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EGY KORSZAK ZÁRULT LE
Hetven éve búcsúztattuk dr. Somogyi Imrét

„Ez a koporsó egy korszakot zár le.”
– mondta a Farkasréti temetőben
Dr. Kiss Ferenc Kossuth-díjas
orvosprofesszor, a Szabadegyházak
Szövetségének akkori vezetője.
Somogyi Imre, a lelki életben küzdő
társa volt, és mindketten Jézus
Krisztus követőinek példás életű
vezetői.
Eg y híján száz éve, hog y
Békéscsabán, id. Udvarnoki András
(1922. jan. 6-án) hite vallomására
baptizálta a Bibliához ragaszkodó, a
szilárdan igazságot képv iselő 29
éves, volt római katolikus ferences
szerzetes-jelöltet, immár házas és
családos embert. Ő és személyes
környezete a későbbi években
szinte mind követték az elhunyt
példáját. Ami az ő történetüket
illeti, nem a születésük időpontjával
szerették elmondani, inkább az
újjászületésük pillanatával kezdték.
Somog yi Imre (1894 –1951)
testvér megtérése a történelmi
viharok sodró ereje nyomán egy
vele Szegeden bebör tön zöt t
fogolytársának, Kóródi Dániel
(1881–1957) baptista lelkipásztor
szavai nyomán indult el. Nem csak
szociális elképzeléseiket mondták
el egymásnak, hanem amikor csak
lehetett, megbeszélték Jézus
Krisztusnak az Újszövetségben
megírt szent eszméit is. Sorra került
az ige talán egy közös cellában,
vagy az udvari sétájuk közben.
Somogyi Imre már 1921-ben
elfogadta Jézus Krisztust, aki addig
sem volt előt te i smeret len.
A bemerítése Békéscsabán volt,
1922-ben. Elmondta egyik versét a

Dr. Somogyi Imre
(1894–1951)

gyülekezet előtti bizonyságtétel
keretében: „Üzent az Úr” címen.
(Békehírnök, 1922. jan. 30-i szám,
29. old.) Helyzete okán nem
használhatta szerzőként a teljes
nevét, hanem a latinra fordított
Imre nevét írta alá: „Emericus”.
(Nem az ausztriai szerzetesek adták
neki ezt a nevet.) A békéscsabai
hatalmas érdeklőd éssel kísért
ünnepélyes esemény a hazai
baptista közösség történelmében
korszakot nyitott meg. (Teljesebb
életrajzot a szegedi Tőke Jenő
publikált róla a Szolgatárs 1994.
decemberi száma 50–51. oldalán.)
Ebben az időszakban átfutotta a
hír az egész ország baptista
hívőinek sorait: „Nag y halat
fogtunk!” (Mint Jézus Krisztus
szavai szerint az „emberhalászok”

Lk 5,10.) 1922 őszén jelent meg első
cikke a Békehírnökben: „Mind
azokhoz, akik Jézust követik”.
Iratterjesztő Társulatot szerveztek
a József utcában, Budapesten.
Traktátusokat adtak ki hetenként,
évi 42 alkalommal. Somogyi Imre
ügyvezető páratlan igyekezetével,
mintegy 14 000 darabot ingyenesen
terjesztett. 1922. november 12-én a
gyulai gyülekezetben avatták
lelkipásztorrá („teljes jogú vénné”)
Somogyi Imrét. Nagy reménységgel
tekintettek jövője felé Udvarnoki
András és a környék akkori
igehirdetői, Kovács Mihály, Kóródi
Dániel és mások. 1924-ben az
„Olvasd” ismételt megjelenése
évében Emericus hitvédelmi cikkét
olvashatták az emberek, amit az
Országos Széchényi Könyvtár is
nyilvántart.
A gyulai gyülekezetből indult
amerikai tanulmányútra, majd
onnan doktori címmel hazatérve,
előbb a Budapest Nap utcai
gyülekezet lelkipásztori szolgá
latába állt dr. Somogyi testvér.
Nevét azonban nem csak Buda
pesten a szolgálati idejében 400
főre növekedett baptista gyüle
kezetben ismerték, nem is csak a
baptisták tekintettek fel rá, meg
becsült személy lett valamennyi
hazai evangéliumi közösség, az
„aliansz”, sőt a hazai protestáns
egyházak körében is.
1929-bem hitelbe vettük meg
Tahi táborunk területét. Ország
szerte akciót szerveztek a hitel
törlesztésére. Fölépült egy nagyobb
befogadó képességű, hármas
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felosztású deszkabarakk, két
oldalsó része a fiatalság részére.
Igen egyszerű szálláshelyek voltak,
és rendkívül zsúfoltak. Kissé
messzebb parancsnoki barakk,
egybeépített irodahelyiséggel szin
tén deszkából, előtérrel, korláttal.
Ezt egy terjedelmesebb szabad tér
követte a felső kijáratig, két oldalról
erdő. A tábor közepén egy völgy
húzódott, és a parancsnoki barak
kal szemben építettek egy másik
barakkcsoportot. A deszkaépítmé
nyek körbe fogtak egy kisebb kat
lant, ahol a tábortüzeket gyújtották
meg az esti istentiszteletek kez
detén. Több négyzetméteres emel
vényen dobogót, asztalt, lócapadot
helyeztek el. Ennek a katlannak
félkörös alakú oldalain jó pár száz
ember találhatott gyepes ülőhelyet
a leterített pokrócokon, esetleg
lócákon. Mindezt látva kijelentjük,
hogy a tábor egyáltalán nem
szolgált luxus célokat.
A konyha körül félig földbe vájt
rész képzett hűvös tároló helyet a
nyáron esetleg romlandó élelm i
szereknek. Egy kerekes ivóvízk út
szolgáltatott tiszta ivóvizet. Villany
nem volt, izzó gázharisnyán vilá
gító testeket használtak. A rész
vételi díjért reggelire mindenki egy
bög re ci kória kávét kapot t.
Komfortról szó sem lehetett, de volt
jó, erdei levegő, és kitűnő hangulat.
Feltétlenül meg kell jegyeznem,
hog y a táborparancsnok, dr.
Somogyi Imre volt, aki Tahiban
évről évre gondoskodott a hazai
legjobb előadókról és a belső rend
ről, miután ő volt a rendezők veze
tője, az éjjeliőrség megszervezője,
szíve és lelke. 1983-ban fia, dr.
Somogyi Barnabás (1918–2002)
szerkesztésében több szerző által
írt a Csontokba zárt tűz című köte
tében az édesapjáról. (Budap est,
1983, képekkel illusztrált életrajz.)
Ez tekinthető az eddig róla kiadott
legrészl etesebb publikációnak.
Bevá lo
g at ta ebbe a misszió
történelmi monográfiába az akkori
elnök, Laczkovszki János (1917–
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1999) és több munkatárs (Kovács
Géza, Szebeni Olivér) írásait. dr.
Nagy József (1915–1985) szerint
Somogyi testvér felismerte fele
lősségét és nélkülözhetetlenségét,
és ennek tudatában páratlan mun
kabírással dolgozott Isten orszá
gában. Ökumenikus és szolgatársi
látása volt. Irodalmi értékelését
jelzi, hogy közösségünk legelső
irodalm árai között ismeri el őt
Gergely Jenő eg yetemi tanár,
történész, és fölvette bibliográfiája
307. oldalára.
A baptista misszió Magyar
országon 1948-ban újkori évfor
dulóját ünnepelte. A szabadság
harc év fordulójára ter vezett
keret
b en megjelenhetet t két
kisebb kiadványa Emléklapok
címen Rottmayer Jánosról, a
szabadságharc és a megtorlás
eseményeiről, és Meyer Henrikről,
aki 1873-ban érkezett hazánk
p ol g á ro s o d á s á n a k kez de t én
Budapestre, és megkezdte gyü
lekezet-szervező, rendkívül ered
ményes munkáját. A két füzet, és
általában Somogyi Imre irodalmi
mu n k á i (B é ke hír n ö k , m ajd
Lelki Élet című lapjainkban és
A Kürt című ifjúsági lapunkban)
évtizedekkel élték túl a nagyszerű
szervezőt, és irányt mutattak
a későbbi íróknak, szerkesztőknek.
194 8 -ba n a Budapest V I.
kerületben megvettük a központi
székházat, ahová ő még boldogan
bevonult. Váratlan, súlyos, gyógyít
hatatlan betegségével 1950 végén
már tisztában volt. Esedezően szép
verseiben és élő szóval mondta el
a környezetének, mennyi mun
kája lenne még. Berendezte az
irodáját, és felkérte Kalkó József
lelkipásztort a titkári teendőkre.
Roppant jól értett az elrendezéshez,
rendszerezéshez. Tengernyi sok
apró munkából, lelkigondozásból
állt pásztori fő tevékenysége.
Neki mindenkire volt ideje, hogy
meghallgassa, hogyha kellett,
meg is látogassa. Az ország és
a társadalom ügyeit is éberen

