
„Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, 

és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést.”  (Ef 2,14)

Gerzsenyi Sándor: 

A SZÉP KARÁCSONY

Azon az első „csendes éjszakán”
Nem tudta senki más, csak égi Atyja,
Hogy ott, a szűkös istálló-tanyán
Szűz Mária a Messiást ringatja.

Örvend a föld, karácsonyt ünnepel.
Zendül az ének: Íme, itt a váltság!
A Béke Nagy Királya jött közel!
Mégis sokan a „kis Jézust” imádják.

A szép karácsony áldott ünnepén,
Ha a fenyőfán kigyúlnak a fények,
Te álmélkodj a „testté lett Igén”!
És adj hálát a béke Istenének!

Tanulj szeretni, alázd meg magad,
Kezedet nyújtsad szép simogatásra.
Mutasd be Jézust, ne légy hallgatag.
Úgy élj, hogy bárki benned Krisztust lássa!

Gerzsenyi Sándor: 

A SZÉP KARÁCSONY
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„Békességet hagyok néktek, az én 
békességemet…” (Jn 14,27)

A béke számos politikai alakulat 
szlogenje volt a történelemben. 
Hogy csak az egyik utóbbira 
emlékeztessek néhány kifejezéssel 
(béke-harc, béke-tábor, stb.). Az Úr 
Jézus nem valami elvont vagy épp 
harcos békét hagyott ránk, hanem 
az Ő békességét; és nem politikai 
vag y katonai békét ,  hanem 
békességet! 

Békességet egymással, aminek 
az előzménye, feltétele a békesség 
Istennel. A vírustól, háborútól, 
a sátáni világbirodalomtól való 
félelem ellenszere a belső, jézusi 
béke, aminek szinte szinonimája a 
szeretet. („A teljes szeretet kiűzi a 
félelmet.”  – 1Jn 4,16)

A hívő embernek is fontos az 
egészség. Vigyázzunk magunkra 
és vigyázzunk egymásra, de 
tudjuk, hogy „nincs itt maradandó 
városunk…” És ha majd a halál 
révén állunk, bármi ok miatt, 
erősítsük magunkat azza l a 
bizonyossággal, hogy az igazi élet 
csak most kezdődik a mennyei 
hazában, ahol nem lesz sírás, 
fájdalom és gyász.

Isteni ajándék a földi élet, amit 
védeni kell. Az Úr is gyógyította 
a betegeket, sőt a halálból is 
visszahozta, feltámasztotta a 
negyed napos Lázárt, azonban 
fő küldetése a megváltás volt. 
Örök üdvösséget szerzett a 
benne hívőknek a Golgotán, és 
az egész földi lét túlélését az 
örök dicsőségben a boldogok 
országában, az Ő országában.

Nincs mitől félnünk. Ő az 
élet Fejedelme! Emeljük hát föl a 
fejünket, amikor látjuk mindezeket, 
és legyünk bizonyosak abban, hogy 
elközelített a mi megváltásunk. (Lk 
21, 28)

Leg yen békés,  boldog a 
kará csonyunk épp úgy, mint 
minden napunk, hisz Ő a mi 
békességünk!

– am –

A Jó Pásztor 17. évfolyamának 
karácsonyi száma vissza- és 
előretekintés. Lassan elmúlik 
ez a különös, gondokkal terhelt 
é s  még i s  keg yel m i  2 02 0 . 
esztendő. Kegyelmi év ez annak 
ellenére, hogy világjárvány van, 
hogy szigorú szabályokat kell 
betartanunk magunk és mások 
érdekében, hogy sok a beteg és 
az elhunytak száma is egyre 
nő; hogy hatalmas, olthatatlan 
tüzek tombolnak és zúg a 
tenger-ár is, tornádók, ciklonok, 
viharok, árvizek pusztítanak; 
hogy eluralkodott a félelem, és 
a lázadások, terrortámadások 
lassan mindennaposak…

A 2020. esztendőben az első 
„Jó Pásztor” a hálaadás jegyében 
született. Gerzsenyi Sándor test-
vérre emlékeztünk a színes dup la 
szám ban, akitől 2019. novem ber 
30-án búcsúztunk el a Kiskő rösi 
Evangélikus Temetőben. Meg-
illetődött hálaadással lapozom 
végig – ki tudja hányadszor  – 
ezt a 24 oldalt, az életmű össze-
foglalását. A 19. oldalon arról 
írtam, hogy szeretnénk kiadni egy 
emlékkötetet hamarosan. Abban a 
reményben írom ezeket a sorokat, 
hogy karácsonyra megjelenhet ez 
a könyv, amiről most egy előzetest 
olvashatunk.

Több írásban is megemlé-
keztünk a trianoni tragédia 100.
év   fordulójáról, mint ahogy néhány, 
száz éve született testvérünkről, 
dr. Haraszti Sándorról, és Almási 
Mihályról, édesapámról, a 120 éve 
meghalt Lajos Jánosról, ebben a 
számban pedig Kőrösi Béláról, 

aki 110 éve született. Egyik leg-
szebb énekével emlékezünk rá: 
„Mindenről lemondok érted, 
Jézusom, követlek Téged…”

A Jó Pásztor Alapítvány kiadá-
sában megjelent a „Jó reggelt” 
című énekfüzet, amely Urbán 
Enikő szerzeményeit tartalmazza. 
Írunk erről is egy ismertetőt.

Közöljük Gerzsenyi Sándor 
kitüntetéseinek, a bronz plaket-
teknek a fotóit. Ezek az ünnepi 
számból kimaradtak.

Írunk Urbán Gedeon lelki-
pásztor testvér beiktatásáról 
Döm södön,  a z  a l ka lom ról 
fényképeket is közlünk.

Ismertetjük az ígért Gerzsenyi 
emlékkönyvet, amely tartalmazza 
a lelkipásztor-költő összegyűjtött 
karácsonyi verseit is.

Az énekfüzet és az emlékkönyv 
is alkalmas karácsonyi aján-
dék. Egyiknek sincs ára, az 
érdeklődőknek ingyen elküldjük, 
de mellékelünk egy-egy csekket, 
hisz a postaköltségre és további 
kiadványok megjelentetésére 
szívesen fogadunk adományokat. 
Mindkettő megrendelhető a 
06 -20/886 -0845-ös telefon-
számon, e-mailben (jopasztor@
baptist.hu) címen és postán (1431 
Budapest, Pf. 171).

Továbbra is mindenkinek 
ingyen megküldjük a „Jó Pásztor” 
újságot, aki azt kéri.

Legyen Istentől megáldott 
karácsonyunk, és békés, boldog 
újévünk!
Testvéri szeretettel:

Dr. Almási Mihály
lelkipásztor-szerkesztő

Szerkesztői rovat

A JÓ PÁSZTOR megtalálható az interneten is:

www. jopasztor.baptist.hu
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HIBAIGAZÍTÁS
Legutóbbi számunkban (2020. 8–9. szám, 11. old.) a 3. hasáb utolsó előtti sorában Bodoki Lajos nevét hibásan, 

Bokodi Lajosnak írtuk. Elnézést kérünk. – a Szerk.

