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VAJÚDÓ VILÁG
„EMELJÉTEK FÖL FEJETEKET!...”
Egy éve Kínában megjelent egy vírus,
amit – többek között – korona
vírusnak hívunk. Világkörüli útra
indult és félelmetes sebességgel
jutott el a föld végső határáig,
bolygónk utolsó szegletéig. Először
kevesen vették komolyan. Egy a sok
influenza vírus közül – mondták,
többet kel l gondol nu n k a z
i m mu nerő sít é sre, meg kel l
emelnünk a vitaminadagokat…
Aztán elkezdtek a betegek halni.
2020 tavasza óta már harmadik
hullámban támad a kór. A kínai
„eredetű” vírus után megjelent a
sokkal fertőzőbb angliai, a még
fertőzőbb dél-afrikai és a többi.
Megteltek a kórházak, Covid
osztályokat kellett kialakítani, új
kórházakat építeni, a „megtelt”
országokból külföldre vitték a súlyos
betegeket, amíg ott is volt hely.
A vírus a maga természete szerint
támad, egyre több embert ér el,
egyre pusztítóbb mutációkat alkot,
egyre nagyobb sebességre kapcsolva
gyilkol. Ma már nem csak időseket,
betegeket, de makkegészséges
fiatalokat, sőt gyerekeket is.
Az Úr Jézus számos helyen beszél
az ő visszajövetelének jeleiről. Ezek
között fontos szerepe van a járvá
nyoknak. (Mt 24,7) Ugyanitt említi a

„földindulásokat” is. Szól a fokozódó
bajokról, „nyomorúságról”, a „sok
nyomorúság kezdetéről” és persze a
„nagy nyomorúságról”. (Mt 24,6-13)
Az egyik fontos görög szó, amit
Károli nyomorúságnak fordít
(t l ipszi sz), ga zdag jelentésű .
A magyar nyomorúság inkább a
szegénységet, a nyomorult állapotot
jelenti, pontosabb lenne a fordítás,
ha azt mondanánk helyette, hogy
„szorongattatás”. Fizikai és lelki
értelemben is előfordul. Ha a
különbséget akarjuk érzékeltetni,
fizikai értelemben mondhatjuk,
hogy olyan ez, mintha például egy
darab drótot el akarnánk vágni egy
fogóval, és nem sikerül elsőre, nos,
akkor jobban megszorítjuk, majd
még jobban, aztán csavarunk rajta
egy párat, gyötörve, szorongatva.
Fizikai világunkban megszorí
tásnak szoktuk nevezni az ilyesmit,
s bizony ennek ezer változata van.
A gazdasági megszorítások össze
függnek a körülményekkel. A koro
nav írus, a földrengések, stb. gazda
sági nehézségeket okoznak, azokból
meg gyakran nem látszik más kiút,
mint a szorongatás, szorongattatás.
A sátáni szorongattatás célja a
pusztítás. A Sátán „emberölő”,
gyilkos.

L el k i-sz el lem i ér t elemb en
ugyanez a helyzet. Ma általános,
fizikai, lelki, szellemi szorongat
tatásban élünk. Jellemző az egyre
növekvő keresztyénüldözés – érde
mes alaposan tanulmányozni az ide
vonatkozó igéket –, jellemző a
kirekesztés, terror, a börtön, a bibliai
erkölcs tagadása, a tudatos emberés világ-ellenes magatartás, a
természet pusztítása, stb.
Elérkeztünk egy másik fontos
kifejezéshez, ez pedig a vajúdás
(ódin).
A Sátán által megrontott világ
önmagát teszi tönkre és egyre
növekvő sebességgel rohan – glo
bálisan – a vesztébe. A teremtett
világ nyög és vajúdik, mint a szülő
asszony (Róm 8,22), de mi is
sóhajtozunk. (Róm 8,23) Közben a
v i lág vá r va lam it, mégped ig
sóvárogva, nevezetesen az Isten
fiainak megjelenését. (Róm 8,19)
Károli az ódin-t is gyakran
nyomor úságnak fordítja, és persze
lehet a vajúdás „nyomorúságos”, a
szó azonban inkább azt jelenti, hogy
vajúdás, heves fájdalom, kín, gyöt
relem. A vajúdás a szülés kezdete,
egye erősebb, szakaszosan visszatérő
fájdalom, szorongattatás. Számos
összef üggésben előfordu l (pl.

1Thessz 5,3; ApCsel 2,24; Gal
4,19,27; Jel 12,2; stb. Mk 13,9 (8); Mt
24,8; stb.)
A végidők leg vége a szülés
(születés), az új ég és új föld születése,
az Isten országa kiteljesedése. Ezt
előzi meg a vajúdás (ódin), a szoron
gattatás (tlipszisz) – Károlinál: a
nyomorúság. – Az egyre sűrűbben
jelentkező és eg yre hevesebb
fájdalom jelzi, hogy nagyon közel
van a szülés, mint ahogy az egyre

sűrűbb (g ya koribb) és eg y re látszik, hogy senki és semmi nem tud
kegyetlenebb üldözés jelzi, hogy győzedelmeskedni a gonosz fölött.
egyre közelebb van a szabadulás.
Az Úr Jézus azonban azt mondja:
Koron av í r u s , f öld ren gé s e k „…még ez nem itt a vég” (Mt 24,6),
(legutóbb éppen Horvátországban majd így folytatja. „Mikor pedig ezek
meg Indonéziában) és ezer más kezdenek meglenni, nézzetek föl, és
(tüntetések, lázadások, háborúk, emeljétek föl a ti fejeteket, mert
pattanásig feszült politikai, gazdasági elközelített a ti váltságotok.” (Lk
konfliktusok, erkölcsi züllés, stb.) 21,25-28) „Vigasztaljátok egymást e
jelzik, hogy a vajúdás a végéhez beszédekkel!” (1Thessz 4,18)
Dr. Almási Mihály
közeledik, hogy elkészült a végsőnek
lelkipásztor
szánt sátáni forgatóköny v. Úgy

SERVING TOGETHER
29th January 2021
COORDINATED HUMANITARIAN EFFORT OF
THE BAPTIST UNION OF CROATIA
IN EARTHQUAKE AFFECTED AREAS
A MONTH OF LIFE WITH AN EARTHQUAKE
December 29th, 2020 - January 29th, 2021
A horvát baptista testvérek képes beszámolójának címoldala a földrengés utáni egy hónap eseményeiről.
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AKI GYORSAN AD, KÉTSZER AD
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– horvátországi földrengés –

Jó Pásztor Alapítvány egyik célja a bajba jutottak
megsegítése, függetlenül attól, hogy kik azok. A mi
Urunk Jézus, az igazi Jó Pásztor sem volt személyválogató.
Természeti katasztrófák esetén különösen fontos a gyors
segítség. Pál apostol, amellett, hogy azt kéri:
„cselekedjünk jót mindenkivel” hozzáteszi, hogy
„kiváltképpen a mi hitünk cselédeivel.” (Gal 6,20) Az is
természetes, hogy külön figyelmet kell fordítanunk a
gyermekekre, az idősekre, a sebesültekre, a maga
tehetetlenekre.
Horvátországban a földrengés után katasztrofális a
helyzet. Szükségben vannak baptista testvéreink –
„hitünk cselédei” – és mindazok, akiket az imént
említettem. A földrengés sújtotta városok, falvak lakói
talán az ország legszegényebb részén élnek.
A háborúban elpusztult házakat bizony csak
hevenyészve tudták újjáépíteni annak idején, ezek szinte
kivétel nélkül összedőltek. Minden korosztályt érint a
csapás.