követte. Isten országát terjesztette
mindenkor.
Bácskai vidékről a gyülekezetébe
kerülő Tari család nagy próba
tételét is a szívére vette, pedig
a józsefvárosi bank kifosztója,
Tari Nándor szülei már nem
voltak baptisták. Ő egy bizalmas
kört hívott össze, és naponta
imádkoztak munkaidő után egy
úgynevezett „Spurgeon teremben”
a bűnöző megtéréséért. Isten
meghallgatta a kérésüket, az elítélt
ember, kivégzése előtti napokban
így adta jelét megtérésének: „Én
életemmel az ördög munkájának
eszköze voltam, de halálommal
Jézus Krisztus kegyelmében az ő
dicsőségét szolgálom.”
A karcagi Hegedűs Gyuláné,
a Nap utcai helyi vezető fele
s é ge kéré s e m re je l le me z t e
dr. Somog yi Imre munkáját:
A gyengék, szegények, egyedülállók
védelmezője volt. „Mint az édes
apámat, úgy elsirattam.”
Mielőtt megvásároltuk vol
na a központi székházat az Aradi
utcában, a Nap utcai prédikátor
lakás egyik önálló bejárati helyi
ségében volt Somogyi Imre test
vér irodája. Rengeteget dolgozott.
Szinte alig volt hely az iratok
oszlopai között egy széknek, ahová
leültetett (e cikk íróját), hogy
meghallgassa gondjaimat, amiket
a magam erejével nem tudtam
megoldani közvetlenül az érettségi
vizsgám évében. Elhívatást éreztem
a szent szolgálatra. Külmisszióba
szerettem volna menni. Egy svájci
intézetbe fel is vettek, útlevelem
és vízumaim voltak, amikor az
egész iratcsomag eltűnt. Nem
tudom, hogyan. Úgy gondoltam,
hog y a B apt i s t a Te ológ i a i
Szemináriumban tanulnék tovább,
de a jelentkezési határidő már letelt.
Somogyi Imréhez tanácsoltak.
Elmentem és egy kora esti órában
meghallgatott, néhány kérdést
tett föl, és azután a legteljesebb
megértéssel, szeretettel imád
kozott velem. Néhány sort írt a
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szemináriumi tanári testületnek,
aláírva, lepec sételte, borítékba
zárta. Megmondta, hogy mikor
hol jelentkezzem, és 1947-ben az ő
szavára kapu nyílott.
Nekem ez nagyon fontos volt.
Ma is hálásan tekintek vissza arra
az estére. Ám missziótörténelmi
tekintetben ő sokkal jelentősebb
dolgokra is vállalkozott. Elsőnek
a már említett Nap utcai gyüle
kezetre utalnék. Az egész országra
jótékony hatást gyakorolt. A két
világháború közötti évtizedek
minden esetleges jogorvoslatát
intézte a Nap utcai pásztor. Nem
volt közömbös előtte mások
nyomorúsága, üldöztetése.

Dr. Somogyi Imre (1894–1951)
a Baptista Egyház egyik
legkiemelkedőbb vezetője volt.
Halálával – 70 évvel ezelőtt –
valóban „egy korszak zárult le”,
ahogy Kiss Ferenc professzor
megfogalmazta temetési beszé
dében. Igazán jó képek nem
készültek akkor, néhányat azért
mégis közlök. Hatalmas tömeg
gyűlt össze…
A vezércikk szerzője, dr. Szebeni
Olivér testvér a 93 éves lelkipásztor,
tanár, kutató-történész. Ebből az
írásból is látszik, hogy szellemileg
friss, egyébként évei számához
képest, fizikailag is jól van.

A belmisszió új felekezetek kiterjedt a baptistákra, és első
jelentkezése nyomán támadt sor
b an a vezetőkre. A párt
viharok helyszínévé változott. ötle
t eit eg yházi kapcsolatok
Nem csak nálunk, a népegyházak útján „ukázokkal” törekedtek
között is problémák támadtak. megvalósítani. Somogyi Imre is
1948-ban mindezek ellenére gyanús lett. Nyomozódtak utána.
jelentős evangéliumi ébredés János testvére elmondta, hogy a
volt az országban. „A taglétszám temetésére két öltönyös úri ember
megkétszereződött” – említették, korán kiment, levetették a koporsó
a statisztikusok. Istennek úgy tetejét és megnézték, vajon
tetszett, hogy az ő személyéhez tényleg ő fekszik-e a szemfedő
kapcsolódott a hazai missziónk alatt? Új értékrend következett.
diadalmas korszaka.
Helyet cserélt a jó és a rossz.
1948-ban a pártállam kiala A társadalomban feldöntötték
ku lásána k küszöbére lépet t. az erényt, és felmagasztalták az
Bekövetkezett a baptista misszió álnokságot.
történelmi korszakának lezárulása.
A „lelki ellenség” megfigyelése
Dr. Szebeni Olivér

Bal felső kép: A ravatalnál Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor beszél. Ekkor mondta az evangéliumi
közösségek egyik legfontosabb vezetője azt a szállóigévé vált mondatot, hogy „ez a koporsó egy
korszakot zár le”. A koporsót a sírig lelkipásztorok vitték, sűrűn váltva ezt a szolgálatot.
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EMLÉKEZETES ÉVEK, ESEMÉNYEK
Néhány fontos dátum Somogyi Imre testvér életéből

Száz éve, 1921 tavaszán tért meg.

Erre a meghatározó élményre így emlékezett:

„Itt állok,
másként nem tehettem”
Bizonyságtétel

„Magasztalom Isten drága kegyelmét azért, mert
huszonöt évvel ezelőtt fiává fogadott az Úr Jézus
Krisztus által. Ez a jubileum csendes harangszó
a lelkemben, térdeimre bocsátkozni késztet
és öröméneket ad ajkamra. Ünnepel a lelkem.
Nem tudom a napját, nem tudom az óráját, sőt
közelebbről azt sem tudom megmondani, hogy
milyen kísérőjelenségek között, de azt tudom, hogy
egyszer csak Jézusénak éreztem s Jézusénak vallottam
magamat. Felujjongott a szívem. Tavasz volt, 1921

Somogyi Imre:

ÜZENT AZ ÚR!