Köszönet az 1%-ért
A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány részére 2019-ben kiutalt 2018. évi SZJA 1%-os felajánlásokból érkezett 
227 450 Ft-ot teljes egészében az alapítvány céljának megvalósítására, többek között gyermeksegélyezésre fordítottuk. 
Adószámunk: 19175955-1-13.
Ugyanebben az időszakban a Jó Pásztor Alapítvány bevétele az 1%-os átutalásokból 312 737 Ft volt, amit teljes egészében 
alapítványi célra, többek között a Jó Pásztor című lap folyamatos megjelentetésére fordítottunk. Adószámunk: 18696619-1-13.
Ezúton szeretnénk megköszönni a gyermek- és iratmisszió támogatását mindazoknak, akik adójuk 1%-át erre a célra utaltatták, 
és kérni, hogy a következő esztendőben is gondoljanak ránk – új támogatók megnyerésével is.

A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány,
valamint a 

Jó Pásztor Alapítvány kuratóriuma

Lassan-lassan elhalványul az 
emlékezet. Akinek van valami 
személyes emléke Kőrösi Béla 
lelkipásztor testvérről, a kiváló 
zenészről,  és zeneszerzőről, 
legalább 80-85 évesnek kell lennie, 
és akkor is még gyerek volt 1944-
ben, amikor a mindössze 34 
éves fiatalember, az amerikaiak 
bombázása során, Budán, a Bem 
rakparton megsebesült a Teológiai 
Szeminárium épületében, és 
két órán belül meghalt, 1944. 
december 29-én. Életéről és 
munkásságáról Marosi Nagy 
Lajos testvér tollából olvashatunk 
részletesen (BÉHI 2020. október 
11. 333. old., valamint Szolgatárs, 
2020. 3. sz.).

Gyerekkoromtól minden énekét 
ismerem. Jó néhányat a mai napig 
énekelünk… „Mindenről lemondok 
érted…” kezdetű, mélyen megható 
énekével emlékezünk rá, amelyet 
annak a győzelmes lelki tudásnak 
a végén írt, amelyben eldöntötte, 
hog y  prof i  zenész  helyet t 

lelkipásztor lesz. És a Teológiai 
Szemináriumba iratkozott be a 
Zeneakadémia helyett…

J ó  l e n n e ,  h a  n e m c s a k 
meghatódva énekelnénk ezt 
az éneket, de igaz is lenne 
mindnyájunk vonatkozásában! 

– Dr. AM – 

110 éve született 

KŐRÖSI BÉLA | 1910–1944
Ó, BETLEHEM 

KIS VÁROSA

Ó, Betlehem kis városa,

Mily csendben fekszel ott!

Álomtalan meződ felett

A néma csillagok,

De zord utcádon tűnt fel

Örökké tartó fény:

Ez éjszakán beteljesült

Benned minden remény.

Ó, Betlehem szent Gyermeke,

Hozzánk Te szállj ma le!

Vesd ki a bűnt, szüless ma meg,

És jöjj a szívünkbe!

Most is cseng, mit az égi

Angyalkar énekel;

Ó, jöjj hozzánk, és el ne hagyj,

Urunk, Immánuel!

Phillips Brooks, 

Ford. Kőrösi Béla

(B.Gy. É: 88.)

Untitled-2   3Untitled-2   3 11/11/20   10:14 PM11/11/20   10:14 PM



4 T 2020. OKTÓBER–DECEMBER

Az emléklapon látható bronz-dombormű Bánkúti István szobrászművész munkája. 
Eredetije a Baptista Szoborparkban található, a Budapest, VI., Benczúr u. 31-ben. 

Átadására az új Missziói Központ megnyitása alkalmából került sor 2000. március 19-én.
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Gerzsenyi Sándor baptista lel-
ki pásztor, költő, újságíró, lap-
szerkesztő és énekszöveg  író 
életművében a látszólag külön-
féle hívatások mind-mind  közös 
nevezőre jutnak  abban,  hogy 
általuk Isten igéjének hirdeté-
sére vállalkozik. Sokszínű élet-
pályájának különféle meg nyilat-
kozásait mind annak a küldetésnek 
vetette alá, hogy általa a hatalmas 
Isten hírnöke legyen. A Rát Mátyás-
díjra javasolt Gerzsenyi Sándor 
otthonosan mozgott a különféle 
műfajokban. Kereste az újat, 
kerülte a szürkét, a megszokottat, 
és újságíróként éppúgy, mint 
költőként, meg lelkipásztorként a 
változhatatlan ősi Igéből mindig 
újat és változatosat tárt olvasói 
vagy hallgatói elé. Tehetsége 
Isten től származó adomány,  de 
szorgalmasan egészítette ki tálen-
tumait tudománnyal.

75 évvel ezelőtt a Bükk hegység 
déli peremén látta meg a napvilágot. 
Édesapja lelkipásztor-hívatásának 
megfelelően az ország különböző 
településein végezte tanulmányait. 
Noszvaj kis falusi iskolája után 
Gyulán, a városi gimnáziumban 
érettségizett. Lelkészi hívatásának 
első valós tanújelét akkor adta, 
amikor a Teológia első két 
évfolyamát egy év alatt végezte 
el. Orgoványon, Rákoscsabán, 
Kispesten, Csepelen, Rákospalotán 
és Pécsett volt lelkipásztor. Nagy-
szerű igehirdetéseit nem felejtik a 
néhány tagot számláló Kispesten 
éppúgy, mint a több száz tagú pécsi 
gyülekezetben, ahol megadatott 
számára, hogy az ország egyik 
legimpozánsabb baptista templo-
mát építse fel.

Lelkipásztori szolgálata mel lett 
fiatalon kapcsolódott be a baptista 
egyház nagy hagyományokkal bíró 

irodalmi életébe. Első verse 1957-
ben jelent meg nyomtatásban, de 
az újságírást is éppúgy hiva tásának 
tekintette, mint a lelki pásztorkodást 
vagy a költé sze tet. 1971-ben 
elvégezte az újságíró iskolát, majd 
1974 -ben tördelőszerkesztői 
képesítést szerzett. Húsz éven át 
volt a Békehírnök munkatársa, 
nem csak úgy, mint újságíró, 
hanem mint korrektor, lektor, 
majd két ízben is felelős szerkesztő. 
A rendszerváltozás hajnalán, 
mint szerkesztő, felismerve az 
ügy fontosságát, házi újságíró-
tanfolyamot indított a baptista 
egyház frissen induló gyülekezeti 
lapkészítői, leendő cikkírói szá-
mára, amelynek az erdélyi magya-
rok köréből is voltak hallgatói.