A Jó Pásztor Alapítvány január 7-én átutalt ötmillió
forintot a horvát baptista testvéreknek a magyar Baptista
Szeretetszolgálat közvetítésével. (A csekk fotója
megjelent a Békehírnök január 31-i számában a 35.
oldalon.) Már január 9-én a magyar testvérek immár a
második segélyszállítmánnyal indultak Horvátországba,

A Jó Pásztor Alapítvány öt millió forintos adományának átadása.
Akik átadják: Dr. Szilágyi Béla, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat
elnöke (balra), és Gál Dávid ügyvezető igazgató (jobbra), aki átveszi:
Toma Magda, a Horvát Baptista Szeretetszolgálat igazgatója, a
Horvát Baptista Egyház korábbi elnöke (középen)

és egy héten át segítettek az újjáépítésében. A munka
folyamatos… Számtalan épület összeomlott, köztük
hívő testvérek házai, hét imaház is komolyan
megsérült…
A továbbiakban képes és szöveges beszámolót
közlünk a szeretetszolgálat által rendelkezésünkre
bocsátott anyagból, nem titkoltan azzal a céllal, hogy ha
bárki segítni szeretne, megtalálja a biztos utat.
Az újjáépítés, ahol egyáltalán lehetséges, évekig eltart.
Az a tapasztalatunk, hogy a természeti katasztrófák
után néhány hónappal szinte mindenki megfeledkezik a
bajról, és elapad a segítség.
Számos meghirdetett lehetőség van az adakozásra.
Mi is gyűjtünk, és ahogy most ezt az öt millió forintot, a
jövőben is egyben fogjuk személyesen eljuttatni az
adományokat. Számlaszámunk: Jó Pásztor Alapítvány,
OTP 11742252-20061533, a megjegyzésben rögzítsük:
Horvátországi földrengés. Minden adományt köszönünk
azoknak a nevében, akik mindenüket, vagy majdnem
mindenüket elveszítették.
Ebben a járvány sújtotta világban egyre inkább
szükségünk lesz arra, hogy figyeljünk egymásra, és ha
tudunk, segítsünk.
Minden kedves Olvasónknak az Úr gazdag áldását,
vezetését, gyógyító kegyelmét kívánva,
testvéri üdvözlettel:
Almási Mihály
lelkipásztor
2021. január–március
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Célba ért a Pákozdról indított második
segélyszállítmány Horvátországba

J

anuár 9-én, szombaton
megérkez et t Hor v átorsz ág
földrengés sújtotta területére a
Baptista Szeretetszolgálat második,
a segélyszervezet pákozdi logisztikai
központjából
indított
segélyszállítmánya.
A seg ít ség a „Jó Pá sz tor
A lapít vány” ötmillió forintos
támogatása mellett elsősorban
s á t r a k a t , á r a m f e j l e s z t ő k e t ,
fertőtlenítő és higiéniai szereket,
tartós élelmiszert, ruhaneműt
tartalmazott. A magyar segély
szervezet munkatársai szerszámokat
is v it tek mag u k ka l épü letek
felújításához, hiszen azokat a
házakat, amelyeket a helyi hatóság
erre alkalmasnak ítélt – de megsé
rültek a földrengésben –, a téli

hónapokra lakh atóvá igyekeznek
tenni.
A most helyszínre érkezett
csoport a tervek szerint egy hétig
marad a térségben, folytatja az évek
óta tartó együttműködést a helyi,
hor vát segély mu n ká sok ka l,
s e g é d ke z i k a l e g s ü r g e t ő b b
helyreá llítási munká latokban,
adományokat oszt, felmérést végez
és kidolgozza, megteremti a tartós
segélyezés további feltételeit, rész
ben egy helyi, petrinjai logisztikai
bázis működtetésével.
Az adománygyűjtés folytatódik a
Baptista Szeretetszolgálat 1355-ös
segélyvonalán, a segélyszervezet
honlapján
található
bankszámlaszám segítségével,

Egy a sok rom közül

illet ve ug yanott online
adományozással annak érdekében,
ho g y röv ide s en ön ként e s e k
csoportjával egy újabb szállítmányt
indíthasson útjára az idén 25 éves,
negyedszázada Velencén alapított
segélyszervezet. A történtekről
rövidesen helyszíni riportban is
beszámolunk.
(Tihanyi Tamás)

H ÁBO R Ú É S FÖ LD R E NG É S U TÁN ,
A C SAPÁ S O K FÖ LDJ É N
– helyszíni riport Horvátországból –

A Baptista Szeretetszolgálat csoportja egy hétig dolgozott
a horvátországi földrengés helyszínén, segédkezett a helyreállítási
munkálatokban, adományokat osztott, felmérést végzett,
hogy megteremtse a tartós segélyezés feltételeit egy petrinjai bázis
működtetésével és fejlesztésével. Az alábbiakban Tihanyi Tamás
kommunikációs munkatárs beszámolóját közöljük.

T

ábori ágyban fekszem, hősugárzó
küzd a hideggel, kint esik a hó.
Morajlást hallok, ropog körülöttem
a ház, inog az ágy.
Sok földrengést átéltünk, amióta
megérkeztünk Horvátországba, de
ez a legnagyobb: később megtudjuk,
4,9-es erejű.
A Baptista Szeretetszolgálat
nemz etközi csapatának tagjaként
dolgozom, ketten jöttünk Magyar
országról, hozzánk egy amerikai és
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három vajdasági önkéntes csatla
kozott.
Reggel útnak indulunk, aztán
megállunk, hogy lefényképezzek
egy házat, a szétnyílt fal mögött
még ott sorakoznak a vállfákon az
ingek. Egy férfi jön, arca nyúzott,
azt mondja, adhatnánk a képért
ötven eurót. Aztán elvigyorodik, s
hozzáteszi, csak viccelt, majd útba
igazít, hol tegyük le a segélycsoma
gokat. Hajtunk tovább.

A templomok is súlyosan károsodtak

„Húsz másodpercig tartott az egész,
de időtlen időnek éreztem, soha nem féltem annyira,
még a háborúban sem…”
– Ágyban feküdtünk a férjemmel,
amikor megremegett a föld. Nem
ijedtünk meg, de fél óra múlva
megint jött egy – emlékezik Ljubica
Stekovity. – Mivel a ház emelete
fából készült, úgy éreztük, egy erdő
dől össze körülöttünk. Mintha
rönkök gurultak volna lefelé. Akkor
már nagyon megijedtünk, hogy mi
történhet még? Lecsúsztak a
cserepek, a kémény kifordult a
helyéből, megjavítottuk, amit
lehetett. Másnap épp takarítottam,
amikor ismét megremegett a föld.
Nem tudtam, rohanja k, vag y
maradjak? Húsz másodpercig tartott
az egész, de időtlen időnek éreztem,
még soha nem féltem annyira, a
háborúban sem. Apám rokkant, nem
tud járni, csak ült a szoba közepén.
Felkaptam a székkel együtt, úgy
vittem kifelé. A nővérem után
kiáltottam, s azt láttam, hogy a
körülöttünk lévő három-négy ház
eltűnik a porfelhőben. Rohantam az
úton, akkor már mindenki menekült.
Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy
m e gő r i z t e a z é l e t ü n ke t é s
v iszonylagos biztonságban
érezhetjük magunkat.
Ahol Stekovityék laknak Banska
Grabovacban, a rokonság négy
házából három megrongálódott,
azóta együtt laknak abban az egyben.
– Ny ugodtan reggeliztün k,
amikor a rádióban elhangzott,
földrengés van, de ne aggódjunk.
Abban a pillanatban megrázkódott
minden és nagyon megijedtünk,
feldolgozhatatlan érzés volt –
m o n d j a M a r a S t e ko v i t y. –
Elindultam az ajtó felé, de úgy
éreztem, nem tudom elérni a
kilincset. Jó ideig kint voltunk, aztán
amikor úgy éreztük, véget ért a
rengés, visszam er észkedtünk és
láttuk, hogy minden a földön van.
Édesapám megnézte a sarkokat, a
falakat, azt mondta, nem vészes, de

