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Mindeddig megsegített minket az Úr
A „Jó Pásztor” 8. évfolyamának
utolsó számát tartja kezében
Kedves Olvasónk. Az előző dupla
szám műnyomó papíron, sok-sok
színes képpel részletes beszámolókat tartalmazott, számos nyári eseményről. Ez most egy szokásos őszi
szám – így tél elején – főleg adventi
írásokkal, bizonyságtételekkel és
persze rejtvénnyel, énekkel, stb.
Néhány témát szeretnék kiemelni!
Egyre inkább elhatalmasodik
körülöttünk a válság és egyre több
a jelszerű esemény. Az Úr visszajövetele közel van. Nem bocsátkozunk „jóslásba” – mint sokan –, de
Jézus tanácsa szerint odafigyelünk
az idők jeleire.
Új sorozatot indítunk Czine
Ferenc úttörő prédikátor életéről.
Kirner A. Bertalan neves egyháztör ténész í rá sát
közöljük folytatásban. Czine
testvér élete,

elkötelezettsége ma is példa lehet
minden missziómunkás számára.
Gerzsenyi Sándor testvér egy
adventi írása mellett számos új verset küldött. Ezek közül választottunk ki jó néhányat és Arany János
Őszikék c. ciklusa „mintájára” most
Gerzsenyi „Őszikék”-ként adjuk
közre.
Az év vége bennünket is számadásra indít. Nagy hálával tartozunk az Úrnak azért, hogy megáldotta mind a Napsugár Gyermek
mentő Alapítvány, mind a Jó Pásztor
Alapít vány munkáját. Abban
reménykedünk és azért imádkozunk, hogy folytathassuk missziós
tevékenységünket. A 2011-es évben
– a válság hatását az adakozás mértékének alakulásában
is érzékeljük, de tudjuk, hogy
amíg az Úr jónak látja, biztosítani
fogja az anyagi feltételeit mind a
gyermekmentő munkának, mind a
szőkepusztai konferenciának mind
a gyermektáborozásnak, mind kedves újságunk, a Jó Pásztor megjelenésének. Kérjük is mindazokat, akik

értékelik ezt a missziót – amit kizárólag adományokból tartunk fönn
és amelyhez soha nem fogadtunk el
állami támogatást és pályázati
pénzt – gondoljanak ránk a jövőben
is imádságaikban, és ha tehetik,
adományaikkal is.
Az Úr áldásának tekintjük, hogy
mindent ingyen tudunk adni, mint
ahogy mi is mindent ingyen kaptunk az Úrtól. Ingyenesek a tábo
raink, konferenciáink, ingyenes
a „Jó Pásztor”, amelynek 2012-ben
már a 9. évfolyama indul. Szeret
nénk megőrizni ezt az „ingyen kaptátok, ingyen adjátok” parancsot és
elvet, bár sokan javasolják, hogy
pályázzunk, forduljunk állami
támogatásért, vagy kérjünk pénzt a
táborozó gyerekektől, nem tesszük.
Addig folytatjuk ezt a missziót,
amíg az Úr – ahogy eddig is tette –
kirendeli rá az anyagiakat, ingyen
kegyelméből. Övé legyen a dicsőség, most és mindörökké!
Testvéri szeretettel:
Dr. Almási Mihály
szerkesztő–lelkipásztor

Békés adventi várakozást, áldott karácsonyt és kegyelemben gazdag
új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak és Támogatónknak!

Jó Pásztor

„Közel az Úr….”
Egy kedves evangéliumi ének refrénje kezdődik így. Évenkénti
adventjeink az ünnepvárás jegyében zajlanak, és a karácsony is mi
lehetne más, mint örömünnep,. A
mi Urunk második eljövetele előtt
azonban számos negatív esemény
várható. Ezeknek lehetne a válság
az összefoglaló neve. A következőkben erről írok.
Mottóként szeretném idézni a
Biblia utolsó előtti versét: „Bizony,
hamar eljövök” (Jel 22:40), továbbá a Mt 24:48-at „Halogatja még
az én Uram a hazajövetelt…” Ez
a két ige, a mi Urunk Jézus Krisztus
visszajövetelével kapcsolatosan –
amit a lehető legnagyobb világválság fog megelőzni – azt üzeni, hogy
az Úr eljön, hirtelen, váratlanul,
nem késlekedve, hanem idejében.
A mikorról pontosan senkinek
sincs fogalma, de támpontot adnak
a megjelenését megelőző események, amelyek között az egyik a
világválság.
***
Válságról gyakran és igen változatosa n szok t u n k beszél n i.
Gazdasági válság, agrárválság, túltermelési válság, politikai, pénzügyi válság, stb., a válságkezelés
pedig önálló diszciplinává vált –
krízismenedzsment címmel.
A világválság más kategória.
Alan Greenspan amerikai gazdaságtudós majdnem 20 évig (1987.
aug. 11-től–2006. jan. 6-ig) volt a
Federal Reserve (röviden FED)
elnöke. Magyar zsidó családban
született Washington Heightsben.
Négy amerikai elnök idejében
vezette a FED-et. Az amerikai jelzáloghitel-válság kapcsán könyvet
írt „A zűrzavar kora” címmel.
A világválságok kezdete a zűrzavar
– minden értelemben.
Greenspan szerint „A pénzpolitika nem gyakorlati tudomány,
hanem művészet”. Én inkább azt
mondanám, hogy „bűvészet”, vagy
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azt, hogy „spekuláció”, nem akarok
ugyanis ezeknél erősebb kifejezéseket használni.
Soros György (született Schwartz
György, Bp., 1930. aug. 12.) magyarzsidó származású amerikai befektető, pénzügyi spekuláns, közgazdász, a FORBES magazin szerint az
Egyesült Államok 14., a világ 35.
leggazdagabb embere (2010 szeptemberi lista) „vitatja, hogy a pénzpiacok az egyensúly felé tartanának”… 2010 júniusában kijelentette: „Nem zárható ki a kettős reces�szió kialakulása. Tulajdonképpen a
második felvonás csak most kezdődik, amikor a pénzpiacok kezdik
elveszíteni bizalmukat az adósságlevelekben. A reflektorfény ugyan
Görögországra és az eurora vetül,
de a hatás világszerte érezhető
lesz”. – Mellékesen Soros egymillió
dollárral támogatta az ajkai
vörösiszap katasztrófa áldozatait!
(Azt meg csak megjegyzem, hogy
– magyar és zsidó – különösen
pedig magyar-zsidó közgazdászokra érdemes odafigyelni!) Soros évek
óta beszél és ír arról, hogy az amerikai gazdasági lufinak csak egy
gombostű kell, és vége.
A pénzügyi-gazdasági túltermelési válságok lehetnek lokálisak,
most azonban – a szakemberek
szerint – az 1929–33-as első nagy
gazdasági világválság ismétlődik,
persze egészen másként, de
méginkább globálisan. Ez a második világválság sokak szerint az
utolsó és végzetes. Mások csupán a
rablókapitalizmus ciklikus válsá
gainak egyikét látják benne.
Ami biztos, az az, hogy a világválságokat az egész világ menetét
befolyásolni képes emberek okozzák, sokak szerint nemcsak tudatosan, de egyenesen megtervezetten,
s ami szintén biztos, hogy az eddigi
történelem arról tanúskodik, hogy
a lokális és regionális válságok
„megoldása” inkább így mondom:

„végkifejlete” mindig a háború volt,
az első világválság következménye
pedig, az eddigi legnagyobb, a II.
világháború.
Nem kell összeesküvés-elmélet
ahhoz, hogy lássuk, hihetetlenül
kevés ember kezében hihetetlenül
nagy tőke, és hatalom koncentrálódik.
Az emberiség létszáma a napokban lépte túl a 7 milliárdot. Egyesek
szerint ez túl sok, törvényszerű, sőt
kívánatos a létszámnövekedés lassítása. Elkerülhetetlennek látszik
egy nukleáris háború, ami kirobbanhat mondjuk Izráel, és az arab
világ, esetleg Irán és persze az
Egyesült Államok között és természetesen világméretűvé – globálissá – nőheti ki magát.
A gazdasági összeomlás, a világ
újrafelosztása, a hihetetlen sebességgel fejlődő Kína, India, Brazilia
stb., a munkanélküliség feltartóztathatatlan növekedése, a pszichés
betegségek, a depresszió, a félelem
eluralkodása a kábítószerek terjedése és sorolhatnám, abszolút válságjelek és globális méretűek.
Nem kell Biblia ahhoz, hogy akár
az abortusz, akár az euthanázia,
vagy épp a homoszexualitás és
egyebek, negatív erkölcsi magatartásnak minősüljenek, de e hosszú,
mégis talán nem fölösleges bevezetés után nézzük a Bibliát.
Első mondatként hadd jegyezzem meg, hogy a teljes Írással
rímelnek a mai kor válságjelenségei, bár a Bibliában a VÁLSÁG szó
nem fordul elő, találunk viszont
számos szinonimát.
Induljunk a nemzetközi és a
magyar szóhasználatban is gyakori
KRÍZIS-ből.
A KRIZISZ görög szó, profán
jelentése: válság, gazdasági válság,
vagy válságos élethelyzet, állapot.
Az Újszövetségben a KRIZISZ
a KRINÓ = elválaszt, megkülönböztet, ítél folyamata, maga az

Jó Pásztor
elítélés, elválasztás, megkülönböztetés. Ha egyszerűen akarom mondani, akkor a bibliai krízis inkább
büntetés, ítélet, mint válság; még
helyesebb, ha azt mondom, hogy a
bibliai krízis az isteni ítélet, büntetés következményeként előálló válság.
***
Az én olvasatomban – és ez már
dogmatikai megjegyzés: Isten Jézus
Krisztusban, az ő áldozatával a bűn
kérdést a maga részéről rendezte.
A kegyelmet nyert bűnös üdvözül,
a kegyelmet elutasító elkárhozik. A
szétválasztás, a megkülönböztetés
folyamata az ítélet, a bűn egyik
büntetése a válság.
A válság persze még kétesélyes
élethelyzet, de csak nagyon elméletileg. A krízis ugyan megoldódhat, de ennek is ára van, gyakoribb
vég azonban az összeomlás, egyén
esetében a pszichózis, az öngyilkosság; társadalmilag a háború, a
világháború, de mindenképpen az
összeomlás, a teljes vagy részleges
csőd.
Az Úr Jézus visszajövetelét kétség kívül megelőzi egy korábban
soha nem tapasztalt világválság,
amit a magyar szöveg nagy nyomorúságként fordít. A válság félreérthetetlen jelrendszer. Én a következőképpen osztályozom ezeket a
jeleket:
Először: az ún. politikai jelek:
forradalmak, zavargások, helyi

háborúk, stb. Másodszor: a társadalmi élet fonáksága: törvénytelenség, igazságtalanság, a társadalom legkisebb egységén, a családon
belül pedig: hűtlenség, szeretetlenség, gyűlölet. Harmadszor: az
egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő ateizmus, és a tévtanítások
példátlan mértékű elterjedése.
Negyedszer: a természetben egyre
gyakrabban jelentkező és egyre
nagyobb méretű katasztrófák, földrengések, cunam ik, áradások és
aszály, vagy különféle égi jelek,
netán aszteroidák becsapódása,
stb. Ötödször: a missziómunka
bizonyos tekintetben történő megélénkülése és lezárulása (betelik a
pogányok száma), másfelől a hitélet
hanyatlása („az Emberfia – amikor
visszajön – vajon talál-e hitet?”).
Hatodszor: Izráel országának a
helyreállása. Hetedszer: soha nem
látott pusztító háború.
Ez a lista természetesen bővíthető és magyarázatra szorul. Akik
ismerjük az Igét, és figyeljük a mai
eseményeket, tudjuk, hogy ezek a
jelek teljesedtek, vagy beteljesedésük bármikor és hirtelen bekövetkezhet. Tudjuk, hogy a globalizáció
végeredménye az antikrisztusi
világbirodalom lesz. Tudjuk, hogy
ezt mintegy bevezeti a válság minden formája – beleértve a legújabb
Észak-afrikai változásokat és a
korábbi sok-sok „apró” válságot
(szuezi, olaj, stb.) Lehet, hogy most

az utolsó világválság első periódusában élünk. Az biztos, hogy elkerülhetetlen a pusztulás, mégpedig
a soha nem látott mértékű pusztulás, ahogy erről maga Jézus beszél.
Elkerülhetetlen a háború, mégpedig olyan, amelyben egynegyed és
egyharmad arányban pusztul el
minden, a Jelenések könyve szerint.
A béke csak Jézussal érkezik, mindezek után…
Nekünk mégsem az a dolgunk,
hogy „világvégét” prédikáljunk,
hanem az, hogy a megfeszített
Krisztust. Az a dolgunk, hogy amikor látjuk beteljesedni mindazt,
ami vár erre a világra a bűn miatt,
akkor Jézus tanítására figyelve
emeljük föl a fejünket, ne féljünk,
hanem tudatosítsuk magunkban,
hogy megérkezett a mi megváltásunk, hogy aki eljövendő, az itt van,
az ajtó előtt.
Az elmélyülő válság egyre aktívabb és egyre hitelesebb életű
Krisztus-tanítványokat szükségel.
Félre kell tennünk minden kicsinyeskedést, dogmatizmust, tradí
ciót és a leghatékonyabb eszközökkel hirdetni az Igét. Ebbe a munkába állított be mindannyiunkat
elhívó Urunk és ebben a munkában szeretne találni, mikor megérkezik.
(Részlet az Országos Lelkipásztor
Konferencián elhangzott előadásból, Balatonszemes, 2011. nov. 8.)
Dr. Almási Mihály

Köszönet az 1%-ért
A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány részére 2011-ben kiutalt 2010. évi SZJA 1%-os felajánlásokból
érkezett 447 789 Ft-ot teljes egészében az alapítvány céljának megvalósítására, többek között
a Libickozmai Gyermektábor kiadásaira fordítottuk.
Ugyanebben az időszakban a Jó Pásztor Alapítvány bevétele az 1%-os átutalásokból 392 084 Ft volt,
amit teljes egészében alapítványi célra, többek között a Jó Pásztor című lap
folyamatos megjelentetésére fordítottunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a gyermekmisszió támogatását mindazoknak, akik adójuk 1%-át erre
a célra utaltatták, és kérni, hogy az idei esztendőben is gondoljanak ránk – új támogatók megnyerésével is.
A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány,
valamint a
Jó Pásztor Alapítvány kuratóriuma
2011.

október–december

T

3

Jó Pásztor

Czine Ferenc életéről, tallózások 1. rész

Kirner A. Bertalan eredeti kézirata alapján, melyet Verik Lajosné Czine Erzsébettől kaptunk.
(Megőriztük a neves történész régies stílusát)
A szülői ház
Czine először gyülekezetben