Első verseskötete csak a rend-
szer lazulása nyomán 1980-ban 
jelenhetett meg Balog Miklós 
költőtársával egy közös könyvben 
„Első kéve” címmel. Az 1990-ben 
megjelenő prózai kötetében, az 
„Eldőlt a szívemben”, számos ember 
Istenhez térésének történetét 
írta meg. Újabb verseskötetét 
„Vallomás” címmel 1994-ben adta 
közre a Napsugár Alapítvány, 

majd 2003-ban jelenhetett meg 
a „Meditáció” saját kiadásában, 
melyben énekszövegeit, verseit és 
számos kiváló prózai írását adja 
közre.  2006-ban „A századik” 
c í m mel  verseket  publ i ká lt . 
(A művészi grafikákkal illusztrált, 
kizárólag gyermekverseket tartal-
mazó, hiánypótló kötetet a Jó Pász-
tor Alapítvány felkérésére írta, és 
az alapítvány is adta ki. – a szerk.)

Érdemes felfigyelni énekszöveg-
írói munkásságára is, hisz számos 
ökumenikus körben használt 
énekverse más egyházak kórusainak 
előadásában is felhangzik. Az 
immár klasszikusnak mondható 
szövegek maradéktalanul megfe-
lelnek a prozódiai és tartami 
követelményeknek.

Akik ismerik Gerzsenyi Sándor 
munkásságát, osztják a véleményt, 
mely szerint az írásaiban rejlő 
humora, finom iróniája, líraisága, 
választékosan és szabatosan meg-
fogalmazott mondanivalója lebilin-
cseli az olvasót. Az alapjában befelé 
forduló, érzelmileg vissza fogott és 
fegyelmezett ember, amikor tollat 
ragad, őszinte és kitárulkozó. Nem 
túlzás az a kiadói megállapítás, 

A Rát Mátyás-díj 2008. évi kitüntetettje:

Rát Mátyás életműdíj – 2008. 
Protestáns Újságírók Szövetsége

A Rát Mátyás-díj plakett hátoldala
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miszerint Gerzsenyi Sándor a mai 
magyar vallásos költészet egyik 
kiemelkedő alakja.

Személyében a lelkipásztor és a 
költő, az újságíró és az énekszöveg-
író osztozott a tálentumokon, 
de „végülis eljutott a lehető leg-
bensőségesebb megoldáshoz”–
amiként Pilinszky János fogalmaz 
Sík Sándor költészetét elemezve.

Gerzsenyi Sándornak ma élet-
mű díjat adunk át. Ki ismer-
hetné jobban ezt az életet , 
mint saját maga, aki „Az öreg 
hajós balladájában” így ír lelkes 
pályakezdéséről:
„Szép kikötőből indult, ifjú hévvel,
Csattogtatta vitorláját a szél.
Majd feltárja életének legfőbb 
motivációját:

Őseitől egy kopott Könyv maradt rá, 
Az szolgált biztos iránytű gyanánt;…

Ugyanakkor nem hallgatja el 
életének nehéz időszakait sem, 
amelyhez siet odailleszteni pozitív 
tapasztalatát is:
A mélység torka gyakran tágra tárult, 
Hogy elnyelje a csöpp kis csónakot,
De Isten karja szelíden alányúlt,
Szabadulást és új reményt adott.”

Ünnepeltünk olvasótáborának 
ezidáig nem volt lehetősége 
mél t óképp en  me g kö sz ön n i 
közhasznú irodalmi tevékenységét, 
bár akik ismertük, mindig tudtunk 
a nála elhelyezett értékekről.

Ke dve s  S á ndor,  mos t   a 
Protestáns Újságírók Szövet ségé-
nek Rát Mátyás életműdíjával 
a zsebedben indulj tovább a 

megénekelt „új reménnyel” teljes 
utadon!

Pilinszky Irodalmi Kávéház – 
Budapest, 2008. december 3.

A laudációt írta és felolvasta 
Marosi Nagy Lajos, a Protestáns 
Újságírók Szövetsége Ellenőrző 
Bizottságának elnöke. A díjat átadta 
Novotny Zoltán, a Protestáns 
Újságírók Szövetségének elnöke.

*
Fontosak a díjak, kitüntetések, de 

a legfontosabb, hogy Jézus, Meste-
rünk legyen velünk megelégedve.

Gerzsenyi Sándor is gyarló 
ember volt, mint mi mindnyájan, 
de igyekezett hűségesen szolgálni 
az Urat, akinek kegyelme az ő 
üdvösségéhez is elég. 

– am –

Új énekeskönyvünk 
előszava
Jó reggelt!

A Tahi Tini Táborokban sok kérés érkezett arra 
vonatkozóan, hogy küldjünk kottákat az ott tanult új 
énekekhez. A 2004-ben indult nyári táborok kedvelt 
énekeiből és gospel csoportos dalaiból most 15 
éneket adunk közre. Mind zongorakísérettel ellátott, 
önálló pedálozással játszható darab. Bár nem vagyok 
sem zeneszerző, sem zongoraművész, de azzal a 
reménnyel osztom meg ezeket a kottákat, hogy 
hasznosnak találják mindazok, akik ez iránt 
érdeklődnek. Idézzük fel vele a tábori hangulatot!
Szóljon az ének mindig Arról és Annak, Aki táborainkat 
is megáldotta szeretetteljes kegyelmével!
Szeretettel adom át e kotta gyűjteményt azoknak, 
akik TTT-s táborozók voltak és azoknak is, akik ének-
zenei szolgálathoz vagy otthoni zenéléshez keresnek 
kottákat.
Itt szeretném megköszönni a Jó Pásztor Alapítvány 
támogatását és hálás vagyok mindazokért, akik 
munkájukkal segítették e kiadvány megvalósulását.
Hadd kívánjam minden (kotta-)olvasónak a címadó 
dallal:
„Legyen napos a kedved, vidám a szíved! Isten áldjon 
meg!”
Szeretettel: 

Urbán Enikő  (kottakosar@gmail.com)

Gerzsenyi Sándor:
Karácsony: két nap boldogság

A hangulat utánozhatatlan.

Harangszó, ének, csengettyű, tilinkó.

Minden szív boldog, békés bódulatban

Ugrál, lengedez – ódon bársony-hintó.

Pazarló bőség, jó szó, szép ajándék.

Nincs ára most a meglepetéseknek. 

Fegyverszünet, andalító barátság. 

Kik eddig öltek, két napig ölelnek. 

Meghatódunk. Nem ismerünk magunkra.

Az egész világ belefér szívünkbe.

Kit pokolra kívántunk, simogatjuk.

Angyalt mutat az önvizsgálat tükre.

De ha lehull az álarc, és a fákról

Lepereg tű és dísz és tar karokkal

Kapna utánunk, kisiklunk kacagva.

Egymás torkának esünk két marokkal. 

Eltelik újra jó tizenkét hónap:

Mi háborúzunk végkimerülésig, 

S felhánytorgatjuk majd, türelmünk fogytán: 

A várva várt karácsony meddig késik?!

