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Érik a gyümölcs
Ez a cím nem John Steinbeck világhírű regényére utal, hanem az első
zsoltárra. A 2013-as Szőkepusztai
Konferencia „alapigéje” ez a zsoltár, fő gondolata pedig a gyümölcstermés. Ebben a számban közlünk
néhány nyári fotót, többek között
most termőre forduló gyümölcsfákról. Aki ültetett valamit, természetesen várja a gyümölcsöt és örül
néhány szemnek is. Az idén a fiatal
fákról, bokrokról már megkóstolhattunk kétfajta meggyet (a harmadik most érik), málnát, egrest,
ribizlit. Most kezd érni az őszibarack, meg a kajszi, készülődik kétfajta szilva, aztán majd jön a szőlő,
a birs és az alma, a dió, a szelídgesztenye és még néhány. És persze
gyönyörűek a már ötéves fák, a
hárs, a kőris, a platán, a szivarfa, no
meg a százesztendős alma, és vadgesztenye, és kihajtottak az ősszel
ültetett diók, meg a selyemakác.
Mózes első könyvében az első
lapon olvasható: „hajtson a föld
növényeket… g y ümölcsfákat,
nemük szerint…!” Amióta Isten
eldöntötte, hogy milyen legyen a
földi világ és kimondta, hogy
LEGYEN! – vagy hogy – HAJTSON, azóta létezik élettelen és élő,
azóta tavasszal sarjad a fű, rügyeznek a fák, zöldbe borul minden,
nyáron pedig érik a gyümölcs.
Az ember feladata a teremtés
óta, hogy művelje és őrizze a földet, jutalma pedig, hogy élvezheti
annak termését.
Az aratás zajlik, és a termés várhatóan jó 20 %-kal több lesz, mint
az elmúlt aszályos évben. Augusztusban már új búzából sütött
kenyérrel ünnepelünk, a különféle

értékesebbnél értékesebb, finomabbnál finomabb gyümölcsök
pedig egymás után kerülnek az
asztalunkra. Isteni gazdagság,
szín- és ízorgia…
Gyakran előfordul persze az is,
hogy egy gyümölcsfa fiatalon
elpusztul. Sok oka lehet ennek, de
az egyik leggyakoribb – különösen
aszályos évben – a vízhiány.
Az első zsoltár azt „javasolja”,
hogy vízközelbe, ha lehet, folyópartra ültessük a gyümölcsfákat. A
zsoltár szerzője persze nem gyümölcsfa telepítési szaktanácsadó.
Bennünket embereket hasonlít a
különféle pozícióban lévő fákhoz –
ahogy egyébként a Biblia igen
gyakran teszi ezt, az erdő pl. sokszor népet jelent. Nos, milyen is az
az ember, aki a folyóvíz mellé ültetett fához hasonlít? Boldog. Miért?
Mert gyümölcsöző az élete, „jó
szerencsés” minden munkájában.
A héber szöveg azt mondja: IGAZ
(Caddik), szemben a gonoszokkal.
Miért jó szerencsés, azaz áldott?
Mert nem a gonoszok tanácsa szerint él, el se indul, (rá se áll), a
bűnösök útjára, és nem ül be a csúfolódók székébe, hanem Isten törvénye szerint él. Mert fölfedezte az
isteni rend értékeit, amiben gyönyörködik, amiről elmélkedik,
gondolkodik, mégpedig
folyamatosan (éjjel-nappal). Az ilyen ember boldog, az ilyen ember
hasonlít a folyóvíz
mellé ültetett fához,
amelynek
lombj a

nem hervad el, s amely idejekorán
gazdagon gyümölcsöző. „Nem úgy
a gonoszok, hanem mint a polyva,
amit szétszór a szél…” Ezért van
két „tábor”, az igazak gyülekezete
és a gonoszok társasága. Ezért nem
érzik magukat jól („nem állhatnak
meg”) a gonoszok az igazak gyülekezetében. Isten tudja (ismeri,
figyeli, követi) az igazak útját, a
gonoszok útja azonban elvész,
(semmibe vész, nem ér célba).
Érik a gyümölcs. Gazdag a kínálat, de közben pusztulnak is a fák.
Adja az Úr, hogy azok közé tartozzunk, akik gazdagon termik a
Lélek gyümölcsét (Gal 5:22). A szeretet, öröm, békeség, béketűrés,
szívesség, jóság, hűség, szelídség és
a mértékletesség együtt az a gyümölcs, ami nélkül nem képzelhető el sem a boldog
földi élet, sem az üdvösség.

Dr. Almási Mihály

Jó Pásztor

Meghívó
Ebben az évben is a szokásos időben
július utolsó vasárnapján, azaz 28-án tartjuk a
SZŐKEPUSZTAI KONFERENCIÁT
10.30 órai kezdettel.
(Gyülekező és bevezető zene 10 órától)
Az étkezés önellátóan történik
– bár eddig még minden évben vendégül láttuk
a konferenciázókat finomabbnál finomabb
„pusztai” ételekkel – így lesz ez most is.
A déli órákban jut idő játékra, beszélgetésre,
a kiállítás megtekintésére
és egyéb fakultatív programokra.