aztán a szakemberek megálla
pították, hogy lakh atatlan. Nem
tudjuk, mit hoz a jövő, de van hol
ennünk, aludnunk, melegednünk.
Mara hozzáteszi, a szeren
csétlenségben megmutatk ozott,
milyen sok a jó ember. Jöttek
Z ág r ábból, D ubrov 
n i kból é s
Csáktornyáról, de Magyarországról,
Ausztriából, még Törökországból is.
Stekovityék horvátországi szerbek,
őseik több száz éve a török elől
menekültek erre a vidékre. Aztán
Jugoszlávia széthullásának kezdetén,
1991-ben szerb ellenőrzés alá került a
terület, amelynek hor vát
szuverenitását 1995-ben állította
vissza az Ante Gotovina vezette
Oluja fedőnevű hadművelet. Jártam
akkor Petrinjában, az Eduardo
Floressel írt köny vünkben íg y
Glinában hatan haltak meg és jelentős
károk keletkeztek, de a gyermeki lélek
könnyen túlteszi magát a legnagyobb
nehézségeken is
Fotó: Tihanyi Tamás
(Fejér Megyei Hírlap)

rögzítettük a látottakat: „Petrinjában
tanúi lehettünk végtelennek tűnő
traktorok, utánfutók és eg yéb
alkalmatosságok hosszú sorának,
kifelé igyekeztek a városból. Petrinja
halott.” A szerbek Koszovóba akarták
telepíteni nemzettársaikat, ők
azonban inkább a Vajdaságba
mentek, így tettek Stekovityék is,
aztán hét évig tartott a jogi huzavona,
m i re v i s sz a kapt á k el h ag yot t
ingatlanjaikat.
Marának megemlítem, hog y
látjuk a házakon a lövésnyomokat.
Szinte könnyebb volt akkor, mint
most – jelenti ki. – Ez szerbek lakta
vidék, és amíg nem kellett mennünk,
megvoltunk a mi külön falvainkban.
Hála Istennek, már újra itthon
vagyunk, a szívünk idenőtt ehhez a
vidékhez. Mi 1997-ben jöttünk
vissza.
Ez Horvátország legszegényebb
vidéke. Az elmenekült szerbek közül
zömmel csak az idősebbek tértek
haza, ezért a falvak eltartó képessége
csekély, turista pedig ide csak
véletlenül téved.
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MEGHATÓ KÉPEK ÉS SEGÍTŐK
Grabovacban még ott lógtak az ingek
a vállfákon
Fotó: Tihanyi Tamás (Fejér Megyei Hírlap)

„Nem tudom elképzelni, mi vár rám”
Tovább megyünk, Graberje mel
lett az erdőszélen még mindig
aknákra figyelmeztető táblák
mellett haladunk el, Gorában
leomlott a templom tornya és
teteje. Kriz-ben először Pejakovity
Damirral találkozunk.
– Dolgoztam, amikor az egész
üzem megremegett, eltörtek a
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csövek, spiccelt a víz, rettenetes
volt. Ezt otthon a feleségem és a
lányom élte át, a kémény ledőlt,
széttörte a cserepeket, befolyt a
víz, a tető is megsérült. A szek
rényből kiesett a tévé, minden
összetört, csak két pohár és
három tányér maradt az egész
házban. Hálásak vagyunk azok

nak, akik kérés nélkül segítenek.
Az biztos, hogy amint lehet, én is
adok másoknak.
Ivo Rajan négy évig harcolt a
honvédő háborúban.
– Katasztrófa volt, amit átéltünk,
a háború alatt a házam fele odalett.
Amikor visszajöttünk, felújítottuk,

de most minden ismét
használhatatlanná vált. Az
első rengéskor csak a csere
pek hullottak le, akkor azt
mindjárt visszaraktuk. De
a máso d ik már 6,3-as
erősségű volt, minden
bútorunk összetört, nem
maradt semmi épségben.
Három napig az autóban
fagyoskodtunk, most az
istállónak azt a részét
tudjuk használni, ahová
betet tem eg y ká lyhát.
Azokat az ágyakat szedtem
elő, amiket a háborúban is használ
tunk. A vérünkbe égett, ami a harcok
alatt történt, minden pillanatára
emlékszem. Vérrel és verejtékkel
újítottuk fel a házat, nem gondoltam,
hogy még egyszer elveszítem minde

megtudjuk, hogy ez teljesen
jellemző az egész vidékre, a
h á b or ú b a n me g s ér ü lt
házak nagy része rosszul
lett újjáépítve.
A földrengések alatt a
petrinjai körzetben mintegy
30 ezer ház sérült meg, ott
jártunkig 14 ezer 500-at
már át vizs
g áltak, 5500
piros papírt kapott, azaz
lak hatatlannak ny ilvá
Stratégiai megbeszélés
nították,
8800 pedig sárga
magyar és horvát baptista
vagy
zöld
besorolású, javít
szeretetszolgálati vezetők
ható állapotúnak bizonyult.
nemet. Elvesztettem a reményemet, A legrosszabb nem Petrinjában,
75 éves vag yok, nem t udom Grabovacban vagy Krizben történt.
Glinában a pusztítás megdöbbentő
elképzelni, mi vár rám.
Házának a felső szintjét lőtték képe fogad, a hét áldozat közül hatan
szét, az lett felújítva, de nem jól, és ott haltak meg.
(Tihanyi Tamás)
most szétcsúszott az egész. Később

Dr. Lehoczky Dezső

1927–2020

ORVOSNAK LENNI HIVATÁS
ÉS SZOLGÁLAT

Dr. Lehoczky Dezső belgyógyász professzor vallomása

Lehoczky Dezső testvért életének 94. évében
szólította haza az Úr. Temetésére 2021. január 8-án
került sor a budai farkasréti temetőben. Az alábbi
cikkel, önvallomásával emlékezünk rá.
***
„Régóta ismerem a halk szavú, meg fontolt,
mindenkin segítő professzort. Rendelőjében a falusi
nénikéktől a miniszterekig sokan meg fordulnak.
Soha nem fogad el „hálapénzt”, de mindig segít. A
Mag yar Be lg yóg yá sz Társ a s ág főt it kára ,
szakfolyóiratok szerkesztője, több fontos kitüntetés
birtokosa…”		
(A. M.)