…
A téli szellő süvöltött, dúdolt,
Meg-megzörgetve üveg-ablakom,
Kakukkos óra halkan kakukkolt
Tizenkettőt a falon…
A félhomályban hárfák húrjain,
Angyal-kezeknek rózsás ujjain
Zsoltárok zengtek lágyan, édesen:
Úgy éreztem, hogy megnyílt az égbolt
S az Úr beszélt velem!
Úgy éreztem, hogy az éji csöndben
Megrepedtek a színes kárpitok,
Úgy hallottam: megszólalt fölöttem
Egy hang, mely szent és mély, mint a Titok!
S míg itt-ott nyomorgók sírtak éberen,
Árvák epedtek ifjan, fehéren,
Víg társaságok tomboltak vadul –
Üzent az Úr:
…
„Emlékezzél! … Emlékezzél! …
Nagy világégés, háborúk után
Ne merüljetek új bűnbe sután,
Törekedjetek tiszta életre,
Mert máskülönben el vagytok veszve!
Ember! Gondolj a Kálváriára,
Gondolj a keresztre!

tavasza, minden megszépült körülöttem, mintha
engem is kicseréltek volna. Rab voltam és mégis
szabad, siratni való sorsban éltem és mégis boldog,
nagyon boldog voltam. Egy esztendei magvetésnek,
imádságnak és lelki harcnak érett gyümölcseként
hullottam Jézus lábaihoz… Megváltót kaptam! Isten
szeret!” (1946)
(Dr. Somogyi Imre: „Itt állok, másként nem tehettem”
Bizonyságtétel, In: Dr. Somogyi Barnabás szerk.:
Csontokba zárt tűz, MBE, Budapest 1983, 17. o.)

…

1922. január 6-án vízkeresztkor merítette be
id. Udvarnoki András Békéscsabán
Somogyi testvér bizonyságtételében elmondta, az
erre az alkalomra írt „Üzent az Úr” c. versét. A sodró
hatású, evangélizációs jellegű, szokatlanul hosszú
versből néhány részletet idézünk.

Az én táborom hű, igaz sereg,
Szorgalmas, békés, hívő emberek,
Serény asszonyok, hófehér lányok,
Törekvő ifjak: nemes titánok!
Mind testvérek ők – testvérek Bennem,
Békességben: és szent szeretetben…
Gyógyítanak és megvigasztalnak,
A kevésből is jó szívvel adnak;
Úgy élnek, ahogy meg vagyon írva,
S boldogan térnek majdan a sírba.
Régi csapáson – új utat járnak,
Úttörői ők egy jobb világnak!
Amit hirdetnek – hiszik is hévvel,
Gyakorolják is szívvel és kézzel!
Ők a Szeretet fáklyahordozói,
A Keresztyénség ige-mondói!
Öt világrésznek igaz-gyöngyei,
A Testamentum örökösei!
Föl a szívekkel, menjetek velük!
Megáldom minden gyülekezetük,
Ott vár reátok a Szív melege,
Vár benneteket,
Hí benneteket
A bibliai Krisztus serege!”
Hideg, zimankós, sejtelem éjjel
Megrovással, de mégis vigaszul:
Hárfa-zengéssel,
Égi beszéddel
Üzent az Úr!

A vers Somogyi Imre (Emericus) Hárfahangok c. kötetében jelent meg, 1926-ban a Baptista Kiadó gondozásában,
120–124. old.)
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95 éve, március 15-i ünnepi
beszéd Amerikában
95 éve, 1926. március 15-én, már mint „jeles
magyarországi hitszónok és költő” ünnepi beszédet
mondott Cleveland Ohioban, ahol az első amerikai
Kossuth-szobor leleplezési ünnepén tízezer magyar
gyűlt össze ünnepelni…

Somogyi Imre előadást tart a nemzeti ünnepen, 1926. március 15-én
Cleveland Ohioban

***
1926–27-ben (szintén 95 éve) közel húsz amerikai
magyar baptista gyülekezetet látogatott meg, és
számos nem baptista magyar-amerikai rendezvényen
tartott előadást. Azt a plakátot, amit itt közlök,
Amerikából hoztam haza. Egy Detroit-Michigan-i
evangélizációs sorozatra hívja a magyarokat.

Archív missziós filmek,
olvasmányok a neten
www.dralmasimihaly.hu
Folyamatosan nő azoknak a történelmi értékű,
dokumentum jellegű filmeknek, TV műsoroknak
a száma, amelyek közösségünkkel kap
csolatosak. 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!
–am –

H. Fr. Lyte

MARADJ VELEM,
MERT IMMÁR ALKONYUL
Maradj velem, mert immár alkonyul,
Az éjszakénak sötét árnya hull!
Aki segítne, senkim sincs nekem,
Ó, szánj meg, Uram, és maradj velem!
Amint a napfény eltűnt lassúdan,
Földi dicsőség, s öröm elsuhan,
Mert csak mulandó minden idelenn,
Ó, Te, ki örök vagy, maradj velem!
Minden órában vágylak tégedet,
Nagy irgalmadat, szent szerelmedet;
Ha beszélsz hozzám, gerjedez szívem,
Uram, Vigasztalóm, maradj velem!

Somogyi Imre testvér 1927. március 28-án – 94 éve
– kapta meg a Lynchburgi Baptista Szeminárium és
Egyetem kitüntető elismerését, a Doctor of Divinity
címet.
– am –

Tárd ki felettem áldó szent kezed,
S én megcsókolom rajt’ a sebhelyet…
Földi éj múlik, de fény gyúl mennyben,
Halál völgyén túl is maradj velem!
Fordította: Somogyi Imre
2021. április–június

T

5

JÓ PÁSZTOR
AZ ITT KÖZÖLT ÉNEKET Somogyi
Imre megható könyörgését, Héthalmi
Páth Károly zenésítette meg, és a
szeminarista diákok, a lelkipásztor
jelöltek énekelték el a temetésen, a
Teológia ének-zene tanárának,
Héthalmi Páth Károlynak a veze
tésével.
A halálra készülő lelkipásztor egyik
utolsó versének dallamát Héthalmi
egy-két nappal Somogyi testvér
elköltözése után írta és tanította be az
éneket. Drámai mestermű!
Ha valaki szeretné meghallgatni,
megtalálja a www.dralmasimihaly.
hu honlapon, a CD-k, DVD-k fülben, a
„Világ üdvözítője” felvételen, a 15.
helyen. A felvétel 2009-ben készült a
Pester z séb eti gyülekezetb en.
A férfikart L. Gellén Christa vezényelte.