Tudnivalók
a Szőkepusztai Konferenciáról
Szőkepuszta a Dunántúlon, Somogy megyében található. LIBICKOZMA felől közelíthető meg. Az M7-esről Fonyódnál kell lehajtani, Lengyeltóti, Öreglak, Pusztakovácsi,
Somogyfajsz érintésével a „LIBICKOZMA”
táblánál kell jobbra fordulni.
Mielőtt beérnénk Libickozmára, a
„KONFER ENCIA” táblánál jobbra kanyar
után 2 km-re van az imaház.
A konferencia 10.30-kor pontosan megkezdődik, 9.00 és 10.00 óra között érdemes
érkezni.
A parkolás biztosított. Kemping széket
vagy más ülőalkalmatosságot, valamint
vizet érdemes hozni.
A konferenciát esős időben is megtartjuk
sátrakban és az imaházban, ahol megtekinthetjük a kiállítást is.
Azok, akik szeretnének horgászni, horgász-felszerelést hozzanak magukkal. Két
halastó közül is választhatnak, és a szokásos díj befizetése ellenében horgászhatnak.
Akik Szőkepusztán születtek, laktak,
vagy a rokonságukból élt ott valaki, készüljenek egy rövid beszámolóval a délutáni
Baráti Kör Találkozóra. Lesz könyvsátor,
ahol CD-ket és DVD-ket is lehet vásárolni.
További információk a
06-20/886-0845-ös baptifonon!
Imádkozzunk azért, hogy kellemes
és áldásos legyen a konferencia!
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(További információ a 06-20-886-0845-ös telefonon)
Szeretettel várunk mindenkit!

Jó Pásztor

Fiatalkori nyaraimra emlékezem
Jó emlékek ezek! – Az ifjúkor konkrétan egy alföldi kis
városhoz kötődik. Abban voltam gimnazista. Édesapám a baptista gyülekezet lelkipásztoraként szolgált
ott, tíz éven keresztül. Robotos földműves családból
került be – summás évei után – a budapesti szemináriumba. Vérében, génjeiben hordozta tehát a gazdaság, a földművelés minden csínját-bínját, kötelességeit
és fortélyát. Ha ő Pátroháról menekített kézi kapájával
beállt a kukorica-táblába, két sor közé, ember legyen a
talpán, aki őt meg tudta volna előzni-alázni.
Nyáridőben a legtermészetesebb dolog volt számunkra a kertművelés, a föld megmunkálása, az aratás. Tanulás után mi, gyerekek is bele vetettük magunkat a kemény kenyérkereső munkába. Arattunk például, egy szál fekete klott-alsóban. Akkoriban még el
lehetett viselni a perzselő napsugárzást nyaranta. A
kaszálás édesapánk reszortja volt, én többnyire
marokszedő voltam, de minden munkafolyamatba
bele tudtam kapcsolódni.
Aratás! Gyönyörűséges ősi hősköltemény! Harsog a
kasza kifent acélja a hajnali harmattól kissé „megvonult” gabona-torzsak között. A tömör búzakalászok
simogatva csapkodják izmos lábszáradat. Súlyos kévék
ballagnak bólogatva a kepék (vagy ahogy mi mondtuk:
a „keresztek”) irányába. Csodálatos, de borzasztóan
nehéz, fárasztó munka-helyzet! És az is, ami utána
következik néhány nap múlva. Villával feladogatni a
szekérre, a két „vendégoldal” fölé a kepék drága kincsét, a kévéket. Több méter magas és széles rakomány.
Majd pedig be a közös szérűre! Ott magasodnak a
háznyi nagyságú asztagok. Csak néhány hét, és jöhet a
cséplőgép, hogy külön válassza a magot a szalmától
meg a törektől. Amíg majd élvezettel belemarkolhatsz
a búzába-árpába, a gazdag terménybe.
A cséplőgépet traktor vontatta és hajtotta. Még a
régi „körmös” traktor, a Hoffer. Pöfögött, csattogott,
mint egy gőzmozdony. De bírta az iramot. Néhány
éven át én is benne voltam a cséplő „bandában”. Szerettem és bírtam a kéve-adogatást, élveztem a szalmahúzást, és szerettem a rudalló-kötéllel leszorított szalma-bálák segítségével toronymagas kazlakat rakni az
aranysárga gabona-szalmából.
Bejáratosak voltunk a vasút mellett magasodó
malomba is, ahol megőrölték a friss termést. Az első
zsák liszt! Szinte még „gépmeleg”, mindennél gyönyö-