Rákóczi Ferenc kurucaiból, Jándon,
a Tisza-Szamos folyók mentén,
Bereg-Ugocsa megyék vásáros
naményi járásában született Czine
Ferenc, 1893. március 27-én.
Édesapja Czine Sándor, édesanyja
nemes Tót fa lusi Zsu zsa nna.
Visszamenőleg a nagy Perényiek
birtokáról valók voltak. Onnan,
mint földesúri jobbágyok kerültek
le Szatmár megyébe, a mátészalkai
járás egyik községébe, Nagydo
bosra.
Czine Ferenc itt kezdett iskolába
járni. Itt vette magára a szegény
emberek terhét, melynek hordozásában nem lankadt, dacosan viselte
életének minden körülményei
között. Semmiféle nehéz munkától
nem engedte magát legyőzni.
Édesapja kemény természetű ember
volt, édesanyja pedig szelíd, jámbor
lelkületű asszony. Czinében ez a két
természet ötvöződött. Mindig az
került felszínre, amire éppen szükség volt. Beszédét mindenkivel
mindig szelíden, az édesanyja
modorával kezdte meg. Mosolygó
arca, derűs szeme-villanása megnyerte az embereket. De ha úgy
adódott, keményen viselte magát a
zsandárokkal, sőt a szolgabírákkal
szemben is. Így vállalkozásainak
nagyobb részt eredménye, sikere is
lett. Kemény vonásának köszönhetően barátai is ilyenekből adódtak.
Szinte a durvaságig ragadták el
munka közben a vadságra hajlamos
cimborák-komák-pajtások Czine
Ferencet is.

Czine és a nyíregyházi Nagy István
A baptizmust már ismerte, hallotta. Szülei el-eljártak a környék házi
gyülekezeteibe, ahol a nyíregyházi
körzetből férfiak, asszonyok és leányok, mint pl. Holczer Erzsébet, és
az ifjúság előtt csodálatra méltó
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Czine Ferenc (1893–1942)

bibliai életképeket festettek
Krisztusról, az óriás Góliátot leparittyázó Dávidról, stb. Ezeket el-elmesélgették egymásnak a szülők,
ifjak, leányok. Ezekről már hallott
Czine Ferenc is, de a gyülekezetbe
nem engedte magát elvezetni,
elcsalni. A komák, pajtások távol
tartották Czinét. Papról, lelkipásztorról hallani sem akart. Bár érdekesnek tartotta, hogy egy leány úgy
beszéljen a Bibliából, mint pl. a
nyíregyházi Holczer Erzsébet
beszélt… De még érdekesebbnek
tartotta azt, hogy egy közönséges
ember, egy toronyépítő ácsmester,
aki a tornyok tetején jár, épít, felteszi a torony hegyére a keresztet,
meg a csillagot – melyikre mit rendelnek – a Bibliát tanítja, és az
evangéliumról prédikál.
Édesapja szerette volna ha vele
vagy édesanyjával elmegy a gyülekezetbe fiuk is, de erről hallani sem
akart Ferenc. Már a komák egyikemásika is elment esténként a gyülekezetbe, beszéltek is róla…
A komáknak is feltűnő volt annak
a toronyépítőnek a beszéde, akit
Nagy Istvánnak hívtak.

Egyszer az történt, hogy Ferenc
tudta nélkül, odagyülekeztek a
nyíregyházi atyafiak a Czinéék
nagydobosi házához. Ezt az édesapa akarta így. Együtt volt a gyülekezet, de ezt Ferenc nem tudta.
Talán így akarták a szülők, mert
esetleg Ferenc elillant volna hazulról.
A gyülekezéskor szólítják a szülők a fiút. Ő éppen a szín végében,
az óriás tuskók széthasogatásával
birkózott (ezeket a téli favágások
során szerezte Ferenc.) A fiú nem
akart bemenni. Az apja azonban
újból üzent az édesanyja által, hogy
jöjjön. A szobában már énekeltek.
Jól hallatszott a lelkes éneklés.
Ferenc felindult az ismételt hívásra,
és azt felelte, megyek, de fejszével.
Olyan gondolata volt, hogy szétveri
a gyülekezetet. Őt a komák ne szurkálják és ne csúfolják, hogy már az
ő házukba is befészkelték magukat
a baptisták.
Mire Czine bevonszolta magát,
az ének befejeződött, a fejszét is
elengedte. Az ajtónyílásból látta,
hogy mindenki letérdelt és ki-ki
hangosan imádkozik. Feli smerte
egyiket-másikat, leányokat és
asszonyokat is. Valaki pedig a Czine
családért és kifejezetten őérte
imádkozott. Ekkor Czine Ferenc
nagyon elkomolyodott. Elvesztette
heves indulatát és valami erős nyomást érzett magában, amely szinte
mozdulatlanná tette. Annyira,
hogy már mindenki felállt a
térdeplésből, az imádságból, de
Ferenc sokáig nem tudott felállni –
mert hogy ő is letérdelt.
Majd az ajkára szavak szállottak,
és ő is elimádkozta az Úri imádságot, a Mi Atyánk-ot. Ekkor térdei
meglazultak és ő is felállt a
térdeplésből és lassan az előbbi
helyére ült.

Jó Pásztor
Czine és az édesanyja Bibliája

Teljes szótlanság volt a háznál
néhány napig. Ferenc és a szülők is
vártak valami különös esetre, és
kíváncsiak voltak a fejleményekre.
A fiatalok legfőképpen a Ferenc esetére voltak kíváncsiak, ezért nagy
várakozásban voltak. Na! Mi lesz
Ferenccel? Vártak! Kérdeztek! De
nagy hallgatás volt. Nem történt
semmi. Ferenc nem mutatkozott. A
szülők sem tudtak semmit sem
mondani.
A várakozás során azonban
Ferenc előkereste az édesanyja nagy
Bibliáját és azzal ment el a legközelebbi fairtásra, és munkaszünet
közben forgatta annak lapjait. Ha
valamelyik munkatárs észrevette a
nagy könyvet Ferencnél, nem mert
szólni, mert ismerte Ferenc nagy
természetét és nem látta alkalmasnak, hogy bármit is kérdezzen.
Megvárta, míg az egész esemény a
munkások előtt is ismertté válik…
Napokat kellett várni. Czine Ferenc
az édesanyja Bibliáját mindig beletette a tarisznyájába az elemózsiák
közé és minden ráérő idejében, a
munkásoktól félrevonulva olvasta.
A munkások csendben mentek el
mellette. Ők már látták Czine
Ferenc félrehúzódásában és szinte
szótlanná vált természetében a változást.
Eltelt egy hét. Elteltek a következő napok is. És Czinén észre lehetett
venni, hogy a gyülekezeti este óta
valami felett gondolkodik, valamit
keres. Munkaszünet, ill. pihenés
közben szótlanná vált, mint akinek
keresni kell valamit, ami a tulajdonává lehet, csak még nincs itt az
ideje.

Czine Ferenc pálfordulása
A gyakori bibliaolvasás miatt kön�nyen rátalált édesanyja Bibliájában
azokra a jó helyekre, melyeket szinte keresni sem kellett, mert a sokszori lapozgatás miatt könnyen
kinyíltak. Így történt, hogy a Biblia
Saul megtérésénél nyílt ki. Hiába
csukta be, bizonyos helyeken a

Biblia már magától is felnyílt. Az
Apostolok Cselekedetei 9. rész jól
bejáratott hely volt. Ha elolvasta ezt
a részt és eltette a Bibliát, amikor
újra kezébe vette, ismét itt nyílt ki
először. Ez kétszer is megtörtént
egymás után. Ezt a részt úgy tekintette, mint ami vele is megtörtént.
Ennek olvasása őt is megrázta. Úgy,
mint Sault. Napokon át szinte aprólékosan érezte a saulusi eseteket.
Saulus és Anániás találkozásában rátalált saját magában is az új
élet megnyilvánulásaira. Ezek nyomán változást érzett önmagában és
elnémított minden kételkedést és
ellenkezést. Pál nyomdokában érezte magát. Döntött.