Somogyi Imre:

JÖJJ EL SZENTLÉLEK!
Fájó emberszívbe,
mint gyógyító balzsam,
lázongó lélekbe,
mint hódító dallam,
zokogó sírásra,
mint öröm harangja,
életnek, tavasznak
hívogató hangja:
Jöjj el, Szentlélek!
Gyenge női szívbe,
mint az erő lángja,
kereső lélekbe,
mint lobogó fáklya,
kedvesség és jóság
langyos fuvalmával,
a szelíd Megváltó
gyöngéd uralmával:
Jöjj el, Szentlélek!
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Még egy éneket
Férfikar

Dr. Somogyi Imre
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Kis gyermeki szívbe,
mint a csengő ének,
ártatlan lélekbe,
mint a vidám élet,
ezüstkacagással,
angyalseregekkel,
atyai mosollyal,
igaz szeretettel
Jöjj el, Szentlélek!
Családi tűzhelyre,
mint a hit szikrája,
– békesség, boldogság
borulván így rája, –
magas palotáknak
fényes nagytermébe,
kicsi házikóknak
virágos csendjébe
Jöjj el, Szentlélek!
Szomorú özvegyhez,
mint a remény napja,
éhező árvákhoz,
mint az árvák atyja,
könnyek törlésére,
orvosság-adásra,
testvéri szent csókra
és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!
Bűnnek tengerében
hánykodó habokra,
minden nemzetekre,
kicsikre-nagyokra,
hitnek sugarával,
Jézus szerelmével,
az örök Atyának
örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!

(A vers Somogyi Imre »Emericus«
Hárfahangok c. kötetében jelent
meg, 1926-ban a Baptista Kiadó
gondozásában, 84. old.)
2021. április–június
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Megjelent a teremtett világ

csodáit bemutató színes magazin

Az Örömhír Alapítvány gondozásában évente
megjelenő Creation Magazin régi hiányt pótol
a magyar nyelvű irodalmi palettán az élővilág–
természet–tudomány–hit témakörben, a teremtés
témájának fókuszba állításával.
Az írásos civilizáció egyik legalapvetőbb, de
napjainkban jobbára mellőzött bibliai álláspont
jobb megismerését, megértését és szélesebb körű
megismertetését tűzte zászlajára, valamint a bibliai
világkép 21. századi aktualitásának és sorsdöntő
fontosságának a bemutatását.
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Kategóriájában színesíti az elérhető magyar irodalmat,
és hatékonyan hozzájárul ahhoz, hogy a magyar
nemzet felnövekvő generációja a keresztyén hitben
meggyökerezett, motivált, erős és életképes legyen.
Érdekes olv a smá ny és k iv á ló segéda ny ag
lehet a keresztyén ifjúsági nevelés, hitoktatás
területén és gyülekezeti vagy házicsoportos
bibliatanulmányozásnál. Hasznossága kiemelkedő
a Biblia gyakorlati aktualitásának jobb megértése,
továbbá a bibliai alapú világkép és a személyes hit
erősítése területén.

JÓ PÁSZTOR

140 ÉVES A DÖMSÖDI GYÜLEKEZET
50 éve már a 90. jubileumi évet ünnepelték Dömsödön

A 90. jubileumi évben 1971ben, 50 évvel ezelőtt édesapám,
Almási Mihály (1920–1987)
volt a dömsödi lelkipásztor.
Az emlékünnepély szeptember
12-én volt.
Eg y k ü lönös tör ténel m i
kiállítás is készült erre az
alkalomra. A Békehírnök tudó
sítójaként Gerzsenyi Sándor
testvér volt jelen, aki a következő
beszámolót írta:
„Legutóbb több mint tíz éve
jártam Dömsödön a gyülekezetben;
nem is csoda hát, hogy most alig
ismertem rá az imaházra. Kívülbelül minden ünnepi tisztaságban
ragyog, méltón a kilencvenedik
évfordulóhoz.
Egy évtized híján évszázados
múltra tekint vissza a dömsödi
gyülekezet. Az emlékünnepélyt
szeptember 12-én tartották a
testvérek, nagyszerű kiállításon
idézve a sok-sok küzdelemmel és
örömmel tarka régi időket. Épp e
kiállítás vonzott engem is most ide.
Aki a kisterembe lép, elakad
a szava a meglepetéstől, olyan
érdekfeszítő, színvonalas tárlat
fo g adj a . Hordoz z u k kör ü l
tekintetünket a terem falain, és
idézzük hálás szívvel a dömsödi
gyülekezet gazdag múltját!
Elsőnek a gyülekezet, illetve
körzet missziómunkásai vonják
magukra fig yelmünket. Ilyen
nevek jelzik a keskeny és

meredek utat: Seres Sámuel, idős
Molnár Sándor, Nagy Pál, Kovács
Lajos, Tassi Imre, Bretz Emil,
Lázi Sándor, Almási Mihály.
Az arcképek alatt határozott
meggyőződést hirdető idézet:
„A ti munkátok nem hiábavaló az
Úrban!” (1Kor 15,58)

A dömsödi lelkipásztorok tablója

Egyedülálló emléket takar a
vitrin üveglapja: Seres Sámuel
úttörő missziómunkás testvér
saját kezűleg írt levelét, lendületes
vonalú aláírásával. Érdekes doku
mentumok sorakoznak mellette:
tagsági igazolványok, áttérési
bizonyítványok, küzdelmes idő
sza kok ról á r u l kodó levelek,
följegyzések.
Az ének-zene sarok dísze dr.
Somog yi Imre testvér levelezése a
dömsödi énekkar rádióbeli
szereplése

ügyében. Az egyik vallásos félóra
énekanyagával szolgált annak
idején a jónevű és jóhangú dömsödi
énekes gárda. Itt láthatunk ma már
ismeretlen és szinte idegen énekkari
alapszabályt, felvételi kérelmet,
énekes-törzslapot, a szigor ú
énekkari rend tanúit.
A bejárattal szemben díszes,
vonzó felirat hirdeti: Soli Deo
Gloria! – a 1948-as országos
jubileum közismert jelmondata.
Alatta hálára buzdító felhívás:
„ Emlékezzél meg az út ról ,
amelyen hordozott téged az Úr, a
te Istened!” (5Móz 8,2)
A jobboldali falon tizenkét
tablót találunk, alattuk üveglapok
mögött régi emlékeket idéző
jegyzőkönyvi részletek, pénzügyi
kimutatások, adakozási jegyzékek,
tagnyilvántartók, statisztikák, a
mai kor hívőire serkentőleg ható,
erőt sugárzó kincsek.
A tablók sorrendben a következő
témakörök szerint foglalják keretbe
az itt-ott megfakult, megsárgult
képeket:
– E lődeink. – Többek között a
Molnár család, a Mohácsi, a
Tassi, a Varsányi család, Nagy
György és családja.
– Képek a gyülekezet életéből. –
Fönt annak a Lajos Jánosnak
a képe, akinek nagyszalontai
házában először vett részt
Kornya Mihály a Novák Antal
által tartott bibliaórákon.
– Körzetünk.
– Körzetünk életéből.
– Fiúk-lányok.
– Vasárnapi iskola.
– Közös örömök. – Bemerítési
képek, menyegzői ünnepélyek,
ezüst- és aranymenyegzős
felvételek.
– Közös bánat. – Árvíz, temetések,
felvételek elhunyt gyülekezeti
munkások sírjáról.
2021. április–június

T

9

JÓ PÁSZTOR

A kiálltó terem egyik része, ahol édesapám, aki a kiállítást készítette, és édesanyám, amint az első bejegyzést írják a vendégkönyvbe (Dr. A. M.)