rűbb fehér „élet”! Elmondhatatlan, felemelő érzés,
amely kezednek robotos munkájához kapcsol. És amikor otthonodban esténként térdre hullva magasztalhatod az Élet Urát, aki megmondta már a kezdet kezdetén, az ősi időkben, hogy „amíg csak föld lesz, nem
szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a
nyár és a tél, a nappal és az éjszaka” (1Móz 8:22).
„Nosza, áldjátok az Urat mind, ti szolgái az Úrnak…
Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen, és áldjátok az
Urat! Áldjon meg téged az Úr a Sionról, aki teremtette
az eget és a földet!” (Zsolt 134) – Károli ford.
Ez a gyermekkoromban tanult zsoltár felszínre
hozott bennem egy régebbi nyári emléket is. A „határ”
szó a lakóhely környékén található megművelt földterületet szokta jelenteni. Nekünk is volt mintegy félholdnyi bérleményünk a „határban”. „Hosszúszél”-nek
nevezte mindenki azt a domboldalt. Egyik nyáron
dinnyefölddé alakítottuk majdnem a felét. Kedvezett
az időjárás. Annyi görögdinnye termett, hogy nem
győztük elfogyasztani, pedig népes család voltunk.
Zsákszámra hordtam haza a termést, kerékpár segítségével. Ott kinn pedig, a hosszúszéli földön víz
helyett egy-egy kisebb gömböt, annak is a legéletesebb részét faltam, tömtem, nyeltem magamba.
Eszembe is ötlött időnként az édesapámtól hallott
szeminarista mese. Bemegy a papa az igazgatóhoz.
Kérdi, hogy áll a másodéves fiú a tanulással. Az igazgató óvatosan megjegyzi: Elég igyekvő ez a Lajos gyerek. De – sajnos! – a görög nem igen tetszik neki. – A
haszontalanja! – felel az idős szülő. Pedig otthon mindig a sárgára mondta, hogy nem szereti.
Amikor évek múltán én is teológus lettem, gyakorta emlegettem görög órák alatt, hogy otthon, bezzeg,
nem számított, mennyi van „feladva”…
Ezen a nyáron, ha megérem, nagyon akarok vigyázni, amikor jön a forróság, óvatosan árnyékba húzódom, nehogy napszúrást kapjak. De ez nem panasz,
hiszen tudom jól: „Mindennek megszabott ideje van.
Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt… Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének”. – „Beláttam tehát, hogy nincs jobb,
mint ha örül az ember a munkájának, mert ez jutott
neki”. – (Péld 3:1-2 és 22)
Gerzsenyi Sándor

A JÓ PÁSZTOR megtalálható az interneten is:
www. jopasztor.baptist.hu
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Kilátástalanság és győzelem

Az In Medias Brass Amerikában

Néhány hónappal ezelőtt egy bécsi szálloda magányos
szobájában hosszú, internetes konferenciabeszélgetésben vettem részt együttesem, az In Medias Brass rézfúvós kvintett tagjaival. Azon vitatkoztunk, hogy részt
vegyünk-e a 2013 júniusában megrendezésre kerülő
Calvin Smith Rézfúvós Versenyen, az Egyesült Államokbeli Knoxville-ben, Tennessee államban. Érvek,
gondolatok, célok és különböző élethelyzeteink feszültek egymásnak. Nem tudtunk dűlőre jutni. Végül mérsékelt egyetértés mellett úgy határoztunk, hogy
beadunk néhány pályázatot a verseny és az utazás költségeire, és ha lesz rá fedezetünk, elindulunk ezen a
megmérettetésen. Nem vagyok benne biztos, hogy ez
józan lépés volt, az viszont egyértelmű, hogy Isten
képes volt ebből az összetett és vitatható döntésből is a
legjobbat kihozni.
Az In Medias Brass 2010 óta működik, és annak ellenére, hogy keresztyén fogalmak szerint a csapatból nem
mindenki mondható hívőnek, mégis mindnyájunk számára egyértelmű volt, hogy Isten valamiért különösen
is szeretné megmutatni a csapatunk iránt érzett szeretetét, támogatását. Az első trombitásunk, Kresz Richárd
olykor azzal a kifejezéssel él, hogy kegyelmi időszakot
élünk át. Két szempontból is igaza van. Az első és fontosabb, hogy tart még a kegyelmi idő, mindenki számára van lehetőség a megtérésre. Úgy gondolom, az együttesünk minden tagja közelebb került Istenhez az együtt
töltött évek alatt, de Kresz Richárd nem erre gondol. Ő
arra érti ezt, hogy az a találkozás, ami ezt az öt embert
így összehozta, egészen egyedülálló, és nem lehet véletlen: szakmailag és emberileg is rendkívül jól kiegészítjük és inspiráljuk egymást. Ez megmutatkozott az elhivatott munkát követő eredményekben is, amely Isten
különös támogatása, kegyelme nélkül nem lett volna
elérhető: kicsivel több, mint két év alatt hat nemzetközi
zenei versenyen értünk el négy első és két második
helyezést, több különdíjat kaptunk, számos országban
koncerteztünk, 2011-ben pedig Junior Prima díjjal tüntették az együttest. Mi ez, ha nem Isten támogatása?
Benyus Jánossal, hívő kürtösünkkel a turnékon, versenyeken legtöbbször közös szobát kérünk és a testvéri
beszélgetéseken túl imaközösséget tudunk gyakorolni,
ami hihetetlenül megerősít, hiszem, hogy nem csak
kettőnket, de mind az ötünket.
Az utolsó nagy megmérettetés után – ami 2012 áprilisában volt Lyonban –, noha díjakkal térhettünk haza
erről is, eldöntöttük, hogy nem indulunk több versenyen, megpróbálunk a koncertek felé fordulni. Ahogy
viszont teltek a hónapok, rengeteg nehézséggel kellett
szembenéznünk, és úgy éreztük nincs előttünk olyan
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cél, amely valódi inspirációt nyújtana. Így merült fel az
amerikai verseny gondolata. Két díjat Dél-Koreából és
Japánból hoztunk el, négyet Európából, kihívásnak éreztük tehát a bemutatkozás lehetőségét az Új Világban.
Cél nélkül küzdeni azt hiszem lehetetlen, de legalább
értelmetlen. „Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem
bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe
vág” – írja Pál a korinthusiaknak (1Kor 9,26). Ő a hívő
életet is cél felé tartó versenyhez hasonlítja, amely ellentétben a földi sport, zenei vagy más versenyekkel nem
olyan koszorú elnyerésére törekszik, ami valaha elhervadna. Az elv azonban ugyanaz: látnunk kell magunk
előtt a célt, amely nem lehet bizonytalan. A pályázatok
benyújtása mellett tehát végül konkrét lépéseket tettünk a versenyre való kijutás érdekében, amit ahogy
egyre fontosabbnak éreztünk, úgy támadt egyre több
nehézség körülötte.
Az első nehézséget természetesen az anyagiak jelentették: a pályázatok elbírálásának határideje jóval a
repülőjegyek optimális megvásárlásának ideje után volt,
így kénytelenek voltunk rizikót vállalni: kölcsönből vettük meg a drága jegyeket. A második: áprilisban pontot
kellett tennünk a hónapok óta húzódó tagcsere-dilemma kérdésére: alapító harsonásunk, Stürzenbaum
Róbert az Operaház szólamvezető harsonása lett, ami
tengernyi munkát jelent, ráadásul egy japán turné is
egybeesett a mi versenyünkkel, így végül közösen
mondtuk ki a fájdalmas végszót, hogy a versenyre már
új, állandó taggal készülhessünk, a fiatal és rendkívül
tehetséges Sztán Attilával, aki a Kétegyházi Baptista
Gyülekezetben nőtt fel. Állandó kürtösünk, Benyus
János pedig szintén munkahelyi és négygyermekes családapai kötelezettségei miatt határozott úgy végül, hogy
nem jön. Ez komoly kételyeket támasztott bennünk,
érdemes-e egyáltalán így belevágnunk, ráadásul a verseny időpontja is rohamosan közeledett. Farkas Tamás
vállalta a kisegítő kürtös szerepet, aki gyorsan és pontosan megtanult mindent, de májusban, az utazást megelőző hónapban a csapat tagjainak különböző külföldi
útjai miatt alig tudtunk próbálni. Bevallom őszintén,
egy héttel a verseny előtt úgy éreztem, csapdában
vagyunk: összecsaptak a fejünk fölött a hullámok és
felelőtlenül döntöttünk a versenyen való indulás mellett. Komoly tartozásunk volt, nem éreztem felkészültnek magunkat és a csapat felállása is teljesen más volt,
mint amit megszoktunk: rajtam kívül az alapító tagok
közül csak a két trombitás, Kresz Richárd és Nagy Antal
Endre maradt. Végül az indulás előtti napon kiderült,
hogy az a pályázati hely, ahonnan a leginkább reméltük
a támogatást, semennyit nem ítélt meg a számunkra.