2004. 11. 23. 
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Kérdések, kérések, válaszok 
Amikor életemben legelőször, tizenéves koromban, 
felkértek, hogy egy bibliaórán kísérjem a gyülekezeti 
éneklést, nagy örömmel, izgatottan készültem a 
szolgálatra. Bevallom: körülbelül 6 évnyi zeneiskolai 
zongoratanulmányokra építve sem volt ez olyan 
egyszerű feladat számomra, hiszen a gyülekezeti zene 
teljesen “más” volt, mint az addig tanultak. Ezt is meg 
kellett mélyebben ismerni, ráérezni sajátosságaira, 
amiben sokat segített, 
hog y tanu lhat tam az 
ott már évtizedeken át 
hűségesen szolgáló idősebb 
testvérektől. 

Tizenévesként termé-
szetesen szerettem volna 
a  saját  korosztá lyom 
kedvenc új énekeit is 
kísérni, de hiába próbáltam 
felkutatni ezeket, senki 
nem tudott kidolgozott 
z o n g o r a ko t t á t  a d n i . 
Pedig annyira szerettem 
volna! Ennek hiányában 
– egyszerű lelkesedéssel – 
saját kíséretet fabrikáltam 
magunknak az akkori 
i f júsági énekekhez, de 
később is bennem volt: 
„Bárcsak lenne sokkal több 
olyan gyerek/i f i-kotta, 
ami nem akkordkíséretes, 
hanem igazi zongorakotta!” 

Ez a „Bárcsak” nem 
ha lványodot t  bennem 
még felnőtt koromban 
sem, ameddig folytattam a zenei tanulmányokat. 
Gyülekezeti misszióban állva is éreztük ennek 
alkalomszerű hiányát. Igaz, azért lett is egy-két 
ilyen ifjúsági kottagyűjtemény, amiből örömmel 
tanultunk. De mivel ennek a korosztálynak gyorsan 
cserélődnek az énekei (talán az újdonságkeresés okán 
is), így gyakran felmerült a kérdés: Hol találhatnánk 
újabb, teljesen kidolgozott kottás zongorakíséretes 
énekeket? A kérdés kéréssé alakult, amikor táborokba, 
konferenciákra juthattunk el, hiszen szerettük volna 
hazavinni magunkkal az ott tanultakat, de sokáig 
nem kaptunk erre valódi, kézzelfogható választ. 
Maradt a „Bárcsak”, és természetesen az akkordozás.

Közben eltelt sok-sok év és táborszervező férjem 
mellett én is a Tahi Tini Táborban kezdtem szolgálni 

nyaranként. Nem mindig találtam a hét bibliai 
főtémáját elmélyítő, ahhoz igazán illeszkedő éneket, 
ezért írtam egyet-egyet, amit meg is tanultunk a 
táborozókkal. És ekkor jött számomra a meglepetés… 
Azzal szembesültem, hogy a mai tizenéveseknek, 
fiataloknak is teljesen ugyanaz a kérdése, mint 
annakidején nekem: Hol, mikor kaphatnak olyan 
teljes zongorakottát, amit hazavihetnek és ott is így 
énekelhetik a megszeretett énekeket? 

Amikor kérdésük  már 
kéréssé alakult, szíven 
ta lá lt az én t izenéves 
„Bárcsakom” és az ő 
mostani kérésük azonos-
sága. 

Nos,  idővel ceruzát 
ragadtam és kot tázni 
k e z d t e m  t á b o r i  é s 
gospel fakultációs szer-
zeményeimet. Egy kedves 
ön kénte s  mu n kat á rs i 
csapat segítségével kézzel-
foghatóvá vált az addig 
csak hallható tábori ének-
zene. 

Íg y már ez i s  eg y 
valódi válasz lehet sokak 
kérdésére: Itt a Jó reggelt! 
című kottafüzet! Több 
korosztá ly i s  ta lá lhat 
benne neki tetsző éneket, 
hiszen táborozóink is 
10-18 évesek, de némelyik 
éneket akár fiatalabbak, 
akár idősebbek is szívesen 
éneklik. A kézhez kapott, 

teljesen kidolgozott (önálló pedálhasználatot igénylő) 
zongorakíséretet játszva, lényegében hasonló zene 
létrehozható, ami a táborokban volt hallható. 

És még egy nagyszerű hír: A Jó reggelt! kottafüzet 
a Jó Pásztor Alapítvány jóvoltából mindenkinek 
ajándék! 

Urbán Enikő

U.i.: Az énekfüzet megrendelhető 

Urbán Enikő e-mail címén: 

kottakosar@gmail.com
– a szerk. –  

 AZ ÚJ ÉNEKESKÖNYV ELÉ
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„Engem nagyon szeret az Isten, mert mindennap 
van örömem…” – olvashatjuk egy versben. Valóban 
így érezhetjük most mindannyian. Február végén 
búcsúztunk az előző lelkészünktől, és augusztus végén 
már fogadhattuk is az új lelkipásztort úgy, hogy közel 
2,5 hónapig nem is jöhettünk össze az imaházban 
a kialakult járványhelyzet miatt. Isten nagyon 
szeret bennünket: dömsödieket, dunavecseieket és 
kiskunlacháziakat egyaránt!

Az új lelkész beiktatására 2020. szeptember 
20-án került sor a dömsödi imaházban. Az ünnepi 
istentiszteletet dr. Almási Mihály ügyintéző 
lelkipásztor vezette, Isten igéjét Papp János, a Baptista 
Egyház elnöke hirdette a meghívón is megtalálható 

igék alapján: „…te jól tetted, hogy eljöttél. Most 
tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy 
meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr.” 
(ApCsel 10,33)

Az áldáskérő imádság után közösen énekelte a 
gyülekezet az énekkarral: „Áldjad meg! Mert kit te 
áldasz, mert mit te áldasz, az meg van áldva örökké!”

Urbán testvér székfoglaló beszédét az ApCsel 
10,34-43 igeversek alapján tartotta. Igehirdetésében 

hangsúlyozta, nemcsak Péter bizonyságtétele lehet 
mindez, amit itt olvasunk, hanem az ő bizonyságtétele 
is: „Most kezdem igazán megérteni…” Megérteni 
Isten hatalmas dolgait és hívását, megérteni mindazt, 
hogy nincs jobb annál, mint amikor az ember Urára 
figyelve kész tenni, cselekedni az Ő akaratát. Urbán 
testvér vágya és reménye is ez: az Úrra figyelve, 
akarata, vezetése, tanácsa szerint végezni a rá bízott 
munkát most itt, Dömsödön, a testvérek között, „…
mert nem személyválogató az Isten.”

Az igehirdetést követően köszöntések hangzottak 
el a gyülekezet és körzete, a testvérgyülekezetek, 
illetve Dömsöd nagyközség polgármestere részéről. 
Az énekkar néhány kedves énekkel köszöntötte új 
lelkipásztorát.

Nagy öröm számunkra, hogy az Urbán család 
immár hivatalosan is része gyülekezetünknek. 
Kívánjuk, hogy mihamarabb otthon érezzék magukat 
közöttünk, és hűséggel és eredményesen tudják 
végezni szolgálatukat a dömsödi körzetben!