– Lázi testvérék búcsúztatása.
– Konferenciák, kirándulások.
– D ömsödiek Tahiban, döm
södi konferenciák, kirándulások
Dunaharasztira, Homoks zent
lőrincre.
– Munka–pihenés. – Lelkipásztor
lakás építése, imaház-tatarozás,
nyaraló családok Dömsödön,
mint például Szabadi bácsiék, a
Steiner család, a Marosi család,
a Cserhalmi család.
A bejárattól jobbra egy asztalon
régi tárgyak idézik az elődöket,
a régmúltat. Idős Molnár Sándor
sokat olvasott, megkopott Bibliája,
mellette hű segítője: kifényesedett
görbebotja.
Itt találjuk a gyülekezet régi
úrvacsora-készletét, egy jókora

anyakönyvet, Tassi Imre testvér
tárogatóját, Bibliáját és díszes
karmesteri pálcáját.
É rde me s át t ek i nt en i a z t
a hosszú felsorolást, mely a
dömsödi (régebben dabi) körzet
állomásait összesíti, egybefoglalva
a 90 esztendő során látogatott
gyülekezeteket:
Majosháza, Áporka, Ócsa,
Kiskunlacháza, Perkáta, Rácalmás,
Ráckeve, Tass, Kunszentmiklós,
Szalkszentmárton, Fehéregyháza,
Dunavecse, Kisapostag, Apostag,
Solt, Fülöpszállás, Tiszakécske,
Orgovány, Csengőd, Kiskőrös,
Soltvadkert, Kiskunhalas, Szank,
Tompa, Cece, Miszla, Nagydorog,
Borjád, Szekszárd, Kölesd.
Ma a körzet állomásai: Kis

kun
l acháza, Ráckeve, Fehér
eg yháza, Homokszent lőrinc,
Szalkszentmárton, Dunavecse.
Dicséret és elismerés illeti a
gyülekezet jelenlegi pásztorát,
Almási Mihály testvért és család
ját, akik időt, fáradságot nem
kímélve ezt a rendkívül értékes
kiállítást rendezték. Test véreink
nek nagy részük volt az imaház
külső és belső szépítésének kemény
munkálataiban is. Adjon az Úr
mind nekik, mind a dömsödi
g y ülekezetnek és körzetének
további sok erőt, áldást, örömet és
mindvégig való kitartást a szent
szolgálatban!
Aki pedig Dömsöd közelében
jár, semmiképpen ne mulassza el
megnézni e jól sikerült tárlatot!”

Bemerítés Dömsödön 1971-ben,
a 90. jubileumi évben
Lelkipásztorok
a bemerítkezőkkel:
Állnak: Balogh Gyula, Meidl Lujza,
Tassi Rózsa, Lázi Sándor lelkipásztor,
Ba l la L á sz ló, Ková c s L á s z l ó
lelkipásztor, Várkonyi Mária, Tassi
Ildikó, Várkonyi Sarolta
Ülnek: Sipos Márta, Ábrahám
Antalné, Almási Mihály lelkipásztor,
Balla Lászlóné, Horváth László
P.Zs.
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120 ÉVE SZÜLETETT TASSI IMRE
„1932-ben Tassi Imre testvért
bízta meg a körzet, a dabi misszió
vezetésével. Tassi testvér 1901. szep
tember 22-én született. 1918. május
19-én tért meg 17 éves korában,
bemerítkezett Nagy Pál testvér
által. Mint felavatott gyülekezeti
vén végzett lelkipásztori munkát
Dab, és az akkori dabi körzethez
tartozó Borjád, dunántúli körzeté
ben. Tassi testvér 1932–1944.
december 7-ig – míg váratlan halála
által az égi hazába költözött –
végezte a rábízott pásztori munkát.
Értelmes, józan gondolkodásával,
hívő férfias karakterével komoly
tekintélyt szerzett a gyülekezetnek
a község népe előtt. Községi
tisztségének hívőies, becsületes
helytállása még ma is emlékként él
nemcsak a baptisták között, hanem
***
A KÜRT c. remekül szerkesztett
baptista ifjúsági folyóirat 1940-ben
a következő, különös „ajánlatot”
tette Móricz Zsigmondnak. Mivel
szorosan kapcsolódik, megemlé
kezésünkhöz, teljes egészében
közöljük.
– a szerk –
„Ajánlatot tennék!
Móricz Zsigmondnak a
– minden magyar életpillanat –
aranytollú írójának.
Ha egyszer Dél Pest megyében
lesz dolga, mondjuk egy vasárnap,
templomjárás idején, keresse
meg a dabi baptista imaházat.
Dömsöd a neve most annak az

Tassi Imre (1901–1944)

más vallású atyafiak szívében is.
Tassi Imre testvér a dabi körzetben
egyesített két falunak: Dabnak és
Dömsödnek. De azért a dabiak,
dabiak maradnak, amíg csak élnek
és meg nem halnak. Nos, a dabi
baptista imaházban találni fogsz
– mert két héttel ezelőtt én is ott
találtam – egy énekés zenekart 60
–70 taggal, köztük piros arcú fiatal
fiúkkal, lányokkal a magyar puszta
egyszerű gyermekeit, akik kottából
énekelnek, muzsikálnak oly szépen,
hogy az ember lelke önkénytelenül
is leborul örömkönnyeket sírva
az Úr trónusa elé. Ezt az énekés
zenekart egy falusi parasztember
tanítja. Egy kun ivadék, fürge
magyar fiatalember, Tassi Imre,
aki a falu közg yámja. Tehát
– hivatalbéli személyiség, de

igehirdetési szolgálata mellett
nagyon építően gyümölcsöztette
az Úrtól kapott ének--zenei tehet
ségét. Ezzel az Istentől kapott
tálent ummal oly hűségesen sáfár
kodott, szervezett, dolgozott,
hogy a dabi jó énekkarról nemcsak
Dömsödön tudtak, de a messze
környékben is. Fiatalon való elköl
tözése megrendítette az árván
maradt családot, de megrendítette
a gyülekezetet is. Örülnénk, ha
most itt közöttünk lehetne, nekünk
azonban meg kell nyugodnunk az
Úrban, akinek joga van bemenni az
Ő virágoskertjébe és azt a virágot,
leszakítani, amelyik neki tetszik.
»Ama nemes harcot meghar
coltam futásomat elvégeztem a
hitet megtartottam.«”
(Jó Pásztor 2012. január-február 10. old.)

kétkezi munkásember – aki az
egyik alkalommal a harmónium
mellett ül, majd mandolint akaszt
a nyakába, s ha kell: a nagybőgő
mellé áll a zenekarban, aztán az
énekkart vezényli a pálcát remek
biztonsággal forgatva kezében…,
ha kell szólót énekel, s mindenek
felett PRÉDIKÁL! Választékos
szép magyarsággal. Hozzá hason
ló egyéniségeket, számosat említ
hetnék fel gyülekezeteinkből, de
Tassi Imre úgy érzem, mindennek
megszemélyesítője. Ha Móricz
Zsigmond találkozna ezzel az
emberrel, biztosra veszem, hogy az
általa olyannyira szeretett magyar
parasztot még jobban szeretné.”
(KÜRT 1940. év 7. szám 4. oldal)