Az első helyezés átvétele közben a Tennessee Egyetem
Koncerttermében Knoxville-ben

Elveszettnek éreztem magam és kétségbe voltam esve.
Úgy éreztem, óriási hibát követtünk el. Kérdésekkel voltam tele: ha eddig Isten mellettünk állt, most miért
tűnik lehetetlennek minden? Vajon nagyravágyó, önző
indítékaink vannak? A feleletet máig nem tudom pontosan, de egy biztos: Isten csodálatos tervet készített
nekünk erre a két hétre. Ha rosszul döntöttünk, megmutatta irgalmas szeretetét, ha jól, akkor azt, hogy nem
érdemes sem támogatókban, sem a saját erőnkben, felkészültségi szintünkben bízni, csak Benne!
Hogy ne csak a verseny miatt tegyünk ilyen nagy utazást, Knoxville előtt egy hetet New Yorkban töltöttünk,
ahova sikerült négy koncertet megszerveznünk. Szállást
a New Yorki Magyar Baptista Gyülekezettől kaptunk,
akiknek a vendégszeretetén keresztül megtapasztalhattuk Isten különösen gyengéd gondviselését. Hiába nem
ismertem senkit a gyülekezetből, dr. Gergely István lelkipásztor és családja, illetve Halász Mihály, a gyülekezet vezetője és gondnoka, valamint az ő családja is testvérként fogadtak bennünket: őszinte, kedves és magától
értetődő szeretettel, mintha régóta ismernénk egymást.
Éppen ez a természetesség volt az, ami szinte megdöbbentett bennünket. A mesterkéltség, képmutatás árnyéka sem volt felfedezhető – ez pedig valódi bizonyságtétel... Nem csak a kvintett azon tagjai felé, akik nem járnak gyülekezetbe, de felém is! „Egy a test, és egy a Lélek,
aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az
Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja
mindeneknek; Ő van mindenek felett, és mindenek
által, és mindenekben” (Ef 4,4-6). Megtapasztalni ennek
az igének a gyakorlati oldalát, hogy egy Testhez tartozunk, Krisztushoz – felemelő érzés volt! Hálás voltam a
testvéreimért Istennek, amiért ilyen őszinte szeretettel
láttak minket vendégül: a szállás mellett, több alkalommal ültünk asztalhoz együtt, tanácsokat kaptunk a forgalmas metropoliszban történő eligazodáshoz, ötleteket, mit érdemes megnézni, és gyakorlati segítséget a
csapat munkájával kapcsolatban. Amikor nem volt gyülekezeti alkalom, annyit próbáltunk az imaházban,
amennyit szerettünk volna, még a késő esti órákban is, a
gyülekezet karnagya pedig, Bakai József videó felvételeket is készített a munkánkról és az imaházban megtartott koncertünkről, ami után ismét átélhettük Isten cso-