GYÖKEREK
A legkorábbi emlékeim a gyülekezethez kapcsolódnak.
A karácsonyi gyertyák fényessége, a gyermeknapok,
anyák napja, versmondások, később a vasárnapi iskola,
nagy kirándulásokon játékok, melyek a bibliai történeteket
elevenítették fel: a frigyláda hordozása Jerikó falai körül:
győzelem! Isten nagyságának láttatása a vasárnapi iskolai
tanítók által. Az öntudatosulás évei során ez a kapcsolat
mélyült és átalakult. Az anyai nagyszülők és az apai
nagyanya a Soltvadkerti Baptista Gyülekezet első tagjai
között (1892-98) voltak. A nagyanyák sokszor elmondták
megtérésük történetét. Döntésük szilárdságát és hitük
elmélyülését tükrözte, hogy az akkori faluközösség zárt
és szigorú (bár formális) vallási hovatartozási (keretei)
közepette – a családból való kitagadást is vállalva – lettek
és maradtak a gyülekezet tagjai.
A gyülekezet e hőskori gyors növekedésének történeteit
hallva, de azóta is, mindenkor nagyon érdekelt megérteni
a megtérés élményét: mikor, mitől függően, ki számára
jön létre, adatik ennek a nagy elhatározást, életirányváltozást szülő élménye. Később természetesen
megismertem a bibliai választ. De a „megtérés misz
tériuma” azóta is csodálattal tölt el.
2021. január–március
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Anyai nagyapám 1893-tól – a századfordulóra több
mint száz tagúra növekvő – gyülekezet egyik vezetője
volt. Később, 1912-től az „el nem ismert szövetség”
misszióbizottságának és több operatív testületének
tagjaként országos tevékenységben is részt vett, majd az
1920-as egyesülési konferencián a Magyarországi
Baptisták szövetségének országos bizottságaiba is
beválasztották.
Ebből az időből történeteket hallottunk Meyer
Henrikről és feleségéről; Schimmert dr-ról (néhai
Szentágothai János professzor édesapja), aki orvosként és
hittestvérként többször vendég a nagyszülői házban.
Személyes emlékem dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor (a
budapesti Pázmány Péter Tudománye gyet em en)
gyülekezeti látogatása, akitől már középiskolás koromban
hallhattam a nagyszalontai hívő közösség múltszázadvégi
megalakulásáról, életéről, a „parasztprófétákról”. Évekkel
később orvosegyetemi hallgatóként néhányszor részt
vehettem abban az ifjúsági csoportban, amely a
professzor budai házában jött össze baráti, bibliai
beszélgetésre, s imádkozásra.
A gyülekezeti vasárnapi iskolai hátterű családi nevelés
során kifejlesztett puritán szigor egyrészt elsősorban
belső erkölcsi tartalomm á vált, és mindig uralkodó
maradt életem során, másrészt teljes nyitottságot
jelentett minden keresztyén/keresztény (e különbség
jelentőségét az elemi iskolában csak nehezen értettem
meg) motivációjú emberi megnyilvánulás befogadására
és gyakorlására. Az isteni szeretet továbbadásának élet
formává válására törekvés korán érthetővé, elfogad
hatóvá vált számomra.
Elemi és középiskolában Ágostai hitvallású Evan
gélikus rendszeres hitoktatásban vetem részt. A kiskun
halasi Szilády Áron Református Gimnáziumban pedig
protestáns egyháztörténelmet is tanultam. Évek során
hat protestáns lelkész hitoktatóm volt, akik ismerték
kötődéseimet, de csak ketten erőltették az ősi egyházhoz
való szorosabb kapcsolódást.
De a gyülekezeti vasárnapi iskolai tanítás bizonyult a
leghatásosabbnak a serdülőkor után is. Ez segített hitbeli
meggyőződésem kialakításában, és elmélyítésében.
Ezért, elsősorban édesanyámon kívül: hálás szívvel
gondolok ma is vasárnapi iskolai tanítóimra, akik
életükkel és szavaikkal megtanítottak engem úgy
tekinteni az Isten Igéjét, mint minden bölcsesség
forrását, mint az élet legszilárdabb alapját.
Orvosegyetemre, Budapestre kerülve (1947. szeptem
ber) az Újpesti Baptista Gyülekezethez csatlakoztam,
ahol akkor dr. Haraszti Sándor volt a lelkipásztor. Itt
általános iskolás felsőosztályos g yermekek és
középiskolások rendszeres hitoktatását végeztem két
éven át. Ezen „tanítva-tanulás” a bibliai ismeretek
gyarapításának és a hitbeli elmélyülésnek sajátos és
emlékezetes időszaka életemnek. Akkor is ezek az
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emlékek és kapcsolódó gondolatok idéződtek fel bennem,
amikor a parlament kupolatermében (1985. július 1-jén)
átvehettem az egyetemi tanári kinevezési okmányt.
Ennek a bibliai erkölcsi alapozásnak és később e
forrásból történő erőgyűjtésnek tulajdonítható, hogy az
egyetemi tanulmányok, majd az orvosegyetemi
pályafutás során, a vallás- és kultúraellenes, erőszakos
ideológiai nyomás nem sodort el, s távol tudtam maradni
minden politikai részvételtől. Ez a forrás segített orvosi
hivatástudatom és a keresztyéni szeretetszolgálat
kialakításában, fejlesztésében, továbbá gyakorlásában.
ORVOSSÁ VÁLÁS ÉS TEVÉKENYSÉG
A középiskolai tanulmányok során érdeklődésem
elsősorban a természettudományokra irányult. Az utolsó
gimnáziumi években matematikából és fizikából
szaktanárok ajánlására gyengébb iskolatársak korre
petálására is rendszeresen megkértek. Ezért ilyen
vonalon készültem továbbtanulni.
De közbeszólt egy drámai kezdetű betegség, melynek
már gyermekkoromban is ismertem fiatal halálos
áldozatait. Betegségem okozta katarzis eredményezte a
döntést: Hivatásvállalás, szolgálat egész életen át,
szenvedő emberekért. Ez az elhatározás nem lelkes
rajongás eredménye volt, hanem kötelesség-szolgálat
vállalás. Ezek motiválták hivatástudatom kialakulását,
elmélyülését. Mindenesetre a döntés után, óta, a
célkitűzés egyértelművé vált. Ez az elhivatástudat
mindenkor átsegített életem kritikus nehézségein,
megvilágítva az utat, jelezve a helyes irányt.
Az orvosegyetemi felvételi vizsga máig is jelzésértékű
momentuma: az egyik vizsgafeladat volt a „különböző
korok eszményei” témájú esszé megírása. Néhány héttel
korábban egy dömsödi ifjúsági konferencián Cserhalmi
Imre lelkipásztor tartott bibliai ihletésű előadást e
témakörben. Memoriter leírtam a beszédet. Közel 40 év
múlva köszöntem meg ezt a „segítséget”, válaszolva
egyetemi tanári kinevezésem alkalmával tőle kapott
üdvözölő soraira.
Az orvoslást, gyógyító-orvosi tevékenységet úgy
tekintem, mint az embert, emberiséget szolgáló hivatást.
A modern gyógyítás körülményei, a team-ek (munka
csoportok) szerepének (pl. a szerv-transzplantációkban)
fontossága ellenére a beteg és az orvos személyes
kapcsolata elengedhetetlen a gyógyítás minden
fázisában. Az orvos feladata a beteg ember megértése,
szeretetből fakadó szolgálata a gyógyítás különböző
eszközeivel. Mindig szavakkal is, olykor „csak” szavakkal,
s ilyenkor ez a legfontosabb eszköz.
A beteg és az orvos személyes kapcsolatában az
eg y üt t ér z é s a g yóg y ít á s m i nden f á z i s ába n
elengedhetetlen – s ez elsősorban szavak segítségével
közvetíthető – tehát a „szavak” ebben a kapcsolat
rendszerben is nagyon felértékelődnek.