Csúfolódások
A Bibliát már nem dugdosta a bakójába. Hóna alá vette és úgy ment
egyik helyről a másikra. Mindig
oda, hol tudta, hogy összejövetel
lesz és a Bibliából hangzik majd a
tanítás. Egyre többen tudták
Nagydoboson, majd a favágó munkatársai, a gazdasági, urasági cselédek is. Tudták, hogy szombat este a
gyülekezetek, a bibliai összejövetelek felé veszi az útját Czine Ferenc.
Vasárnap este vagy éjjel pedig jön
vissza a hóna alatt lévő Bibliájával.
Mindig pontosan ment és pontosan
érkezett vissza. Az emberek gúnyolták is. Némely barátja nem is értette
meg. Csodálkoztak azon, hogy ez a
szilaj kurázsis Ferenc így megszelídült, jámbor emberré lett. Ferenc
pedig már csak mosolygott rajta.
Amikor látták, hogy megy hóna
alatt a Bibliájával, nemcsak csúfolták, de kővel meg is dobálták. Varga
Lajosné kivárta, amíg arra megy és
kövekkel meg sárgöröngyökkel
dobálta meg. Így tett vele Bodó
József is. Kiabáltak utána és káromolták. Ferenc azonban nem törődött vele. Ő csak ment a megfelelő
időben, szívében boldog érzéssel
Vitka, Szamosszeg és másfelé is.
Sőt, otthon Nagydoboson Madár
Mihály házánál már tartott igemagyarázatot, de eljárt a környékre is,

és mind bátrabban és mind több
lelkesedéssel szólta, mint ifjú
paraszt-szolgalegény az Igét.

Czine prédikálása,
Spurgeon – King Mária
Itt most az kap hangsúlyt, hogy
Czine Ferenc az Igét prédikálja.
Pedig sem nem szeminárista, sem
nem felavatott munkás. Nem hallgatott négy évig előadásokat. Sőt,
még be sem volt merítve. Mégis
ezek híjával és ezek dacára szép
sikerrel és jó eredménnyel elégíti
meg a házaknál Igét hallgató embereket. A nyíregyházi leány és
toronyács, akik szintén nem voltak
szemináristák és nem hallottak szemináriumi tanárokat, áldásos
hatással és eredménnyel munkálkodtak. (Itt egy kis kitérővel, szeretném felhívni a figyelmet a híres
baptista prédikátorra, a prédikátorok királyára, Spurgeon-ra. Spur
geon azt vallotta, hogy többet tanult
King Mária hívő szakácsnőtől, mint
amennyit tanulhatott volna hat mai
teológiai tanártól. Ugyanis 1849
őszén Newmarketben járt iskolába.
Itt, saját elbeszélése szerint, olyan
áldásos befolyást nyert az ottani
hívő szakácsnőtől, King Máriától,
hogy teológiája legjavát neki
köszönhette. »Spurgeon H. Károly,
Fullerton W.J.D.D. – Békehírnök
1934. jún. 16. 186. old.«) Ennek
ismertetése azért történt itt és így,
mert nem lehet kétségbe vonni
Czine Ferenc parasztlegénytől sem,
hogy teológiai tanárok nélkül ne
tudott volna jó eredményt elérni az
Ige szolgálatában. Tény az, hogy
Czine Ferenc a maga lelki mélyéről
hozta felszínre az igemagyarázatokat, a maga tiszta meglátásában és
felfogásában. Ez ideig nem is volt
bemerítve, baptizálva sem, mert
csak ezután megy el 1913 decemberében a Kornya Mihály által alapított hajdúböszörményi baptista
gyülekezet akkori prédikátorához,
Balogh Lajos akkori elnökhöz, hogy
általa baptizáltassék, bemeríttessék.
2011.
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Czine katona

Czine Ferenc bemerítése után
bevonult katonának Munkácsra,

Czine Ferenc, a katona

1914. augusztus 2-án. Katonai
kiképzése alatt hamar feltűnt társai között. Ügyes, szorgalmas,
engedelmes, szolgálatkész, lelkiismeretes ifjú volt. Egyik katonatársa úgy jellemezte Czine Ferencet
az újonc kiképzés idején, hogy „villanó esze volt”, Gyorsan kapta a
„sarzsikat” (rendfokozatokat).
Káplár, szakaszvezető, őrmester
fokozaton hamar túlesett. 1916 év
végén már törzsőrmester volt.
Feljebbvalói már káplársága idején
helyettesítéssel bízták meg, amit
Czine pontosan és jól teljesített.
(Csak zárójelben jegyezzük meg,
hogy sok baptista ifjú a katonaságnál laza életű lesz. Léha katona,
romlik, züllik. Süllyed a hitéletben.) Czine Ferenc pedig a katonaságnál, a kaszárnyában a parancs
alatt növekedett, mint pálma a
súly alatt. Olyan erkölcsi magaslatra emelkedett, hogy szinte
sugárzott róla a kötelességteljesítés és a hitbeli élet fényes és egyenes vonala.
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Czine Munkácson és a gyerekek
Amint bevonult Munkácsra, első
fontos dolga az volt, hogy felkeresse
a munkácsi baptista gyülekezet
imaházát. Stumpf Jenő prédikátor
nagyon szívesen látta az ügyes,
értelmes ifjút. Megbízta imaóra
vezetéssel, sőt helyettesítéssel is,
amit Czine Ferenc nagyon szívesen
– ügyesen és lelkiismeretesen – teljesített. Czine Ferenc (ezután már
csak Czinét írunk), az imaházból –
sem hétköznap, sem pedig vasárnap
– nem hiányzott. Ha katonai szolgálata miatt egyszer-kétszer mégis
távol maradt, szinte az egész gyülekezet hiányolta a kedves, ügyes
katona-testvért. Czinének a kaszárnyában jó neve volt, a gyülekezetben pedig nagyon kedves testvérnek
vallotta minden tag az értékes fiatalembert. Így tekintélye minden
helyen ismert és érthető volt.
Bármivel bízták meg, úgy katonáéknál, mint a gyülekezetben, azt
példásan és pontosan hajtotta végre.
Katonai vonalon a kiképzés során
hamar ismert lett Czine személye.
A magyarázatokat hamar megértette és a teljesítést véghezvitte.
Katonatársainál, még az idősebbeknél is pontosabban tudott minden
mozdulatot, minden katonai fogást
elsajátítani.
A kaszárnyában az volt a szabály
– talán ma is az –, hogy senkit sem
szabad a civil népből beengedni. Az
őrszem a portán senkit nem enged
át. De ha valaki Czine nevét említette, hogy Czine Ferenc őrmesterhez
szeretne menni, vagy a gyermekek a
Czine bácsihoz, mindenkit különösebb igazoltatás nélkül beengedtek.
A Czine jó név volt a kaszárnyában
is, mások előtt is. Akik Czinét keresték, mind megbízhatónak bizonyul-

tak. A gyerekek pedig úgy jártak
Czinéhez, – aki szeretett és tudott is
velük foglalkozni – mintha az óvodába mentek volna.
Nagy változás volt a munkácsi
testvéreknek, a munkácsi kaszárnyai szolgálatnak, amikor hirtelen
Czine Ferencet, mint szakaszvezetőt, Salgótarjánba vezényelték géppuskás tanfolyamra, majd onnan
Bruckba 1916-ban.
Ügyes távbecslő distanzmester
nek tűnt elő és az év végére őrmester, majd nemsokára törzsőrmester
lett. Tehát, mint egyszerű parasztfiú, elérte a legmagasabb titulust, a
legmagasabb rangot, amit elérhetett. Czinét a tisztek is értékelték.
Tudták, hogy szolid, meghízható,
engedelmes, szolgálatkész katona.
Ezeket az értékeket vallásos, baptista mivoltának tulajdonították. Azt
is értékelték, hogy nem jár ki gyakran. Kimaradásra hetenként egyszer jelentkezett, amikor elment a
baptista imaházba, a gyülekezetbe.
Tudták róla, hogy nem italos, nem
kártyás, és azt is látták rajta, hogy
nem dohányzik. A dorbézoló mulatozások Czinét nem érdekelték.