Az In Medias Brass rézfúvós együttes előadás
közben az egyetem koncerttermében

A New York-i Magyar Baptista Gyülekezetben
szolgál a zenekar

dálatos gondoskodását. A gyülekezet a mi képzeletünket messze felülhaladó módon adakozott az utazásunk
költségeit támogatandó, így amellett, hogy a szállást
kaptuk, a repülőjegyek árát illetően is meglehetősen
könnyebb helyzetbe kerültünk. Az együttes többi tagjával együtt szinte értetlenül álltam a gyülekezet nagylelkűsége és Isten gondviselése előtt.
A következő napokban egy másik pályázati forrásból
ítéltek a számunkra támogatást, és a gyülekezetben töltött hét intenzív, koncentrált és hosszú próbái is sokat
lendítettek a felkészültségünkön. Reménykedni kezdtem. Éreztem, ahogy Isten kezében minden jól kezd alakulni. Jó volt nap, mint nap az imádság házában készülni, gyakorolni, és egy-egy csendesebb időben hálát adni,
Bibliát olvasni. Sokszor vettem elő a 98. zsoltárt: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat
tett, szabadulást szerzett jobbja, (…) Megemlékezett
kegyelméről (…) Látta a föld minden határa Istenünk
szabadítását (…) Zengjetek az Úrnak hárfával (…), harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt!”
A föld távoli határán, harsonával, kürtzengéssel a szívemben dicsértem Istent, mert irgalmas volt hozzánk. A
Tennesseebeli Knoxville-ben aztán ez a kegyelem tovább
áradt: Isten megengedte, hogy megnyerjük a versenyt…
Talán azt lehet mondani, hogy vakmerőség, vagy felelőtlenség volt belevágni. Nem tudom, vajon újra így
döntenénk-e. Isten azonban – ha valóban Hozzá fordulunk – képes egy nehéz, kilátástalannak tűnő helyzetből
is a legjobbat kihozni, és ezért nagyon hálás vagyok
Neki; nem csak én, de hiszem, hogy a csapat tagja is.
ifj. Bazsinka József
2012. június–július
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Rejtvény felnőtteknek

„Hajtson a föld növényeket… gyümölcsfát…!” (1Móz 1:11)
Ebben az évben is a Szőkepusztai Konferencia után kezdődik az immár hatodik gyermek- és ifjúsági táborozás.
2007. július 29-én nyitottuk meg az újjáépített szőkepusztai imaházat. Erről részletesen beszámolt a Jó Pásztor.
Egy évvel később 2008. július 27-én adtuk át rendeltetésének Libickozmán a gyermektábor teljesen új főépüle
tét. Ennek most öt éve. Azok a fák, amelyeket akkor ültettünk, szépen növekednek. Létesítettünk egy gyümölcsöst és egy fűszerkertet is. Erről közlünk itt néhány képet „rejtvénybe” szerkesztve. A képeket folyamatosan
sorszámoztuk.
Föl kell ismerni, hogy mit látunk és beküldeni a megfejtést postacímünkre: Jó Pásztor Alapítvány, 1431
Budapest, Pf. 171, vagy a jopasztor@baptist.hu email-címre.
Beküldési határidő: 2013. augusztus 15.
Első, második és harmadik „díjat” adunk ki, értékes ajándékokat.
– a szerk. –

1.

2.

3.

5.

6.

8.

9.

4.

7.
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Konkoly
Úgy volt az régen is, mint napjainkban!
Aki magot vet, vigyáz rá nagyon:
Csak tiszta búza kerüljön a földbe,
Hogy a termés jó kenyeret adjon.
Miért van az, hogy a búzatáblában
Mégis annyi gyomnövény megterem?
Valaki titkon konkolymagot szór szét?
Az ellenség! – Így mondtad, Mesterem.
Hát még a lelki mezőn mennyi konkolyt
Hint szét a sátán! És felnő a gaz.
Tépnénk, szaggatnánk, de visszatartasz:
Hagyjátok, hisz sérülne sok igaz!

25.

Hadd nőjön együtt mind az aratásig!
Mert eljön majd a végső alkalom,
Mikor a hitvány konkoly tűzben ég el.
A búza csűrbe jut „ama napon”.
G. S.

Gyümölcsözzél!
Gyümölcsfát azért ültetünk,
Hogy gyümölcsöt teremjen.
Kezdetek óta benne van
A teremtési tervben.
Isten kertjében ugyanez
A törvény van érvényben:
Fája vagyok, jó terméssel
Járhatok a kedvében.

26.