A KUTATÓMUNKA ÖRÖMEI
A Budapesti Orvostudományi Egyetem elvégzését követő
12 éves kórházi belorvosi gyakorlat után 1965-től
dolgozom az Orvostudományi Egyetem egyik belgyó
gyászati klinikáján.
A dolgozó orvos feladata háromirányú: legfontosabb
a gyógyító tevékenység; második az oktatás: orvosképzés
és továbbképzés; harmadik a tudom ányos (kutató)
tevékenység. Ez utóbbi területen is különleges
élményeim voltak, vannak.
Az emberi szervezet működésében szereplő törvény
szerűségek nagyszerű összehangoltságnak megismerése
és új, eddig nem ismert összefüggések felismerése,
egyrészt a felfedezés csodálatos örömével tölt el,
másrészt e szabályozó végtelen örök rend egy picinyke
törvényének felismerésekor alázatos szerénység vesz
rajtunk erőt. Nagyon kicsinek látjuk ismereteink és
tudásunk terjedelmét, és annál nagyobb csodálkozás
fog el az Alkotó végtelen rendezői bölcsessége iránt.
Ilyen irányú tevékenységemet jelzi több, mint 120
dolgozat megjelenése hazai és külföldi tudományos
folyóiratokban.
Az 1976–77-es akadémiai évben a világ egyik
leghíresebb intézetében dolgozhattam és tanulhattam.
Manchesterben, Angliában. Itt a vérsejtek képző
désének szabályozására vonatkozó vizsgálatokat
végeztünk, és a rosszindulatú vérsejtbetegségek
gyógyításának módszereit tanulmányoztam.
Egy hazai kutatócsoport tagjaként (1958-tól) évti
zedeken át részt vehettem a vérsejtképzés működésében
fontos hatású, egyik szabályozótényező szerepének és
az emberi szer vezetben történő működésének
vizsgálatában. Az eredeti felismerés után 36 évvel jött el
az ideje, amerikai, francia és japán tudósok további
kutatómunkájának eredményeként, hogy e fontos
szabályzótényező gyógyszerként használható lesz
bizonyos típusú vérzékenységgel járó betegségek
gyógyításában.
CSALÁDI HÁTTÉR
Legszűkebb családom türelmes együttműködéssel
viselte, viseli a sok időt és energiát lekötő orvosi
gyógyító és tudományos kutatói, továbbá szervezői
tevékenységet. Feleségem ugyancsak gyülekezeti
h át t ér rel (Újp e s t i B apt i s t a Gy ü lekez e t)
gyermekorvosként dolgozott, és a felelősséggel végzett
c s a l ád i , g yer mek ne velé s i fel ad at a i mel le t t
közreműködött az én munkámban is.
Három gyermekünk közül ketten terveinktől és
t a n ác s ol á s u n k t ól e lt érő en , de örömü n k re ,
elhatározásuk alapján, ugyancsak gyógyító orvosként
tevékenykednek, a szülőkével hasonló területeken.
Két leányunk családjában 3-3 unoka van. Kölcsönös
örömünkre gyakoriak az együttlétek.

MEGBÍZATÁSOK
Gyógyító orvosi és egyéb tevékenységeim során is a
„szolgálatban gondolkodást és tevékenykedést” tartottam
mindenkor szem előtt (és nem pozíciók megcélzását), s
ehhez társult a kemény munka és kitartás. S nem maradt
el a jutalom sem: amely elsősorban különböző
megbízatásokban nyilvánult meg. Újabb, szélesebb körű
tevékenységekre nyitva lehetőséget.
Az egymást követő egyetemi grádusok sorának végén
az egyetemi tanári megbízatást már említettem. 1962-től
vagyok a Magyar Belorvosi Archivum c. orvosi folyóirat
felelős szerkesztője, (a lapborítója azóta „habán”-kék
színeket idéz). A Magyar Belgyógyász Társaság főtitkára,
majd alelnökeként (1966-1995) 8, részben nemzetközi
orvos kongresszus szervezését is végeztem. (E
kongresszusok műsorfüzetének borítólapja a Keresztény
orvosok IV. Nemzetközi Kongresszus /4th International
Congress of Christian Physicians, melyen részt vehettem
Torontóban 1972-ben/ műsorfüzetének formáját
jelenítette meg.) Számos hazai és nemzetközi
orvostudományi társaság és testületi tagság, illetve
tisztségviselés szerepelnek még a bizalmi listán.
A kitüntetések sorában szerepel: A Semmelweis
Orvostudományi Egyetem „Kiváló Oktatója” kitüntetés
és emlékplakett, az „Orvosi Hetilap Markusovszky Díj”,
továbbá az „1996 évi Haematológiai Nagydíj” és
emlékplakett.
Megtiszteltetés és az előlegezett bizalom jele volt
számomra a meghívás a Magyar Baptista Egyház
Szövetségi tanácsától a Tanügyi Bizottság (TB)
munkájában való részvételre (1992. júliustól). E bizottság
titkáraként közreműködtem a TB „Szervezeti és működési
rendjé”-nek kidolgozásában, melynek elfogadott szövege a
Szolgatársban nyomtatásban is megjelent. A felsőoktatási
képzés szervezeti működésének 1990-ben megindult a
fokozatos változás az 1993. LXXX. törvényben
fogalmazódott meg. E törvény szellemével egybehangolt
szervezeti és működési szabályzatok kidolgozása során
személyes feladatként kaptam elkészíteni „Baptista
Teológiai Akadémia Tanulmányi és Vizsgaszabályzatá”-t,
mely az 1995/96. tanévtől érvényes.
…
Gyógyító orvosi tevékenységemben mindenkor a
szolgálat volt a célkitűzésem. Ennek maradéktalan
teljesítése nem mindig és nem minden tevékenységben
sikerült. De Isten ereje, belső sugalmazása mindenkor
segített a célkitűzés látásában.
Az életpályára visszatekintve: a hat orvosegyetemi és
43 éven át a gyógyító orvosi hivatás gyakorlása,
kutatómunkában és új orvosnemzedékek nevelésében
való részvétel állandóan öröm forrása volt, s hitem szerint
ez kegyelemből adatott.
(Jubileumi évkönyv, Szerk.: Dr. Almási Mihály, Szigetszentmiklós,
1996., 99-103. old.)
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400 éves anabaptista jubileum – Bethlen Gábor

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
négyszáz évvel ezelőtt 1621-ben
telepítette le az országról-országra
menekülő anabaptistákat Alvinc
ban. Zágoni Jenő testvér, a Baptista
Levéltár korábbi vezetője szív
ügyének tekintette a kordokumen
tumok megmentését, restaulását,
kiadását.

Anabaptista kódex címoldala,
Michael Schreiner történelmi műve

Neki köszönhető, hogy 2003-ban
a Baptista Levéltár kiadásában, az ő
gondozásában és szerkesztésében
megjelent a „Bethlen Gábor és a
baptisták” c. kötet, amelynek alcíme:
Alvinci kéziratok 1623-1644”
A menekülő csoport eg yik
vezetője Werner Jakab hihetetlen
precizitással naplószerűen írta meg
a történetet. A könyv az eredeti

10

T

2021. január–március

restaurált kötet faximile változata,
valamint német és magyar fordítása.
A követ kezőkben – m integ y
bep illantás jelleggel – közlünk
belőle néhány részletet, valamint a
díszes kötet könyvborítóit.
*
Az Úr 1620. évében, szeptember
26. napján egy úr, Simon Péchy
erdélyi kancellár a morvaországi
Neumüllbe, a mi háztartásunkba
jött. A magyar királyi fenséget és
Erdélyi fejedelmet képviseli, aki azt
kívánja, hogy öregjeink küldjenek
néhány jó gyakorlattal rendelkező
kézművest Erdélybe, hogy ott letele
pedjenek. A kancellár maga is nagy
hozzájárulással támogatja népünk
beteljesedését birtokaira. Atyailag
megadnak minden szabadságot, és a
legnagyobb védelemben részesí
tenek bennünket.
Mivel természetesen nehéz a
megszokottból szokatlanba, külö
nösen idegen országba indulni,
senki sem szívesen teszi meg. Leg
inkább öregjeink szeretnék, hogy
egyszer ennél a kancellárnál barát
ságban letelepedjünk, hogy ismét
otthonunk legyen, ezért a királyi
fenséghez fordulnak.
Hamarosan úgy adódott, hogy az
ország más lakosaival együtt az Úr
teljes közössége nagy menekülésre
kényszerült, és súlyos károkat szen
vedett a háborús betörések miatt,