Czine jól hegedült
Czine szabad idejében énekelgetett, saját hegedűvel kísérte magát.
Szerette az énekeket, de a hegedű
hangja is gyakran felhangzott szobájából. Főként ebéd utáni órákban
gyakorolt. Czinét ilyenkor gyakran
meglátogatták az ebédről hazamenő tisztek. Benyitottak hozzá.
Szerették hallgatni és nézni a hegedülését. Czine ugyanis balkezes
ember olt. A hegedűjét jobb álla alá
vette, a vonót pedig a bal kezébe
fogta, így hegedült. Ez ritka eset és
különös látvány volt. A hegedű
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megtalálható az interneten is:
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hangján nem volt különbség, csak
a hegedűtartás volt különös.
(Egyszer én is láttam ilyen hegedűs
ifjút a Nap u-i ifjúsági zenekarban.
A nevét nem jegyeztem meg. A
tabdi gyülekezetben is van egy balkezes hegedűs, én is ismerem.
A gyülekezet Csengőd mellett,
Kiskőrös előtt van. Az ottani –
tabdi – gyülekezet ifjúsági zenekarában szerepelt egy ilyen zenekari
tag: Fábián Mária.) Czine minden
délután – ebéd után – szabad idejét zenéléssel, énekléssel töltötte.
Ennél érdekesebb eset is meglepte
a tiszteket és másokat is.

Czine és a huszárvágás
Czine egyik nap a lakásán kívül
járt-kelt. Jobb keze fel volt kötve. A
katonák valamelyik épület előtt játszadoztak. Éppen egy karddal próbálgatták a huszárvágást. Egyik
ügyesebb, a másik ügyetlenebb volt.
Ilyenkor egy kis tévedésen is nagyokat nevettek a vidám katonák. Akár
bakák, tüzérek, huszárok. Arra
vitte az útja Czinét és nézegeti az
ifjak mulatozását. Közben tisztek is
csapódtak oda. Amikor egymás
után ügyetlenkedtek, felkérték
Czinét, hogy próbálja meg. Mivel
Czine jobb keze fel volt kötve, így a
balkezébe vette a kardot. Ezen persze már az első percben nevetés
támadt. Czine maga is mosolygott,
de az odaérkező tisztek csoportja is
mosolygott. Azonban csakhamar
elkomolyodtak, mert Czine balkézzel úgy kicsapta a huszárvágást,
hogy a kard csak úgy visított közben. A katonák természetesen bíztatták egymást. Na, na – mondták
maguk között – te nem tudod jobb
kézzel, hát próbáld bal kézzel!
Látod, hogy így is lehet. A tisztek is
mosolyogtak és egymás között
beszélgettek Czinéről. Látták bal
kézzel hegedülni és most látták bal
kézzel kivágni a huszárvágást.
Azon tanakodtak, vajon jobb kézzel
tudná-é ezt? Ha a jobb keze meggyógyul, megnézik azt is.
(folytatása következik)

Ősz után itt az advent!

A négy évszak közül legtöbben a
tavaszra, vagy az őszre szavaznának, ha
megkérdeném, melyik a kedvencük.
Magamat figyelve megállapítom, hogy
nekem legtöbb örömet húsz éves koromig a nyár adott, később aztán a nyár
és a tavasz. A telet legszívesebben
kihagytam volna. Tudatomban – színpompája miatt – az ősz vette át a vezetést. Érdekes módon a telet sose kívántam. A hideg dolgokat semmiben nem
kedveltem, nem kedvelem.
Egész pályám során vigyáznom kellett
például a hangszalagjaimra, mivel a
beszélés volt a foglalkozásom. Ha
hideget ittam, köhécseltem, még az
ünnepi igehirdetéseim alatt is. Aztán
hogy nyugdíjas lettem, végre megengedhettem magamnak még a fagylaltot is. Csak az volt az érdekes, hogy
most már sose szokott ártani a hideg a
hangomnak. – Volt, aki azt mondta
erre, hogy „mert egész életedben egy
kicsit hisztis voltál!”. Ettől függetlenül
mégse evoé-zom, mikor beáll a tél.
Azt mondják az őszről, hogy az
elmúlást juttatja eszünkbe. Nekem
meg ez jut eszembe, hogy mondják
az őszről, hogy az elmúlást juttatja
eszünkbe. – De mi az, hogy „elmúlás”? Nem egyéb, mint az a tény, hogy
az egyik valami után következik a
másik valami. Nem túl romantikus
megállapítás, tudom, de a realitásoknak nincs költészete. Legfeljebb
annyi, hogy szép ritmusban kövesse
egyik a másikat.
Gyülekezeteinkben az ősz azzal kezdődik, hogy együtt újra a szent sereg!
Ideje, hogy felmutassuk a természet
ajándékait és a munkánk gyümölcseit.
Hálaoltárt építünk, és dicsőítjük égi
Atyánkat, aki megáldotta termőföldünket terménnyel és gyümölccsel.
Arcunk verejtéke, a föld harmata és az
ég esői gabonát érleltek. Ez az a bizonyos „élet”, melyet magyar őseink
ekként definiáltak, mert kenyeret kaptunk Isten irgalmából, testi életünk
folytatásához. Őszről beszélek, de már
kezdem várni az adventet. Adventem
adventje a november, karácsonyom

adventje pedig az a négy hét (a végén
a vasárnappal), amikor az Úr Jézus
Krisztusra fókuszálok, és igyekszem
ráhangolódni – mint minden évben is
– a Megváltó „bejövetelére”.
Nem értem egészen, de szívesen
megpróbálom mégis elmondani,
hogy a mennybe ment Krisztus, noha
már ott ül az Atya Isten trónusán, minket mégis abban az áldott lehetőségben részesít, hogy befogadhatjuk őt,
újra meg újra, mint a betlehemi jászolbölcső a szent szűz piciny gyermekét.
Transzcendens az égi Király, tudom,
de bennem realizálódhat dicső valósága. Miközben ül az égi trónon, szívem trónját is elfoglalhatja. Egyetlen
útja-módja van ennek, az, hogy hittel
hívjam, nyitott lélekkel beengedjem,
alázattal úrrá tegyem őt énem fölött,
és míg csak élek, ki ne tessékeljem őt
az életemből.
Túl az adventen és túl a karácsonyon, nem időben, hanem minőségben és jelentőségben, aztán elérkezik
a „vég” (és a végtelenség) Királya a
maga teljességében, és véget ér az
idő, hogy átvegye uralmát a korlátlan
és korlátozhatatlan létezés, és akkor
be kell fogadnunk őt, akit a mindenség se képes befogadni, mert még az
is őbenne van.
Jelentős emlékeim nem kapcsolódnak évszakokhoz. Éltem az életemet,
többnyire az Úr vezetésére hallgatva.
Ha őnélküle, vagy őt és tanácsát mellőzve döntöttem olykor, akkor pedig
azt tapasztaltam, hála érte!, hogy még
a rosszból is kivezetett, illetve a tévedéseim terhes következményeiből is ki
tudott hozni valami jó és használható
tanulságot részemre. Mert jobban szeret, mint érdemelném! Gyermekévei
met a bükki erdőségek oltalmában élő
faluban töltöttem. Ott a tavaszok a feléledés évszakai. Mindenki tervez, tisztogat, reparálja a vásott szerszámokat,
előkészíti a legsürgősebb munkafolyamatokat. Megjáratják az igavonásra
rendelt állatokat, hogy „megmacskásodott” tagjaikba új életerő áradjon.
folytatás a 10. oldalon
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Gerzsenyi Sándor : „ŐSZIKÉK”
Beszélgetek –
magamban magammal
Felkavarodnak a mondataim.
Káin a ritmus és Ábel a rím.
Káin a fegyver, az áldozat Ábel.
Nyelvzavarok vér-városa Bábel.
Száll feketén fel az égre a füstje.
Hervad a rózsa és vérez a tüske.
Harci vihar hozott, nem puha szellő.
Lettem a nagy vadon vadja, szökellő.
Mint nyilat, Istenem karja kilőtt.
Szállni tanított. Nyertem erőt.
Visz, de megállít. A Könyve a kardom.
Kézbe kapom, de szívemben is hordom.
Rám tör az ős Gonosz. Támad a hitvány.
Nem lehetek soha gyáva tanítvány!
Küzdhetek ellene mind a halálig,
Míg a törekből a búza kiválik.
Eljön a vég, de ne félj soha, Sándor!
Meg ne riadj, költő, a haláltól!
Mert ha ragyogsz, ha az életed fény lesz,
Végül a mennyei honban is fénylesz.