Pálfi Noémi

Lelkipásztor-beiktatás Dömsödön
Ez év szeptemberében örömünnepet ült a dömsödi gyülekezet és körzete. Isten meghallgatta 

buzgó imádságainkat, és hozzánk vezérelte dr. Urbán Gedeon lelkipásztort és családját.

Az ünneplő gyülekezet fönnállva követi a beiktatást Papp János egyházelnök a beiktatás után üdvözli az új lelkipásztort

Dr. Almási Mihály ügyintéző lelkipásztor átadja a szószéki Bibliát
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Gerzsenyi Sándor nevét nagy 
v a l ó s z í n ű s é g g e l  m i n d e n 
magyar baptista hívő ismeri 
Magyarországon, de a Trianonban 
száz éve elcsatolt területeken, 
és a tengeren túl is, Amerikától 
Ausztráliáig. 

2019 nyarán arról beszélgettem 
vele, hogy milyen verseket gyűjt 
össze következő kötetébe, amelynek 
kiadását a Jó Pásztor Alapítvány 
vállalta. Megegyeztünk abban, 
karácsonyi versekből válogat, úgy, 
hogy az ünnepre meg is jelenhessen 
a könyv. Aztán egyre gyengült és 
bizony nem érte meg a karácsonyt, 
2019. november 30-án búcsúztunk 
el Tőle a Kiskőrösi Evangélikus 
Temetőben.

Kézirat-hagyatékát a Jó Pásztor 
Alapítványnak adományozta már 
korábban gondozásra, a maradékot 
kedves felesége, Marika adta át 
Sándor halála után. Ebben találtam 
meg az összeválogatott „Karácsonyi 
versek” című, mégiscsak elkészült 
válogatást.

Gerzsenyi Sándor testvér, a 
baptista lelkipásztor-költő, író 
emlékére adjuk ki ezt a könyvet. 
Fogadják szeretettel! Nem áruljuk, 
de az érdeklődőknek megküldjük. 
Adományokat szívesen fogadunk a 
mellékelt csekken. 

Megrendelhető: a 06-20/886-
0845-ös telefon számon vagy 
e-mailben a jopasztor@baptist.
hu címen, illetve levélben: 1431 
Budapest, Pf. 171.

Alapítványunk kegyeleti köte-
lességének érzi a meg jelen tetést, 
némi kibővítéssel, 2020 kará-
csonyára.

Gerzsenyi Sándor Testvért, aki a 
„Jó Pásztor” irodalmi szerkesztője 
volt 17 éven át – ahogy ezt a 
gyászszertartáson el is mondtam 
– alapítványunk saját halottjának 
tekinti, és a továbbiakban is 
gondozni fogja hagyatékát.

Az emlékkötetben a kará-
csonyi verseken kívül életrajz, 
családtörténet, kitüntetésekről 

szóló beszámoló, köny veinek 
ismertetői, fényképek, illuszt-
rációk, grafikák, megemlékezések 
is találhatók.

Legyen áldott az emléke, írá-
sai pedig legyenek hasznos esz-
kö zök Isten kezében az öröm-
hír, az Evangélium meg ismer-
tetésében.          

    Dr. A. M.

Már megtelt minden hajlék
És minden istálló.
Ember és jószág reszket.
Pihenni volna jó.

József aggódva baktat,
Mária sírdogál.
Ajtó és szív bezárult,
S a Gyermek jönne már…

Az égen fényes csillag.
A földön vak sötét.
Kik Messiást remélnek,
Idéznek ős Igét.

Mikeás így tanítja:
Te, kicsiny Betlehem,
Belőled származik majd,
Ki Úr Izraelen.

S mikor minden zaj elhal,
Csak halk szellő suhan,
Király születik nékünk
Egy rozzant jászolban.

Csupán néhányan sejtik,
(Ó, áldott, szent csoda!)
Aki e földre szállott,
A mindenség Ura.

Gerzsenyi Sándor:

BETLEHEM

Én a szívem ajánlom
Szerény szállásodul…
Légy annak is lakója,
Jézus, te drága Úr!

ÚJ KÖNYV KARÁCSONYRA
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EGY KIS CSALÁDTÖRTÉNET
GERZSENYI SÁNDOR baptista lelkipásztor emlékére

Testvérem – Sándor – 1933. 
decem  ber 8-án született Nosz-
vajon, a Ger  zsenyi család 3. – 
közép ső  – gyermekeként. Volt 
fivére, nővére, húga és öccse, tehát 
az akkori idők családmodelljét 
követve a Gerzsenyi szülőknek öt 
gyermeke született.

Az első gyermek – László – és 
Sándor is édesapánk útját követve 
lett lelkipásztor.

Érdekes család a mi családunk! 
Annak ellenére, hogy egészen 
édesapánk 1970-ben bekövetkezett 
haláláig inkább szegény családként 
éltünk, a fellelt családtörténeti 
iratok gazdag múltról árulkodnak!

Édesanyánk – Nagy Jolán – 
Nagydoboson született. Ez egy 
kis földművelésből élő falucska 
Szabolcs-Szatmár meg yében, 
Máté szalka közelében.  Az ő 
anyai ágú ősei  voltak a Giczeiek, 
akikről egy 1734 április havában 
ke l t ez e t t  Neme s i  le vé lb en 
Rákóczi György Erdély fejedelme 
ezt ír ja: „…paraszti és nem 
nemesi állásából és állapotából 
amelyben született, és eddig 
élt, … uralkodói teljhatalmunk 
folytán ki kell emelni, … Erdély és 

Magyarországhoz csatolt részek 
… nemeseinek gyülekezetébe. 
Határozottan kinyilvánítjuk, hogy 
a mai naptól kezdve az elkövet-
kezendő időkben … Giczei Györ-
gyöt, valamint összes utódait … 
a valódi és kétségbevonhatatlan 
nemesek közé kel l  sorolni! ”  
Eszerint a nemesi levél szerint 
tehát minden leszármazott, akit 
édesanyánk szült, szintén nemesi 
jogokkal bír. Ez a cím nagyon 
szép, büszkeséggel is töltött és 
tölt el minket, de nem jelentett a 
mindennapi megélhetésben semmi 
előnyt! 

É de s apá n k   –   G e r z s e ny i 
Al bert … aki  1900 augusztus 11-én 
született, szintén egy szegény sorsú 
földműves család egyik tagja volt. 
Huszonhat éves koráig – 6 elemi 
iskolával – jómódú nagygazdáknál 
dolgozott napszámosként, és 
akkor küldte be a rákoscsabai 
gyülekezet a szemináriumba, és 
magyarországi második generációs 
baptista lelki pásztor lett. 

Ma élő Gerzsenyi családtagok 
kezdtek kutatni a család szárma-
zása iránt, és apai ágon is 
érdekes  fe l menők re  leltek! 