így a népünk nagy részének ottho
naiban, másoknak kastélyokban és
várakban kellett nagy aggodalmak
közt időzniük.
Mi viszont, a közösség másik fele,
az említett 1620. év decemberének
28. napján elköltöztünk gyerme
keinkkel és asszonyainkkal szeretett
testvéreinkhez, akik a Morvánál
laktak. Különösen Wesselen, Neu
dorfban és Prolzkán nem voltunk
soká ig biztonságba n. Éhez ve
Ószombatra (Sobotiste), Magyar
országra tértünk ki, és a mieink egy
nagy tömegben három hétig tábo
roztak ott.
Aztán a háború ott is elért minket,
ezért Ószombaton sem marad
hattunk tovább. Így útra kelt a mi
hűséges, szeretett testvérünk, Uhl
Jausl, Isten közösségének legöre
gebbje vezetésével az egész ószom
bati nép 1621. január 18-án, és velük
még néhányan a közösség öregjei
közül, akik két háborút megértek.
A Wesselnél egymás mellett mentek,
hog y a nőkkel és g yerekekkel
megmeneküljenek, nem tudván,
hogy ennyi szegénnyel hová kellene
fordulni a bajban.
Aztán jött a téli hideg, a gyer
mekek nagy része megbetegedett, és
az utazást le kellett rövidíteni. Ezért
a nép egy részével a testvérek Vagyóc
lakosai felé fordultak, a másik fele
Tőre, Gostalän és Schächtz felé a
Nádasdiak és Humeney birtokára
igyekezett, ahol tizenegy hétre ott
rekedtünk.

Bethlen Gábor bronz dombormű a Baptista
Miléniumi emlékparkban, Bánkúti István
szobrászművész alkotása
(Dr. A.M. Ezredfordulók, Album, 2. sz. fotó)
Anabaptista kerámia, ónfedelű tartó
(Dr. A.M. Ezredfordulók, Album, 62 kép)

Ebben az időben érkezett a
nagyszombati királyi mandátum
ennek a környéknek néhány urához,
hogy minket, testvéreket bármilyen
hátrány nélkül kell elszállásolniuk, és
ahová mi az országban érkezünk, ott
hűen gondoskodniuk kell rólunk. Ez
okozta, hogy a királyi óhaj remé
nyében előbb a newmülli kancellár
által értesültünk arról, hogy most
engedélyezték érkezésünket, és már
ugyanabban az időben várnak is ránk
izgatottan. Erdélybe kellett költöz
nünk.
Az idősek ez alkalommal jóvá
hagyták, és néhány embert akartak
küldeni, hogy nézzék meg a vidéket,
és azonnal megparancsolták néhány
testvérnek, hogy utazzanak oda.

Azonban egy székelyföldi úr, név
szerint Béldi Kelemen (akkoriban
ármádia óbester) kapott egy királyi
parancsot, hogy azokat a testvéreket,
akik Mor vaországból Mag yar
országba menekülnek asszonyaikkal,
gyermekeikkel és azzal, amijük van,
szálláshelyeikről gyűjtse össze, és
kísérettel küldje Erdélybe. Megpa
rancsolták, hogy a legnagyobb igye
kezet mellett erős védelem alatt hűen
kísérjenek minket.
Tehát ez az ember küldött egy
kapitányt száz emberrel Wäldiovizba,
az említett 1621. évben április
elsején. Magukkal vitték Conrath
Hiertzl goblinzi családőt néhány
emberrel, és Schächtiz felé vezették
őket. Másnap három kapitány jött a
Schächtizi várba királyi levéllel.
Ebben a levélben a szabadság nyolc
különböző német cikkelye olvasható,

a melyeket majd Erdélyben
élvezhetünk. Ezért a kapitány nem
várt a válaszunkra, hogy akarunk-e
költözni vagy sem, magához vett
nyolcvanöt lelket, Franz Walter
testvérrel, dämerschizi igehirdetővel
az említett Conrath Hiertzl család
fővel együtt. Hetven lovas és gyalogos
kísérővel, 18 szekéren vitték el őket
1621. április 2-án.
Április 10. napján a már említett
kapitány ismét Schächtizbe ment, és
magához vette a dämerschizi
pincemestert, Hanns Jacob Höglent,
majdnem száz emberrel, és egy
kísérettel az előzők után vezetett
minket. Tehát mi százhuszonhatan
az említett év májusának 22. napján
Erdélybe, Tövisre érkeztünk.
Május 23-án kora reggel három
részre osztottak bennünket. Franz
Walter testvér és Conrath Hiertzlen
49 fővel Péchy Simon kancellár
radnóti birtokára, B. Hanns Jacob
Högler 88 fővel a Fehérvári grófságra,
Hanns Frey, illetve Lochmiller
Riemer, a családfő segédje 49 fővel
Béldi Kelemenhez Székelyföldre,
Bodolára mentek…
Tehát Isten kegyelemből adta meg
nekünk, hogy 1621. augusztus 31-én
Alvincre kerültünk, ahol örömmel
összejöttünk, és ezért hálás szívvel
mondtunk köszönetet Neki.

Hogyan rendelkezhet adója 1+1%-áról?
8 A
 z Adó 1+1% felajánlásáról az új online felületen, vagy a 20SZJA EGYSZA lapján illetve az erre a célra

kialakított – a nav.gov.hu honlapján – nyomtatványkitöltő program segítségével az 20EGYSZA jelű
nyomtatványon ügyfélkapun keresztül is rendelkezhet.
8 A
 z adó 1+1% felajánlásáról a rendelkező nyilatkozatot 2021. május 20-ig kell elektronikusan vagy postán
megküldenie a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár külön.
8 R
 endelkezése csak akkor lesz érvényes, ha adóját befizette és nincs adótartozása.
8 A
 mennyiben 2020. évben benyújtott személyi jövedelemadó bevallásnál rendelkezett 1+1% felajánlásáról,
annak határozatlan ideig, illetve visszavonásig érvényes a kedvezményezése. Nem szükséges újra benyújtani
az EGYSZA nyomtatványt.  