Botladozva – előre
Hogy mit jelent szent elhívása,
Gyermekkoromban sejtettem csupán.
A „küldetés” szót megértettem,
S próbáltam ráhangolódni sután.
De Atyám komolyan gondolta.
Engem, agyagot korongra vetett.
Gyúrta, forgatta bölcs kezével.
Alakította az életemet.
Lehettem volna bármi más is,
De neki csupán egy hű „szolga” kell.
Szilárd lábakra állította
A hitemet, hogy sose bukjak el.
Bár botladoztam. Térdre estem,
Ám ebből az imádság „póza” lett.
A talpra állító segítség,
Kegyes irgalmassága fölemelt.
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Sugallt, vezérelt, irányított.
Azt akarta, hogy áldássá legyek.
Lecsendesítette a tengert,
És síksággá változtak a hegyek.
Ahol az utak véget értek,
Ott ő állt, s mutatta a folytatást.
Mert néha olyan keskeny az út,
Magad előtt csak őt lásd, senki mást!
A mélységek és magasságok
Mögöttem sorakoznak. Ott, elöl
Átláthatatlan fényességet
Szemlélek, s szívem végső célt jelöl.
A fény a Fénybe visszatérhet.
Ám ezen kívül minden itt marad.
A súlyos láncok mind lehullnak.
Leszek örökre boldog és szabad.

Kegyelemből élünk
Amint erőnk fogy, alázattal valljuk,
Hogy napról-napra kegyelemből élünk.
Éjünk elé bár aggódással nézünk,
De új napunkhoz új erőt remélünk.
Urunk, maradj velünk! Ezt kérjük tőled.
Ülj asztalunkhoz, törd meg kenyerünket.
A gyógyszer enyhíti fájdalmainkat,
Igéd pedig minden félelmet szüntet.
Lábunk remeg. Homály száll a szemünkre.
Könyörgünk, Megváltónk, ne hagyj magunkra.
Add erődet apró kis terveinkhez,
Mert minekünk robot már minden munka.
S ha valamely nap nyelvünk azt suttogná:
Ez itt a végső óra, el kell menni…
Szólj hozzánk, Jézus, szelíd, biztos hangon:
„Ne félj, gyermekem. Most fogsz megérkezni.”

Dal a szarvasról
Nekivágott a havas rengetegnek.
Nem félt soha. Kalandvágy űzte őt.
Az ősök ismert példáit idézte,
Naiv hitükből merített erőt.
Egy éhes farkascsorda volt a kezdet.
Elszántan, vérszomjasan támadott.
De lövés zaja robajlott a mélyből,
S a megriadt had már nem árthatott.
A hó-párduc lesből szökött az útra,
Mindenre elszántan bukkant elő.
Mint pengeéles szablya és hegyes tőr,
Odavágott, s győzött a nyers erő.
Nyakán és marján az a forradás ott
A visszavert vad nem múló nyoma.
Azóta hulló falevél neszétől
Ő fut tovább. Nem lehet ostoba.
Rugalmas izmai könnyed zenéjét
Magával sodorta a déli szél,
Míg fönn az égen szelíd röppenéssel
Egy felhő tágas terekről regél.
Örült, hogy tudja, merre, hol a forrás.
Abból naponta friss vizet ivott.
Ki nem vadonban él, az nem is sejti,
Túlélés-ügyben ez egy szent titok.
Az orvvadászok sóvár célkeresztje
Először ott kereste nagy szügyét.
Nem állhatott meg. Bátor szökkenéssel
Repült előre, s végül célba ért.
Ezer veszély gátolta nagy futását.
Ilyen természetű e vad világ.
Érezte, tudta, biztos volt hitében,
Hogy győzelmek után lát majd halált.
Igaza lett. Sok-ágú trófeája
Ott hirdeti, a nagy Vadász falán:
Soha ne add fel! Légy hű mindhalálig!
Helyed lesz majd a győzők oldalán.

Jó Pásztor
Egy kis kenyérfalat imája

Fáradok

Rágni se tudtam még, mikor már
Megízlelhettem egy-egy apró
Morzsát… A Mannából előbb, majd
Az igazi Élet-Kenyérből,
Jézusból, kit nagyon szerettem.

Göröngyös az „odafele”,
„Vissza” meg már sose lesz.
Repülnék a mennyországba,
De a halál nem ereszt.

Ott volt szobánknak négy sarkában.
Az udvaron és kint az utcán.
A Kenyér ízével a számban
Hazataláltam minden este.
Kis Bibliám, Új-Testamentum!
Örültem egy-egy „aranymondás”
Minden szavának. Elkísértek
A hosszú úton. Minden csepp vér
Az Élet-Ige atomjait
Pumpálta szívembe, agyamba.
Ha vége lesz utamnak egyszer,
Kenyér-alakban távozik majd
A lelkem, utolsó lehellet,
És visszatér, mint föld a földbe.
Ugyanúgy ez az apró morzsa
A végtelen, örök Kenyérbe.
Augusztus húsz lesz akkor is tán,
A neved napja, Jézus-Isten,
Élet kenyere, Égi Manna!
Fogadd magadba csöpp falatként
Tehozzád visszatérő lelkem!
Alakítsd át e pisla szikrát
Neked világító sugárrá,
Hadd lássalak Téged, Te Áldott!
Maradjak ott a végtelenség
Végéig, mindörökké! Ámen!

Előbb le akarja rágni
Rólam, ami az övé,
Csak aztán mehet a lelkem
A lelkes lények közé.
Ha eszem, elnehezülök.
Ha nem eszem, éhezem.
Dolgozni már alig bírok.
Írok, s reszket a kezem.
Csöndre, békességre vágyom.
A nyugalom elkerül.
Társaságot nem akarok,
Pedig nem jó egyedül.
Szédít, fáraszt a gyorsaság.
A lassúság kiborít.
Lötyög rajtam a „végtelen”,
A „végesség” beszorít.
Szerettem a hivatásom,
S míg csak leszek, szeretem.
Vállaltam, de főleg engem
Vállalt föl a Kegyelem.
Elengedjük egymást lassan.
Néhány lépés van csupán.
Egy nagy-ívű szárnyalás – és
Célba érek azután.