Egy régi mono grá f ia szerint 
a Gerzsenyiek Ger zsenyőről 
(Kirsánóról) származnak, it t 
voltak birtokosok. Egy neves 
etimológus szerint a személynév 
eredete 1211-re vezethető vissza. 
Az ősök között volt aki királyi 
szolgálatban tevékenykedett, volt 
aki szolgabíró volt, voltak köztük 
középbirtokosok, és végül annyi 
generáción keresztül osztódott az 
ősi birtok, hogy 1900-ra semmi 
nem maradt édesapánk szüleinek!

Sándor testvérem a család 
eredetét megismerve sokszor 
viccesen nevezte meg magát: 
Nemes és Nemzetes Gerzonovay 
Gerzonfalvy Gerzsenyi Sándornak 
és így mutatkozott be barátainak. 

A nemesi múlt a családban 
a tisztesség és a becsületesség 
formájában maradt fent, és ennek 
lett folytatása a szolgálat iránti 
vágy, ahol a három Gerzsenyi: 
Albert az apa, és két fia: László és 
Sándor baptista lelkipásztorként 
élték le életüket.
Írta: Dr. Gerzsenyi Albert , a 
legkisebb Gerzsenyi , aki nem 
lelkipásztorként hanem építészként 
folytatja az ősök hagyatékát.

Az idők teljességében

Földre érkezett a kegyelem,

Minden bűnöst befogadó,

Megbocsátó égi szerelem.

Általános elengedés!

Így lett nekem is új életem.

Hálából szent irgalmadat

Mindenkinek elbeszélhetem.

A sátán, az ős ellenség

Nagy erőkkel támad ellenem.

Oltalmazz, hogy el ne bukjam,

Őrizd testem, őrizd szellemem!

Üdvözítő drága Jézus,

Könyörülő szíved kérlelem:

Éltem utolsó percéig

Nagy jóságoddal maradj velem!

Gerzsenyi Sándor:

KEGYELEM
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Isten áldja meg a testvéreket gazdagon ezért a szép, 
tartalmas újság elkészítéséért! 
Testvéri szeretettel: Sáfri János és neje, a szőkepusztai

Deák Anna 
***

Kedves szerkesztők!  Szeretném megköszönni a szép 
éneket. Kedves dallama és szép szövege van. Meg is 
tanultam...          (N. F.-né – Gödöllő)

***
Köszönöm a sok-sok lelkileg megerősítő és tanító 
cikkeket.           (SZ.L.-né – Békés)

***
Köszönöm a Biblia-lapozgatásra való késztetést!

(L. T. – Berettyóújfalu)

***

Az Úr áldását kívánom a szerkesztőség minden 
munkatársára, várva a további rejtvényeket. Nagyon 
örültem a kvíz kérdéseknek és a lapban megjelent 
írásoknak, megemlékezéseknek.                   (S. M. – Bp.)

***
Az Úr áldása legyen a testvéreken és munkájukon! A 
rejtvényeket külön köszönöm dr. Sajben Klára 
testvérnőnek.                      (B. T.-né – Ócsa)

***
Nagyon köszönöm, hogy elküldték részemre a Jó 
Pásztor újabb példányát. A jó  Isten vigyázza életüket 
ebben a vírusos időben! Kívánom, mindannyiójuk 
életében legyen igaz a rejtvény megfejtése: „Az ÚR 
vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged!” 

(K.S.-né – Kiskőrös)
***

Köszönjük a szép olvasnivalókat és az izgalmas 
kérdéseket! Istenünk áldja meg a Testvérek munkáját, 
és tartson meg mindnyájunkat jó egészségben!

(L. J.-né – Bp.)

Olvasóink írják

Archív missziós filmek, olvasmányok a neten
www.dralmasimihaly.hu

Folyamatosan nő azoknak a történelmi értékű, dokumentum jellegű filmeknek, TV műsoroknak a száma, 

amelyek közösségünkkel kapcsolatosak. A fenti honlapon filmek, hanganyagok, képgaléria, prédikációk, 

könyvek, írások találhatók.

Néhány téma: imaházépítések és átadások, bemerítések, hangversenyek, vitafórumok pl. az állam és az 

egyházak közötti megállapodásról, a Teológiai Akadémia, a missziós központ és a szoborpark átadási 

ünnepe, szeretetszolgálati, gyermekvédelmi és evangélizációs filmek, a Békehírnök története, dr. Haraszti 

Sándor élete, Jimmy Carter és a magyar korona, Szőkepusztai konferenciák, gyerektáborok, jubileumok, 

Héthalmi centená riumi megemlékezés, stb. A honlapot ajánljuk Olvasóink figyelmébe!

–am –

Három király! Ne hagyd abba

A Messiás keresését!

Menj tovább! – Ő azt akarja,

Hogy elnyerd a lelki békéd.

Kis istálló. Sötét, csendes.

A jászolban sír egy Bébi.

Siess oda, borulj térdre!

Ő a szent Csillag, az égi.

Gerzsenyi Sándor:

ELTÉVEDT MÁGUSOK

Utadon ha eltévednél,

Nézz fel mindig a csillagra,

S felragyog a közeledben

A Megváltó drága arca!
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 1. Mi volt Ezékiel eredeti foglalkozása?
  a. pásztor
  b. kovács
  c. pap
  d. földműves

 2.  Melyik három férfi nevét említi Ezékiel könyve 
annak kapcsán, hogy ők is csak magukat 
menthetnék meg, Jeruzsálemet nem?

  a. Ábrahám, Izsák és Jákób
  b. Noé, Dániel és Jób
  c. Sidrák, Misák és Abednégó
  d. Mózes, Áron és Józsué

 3.  Az Úr az mondta Ezékielnek, hogy elveszi tőle 
hirtelen halállal, aki neki kedves. Ki volt ő?

  a. felesége
  b. leánya
  c. anyja
  d. fia

 4.  Mit kellett tennie Ezékielnek a tekerccsel?
  a. Elégetni
  b. Felolvasni
  c. Széttépni
  d. Megenni

 5.  Ezékielnek le kellett borotválni a haját és a szakállát, 
és három részre osztania. Mit jelképez a három rész 
Izráellel kapcsolatosan?

  a.  Az ország 1/3-át elveszik az egyiptomiak, a másik 
1/3-át a babiloniak, egyharmada pedig 
megmarad

  b.  A nép 1/3-a dögvészben és éhen pusztul el, 1/3-a 
fegyvertől esik el, 1/3-a pedig szétszóratik

  c.  A nép 1/3-a javíthatatlanul gonosz, 1/3-a a 
mepróbáltatások után visszatér Istenhez, 1/3-a 
pedig most is követi az Úr szavát

  d.  Mindenki ossza szét javait háromfelé: 1/3-ot 
adjon a szegényeknek, 1/3 a királyé, 1/3 pedig a 
sajátja

 6.  Ezékiel látott négy élőlényt a látomásában, 
melyeknek 4 arca volt. Milyen arcok voltak ezek?

  a. angyal, ember, kígyó és oroszlán
  b. ember, bika, kígyó és galamb
  c. teve, oroszlán, sakál és holló
  d. ember, oroszlán, bika és sas