Ha ágaimon csak virág
És lombozat növekszik,
Először csupán megdorgál,
Amint őneki tetszik,
De végül ultimátumot
Küld a Vincellér által:
Még egy esztendő! Azután
Kivághatod baltával.
Teremni vágyom, Istenem:
Vallástételt, jó tettet…
Hosszabbítsd meg termő időm,
Ne vond meg még kegyelmed!
Gerzsenyi Sándor

27.
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Olvasóink
írják
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Szeretettel köszöntünk benneteket, áldást, békességet,
sok új erőt kívánunk kedves szolgálatotok végzéséhez.
Köszönjük a Jó Pásztor lapot, mindig értékes, megőrzendő, megtartandó üzenetet találunk benne. Igen,
buzgóbban kell imádkoznunk a Lélek egységéért, mert
látjuk a „jeleket”, és készen kell állnunk a hitető elleni
küzdelemre. – Megrendítő az, amerre halad e világ,
de jó tudni, hogy „jó kezekben” van az életünk és
jövendőnk. Örülök, hogy az Életutak sorozat folytatódik, ha nem is ezen a címen, de nagyon jó olvasni
áldott szolgálatot végzett lelkipásztor testvérekről.
Czine Ferenc tv, Marsal tv. Pannonhalmi tv. „A Bácsi”
életútját jó volt követni. A Pannonhalmi család minden tagjának tudtam adni a Jó Pásztor lapból.
Sok szép énekünk van, nagyon jó olvasni szerzőjükről, és az énekek keletkezéséről… Williams (Kmethy)
Anikó is sok szerzőről (főként angol énekszöveg vagy
zeneszerzőről) gyűjtött össze adatokat, történeteket,
amelyeket rendszeresen küld a rokonságnak, de így
csak néhányan olvashatunk róla... ha van rá igény és
hely, gondolom, Anikó szívesen küldene a Jó Pásztornak is. Gerzsenyi Sándor tv. verseit mindig keresem,
és örömmel látom, hogy a „Jó Kéz” készen tartja őt a
versírásra, hálásak vagyunk érte.
A Jó Pásztor Alapítvány minden szolgatársáért
hálásak vagyunk és további sok-sok áldást kívánunk
életetekre:
(Annuska–Ernő)
***
Azt hiszem, sokan áldjuk és magasztaljuk az Urat azért a
sok munkáért, amit Klára testvérnőnk tesz értünk. Mert
úgy érzem, hogy a biblialapozgatással sokat épülünk a
hitben, rátalálunk olyan igehelyekre, amelyek fölött
lehet, hogy néha átsiklunk. Ilyen volt most a delfinbőrcipő.
(G. Gy.-né, Kétegyháza)

***
Köszönöm dr. Sajben Klára testvérnőnek a 6. és 7.
kvízkérdést. Át- meg átolvastam a Bibliát, igen értékes
dolgokat találtam, de a fehér szamarak és a delfinbőrcipő is valahol rejtve maradt…
(K. J.-né – Dunaújváros)
***
Örömmel és izgulva forgatom a Bibliát és hálás vagyok,
mikor megtalálom a válaszokat… Az Ezékiel 16,9–10
mélyen érintette a szívemet. Velem, méltatlannal is szövetséget kötött. Fehér „gyolcsot” ruhát adott rám.
Nagyon kérem Istent, hogy örömére tudnék élni, hogy
ne érjen vád és panasz, mikor színről színre elé kell állanom. Az Úr Jézus gazdag áldása kísérje a lap szerkesztőinek életét is!
(B. T.-né – Ócsa)
***
Külön köszönik Dr. Sajben Klárának a rejtvénykészítést: K. S.-né (Miske), S. M. (Bp.), G. D. (Budakeszi), L.
P. E. (Isaszeg)
***
Köszönet a Jó Pásztor lapért, igazi felüdülést jelent minden cikke, Gerzsenyi testvér versei és a rejtvények is. Az
én szívem vágya is az, hogy az Úr továbbra is adja meg,
hogy a lap fennmaradhasson, és én is tudjam anyagiakkal is segíteni.
(I.-né K. I. – Pécel)
***
Nagyon örülök, hogy még fejthetem a rejtvényt.
Örömmel olvastam Marsal János lelkipásztor életútját
és a Pannonhalmi Béla testvérről való megemlékezést
is. Remélem, hogy még sok ilyen cikket olvashatunk.
(B. R.-né – Pécel)
***
Két cikk nagyon megragadott: egyik a Marsal János testvérre való visszaemlékezés, a másik „Az Úrban jó nekem!”
Kerestem az éneket a rendelkezésemre álló énekeskönyvekben. Sajnos nem találtam. Kérem, legyenek szívesek
elküldeni az ének teljes szövegét és kottáját címemre a
legközelebbi lappal együtt…
Z. B. (Pécs-Hird)
– (A kottát elküldtük. – a szerk.)

Jó állapotban lévő német gyártmányú harmónium ajándékként elvihető.
Érdeklődni lehet: Hártó Sándorné telefonszámán:
06-56/351-299 vagy 06-30/498-5921.
2013.
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Élő Víz
Ismerek egynéhány forrást
Gyermekkorom óta,
Mely a vizet azóta is
Egyfolytában ontja.
Ezt nevezik élő víznek.
És nem fogy ki soha.
Nincsen személyválogatás,

Hol történt meg?

Bárki mehet oda.