Fölfelé a hegyoldalon
Amikor először hallottam felőled,
Még idegen voltál, nem kértem belőled.
Aztán megszólított szelíd, tiszta hangod.
Önigazságomnak bástyája leomlott.
Föltekintek rád, és boldogan kiáltom:
Jézus, te vagy az én Uram és Királyom!

Nagyvonalú Isten! Könnyeimet látva,
Bocsánattal néztél a megrepedt nádra.
Pislogó mécsemnek lángját felszítottad.
Akartad, hogy utat mutassak másoknak.
Ezt teszem még mindig. Bár lassul az ütem.
Meredek az ösvény, és verdes a szívem.
Még egy kis kitartás! – mondogatom csendben.
Talán te is hallod, ki fönt vársz a mennyben.
Vajon milyen lesz ott? – Százszor elképzelem.
Ha nyílik az ajtó, minden rendben legyen!

IHLET
Lángol a lelkem.
Szárnyal a szellem.
Rám települt az erő, jön az áldás.
Lendül a vén sas –
Szűköl az ordas!
Nincs kihagyás, se bukás, se megállás.
Szó-folyam árad.
Reszket a vágyad,
Hogy kikiáltsd a jövőt, a megoldást.
Régi kalitka –
Tárul a titka:
Kezded az építést, végzed a bontást.
Szólj! S ha kimondod,
Nincs vele gondod. –
Vétkes a szófukar, balga a néma!
Nem lehetsz gyáva,
Sem hiú páva!
Szóld az igen-t s a nem-et! – No de még ma!
Sok ma a hitvány! –
Szép tanúsítvány,
Hogyha a látnok, a költő kimondta.
Mondd ki, ha láttad!
Zengve kiáltsad! –
Égi Uralkodód adta parancsba!

Jó melletted élni! Nézlek és csodállak.
Boldog a hitem, mert mindenben ott látlak.
Útelágazásnál néha – bizony – féltem,
De tovább vezettél. Szerettél, nem kétlem.
2011.
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Jó Pásztor
folytatás a 7. oldalról

Beszélgetnek is velük, mert télen kissé
elhanyagolták őket. A szokásos bánásmód mellé érzelmileg is hozzájuk idomulnak, szükségük lesz rájuk ugyanis,
hogy munkatársai, igavonó társai
legyenek egymásnak. A közös siker
titka az együtt munkálkodás.
A nyár kegyetlen heve és irama
aztán leszedi, állatról és emberről
egyaránt, a fölösleges rétegeket. Az
„orcád verejtékével” kitétel szó szerinti valóság lesz a földért és a földből
élők csúcs-teljesítményei mindennapjaiban.
Azokról beszélek, akik még hisznek
a „magyar föld” rendkívüli gazdagságában, a magyaros ízek pótolhatatlan
és sehol sem található aromáiban.
Nálunk mintha még a Nap is nagyobb
szeretettel becézgetve érlelné a gyümölcsöket. Meg is indult ellenünk a
természeti erők váratlan offenzívája!
Szárazság, vagy hömpölygő csapadékvíz áradata próbálja porrá vagy
sárrá változtatni az emberi munka
drága eredményeit. Vagy itt vannak
az utóbbi évtizedekben a szép női
nevekkel megkülönböztetett hurrikánok! Sosem gondoltam volna, hogy
ilyen iszonyú ereje tud lenni a szélnek.
Egy-egy turbinagyorsasággal forgó
spirális tölcsér fákat tép ki, gépkocsikat emel magasba, dobókockaként
emeli fel és pörgeti meg a faházakat,
és próbál velük „hatost” dobni.
Kezdem érteni az 1Mózes 3:17-et:
„Legyen a föld átkozott miattad!” –
Mert ez, ami most van, nem a Teremtő
műve, hanem a „kertet” művelő és
őrző, a pénz-szerelemtől megittasuló
ember Isten nélküli döntéseinek a
következménye. Elég sokat olvasok,
hallok e témáról, hiszen az egyik unokánk környezetvédő szakon végez
hamarosan az egyetemen.
Írásomon látszik, én meg a bőrömön érzem, hogy most az ősz következik.
Mindezek ellenére, a tengelyén
egyre nyikorgóbban forgó Földünk
mégis megadta, megadja mindennapi kenyerünket. Küzdünk az „átok”kal, de glóbuszunknak ezen az olda-
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lán élve, talán mi még nem mondhatjuk általánosságban, hogy éheznünk
kellene. Halljuk és látjuk azonban,
hogy a hétmilliárdodik embernek
már ezzel az egyetemesen sötét
jelenséggel is számolnia kell. Mert
kivettük az irányítást annak a kezéből, aki tökéletesen értett a vezetéshez. Nekünk nem megy a Földnek, a
ránk bízott drága értékeknek az őrzése. Mi rablók vagyunk. A meggazdagodás esztelen vágya, a mohó pénzimádat mintha kedvezne azoknak,
akik még toplistát is készítenek, köztük ki a legmódosabb. Fittyet hánynak azokra a milliókra, sőt, milliárdokra, akiknek irtózatos gond, vagy lehetetlenség hozzájutni a mindennapi
betevő falathoz.
Advent! – mondjuk mostanában
naponta. De hát így várjuk az Úr vis�szajövetelét?! Ekkora felfordulásban
talál bennünket, ha megérkezik?
Sokan már elkezdték a „nagy ünnepek” előtt esedékes nagytakarítást.
Asszonyaink igyekeznek még az ablakot is megtisztítani, hogy jobb legyen
a kilátás.
De vajon lesz-e kilátásunk embertársainkra, akik éheznek és hajléktalanok? Lesz-e rálátásunk Jézus
Krisztusra, aki ha eljön, dicsősége
trónja elé sorakoztat bennünket, és
megkérdezi, angyalainak is füle hallatára tőlünk: Hogyan bántatok a rátok
bízott értékes lehetőségekkel és ajándékokkal?
Vajon melyik kérdése vonatkozik
majd reánk? Az-e, hogy „jöjjetek,
Atyám áldottai”, vagy az elutasítása:
„menjetek előlem, átkozottak!”? És
jön a „bizonyítási eljárás”, ahogy a tárgyaláshoz illik, majd a „jöjjetek!” és
„távozzatok!” után lesújt a Bíró kalapácsa, és akkor nincs tovább, lezárulnak az akták, és bezáródnak az ajtók.
Egy barátomnak megmutattam az
ebben az évben „született” verseimet.
Amikor elolvasta őket, megjegyezte:
„Mintha túl sokat foglalkoznál ezekben az írásaidban a ’haza-menetellel’.
Eddig optimistábbnak ismertelek
meg”. – „Ez nem véletlen, válaszoltam”.