A JÓ PÁSZTOR megtalálható az interneten is:

www. jopasztor.baptist.hu
2021. április–június
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Hitéletem dióhéjban
Az ember, ha megéli a nyolcvanöt
évét, illik néha megállni, hogy
visszanézzen!
Bár már nem félutambúl, de
szememből a könny kicsordul.
Nos, tiszta szívvel állíthatom, ezek
hálából fakadnak!
Istenfélő, hívő, szerető csa
ládba születtem. Ez alapvetően
meghatározta, formálta létemet,
szemléletemet. A család hatását,
tovább növelte az Újpesti Baptista
Gyülekezet, ahol már gyerekként is
jelen voltam.
„Az Úr az én pásztorom, nem
szűkölködöm. Füves legelőkön
nyugtat engem, és csendes vizekre
terelget engem.” (Zsolt 23,1-2)
A felvázolt kép valósult meg
életemben. Olyan emberek által,
mint a csupa-szív Mészáros Sándor
bácsi, életem első lelkipásztora.
Sajnos csak kilenc éves koromig.
Súlyos betegség vitte el tőlünk.
A háború után jött Haraszti
Sándor testvér. Ő rendkívüli
temperamentumával, újra élesz
tette, vezette a gyülekezetet.
Óriási, szellemi kisugárzása volt!
Sok fiatalt biztatott tanulásra,
eg yet em re. Több ek köz öt t
sógorát, Bán Gábort, aki kiváló
nőgyógyász lett.
Szeretettel gondolok hitokta
tómra, Lehoczki Dezsőre, ked
ves, szerény, megjelenésére. Vele,
az apostolok cselekedeteit tanul
má
n yoztuk, és Bunyan János:
Zarándok útja című könyvét. Eme
dúsfüvű, léleklegelő, kedvező építő
hatással volt belső világomra.
Továbbá szeretett nagyapám,
Pannonhalmi Béla. Az ő józan,
kegyeskedést mellőző, baráti, de
építő hatású tartalmú beszélgetései,
mindig célba értek. Egyetlen bibliai
idézetére emlékszem: „Keressétek
először Istennek országát, és
minden megadatik néktek!” (Mt
6,33)
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Rendkívüli élmény volt a papát
ha l la n i, m i kor magá ny ába n
imádkozott, de inkább beszélgetett
I s t e n ne l . Ug y a n i s , ny á r o n
szeretett csendességre elvonulni a
hálószobájukba. A szoba kellemesen
hűs volt, mivel az ablakok előtt
szép szőlőlugas pompázott. Mi,
unokák ott szerettünk játszani. Így
akaratlanul, de hallottuk a hangos
imákat.
Nagyapám nagyon örült, hogy
sportolok. Úsztam, öttusáztam,
az ötvenes évek elején. Mássokkal
ellentétben, bíztatott, drukkolt
nekem. Különösen a lovaglás miatt!
Mindezen hatások dacára,
valamint sűrű családi biztatás
ellenére, nem tudtam elhatározni
magam a bemerítkezésre. Makacs
voltam, fenntartásaim voltak.
Féltet tem a szabad ságomat.
Mígnem 1955 nyarán, Tahi
ba n, Benyó Illé s megg yőző
prédik ációjának hatására meg
adtam magamat és 1955 őszén
bemerítkeztem, Nagy József testvér
által.
„Még ha a halál árnyékának
völgyében járok is, nem félek a
gonosztól, mert Te velem vagy.”
(Zsolt 23,4)
Jártam…! 1944 őszén, bomba
támadás, találat érte az újpesti
városházát. Az ottani óvóhely tűnt
a legbiztonságosabbnak, ezért
mindig odamenekültünk, már a
zavaró repülés szövegű riasztás
után. Édesapám ott volt műszaki
tiszt. A bomba két emelet romba
döntése után, a pincefödémet
már nem tudta áttörni, így meg
menek ü lt ü n k! A lég lökéstől
mindenki a padlóra esett. Egymás
hegyén-hátán, dermedten vártuk,
mi lesz még? Sokáig hallottuk a
törmelék csörömpölését. Nálam
volt az akkus lámpa, annak fényénél
kerestem édesanyámat, és négyéves
húgomat. Csak a törmelékek eltá
volítása után tudtunk kijutni.

1956. november 4-én hajnalban,
jól célzott aknatűzzel kezdődött a
támadás, a budaőrsi úti laktanyánk
ellen. Én a hadtáp irodán voltam
szolgálatban. A riasztás után
jól láttam, ahog y kilőtték a
parancsnoki épületet. A körlet
épület mellett álltak a lövészezred,
munícióval megrakott teherautói.
Ha ezeket eltalálják aknával, kő
kövön nem marad. Eltalálták!
Én beálltam egy sarokba, és csak
annyit mondtam: Uram, legyen a te
akaratod szerint. Úgy lett. Egynapi
fogság után, 5-én este már otthon
voltam, gyalog Újpesten.
A házunkban lakott egy ún.
pártember, gyárigazgató. Mikor
megtudta, hogy otthon vagyok,
átjött hozzánk, és bocsánatot kért a
történtekért!
1976 tavaszán Székesfehérváron
építkeztünk. Egy belső lépcsőt
betonoztunk. A megkevert betont
az alsó szintről húzta fel segítőm,
kötéllel, egy vascsiga segítségével.
A csiga cca. három méterre felet
tem volt felkötve egy konzolrúdra.
Épp lehajoltam az érkező vödör
betonért, mikor leszakadt a négy
kilós vascsiga, és a tarkómra esett.
Szinte letaglózott. Elájultam.
A segítőm meg volt rémülve. Sokkal
rosszabbra gondolt. Nem mert
megnézni sem.
Miután magamhoz tértem,
haza autóztam Inotára. A garázs
szomszédom figyelmeztetett, hogy
csupa vér a tarkóm. Hihetetlen,
hogy életben maradtam! A csiga
még itt van a tetthelyen. Néha
felteszem a húzómérlegre.
Hihetetlen, de igaz! Az Úr
csodásan működik!
„Bizonyára jóságod, és kegyelmed
követnek engem életem minden
napján, és az Úr házában lakozom
hosszú ideig.” (Zsolt 23,6)
Székesfehérvár, 2021. 02. 24.
Pannonhalmi Tibor
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ÚJ MAGYAR NYELV
Vajon hány mag yar szav unk lehet? Nehéz
meghatározni, annyi biztosan van, amennyit a
lexikonok, szótárak felvettek. A nyelvészet szerint
úgy is mondják, hogy ez az általános, manapság
használatban lévő „lexéma”. Egy-két emberöltővel
ezelőtt az osztrák nyelvészek kevesellették a legföljebb
2-3000 szavas szókészletünket.
Volt, aki számba is vette, és akkor a magyar
szókincsről kiderült, hogy több, mint várták, 10 000 is
lehet. Ebben nem volt benne a szakszavak kifejezése
(pl: Chlorhexamed szájvíz). Majd amikor behatolt
az angol nyelv, az e-technikával, úgy tűnt ismét,
hogy kevés a magyar szókincs. Azóta „bankolni”,
„shopingolni” járunk. A boltban nem használunk
pénzt, csak „cash”-t vagy „check”-et. A várható
„új magyar nyelv” – ahogy Mézga Géza a jövőbeli
leszármazottjával beszél (MZ/X) –, már szavaink
megrövidítésére törekszik. Jelenleg viszont a szavak
értelme és alkalmazása módosul.
Ki gondolná, hogy az imádat nem rejt magában
vallásos tartalmat. Az ember ízlelő bimbóival van
kapcsolatban. A cukorbeteg pap így nyilatkozik,
miután belesett az ebédlőbe és látta, amit látott:
„Imádom a mákostésztát.” A természetbarátok pedig
imádnak hegyekre mászni. A kisiparos vállalkozó, és
elvállalja a javítást. Ezután viszont nem kötelezhető