A JÓ PÁSZTOR Alapítvány adószáma: 18696619-1-13
A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány adószáma: 19175955-1-13
Mindkét alapítvány jogosult arra, hogy fogadja a befizetett adó 1%-át.
2021. január–március
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Olvasóink írják
Tisztelt Jó Pásztor Szerkesztőség!
Szeretném először is az Úrnak
kifejezni hálámat, aki ihlette és
lehetővé tette Urbán Enikő: „Jó
reggelt!” című énekeskönyv kiada
tását. Nagy örömömre szolgált, hogy
az Alapítvány felvállalta a kiadási- és
könyvterjesztési költségeket, amit
ezúton szeretnék megköszönni.
Már a Tahi Tini táborok ideje alatt is
sokszor megc sodáltam ezeket a
szép, Istent dicsőítő énekeket, ezért
szeretnék köszönetet nyilvánítani a
szerzőnek is elsősorban azért, hogy
közkinccsé tette a kompozícióit,
valamint áldozatos munkájáért,
hogy kotta formában eljuthattak
hozzánk művei zongorakísérettel
együtt. Az énekeket több okból
kifolyólag különösen nagy kincsnek
tekintem:
1. Saját tapasztalatból tudom,
mekkora kihívás énekeskönyvet
szerkeszteni, akár csak egy éneket
hangról hangra a megfelelő rit
mussal, szövegel, zongorakísérettel
lejegyezni. A könyv értékét tovább
emeli, hogy az énekek evangélium
tartalmú, eredeti költem ények,
amelyek magyar nyelven íródtak,
nem más nyelvből lettek lefordítva!
2. A szövegek az emberi lélek külön
böző élethelyzetében való Isten felé
fordulást többféle módon tárja
elénk: dicsőítő, hálaadó, kérő,
valamint hitvalló imádság formá
jában. Különösen most, a világ
járvány idején szükség van rá, hogy
örömmel megvalljuk a gondviselő
Atyánkra való utaltságunkat.
Legyenek ezek az énekek bátorí
tásul mindannyiunk számára a hit
útján való járásra!
3. Enikő művei esztétikai, művészi
élményt jelentenek, megfelelnek az
évszázadok óta őrzött és előírt
követelménynek, hogy a zene és a
szöveg harmonizáljon egymással,
vagyis a szöveg tartalmát külön
böző zenei eszközök, technikák
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segítségével juttassák kifejezésre,
valamint hogy a szöveg prozódiája
megegyezzen a zene ritmikájával,
hangsúlyaival. Mindezek megvaló
sulnak ezekben a kompozíciókban,
ami megkönnyíti az énekekre való
ráhangolódást mind a könnyű,
illetve a klasszikus zenekedvelők
számára.
4. Az énekek kíséretei ösztönzőek
mind a hivatásos, mind a zongorát
kedvelők számára egyaránt, hogy a
zongorista gyakoroljon. Ugyan
akkor zenei képességfejlesztés is,
hogy zenei talentumunkat arra
használjuk fel, amire kaptuk: hogy
Isten neve felmagasztaltasson
közöttünk már itt a földön is.
Kívánom, hogy az énekeskönyv
legyen mindannyiunk számára
eszköz abban, hogy betöltsük általa
küldetésünket, hogy áldjuk és
magasztaljuk mennyei Urunkat,
Jézus Krisztust!
Tisztelettel és köszönettel:
Papp Szilvia (Bp.)
***

Köszönöm a Jó Pásztor c. lapot. Az
elmúlt évben sok nyomorúságban
volt részünk. Feleségem és én is
kétszer voltunk kórházban, műtétek…
Engem baleset ért. Jelenleg is a
mankóval, a kis kapuig ér a világ. De
hála Istennek a megtartásért!
Családommal együtt ott voltunk a
pécsi Kodály Közp ontban, mikor
Gerzsenyi Sándor testvérnek átadták
a Spurgeon-díjat. Hálás vagyok, hogy
ismerhettem őt.
Köszönet Dr. Sajben Klára testvér
nőnek a rejtvényekért! Hasznos
időtöltés volt Ezékiel könyvének
áttanulmányozása a megfejtésért.
(ZB – Pécs-Hird)
***
Drága Testvéreim!
Nagyon köszönjük az egész évi
munkát, amit végeznek, hogy mi

örömmel olvashatjuk a lapot, a sok
szép verset, és rejtvényt fejthetünk.
Köszönjük az énekeket is. Hálásak
vagyunk mindezért a jó Istennek, és
a szerkesztő csapatnak is. Legyen
áldás munkájukon!
(VGyné – Kiskőrös)
***

Köszönjük a nívós fejtörő és Bibliaforgató játékokat! Az Úr adjon a
testvéreknek továbbra is jó egész
séget, erőt, békességet és áldást!
Várjuk továbbra is a Jó Pásztor érke
zését valóságosan és átvitt érte
lemben is! Az Úr közel – Jövel Uram
Jézus! 		
(LJ és n. – Bp)
***
Köszönöm, hogy a Jó Pásztor még
ebben a vírusos időszakban is feltölt,
gondolkodtat. A bezártság ellenére a
technika segítségével kinyílik szá
munkra a baptista gyülekezetek
élete. Áldott legyen ezért az Úr!
Kívánok minden olvasónak egy
vírusmentes 2021-et!
(Sz M)
***

Nagyon köszönöm, hogy elküldték
részemre a Jó Pásztor újabb
példányát. A jó Isten vigyázza
életüket!
(KSné – Kiskőrös)
***
Isten oltalmazó szeretetét kérjük a
Szerkesztőség dolgozóira, segítőire
és családtagjaikra.
(BGy és n. – Mezőkövesd)
***

A bibliai gondolatok mellett nagyon
szeretem a Jó Pásztor lapot is.
Köszönöm, hogy megkaphatom és
fejtegethetem is.
(Gyné – Békés)
***
Szeretnék én is hozzájárulni Ger
zsenyi testvér „Karácsonyi versek” c.
emlékkönyvéhez, valamint a „Jó reg
gelt’ énekfüzethez. A Szerkesztőség

minden munkatársának Isten áldá
sát kívánom a következő idézettel:
„A múlt tapasztalatával, a jelen
lehetőségével, és a jövő remény 
Szöveg: Almási Mihályné
ségével induljunk az új évben!”
Szöveg: Almási Mihályné
  
* * * (SR – Komló)
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Testvéri szeretettel:

Pannonhalmi Tibor, Székesfehérvár
   

(Az éneket és a verseket továb 
bítottuk Urbán Enikőnek. 6
–a szerk.)
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www.dralmasimihaly.hu
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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 centenáriumi megemlékezés, stb. A honlapot ajánljuk Olvasóink figyelmébe!
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KVÍZKÉRDÉSEK
PÉLDABESZÉDEK KÖN Y V E
A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2021. március 31.
A helyes válaszok mellé kérjük beküldeni a pontos igehely megjelölést is.
Címünk: Jó Pásztor Szerkesztőség, 1341 Bp., Pf. 171.
A mostani kvízben a Példabeszédek könyvéből vett idézeteket kell
megfelelően kiegészíteni.
1. Készen áll a ló a csata napján, de …
		 a. az Úr az, aki megelevenít
		 b. az Úr adja a győzelmet
		 c.	de a harcos imája hozza meg a
győzelmet
		 d. de jó lovas nélkül mit sem ér
2. Nincs királyuk a sáskáknak …
		 a. mégis mindent elpusztítanak
		 b. mégsem éheznek soha
		 c.	mégis rendezetten vonulnak
mindnyájan
		 d. mégis összetartanak
3. Aki kárt okoz háza népének …
		 a. hétszeresen visszakapja azt
		 b. méltó az ítéletre
		 c. nem méltó a tiszteletre
		 d. szelet örököl
4. A higgadt válasz elhárítja az
indulatot …
		 a. a romlott pedig összetöri a lelket
		 b.	de a bántó beszéd haragot
támaszt
		 c. a bölcsek nyelve pedig gyógyít
		 d.	édes a léleknek, gyógyulás a
testnek
5. Könnyen szerzett vagyon elfogy …
		 a.	de aki keze munkájával gyűjt, az
gyarapodik
		b.	a szorgalmas lelke pedig bővelkedik

		 c. a nincstelentől a barátja is elválik
		d.	a vétkes vagyona pedig az igazra
vár
6. A
 milyen az ecet a fognak és a füst
a szemnek …
		 a. olyan a rest asszony
		 b. olyan a bántás a szívnek
		 c. olyan a rest a megbízóinak
		 d.	olyan a disznók orrában az
aranykarika
7.	Az ostoba füle hallatára ne beszélj,
mert …
		 a. csak megveti okos szavaidat
		 b. ellenedre fordítja szavaidat
		 c. nem tud titkot tartani
		 d. nem hallgat az okos beszédre
8. Többet ér a jó hírnév …
		 a. az ezüstnél és az aranynál
		 b. a megerősített váraknál
		 c. a sok gabonánál és jószágnál
		 d. a nagy gazdagságnál
9. Az embernek az értelme terveli ki
útját, …
		 a. de lába járja végig azt
		 b. de az Úr irányítja járását
		 c. de tetteivel viszi véghez azt
		 d.	de az ostobák tervei romlást
hoznak