Kedves Gyerekek! Kössétek össze az eseményeket a megfelelő hellyel.
Esetleg azt is megírhatjátok, hogy hol található a történet a Bibliában.
Beküldési határidő: 2013. augusztus 15.
A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára

Ilyen a mi Megváltónk is:

Mi történt?

Hol?

1. A nyelvek összekeveredése
2. Zákeus ebben a városban élt
3. Pál apostol szülővárosa
4. Ebbe a városba ment Jónás Ninive helyett
5. Egy híres menyegző helyszíne
6. Jézus itt született
7. Mária, Márta, Lázár itt élt
8. E felé a város felé utazott az etióp kincstárnok
9. Ötvöseiről híres Kis-ázsiai város
10. E felé a város felé vezető úton tért meg Pál
11. Ebben a görög városban vitatkozott Pál a filozófusokkal

Tarsis
Gáza
Athén
Kána
Betánia
Damaszkusz
Jerikó
Tarzus
Bábel
Betlehem
Efézus

Élő víz forrása
Ki hozzá jön, megváltását
Mindenkinek adja.
Szent kegyeleme elégséges,
És nincs annak ára.
Ki ebből a vízből iszik,
Várhat a csodára:
Hogy egyszer csak belőle is
Tiszta forrás fakad.
Nem tud mást, mint szeretetből
Menteni másokat.
Gerzsenyi Sándor

Az előző rejtvény helyes megfejtése: 1. Naámán, 2. Pál, 3. Eutikhosz, 4.
Józsué, 5. Péter, 6. Jónás, 7. Dávid, 8. Sámson, 9. Anániás, 10. Elizeus, 11. Sidrák,
12. Mózes.
Helyes megfejtést küldtek be: Barabás Hajnalka (Tuzsér), Vári Tímea
(Kiskőrös)
Gratulálunk!
Minden kedves gyermekolvasónknak szép és hasznos nyári szünetet
kívánunk!

1. Zsoltár
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem
ül.
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
És olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad
el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél.
Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész. (Károli-fordítás szerint)
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KVÍZKÉRDÉSEK – Beosztások, foglalkozások
(a megfejtések során a Károli-fordítást kell használni!)
A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2013. augusztus 15.
A helyes válaszok mellé kérjük beküldeni a pontos igehely megjelölést is.
1. M
 i volt Adórám funkciója Dávid
királynál?
a. pap
b. énekes
c. ajtónálló
d. adószedő
2. K
 i volt az az asszony, aki „ruhákat és öltözeteket” készített?
a. Lídia
b. Dorkás
c. Márta
d. Magdalai Mária
3. M
 elyik próféta mondta magáról: „barompásztor vagyok, és
vadfügét szedek”
a. Jeremiás
b. Zakariás
c. Ámós
d. Hóseás
4. M
 i volt Jósafát feladata Dávid
udvarában?
a. Hadvezér
b. A borospincék felügyelője
c. Emlékíró
d. Szakács
5. M
 i volt a foglalkozása Simonnak
Joppéban?
a. Tímár
b. Takács
c. Ötvös
d. Ács
6. „ Leányaitokat elviszi…” – ezt
mondta Sámuel a királyról
a. udvarhölgynek
b. szolgálónak
c. szövőnőnek
d. kenőcskészítőnek

7. M
 elyik prófétának mondta az
Úr, hogy vegyen egy éles kardot,
és használja „borbélyok beretvájának”?
a. Jeremiás
b. Jónás
c. Ezékiel
d. Ézsaiás
8. M
 ilyen mesterséghez tartozó
ember mezejét vették meg a
Júdástól kapott pénzen a
papok?
a. fazekas
b. szántóvető
c. kőfaragó
d. kovács
9. K
 i volt Tubalkain?
a.	Sátorlakók és barompásztorok
atyja
b. szigetlakók és hajósok atyja
c. minden lantos és sípos atyja
d.	réz- és vasszerszámok kovácsolója
10. M
 i volt a foglalkozása azoknak
a midjánita férfiaknak, akik
kihúzták Józsefet a kútból?
a. juhpásztorok
b. kereskedők
c. tevehajcsárok
d. katonák
11. M
 i volt Pál apostol eredeti foglalkozása?
a. tímár
b. sátorkészítő
c. halász
d. filozófus

12. M
 ilyen foglalkozású ember volt
még tömlöcbe vetve Józseffel
együtt?
a. főpohárnok
b. főkertész
c. hadsereg fővezére
d. tömlöctartó
13. M
 it árult Lídia?
a. szemgyógyító írt
b. illatos keneteket
c. bíbort
d. bársonyt
Az előző feladvány helyes megfejtése: 1–b, Izraelről mondta Bálám
4Móz 23:22; 2–d, Naftáli 1Móz 49:21;
3–a, igen, 1Kir 5:03; 4–b, zebra, Ézs.
32:14; 5–c, egy tanulatlan borjút Jer
31-18; 6–d, Igazából senkinek se, egy
példázat említi így. Ez 16:10; 7–b,
Izráel vezetőiről írja a Bírák könyve,
Bír 5:10; 8–a, Gólya, a többi szerepel
a 34:11 és 34:15 versekben; 9–d,
Egyiptomból 1Kir 10:28; 10–c,
Rinocéroszbőr 1Kir 10:22; 11–b,
Vakondok, Ézs 2:20; 12–a, Mikeás,
Mik 1:8; 13–c, Az egyiptomiakéba a
10 csapás során. 2Móz 8: 3
A megfejtést beküldték: Fodor Boglárka
(Békés), Piros Elemérné (Bp.), Mészáros Lajos
(Bp.), Szutor Józsefné (Bp.), és további 60-an.
(Lásd a keresztrejtvényt megfejtők névsorában a
csillaggal jelölt neveket.) Gratulálunk!