Olvasóink írják
Nagyon örültem a Jó Pásztor újságnak. Almási testvér a
vezércikkben jól összefoglalja a jelenlegi helyzetünket.
Ugyanakkor feleleveníti az egyedüli kivezető és biztos
utat! Ezek hitben nagyon megerősítenek! Szükségünk
van a bátorításra. Hálás vagyok érte, hogy megosztotta
velünk, az újság olvasóival, amit Isten a szívére
helyezett.
(EIné – Érd)
***

Az előző rejtvény számomra kimaradt, mivel a Covid
járvány miatt másfél hónapig kórházban voltam. Sok
minden történt, de az Úr kivezetett engem is. Áldassék
szent neve érte mindörökre! Áldást kívánok minden
munkatárs szolgálatára.
(KJné – Dunaújváros)
***
Szeretettel köszöntöm a Szerkesztőség minden
tagját, dolgozóját. A jó Isten védő kezébe ajánlom
mindannyiójukat ebben a vírusos időben.

semmire, hacsak nem „bevállalja”. A „bonyolító” egy
rendes, és jó szándékú ember, nem a régi észjárás
szerint bonyolítja a dolgokat, egyszerűen csak
lebonyolítja. Ami az elektronikát illeti, mindenki
tudja, hogy a „winchesterrel” sem lőnek buffaló-t
többé. És amíg ez a békés nyugalom tart, egyéb
nyelvi korszerűsítésekre adhat alkalmat akár ez
a mai világjárvány (pandémia) nyelvünk további
korszerűsítésére ím, adott.
Van egy szófaj, a visszaható ige (öltözködik,
fésülködik). Ezt még majdnem a régi nyelvtankönyv
szerint határozzák meg: Amikor az állítmány
cselekvése történik, azt az alany szenvedi el. Például
elmegy „oltakozni”. Ahogy kimondta az új szó
alkalmazója, oly nagy sikert aratott, hogy ma már
mind oltakozunk.
Csak azt nem értem, hogy miért nem értik, ha
valaki bemerítkezni megy.
A mai teológiai tudósjelöltek jól tudják, hogy az
igehirdetés nemes szolgálat, és Jak 1,13 szerint Isten
gonosszal senkit nem kísért. Hogy ezt Nikolet és
Nikoletta könnyebben megértse, ezzel a szóval teszi
képletessé: Isten senkit nem „szivat meg”.
Ezek után teljesen megdőlve látszik a régebben
bemagolt tézis: Mi a különbség a teológia és a geológia
között?
Ég és föld.
Szebeni Olivér

A rejtvényt külön köszönöm Dr. Sajben Klárának! Az
Úr adjon neki jó egészséget, bölcsességet, hogy még
sok-sok rejtvényt is tudjon készíteni örömünkre és
lelki épülésünkre.
(KSné – Kiskőrös)
***
A „Vajúdó világ” c. írás nagyon tanulságos. Igen,
szorongattatásban élünk, beteljesednek a Biblia szavai.
Nagyon nagy segítség volt ebben a vajúdásban a Példa
beszédek átlapozása. Az Úr ad győzelmet ebben a nehéz
helyzetben, és hiszem, hogy újra eljön az az idő, amikor
kinyitnak imaházaink. Addig is imádság, imádság…!
(GGyné – Kétegyháza)
***
Hálásan köszönöm a rejtvény helyes megfejtéséért
kapott énekes füzetet. Mindig örömmel forgatom a
Jó Pásztort. Elődeink élete, a bizonyságtételek arra
buzdítanak, hogy legyünk hűségesek. Ezekben a
vészterhes napokban is, amikor nem tudjuk, mit
hoz a holnap, viszont azt tudhatjuk, hogy Istenünk
minden helyzetben velünk van. Gondolataink csak
Nála, Vele nyugszanak meg. Tudjuk, hogy nem kell
nyugtalankodnunk.
(NFné – Gödöllő)
2021. április–június
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Meghívó
Ebben az évben is a szokott időpontban
2021. július utolsó vasárnapján, 25-én
10.30 órai kezdettel Isten kegyelméből megtartjuk a

SZŐKEPUSZTAI TALÁLKOZÓT

(Gyülekező 10.00 órától)
A találkozó helyszíne a Szőkepusztai Imaház
(Zarándok kápolna)
Az étkezés önállóan történik, kérjük mindenki
szükséglete szerint hozzon magának
és családjának ételt.
M i nd ig öröm ta lá l kozn i hajda n it t la kó
szőkepusztai, libickozmai, kopárpusztai, háromházi
és a környéken lakó barátainkkal, ismerőseinkkel
vagy azok rokonaival, gyermekeivel, unokáival.
A régi találkozók résztvevőit és mindazokat, akik
szívesen részt vennének ezen az erdei összejövetelen,
szeretettel várjuk. Hívjuk és várjuk a „Háromházi
találkozó” résztvevőit is. (További információ:
Joó István, 06-30/501-25-77-es telefonon)

Szeretettel várunk mindenkit!

Kedves Gyerekek!

A mostani rejtvényben egy jelenség neve található,
ami az első pünkösdkor volt látható. Megfejtendő a
jelenség neve, illetve az, hogy milyen szerepe volt a
pünkösdi eseményekben.
A helyes megfejtést küldjétek be a címünkre:
Jó Pásztor Szerkesztőség, 1431 Budapest, Pf. 171.
Beküldési határidő: 2021. június 30.
A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Szőkepuszta a Dunántúlon, Somogy megyében
található. Libickozmára Budapest felől az M7-ről
Fonyódnál kell lehajtani Lengyeltóti irányába.
Öreglak, Pusztakovácsi, Somogyfajsz után
következik Libickozma. A Libickozma helységjelző
táblánál jobbra kell a földútra kanyarodni,
egyenesen haladva kb. 1500 méter után jobbról
feltűnik a zarándok kápolna. Kempingszéket vagy
más ülőalkalmatosságot is hozhatunk magunkkal,
mert a kápolnában lévő padok száma korlátozott!
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1. – A próféta, akit hollók tápláltak; 2. – A feleségét Zafirának hívták
3. – Az Istennel járt, ezért nem halt meg, hanem elragadtatott;
4. – Ravaszabb volt minden állatnál; 5. – Az ígéret földjét így is nevezték;
6. – Ezt az anyagot használta Gedeon, hogy jelet kapjon az Úrtól;
7. – A próféta, akit egy kút mélyére vetettek;
8. – Jézus egyik tanítványa volt; 9. – Az első asszony neve;
10. – Jézus ezen a fán nem talált gyümölcsöt, és ezért megátkozta;
11. – Ézsau testvére

Az előző feladvány helyes megfejtése:
Bálám szamara (4Mózes 22,22-30)
Helyes megfejtést küldtek be:

Braun Melinda Debóra (Békés), Sinkovicz Eliza (Miskolc),
Nemeshegyi-Horvát Magdaléna Kinga (Hatvan), Dobos Levente
(Fót), Iván Vivien (Hajdúsámson), Dicső Krisztián (Nagyvarsány),
Vári Nóra (Kiskőrös), Gyaraki Lívia (Békés), Jóföldi Kata Lilla
(Őrbottyán)

Gratulálunk!