10. A bölcsesség házat épített …
		 a. Négy oszlopot faragott hozzá
		 b. Hét oszlopot faragott hozzá
		 c. Tizenkét oszlopot faragott hozzá
		 d. Száz oszlopot faragott hozzá
11. Ha nincsenek barmok, üres a jászol,
de bő a termés, …
		 a. ha sok eső esik
		 b. ha dolgos kezek művelik a földet
		 c. ha erős az ökör
		 d. ha jó magot vetsz
12. Van út, amely az ember előtt
egyenesnek látszik, ..
		 a. de végül a halálba vezet
		 b. de végül mégis kanyargóssá válik
		 c. de a végén járhatatlan lesz
		 d.	de végül a rögös út juttat el a
célhoz
Az előző feladvány helyes megfejtése:
1. c – Pap (Ez 1,3)
2. b – Noé, Dániel és Jób (Ez 14.14)
3. a – Felesége (Ez 24,15-18)
4. d – Megenni (Ez 3,1)
5. b - A nép 1/3-a dögvészben és éhen
pusztul el, 1/3-a fegyvertől esik el, 1/3-a
pedig szétszóratik (Ez 5,12)
6. d – Ember, oroszlán, bika és sas (Ez
1,10)
7. c – Íróeszköz (Ez 9,2)
8. b – Rávésni Jeruzsálem rajzát (Ez 4,1)
9. a – Tírusz királya (Ez 28,12)
10. d – Hússzív (Ez 11,19, Ez 36,26)
11. a – A várostól keletre levő hegy
fölött (Ez 11,23)
12. c – Nem tudott beszélni (Ez 3,26)
13. c – Egyiptom királya (Ez 32,2)
Helyes megejtést küldtek be:
Mészáros Lajos (Albertirsa), Szutor
Józsefné (Bp.) és további 52-en. Lásd a
keresztrejtvény-megfejtők névso
rában a csillaggal jelölt neveket.
Gratulálunk!

A JÓ PÁSZTOR megtalálható az interneten is:

www. jopasztor.baptist.hu
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Az előző feladvány helyes
megfejtése:
NAGY ÖRÖMET HIRDETEK NEKTEK
(Lk 2,10)
Az angyal mondta a pásztoroknak, így
hirdette meg nekik az Úr Jézus
megszületését Betlehem mezején.

KEDVES GYEREKEK!
A mostani feladványban, ha helyesen feleltek a kérdésekre, akkor a jelzett függőleges
sorban találjátok meg a jó megoldást.
Írjátok meg a helyes megfejtést, és hogy hol található a történet a Bibliában.

A helyes megfejtést küldjétek be címünkre:
Jó Pásztor Szerkesztőség, 1431 Budapest, Pf. 171.
A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2021. március 31.
1.
2.

Helyes megfejtést küldtek be:
Molnár Bence (Monor), Ács Emma
Nóra (Veresegyház), Braun Melinda
Debóra (Békés), Tóth Jázmin (Fadd),
Tóth Napsugár (Fadd), Lomjánszki
Anett (Kiskőrös), Nemeshegyi-Horvát
Magdaléna Kinga (Hatvan)
Gratulálunk!

Gerzsenyi Sándor:
Emlékkönyv
Urbán Enikő:
Jó reggel!
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érdeklődni!

10.
11.
12.
1. Itt történt a nyelvek összezavarodása; 2. Egy nagyon híres menyegző helyszíne;
3. Filiszteus óriás volt; 4. Az oroszlánok vermébe vetették;
5. Az ő édesanyja volt Anna; 6. Testvérei nagyon irígyelték, amiért apja
kivételezett vele; 7. Édesanyja egy kosárkában a vízre tette, hogy megmentse
az életét; 8. Ebbe az országba vitték fogságba Izráel népét;
9. Ide való az az asszony, akivel Jézus a kútnál találkozott; 10. Ide valósiak voltak
azok az ördöngösök, akikből Jézus a disznókba űzte a gonosz lelket;
11. Ő szorgoskodott a konyhában, míg testvére Jézust hallgatta;
12. Az Ószövetség utolsó könyve
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KERESZTREJTVÉNY
A megfejtendő igeversrészlet a függőleges
44, vízszintes 45, vízszintes 3 és a függő
leges 24 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. Ádám és Éva harmadik fia 3. A megfejtendő
igevers harmadik része 12. Sámuel próféta apja
14. Hágár fia 15. Éles egynemű betűi 17. Kert betűi
keverve 18. Izráel táborhelye a pusztában, ahol 12
forrás és 70 pálmafa volt 19. A nádas egyik széle!
20. Szópótló szócska 22. Ok! 23. Ilyen lap van az
éttermekben 25. Póni egynemű betűi 26. Saul apja
27. Macska elzavarására használt szó 29. Ország és
nép Egyiptom déli részén, a Biblia együtt említi
Sábával, Egyiptommal és Etiópiával 31. Középkori
pengetős hangszer 32. Ásér egyik fia (1Móz 46) –
ford. 34. Svéd váltópénz 36. A közepét fonja! 37.
Gyerekek kezébe nem való vágóeszközök 40. Női
név, Kosztolányi verset is írt róla 43. A magyar abc
első két betűje 45. A megfejtendő igevers
második része 48. Kettős betű 50. Ábrahám
egyik leszármazottja Midján ágán 1Móz 25) – ford.
51. Abigail apja 53. ÜÁO 55. A-val a végén: növények
kártevője 57. Káleb egyik fia – Kár. ford. 59. Jákób
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és Lea leánya 60. Kinyit 62. Izráel egyik bírája volt
– fordítva, és az első magánhangzón
ékezethiánnyal 63. Nem szelíd 64. Kiütés 66. A
gereblye része! 67. Előd 68. Héber súllyal megadott
pénzegység, a sekel legkisebb váltási egysége 69.
Júda királya volt, a Biblia említi a napóráját 71. A
vas vegyjele 72. Egy kút neve, amit Izsák szolgái
ástak Gerárban 74. Az Úr azt mondta Mózesnek,
hogy erre a hegyre menjen fel és tekintse meg az
Ígéret Földjét 77. Ráhel testvére

Függőleges:
1. Saulék itt is keresték a szamarakat 2. Személyes
névmás 3. Kikötőváros Palesztinában, a Bírák 1.
fejezete is említi 4. ... határidő 5. Felügyelő,
gondnok 6. A gallium vegyjele 7. Lábán szolgálója,
akit leányának, Leának adott, amikor azt férjhez
adta Jákóbhoz 8. Pusztaság neve, ahol a vándorló
izraeliták morgolódni kezdtek, és a húsos fazekak
után kívánkoztak 9. Álmom páratlan betűi 10.
Libahang 11. Sámuel apjának másik felesége 13.
Lóerő 16. Van ilyen szál is 21. Értékcsökkenés –
rövidítve 24. A Megfejtendő igevers negyedik
része 26. A kakaóban van! 28. Lámek felesége
volt 30. Valaminek a belsejébe 33. Ő mondott
példázatot a királyt választó fákról 35. Béna
ember, akit Péter meggyógyított – Kár. ford. 38.
Puskát használ 39. A levegő páratartalmának
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