 7.  Ezékiel hat férfit látott a Felső-kapu felől közeledni. 
Egyet kivéve mindegyiknek fegyvere volt. Milye volt 
annak az egynek?

  a. fejsze
  b. olajág
  c. íróeszköz
  d. metszőolló

 8.  Mit kellett tennie Ezékielnek a téglával?
  a. tarisznyájában cipelni
  b. rávésni Jeruzsálem rajzát
  c. bedobni a királyi palota ablakán
  d. párna helyett használni

KVÍZKÉRDÉSEK 
EZÉKIEL KÖNYVE

A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2020. december 31.
A helyes válaszok mellé kérjük beküldeni a pontos 
igehely megjelölést is.
Címünk: Jó Pásztor Szerkesztőség, 1431 Bp. Pf. 171.
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 9.  Kiről szólt ez a mondat: „Te voltál a mintakép, tele 
bölcsességgel, tökéletesen szép.”?

  a. Tírusz királya
  b. Babilon királya
  c. Dániel
  d. Salamon

 10.  Milyen szívre cseréli Izráel maradékának a kőszívét 
az Úr?

  a. Acélszív
  b. Aranyszív
  c. Vajszív
  d. Hússzív

 11.  Amikor az Úr dicsősége felszállt a városból, a 
templom közeléből, hol állapodott meg?

  a. A várostól keletre levő hegy fölött
  b. Egyiptom fölött
  c. A Vörös-tenger fölött
  d. Babilon fölött

 12.  Az Úr ideiglenesen egy fogyatékossággal sújtotta 
Ezékielt. Mi volt az?

  a. Nem látott pár napig
  b. Megsüketült egy időre
  c. Nem tudott beszélni
  d. Nem tudott járni

 13.  Kiről szól ez a mondat? „Oroszlán voltál a népek 
közt, de véged lett!”

  a. Babilon királya
  b. Asszíria királya
  c. Egyiptom királya
  d. Izráel királya

Az előző feladvány helyes megfejtése:
  1 – Izsák (1Móz 27)
  2 – Lábán (1Móz 24,15, 27)
  3 – Éli (1Sám 4,18)
  4 – Salamon (1Kir 10,22, 1Krón 9,21)
  5 – Anna (Lk 2,36-37)
  6 – Annás (Jn 18,13)
  7 – Jakab (ApCsel 12,2)
  8 – Jezábel (Jézabel) – (1Kir 16,31, 2Kir 9,33)
  9 – Elizeus (1Kir 19,19)
10 – Sámuel (1Sám 1,20)
11 – Kornéliusz (ApCsel 10,1-3)
12 – Sámson (Bír 14)
13 – Naamán (2Kir 5,1)
14 – Agrippa (ApCsel 26,28)

Helyes megfejtést küldtek be:
Mészáros Lajos (Albertirsa), Vincze Jolán (Domoszló) és 
további 51-en. Lásd a keresztrejtvény-megfejtők 
névsorában a csillaggal jelölt neveket. Gratulálunk! 

Gerzsenyi Sándor:

KISDEDKÖSZÖNTŐ

Csendül a sok pici csengő

Zendül a mennyei dallam

Lendül a sok puha-lengő

Mennyei angyali szellem

Hangzik a béke a földnek

Pásztorok gyermek-örömmel

S bölcsek is nézd íme jönnek

Betlehem jászla körébe

Szép kicsi isteni gyermek

Nyugszik a jó szagú szénán

Illanó lágy lila permet

Csillagok fénye világol

Áldalak csöpp csuda Bárány

Üdvözítője a földnek

Emberek szörnyű magányán

Senki se csak te segíthetsz

Hinni tudó szívet szentet

Bennem is csak te teremthetsz

Nagyszívű isteni Gyermek

Te vagy a Béke az Élet

Sandro Boticelli (1445–1510): Jézus születése (1475)
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Kedves Gyerekek!

Díszítsétek fel a karácsonyfát!
Rakjátok fel a megfelelő betűket a karácsonyi égősorra. Az egyes 
égőformákon belül a betűk össze vannak keverve. 
Ha sikerült, a felső csillagtól kiindulva egy igevers részletet kaptok. 
Megfejtendő ez az igevers, és az, hogy ki, milyen alkalomból mondta. 
Ha megtaláljátok a Bibliában, írjátok fel az ige helyét is.

Csillag alakúra való betűk: E, E, K, N, Ö, R
Négyzet alakúra való betűk:  A, D, K, R, T, T
Háromszög alakúra való betűk: E, E, G, H, N, Ö
Kör alakúra való betűk: E, I, K, M, T, Y

A helyes megfejtést küldjétek be 
a címünkre:
Jó Pásztor Szerkesztőség, 
1431 Budapest, Pf. 171.
Beküldési határidő:
2020. december 31.
A feladványt készítette:
Dr. Sajben Klára

Az előző feladvány helyes 
megfejtése: 

Pál – sátorkészítő
Lévi – vámszedő
Demeter – ötvös
Lídia – bíborárus
Péter – halász
Kain – földműves
Ábel – juhpásztor
Illés – próféta
Lukács – orvos
Éli – pap
Salamon – király
Kornéliusz – katona 

Helyes megfejtést küldtek be:
Gyaraki Lívia (Békés), Dicső Krisztián 
(Nagyvarsány), Sinkovicz Áron (Bp), 
Sinkovicz Eliza (Bp), Tóth Jázmin 
(Fadd), Tóth Napsugár (Fadd), 
Nemeshegyi-Horvát Magdaléna 
Kinga (Hatvan)
Gratulálunk!

PMB 12. PK 60.255/2002/4. 

Szám la szám: 11742252-20061533 

OTP Bank Rt. • Adó szám: 18696619-1-13

Tel.: 06-20/886–0845

 Le ve le zé si cím: 1431 Bu da pest, Pf. 171 

E-ma il cím:  jo pasz tor@bap tist.hu 

www.jo pasz tor.bap tist.hu

Fe le lős szer kesz tő és ki adó: 

Dr. Al má si Mi hály

Iro dal mi szer kesz tő: UGer zse nyi Sán dor

Rejtvényszerkesztő: Dr. Sajben Klára

Nyo más: Má tyus Bt. • HU ISSN 1786-268X

Ki ad ja: JÓ PÁSZ TOR ALA PÍT VÁNY

N

A G

Y
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Munkácsi Mihály (1844–1900): Krisztus Pilátus előtt
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KERESZTREJTVÉNY
A megfejtendő igevers a függőleges 1, 

függőleges 17, vízszintes 81, függőleges 9, 

függőleges 26 és vízszintes 3 alatt található.  

Megfejtendő az igevers és az igehely.

Az igevers és a rejtvényben szereplő nevek 

az új fordítás szerint kerültek beírásra, az 

ettől való eltérést külön jelezzük. 