JÓ PÁSZTOR

KVÍZKÉRDÉSEK – VEGYES
A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2021. június 30.
A helyes válaszok mellé kérjük beküldeni a pontos igehely megjelölést is.
Címünk: Jó Pásztor Szerkesztőség, 1431 Bp. Pf. 171.
1.	Jonatánnak volt egy mindkét
lábára béna fia. Hogy hívták őt?
		a. Rékáb
		b. Rimmón
		c. Mefibóset
		d. Isbóset
2. K
 i volt az, aki megölte hetven
testvérét, hogy ő lehessen az
uralkodó?
		a. Jótám
		b. Abimelek
		c. Jerubbaal
		d. Zebul
3.	Izráel melyik bírája volt egy
parázna asszony gyermeke?
		a. Jáfet
		b. Jefte
		c. Tólá
		d. Éhúd
4.	Hogy hívták Izráel egyetlen női
bíráját?
		a. Mirjám
		b. Ruth
		c. Eszter
		d. Debóra
5.	Kit idéztetett meg Saul az
endori halottidéző asszonnyal?
		a. Sámuel
		b. Mózes
		c. Ábrahám
		d. Jákób

gyorsan egy próféta sírjába rakták,
aki a próféta teteméhez érve megele
venedett.
		 Melyik próféta sírja volt ez?
		a. Illés
		b. Jeremiás
		c. Nátán
		d. Elizeus
7.	Mit adtak enni a tanítványok
Jézusnak a feltámadása után?
		 a. aszalt fügét
		 b. sült halat
		 c. kovásztalan kenyeret
		d. gödölyehúst
8.	Milyen madarat ettek az
izráeliták a pusztában?
		a. fácán
		b. fogoly
		c. fürj
		d. galamb
9.	Mit evett Keresztelő János a
pusztában?
		a. mannát
		b. lárvákat
		c. sáskát
		d. gyökereket
10.	Mit NEM vittek haza az izráeli
kémek Kánaánból?
		a. Méz
		b. Füge
		c. Gránátalma
		d. Szőlő

6.	Egy embernek éppen temetése
volt, amikor a moábita rabló
csapatok megjelentek. A holtat
Kiadja: JÓ PÁSZTOR ALAPÍTVÁNY | PMB 12. PK 60.255/2002/4.
Számlaszám: 11742252-20061533 | OTP Bank Rt. | Adószám: 18696619-1-13
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11.	A mózesi törvények szerint
mely állatot fogyaszthatták az
izráeliták?
		a. teve
		b. nyúl
		c. hörcsög
		 d. egyiket sem
12.	Milyen fa alatt ült Nátánaél?
		a. Datolyapálma
		b. Gránátalma
		c. Fügefa
		a. Akácfa
13.	Jézus melyik növényt említi,
amelyből tizedet adtak a
farizeusok?
		 a. mindenből, ami megtermett
		b. mustármag
		c. kömény
		d. koriander

Az előző feladvány helyes
megfejtése:
1 – b: … de az Úr adja a győzelmet
(Péld 21,31)
2 – c: mégis rendezetten vonulnak
mindnyájan (Péld 30,27)
3 – d: szelet örököl (Péld 11,29)
4 – b: de a bántó beszéd haragot
támaszt (Péld 15,1)
5 – a: de aki keze munkájával gyűjt, az
gyarapodik (Péld 13,11)
6 – c: olyan a rest a megbízóinak (Péld
10,26)
7 – a: csak megveti okos szavaidat (Péld
23,9)
8 – d: a nagy gazdagságnál (Péld 22,1)
9 – b: de az Úr irányítja járását (Péld
16,9)
10 – b: hét oszlopot faragott hozzá
(Péld 9,1)
11 – c: erős az ökör (Péld 14,4)
12 – a: de végül a halálba vezet (Péld
16,25)
Helyes megejtést küldtek be:
56-an, lásd a keresztrejtvénymegfejtők névsorában a csillaggal
jelölt neveket.
Gratulálunk!
2021. április–június
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29

36
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46

31
38

68
73

29

78

13

55

59

40

1. A megfejtendő igevers harmadik része 13.
Régi űrmérték 14. A Földközi-tenger egyik része 15.
Álruhás páros betűi 16. A pincébe 17.
Szóösszetételekben kettőst jelent 18. A gitár része! 19.
Ez választotta el a szentélyt a szentek szentjétől 20.
Nabukodonozor főudvarmestere 23. Kiejtett betű 24.
Ide valósi volt a tölgyeséről híres Mamré – ford. 25. A
babban van! 27. Nyit – ford. 28. Ezen a földön élt Jób
(Kár.ford.) 30. Osztrák és magyar autójel 32. Magas rang
volt a középkori Magyarországon 33. Felsoroló szócska
35. T-vel a végén: Ádám egyik fia 36. A régi Etiópia neve
a Bibliában 38. Csodálkozik 40. Jákób nyolcadik fia 42.
Itt ünnepelte meg izráel népe Saul győzelmét Náhás
felett 44. A szigetlakó népek egyik ősatyja (1Móz 10) 47.
Ebbe a városba menekült Lót Sodomából 48. József
álmának egyik „szereplője” 49. Noé egyik fia 51.
Spanyol és német autójel 53. Túra egynemű betűi 54.
2021. április–június

56
63

70
75

Helyes megfejtést küldtek be:

90

43

76

66

Beküldési határidő: 2021. június 30.
A rejtvényt készítette: Dr. Sajben Klára
Az előző rejtvény helyes megfejtése:
Az üdvösség ruhájába öltöztetett, az
igazság palástját terítette rám.” (Ézs
61,10)
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45

62

A megfejtendő igevers-részlet a függőleges
46, függőleges 5, vízszintes 1 és a különálló
sor 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:
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41

55

67

77

24a

35

49

61

72

76

34

40

54
60

71

24a

44

66

J

33

48

59

Bibliában a perzsákkal együtt említett nép 46. A
megfejtendő igevers első része 48. Spion 50.
Ézsau felesége 52. Sámson kedvese 54. Vizes területek
növénye 56. Közkedvelt gyümölcs 59. Sém egyik
leszármazottja (I. Móz 10) 61. Szóösszetételekben
hármat jelent 62. Jákób felesége 64. Egészséges 66. A
fél falu! 69. N-nel a végén: az egyik izráeli törzs 70. Lét,
létezés – ford. 72. Titkon figyel – ford. 73. Svéd
váltópénz 77. A vég kezdete! 78. Régi szovjet
repülőgéptípus 79. A kéményben van! 90. Igevégződés
Különálló sor: a megfejtendő igevers negyedik
része
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9
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51

8
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28

7

44
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Konyhafőnök 55. Tiltó szócska 57. Kettőzve:
gyermekgondozó 58. In medias ... 60. Áron egyik fia 63.
Hibátlan – ford. 65. Talált – ford. 67. Eres! 68. Ebben a
városban lakott az az özvegyasszony, aki Illésről
gondoskodott 71. Krokodil és víziló jelzője is lehet 74. Ő
volt az egyik férfi, aki Mózes karját tartotta 75. Tova 76.
Eredetileg 78. Ézsau apósa – ford. 90. Becézett Ilona

Függőleges:
1. Az egyik kispróféta 2. Gát királya, akihez Dávid
menekült – az első magánhangzón ékezethiánnyal 3.
Angol nem 4. Nem a tegnapin és nem a holnapin 5. A
megfejtendő igevers második része 6. Zéró
egynemű betűi 7. Fagyi németül 8. Helyhatározó rag 9.
... szolgája (régi köszönés) 10. Surranni kezd! 11. Rövid
ideig tartó heves eső 12. Varázsló a Cselekedetek
könyvében 18. Itt állt a filiszteusok oszlopa, amit
Jónátán lerombolt 19. Latin neve sulfur 21. Kettőzve: az
egyik nagyszülő 22. Sikem elöljárója Abimélek
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