Kiadja: JÓ PÁSZTOR KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

PMB 12. PK 60.255/2002/4.
Számlaszám: 11742252-20061533 OTP Bank Rt.
Adószám: 18696619-1-13
Tel.: 06-20/886–0845 . Fax: 06-24/468-108
Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 171
E-mail cím: jopasztor@baptist.hu
www.jopasztor.baptist.hu
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. Almási Mihály
Irodalmi szerkesztő: Gerzsenyi Sándor
Zenei szerkesztő: Tóka Szabolcs
Nyomás: Mátyus Bt. . HU ISSN 1786-268X
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Keresz tre jt vén y
A megfejtendő igevers a függőleges 1, vízszintes 5 és a különálló sor alatt található.
A rejtvényben szereplő nevek az új fordítás szerint
kerültek beírásra, az ettől való eltérést külön jelezzük.
Vízszintes: 1. A hidrogén és az aktínium vegyjele 5. A megfejtendő igevers második része 13. Az ő házában őrizték a szövetség
ládáját Kirjat-Jeárimban 15. A halom neve, ahol
Dávid bujdosott – ford. 16. Nebukadneccár király
főudvarmestere 17. A héber abc első betűje 18. A
lakásban van! 19. ..., a görög (Kazantsakis könyve)
20. Település a Galga mentén 22. SMJ 23. Az Ural
szélei! 24. Újév egynemű betűi 25. A gyermekem
keresztszülője – névelővel 26. Hangot ad 27.
Könyvben van – ford.28. Ajándékoz 29. Vés 30.
Gutaütött, akit Péter meggyógyított (Kár.ford) –
fordítva 31. Osztrák és norvég autójel 32. Az
izráelita év ötödik hónapja 33. Ez évben – ford. 35.
...mester, középkori magyar festő 35. Dísz 36.
Ábrahám leszármazottja (I.Móz.25) – Kár.ford. 38.
Az egyik kispróféta 40. Gabonát betakarítja – ford.
42. Papi öltözék a Bibliában 44. Az egyik
szolmizációs hang 45. Az erdő közepe! 46. „A” sáv
47. Tofu egynemű betűi 48. A fél lába! 49. Izráel
egyik törzse 50. Sámuel városa 51. Dávid egyik vité-
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51
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Különálló sor: a megfejtendő igevers harmadik része
Beküldendő az igevers és az igehely.
Beküldési határidő: 2013. augusztus 15.
A rejtvényt készítette: Dr. Sajben Klára
Az előző rejtvény helyes megfejtése: „Az
ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de
az Úr azt néz, ami a szívben van” (1Sámuel
16,7/b)
Helyes megfejtést küldtek be:
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Egy fél kelbimbó – ford! 58. Ritka női név 60. Izráel
királya, Zimri meggyilkolta – Kár.ford. 62. Litván
autójel 63. Akad páros betűi
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ze (Kár.ford), II. Sám 23-ban 53. Női név 54. Tar
betűi keverve 55. Az iszlám szabályainak megfelelő
étel 56. A Biblia egyik könyve 57. N-nel az elején: az
özönvíz tűlélője 58. Itt vert agyon Sámson egy szamárállkapoccsal 1000 filiszteust 59. Pál munkatársa Filippiben 61. Sámson kedvese 63. Naomi férje –
ford. 64. Tagadás
Függőleges: 1. A megfejtendő igevers első része 2. Dávid lázadó fia 3. József,
akinek Barnabás volt a mellékneve, innen származik 4. A leghíresebb menyegző helyszíne 5. Ézsau
felesége (Kár.ford.) 6. Érzi a hideget 7. Kutya 8.
Vágsellye szlovák neve 9. Ébredezik 10. Képekhez
használt fájlformátum 11. A lekvárban van! 12. Pál
emellett a hely mellett is elhajózott (Csel 27) – Kár.
ford. 14. ...-Háézer - ford. 17. Noé egyik leszármazottja a Sém nemzetségében 21. Dátánnal és
Abirámmal együtt Mózes ellen lázadt – Kár.ford.
22. Alkohol 25. Latin rövidítés (az Úr évében) 26.
N-nel a végén: erejéről híres férfi a Bibliában 28.
Ezékiás király anyja 32. Folyó Damaszkuszban 33.
Jákób hatodik fia 34. Lám 36. Zamat 37.
Nyomatékosító szócska 39. Irodalmi műfaj 41. Dán
törzsének feje Dávid idejében – Kár.ford. (1Krón 27)
43. Jeremiás könyvében említett fáraó – Kár.ford.
45. Áron egyik fia – ford. 48. Bébi egynemű betűi
49. Nagy vadász volt – ford. 51. Náhor egyik fia 52.
Elsímit 53. Emir betűi keverve 55. Pokol angolul 56.
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