Vízszintes:

1. felsorolásnál használt szócska 3. A megfejtendő 

igevers hatodik része 13. Világító égitest 15. Az 

ígéret földje 16. D-vel az elején: mágnes régiesen 18. 

István király pogány neve 20. Igavonó állat 21. Sém 

leszármazottja (1Móz 10) 22. Emlő páros betűi 23. 

Hollók táplálták, amikor bujdosott 25. Kálium és 

nitrogén vegyjele 27. Lant betűi keverve 29. Római 

51 30. Ruhát tisztít 32. Férfinév 35. Létezés 36. Jósiás 

király apja 39. Fűtésre és sütésre is használt építmény 

41. Polietilén – rövidítve 42. Etiópiát így is nevezi a 

Biblia 43. A nyelvzavarodás helyszíne – az első 

magánhangzón ékezethiánnyal 44. Több dolog 

tagadása esetén használt szócska 45. Lopakodik 47. 

Fizetésem 48. Sámuel városa 49. Téli ruhadarab 50. 

Letesz 52. Lyukat készít 53. Mértékegység-rendszer 

54. A tanítványok egyike – ford. 56. Ilyen óra is van 

58. Lámek egyik felesége 60. K-val az elején: 

kenyérszelet 61. Portéka 63. Tova 64. Szláv 

nyelvekben: hegy, hegység 67. Az egyik kispróféta – 

ford. 69. Innen indult el Ábrahám Kánaán felé 70. 

Helyet foglal – ford. 72. Nyak közepén van! 74. A-val 

a végén: kártya 75. Itt vert agyon ezer filiszteust 

Sámson egy szamár állkapcsával 77. Dávid 

testőrségének vezetője volt 80. Kenyér része – ford. 

81. A megfejtendő igevers harmadik része 

82. Lantán vegyjele

Függőleges:

1. A megfejtendő igevers első része 2. Saulék 

itt is keresték a szamarakat 4. Többes számú 

személyes névmás 5. Levest teszünk bele 6. Az 

Istennel járt, ezért Isten magához vette őt 7. 

Kettőzve: az egyik nagyszülő 8. Ásó betűi keverve 

9. A megfejtendő igevers negyedik része 10. 

Férfi név – 1. magánhangzón ékezethiánnyal 11. 

igekötő 12. Hóseás fiának neve 14.  Portugál, japán 

és luxemburgi autójel 17. A megfejtendő igevers 

második része 19. Spion 24. Ételízesítő 26. A 

megfejtendő igevers ötödik része 28. Elek! 31. 

Saját kezűleg 33. Izsák felesége 34. ÖCL 37. B-vel az 

elején: teszi a szépet 38. Józsué apja 40. Kutyáé 44. 

Ábrahám felesége 46. Ő intézte el Keresztelő János 

lefejeztetését – ford. 47. Itt ültetett tamariszkuszfát 

Ábrahám – a második magánhangzón ékezet-

hiánnyal 48. Cirénei Simon egyik fia 50. Luxemburgi 

és ukrán autójel 51. Dér betűi keverve 55. Ritmusjel 

57. A csak a példabeszédek könyvében említett 

király neve 59. Ellenérték 62. Áraz egynemű betűi 

65. Éppen csak 66. Hány betűi keverve 68. Osloban 

van! 71. Albán pénznem 73. Lövő fegyvere – ford. 

76. Téli csapadék 78. Nikkel vegyjele 79. Kerti 

munkát végez 

Beküldési határidő: 2020. december 31.
A rejtvényt készítette: Dr. Sajben Klára

Az előző rejtvény helyes megfejtése:
„Az Úr vezet majd szüntelen, kopár 

földön is jól tart téged.”

(Ézsaiás 58,11) 

 
Helyes megfejtést küldtek be:
Juhász-D Jánosné (Kiskunhalas), Neuheiser Jánosné 
(Borjád), Török Sándor (Debrecen), Beneiné Szabó 
Már ta  (Hajdús ámson),  K r iz s any ik  Már ia 
(Nógrádmegyer), Bató Pál (Dunaharaszti), Dobos Imre 
(Bp.), Szőcs Leventéné (Békés), Káldi Istvánné* 
(Szentmártonkáta), Szirbucz Mihályné* (Kétegyháza), 
Lisztes Tibor* (Berettyóújfalu), Nagy Sándorné* 
(Berettyóújfalu), Varga Lajosné* (Isaszeg), Ilyésné 
Katona Ibolya* (Pécel),  Schmal Henrikné* 
(Balatonszemes), Hodozsó Jánosné* (Méhkerék), Vári 
G y ö r g y n é*  ( K i s k ő r ö s),  S ó v á g ó  A n t a l * 
(Hajdúböszörmény), Kiss Antal* (Gyula), Laczkovszki 
Jánosné* (Bp.), Kovács Sándorné* (Kiskőrös), Bató 
Tiborné* (Ócsa), Döme Károlyné* (Zirc), Grósz 
Györgyné* (Kétegyháza),  B ar ta  Gyuláné* 
(Mezőkövesd), Kustán Jánosné* (Dunaújváros), Dan 
János* (Békés), Hor váth Jánosné* (Fadd), 
Spangenberger Rudolf* (Komló), Gyaraki Lászlóné* 
(Békés), Polányi Károlyné* (Bp.), Lomjánszkiné 
Torgyik Zsuzsanna* (Kiskőrös), Kissné Kovács Valéria* 
(Hajdúböszörmény), Gaál Miklósné* (Tard), 
Némethné Tóth Eszter* (Kaposvár), Most Miklósné* 
(Nagyvarsány), Dicső Lászlóné* (Nagyvarsány), 
Laskovicsné Pintér Etelka* (Isaszeg), Sándor Mária* 
(Bp.), Hégely Ferenc* (Dunaharaszti), Dajka Péter* 
(Mikepércs), Kovács Sándorné* (Miske), Vajda 
Jánosné* (Orgovány), Szegedi Gyuláné* (Kiskőrös), 
Sáfri János* és n. Deák Anna* (Pécel), Mihály Sándor* 
(Szada), Lomjánszki Jánosné* (Őrbottyán), Martonné 
Szlepák Margit* (Tahi), Hégely Béláné* (Békés), 
Székely Irén* (Bp.), Csörsz Mihályné* (Bükkzsérc), 
Nuszbaum Ferencné* (Gödöllő), Tóth Istvánné* 
(Dunakeszi), Pető Albertné* (Budakeszi), Petrik 
Ádámné* (Őrbottyán), Serestyén Gyula* (Debrecen), 
Lisztes András* (Albertirsa), Bolemányi Jánosné* 
(Kiskőrös), Marton Elemér* (Lénárddaróc)

Könyvjutalomban részesült:
Hégely Béláné (Békés), Ilyésné Katona Ibolya (Pécel), 
Serestyén Gyula (Debrecen), Vincze Jolán (Domoszló), 
Lomjánszki Jánosné (Őrbottyán)

Gratulálunk!

Jutalmukat postán küldjük el. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68

69 70 71 72 73 74

75 76 77 78 79 80

81 82
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