Két lépésnyire a nyolcvanhoz, talán
ez a legtermészetesebb magatartás.
Ha megérem ezt a karácsonyt, utána
bizonyára az lesz a legfőbb és legfontosabb teendőm, hogy naponta csak
azt tegyem, ami egy Krisztust váró
emberhez, egy végleg leköszönő lelkipásztorhoz illik.
Természetesen írni még szeretnék,
egészen addig, míg a toll ki nem hull
a kezemből. A hulla kezemből.
Gerzsenyi Sándor

Kérés

Amint az jelen számunk az
ŐSZIKÉK című versciklusából
nyilvánvaló, Gerzsenyi Sándor lelkipásztor-költő testvérünk fáradhatatlanul írja jobbnál jobb verseit.
Szerkesztőségünkben összegyűlt
egy kötetre való.
Korábban a Napsugár Gyermek
mentő Alapítvány már kiadta
Vallomás c. azóta elfogyott verseskötetét, majd a Jó Pásztor Ala
pítvány: A századik c. gyermekverseket tartalmazó gyönyörű,
illusztrált könyvét. (Ez utóbbiból
még néhány példány – ahogy
könyvajánlásunkból ez látszik –
még kapható). Nem szeretnénk,
hogy legutóbbi versei kiadatlanul
maradjanak, jelenleg azonban
semmi forrásunk nincs arra, hogy
kiadó tevékenységünket folytassuk,
ezért létrehozunk egy „könyvalapot”, amelynek első célja a legújabb
Gerzsenyi-versek kötetbe gyűjtése
és kiadása, majd pedig hitépítő írások további megjelentetése.
Szeretettel kérjük azokat az
olvasókat, akik tervünket támogatni kívánják, hogy adományaikat a
mellékelt csekken küldjék el, a
csekk jobb sarkára írják rá: „könyvalap”. Amennyiben az adományok
lehetővé teszik, a következő év első
felében szeretnénk a könyvet megjelentetni.
A legkisebb adományt is szívesen vesszük, hisz minden fillér
közelebb hozza a megjelenés időpontját. Köszönettel és üdvözlettel:
Dr. Almási Mihály

Jó Pásztor

Karácsonyi akciós könyv-, CD- és DVD-ajánló
Gerzsenyi Sándor: A századik
Hívő gyermekversben mindig nagy a hiány,
különösen ünnepek táján. Gerzsenyi testvér gyermekeknek szánt versei biblikusak,
kedvesek, játékosak, humorosak. Ezek a
versek értékőrzők, miközben nagyon is
újak, frissek, üdék. Aki a kezébe veszi a
szép kiállítású könyvet, aligha tudja letenni. Remek karácsonyi ajándék.
A/5, 216 oldal, képekkel és színes borítóval
akciós ár: 1490 Ft
***

Dr. Almási Mihály: Ezredfordulók
Karácsonyi témákkal is foglalkozik a
400 oldalas, reprezentatív kötet.
Olvashatunk benne az Úr Jézus születésének pontos idejéről, a betlehemi csillagról és számos közösségünket érintő témáról. A szerzői ajánlásban ez áll:
„Ajánlom mindazoknak, akik a történelmet az élet tanítómesterének tartják, akik a jelenben
imádkoznak és dolgoznak a jövőért, nemzetünk erkölcsi
megújulásáért és fennmaradásáért.”
B/5 400 oldal, színes borítóval, több mint 300 színes
képpel
akciós ár: 1900 Ft
***

A hegyi kunyhó
Egykor Hollandiában úgy próbáltak
védekezni az evangéliumi puritán
mozgalom terjedésével szemben,
hogy a hívő családokat – addigi
lakóhelyük elhagyására kényszerítve – hajóra rakták és száműzték,
őket Kanadába.
Palkron Káleb és családja, egy volt
a több száz család közül, akik Kanada vadregényes hegyei
között keresték a megélhetés lehetőségét. Gigászi küzdelmet vívtak a természet vad erőivel.
Az eredetileg a múltszázad első felében a Magvető
Kiadónál megjelent elbeszélés szereplőinek vezérigéje:
„Az igaz ember hitből él!”
A/5 80 oldal, színes borítóval
akciós ár: 490 Ft

Dr. Almási Mihály: Kegyelem minden
A könyv „műfajilag” leginkább hálaáldozat kíván lenni Isten különös gondviseléséért, amelyet a szerző saját életében
éppúgy megtapasztalt, mint az elmúlt
századokban ősei.
A szerző mély betekintést enged saját
lelkébe, örömeibe és bánataiba, amiket
a rendkívül változatos életpályán bekövetkezett kívánatos és nemkívánatos események váltottak ki belőle. Ez a könyv üzenet lehet fiataloknak és időseknek, érkezőknek és távozóknak, hívőknek és hitetleneknek, azoknak, akik megtalálták Krisztust, és azoknak,
akik keresik.
B/5 783 oldal, 250 fekete-fehér és 300 színes fényképpel
akciós ár: 2900 Ft
***

Dr. Almási Mihály: A nagy kaland
Science fiction vagy valami más? Mese
vagy nem? És ha nem, akkor mi? – Ilyen és
hasonló kérdéseket tesz föl az olvasó,
miközben nem tudja letenni a szépen
illusztrált könyvet, amelynek első kiadása
az Amerikai Egyesült Államokban jelent
meg.
Magyarországon jónak láttuk bilingvisként közreadni, hisz így az angolul tanulók elmélyíthetik tudásukat, a magyarul „tanuló” másodés harmad-generációs emigráns magyarok pedig gyakorolhatják szüleik, nagyszüleik anyanyelvét. Arra az etikai
tartalomra pedig, amely a könyvet jellemzi, mindenkinek,
mindig és mindenütt szüksége van. A szerző jó „idegenvezetőnek” bizonyul a szokatlan „terepen”.
A/5 128 oldal, képekkel és színes borítóval
akciós ár: 900 Ft
***

„Jó Pásztor, Jézus…” CD
A CD-n a Jó Pásztor témakörben
vegyeskari, férfikari feldolgozások,
gyermek- és ifjúsági énekek hallhatók
szimfonikus zenekar, vonósok, fúvósok, illetve orgona és zongora közreműködésével, továbbá ének- és hangszerszólók.
30 ének, 70 perc
akciós ár: 1500 Ft
2011.
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Jó Pásztor

Karácsonyi akciós könyv-, CD- és DVD-ajánló
„Emlékezz vissza az útra…” CD
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet 120
éves jubileuma alkalmából jelentette
meg alapítványunk ezt a CD-t. A klasszikus és evangéliumi zeneirodalom
gyöngyszemeiből válogatott darabok
sorát színesítik teljesen új énekek, és
feldolgozások vegyeskarra kamarakórusra,
orgonára, vonós és fúvós hangszerekre. A zenei rendező
Tóka Szabolcs orgonaművész–zeneszerző testvérünk.
23 ének, 70 perc
akciós ár: 1900 Ft
***

„Maradj velem!” CD és DVD
Dr. Héthalmi Páth Károly születésének 100.
évfordulójára rendezett centenáriumi hangversenyen professzionális minőségű CD és DVD
készült, melyet mindenkinek szeretettel
ajánlunk. Vegyeskar, női- férfi- és gyermekkar, zenekar, orgona, zongora, trombita,
fuvola, férfi dupla kvartett, tenor- és baritonszóló szerepel a fölvételen.
25 ének, 73 perc
Ára: 2000 Ft
***

„A világ Üdvözítője” CD és DVD

CD és DVD készült dr. Héthalmi Páth Károly
zeneszerző művész-tanár műveiből. Igazán
értékes karácsonyi ajándék lehet minden
evangéliumi zenét kedvelő testvérnek,
rokonnak, barátnak.
Néhány cím: A világ Üdvözítője (orgonaszóló),
Hálaadó zsoltár (kórus, orgona), Mi Hozzád
von…, Isten nagy szerelme… (kórus),
Boldogság szép hazája…, Ó, mily dicső lesz
az a nap…, Már megjött szép fényességgel… (hegedűszóló, zongora), Ó, én
Uram… (baritonszóló, zongora), Fenyőág
– „Csillagvilágos téli este van…” (tenorszóló, zongora), Fohász (kórus, zenekar, tenorszóló), Halld, csak halld…, Még egy éneket… (férfikar), Nem
arany és nem ezüst…, Ragyogj, Te fényes csillag… (női kar),
Igaz leszek… (baritonszóló), Kármel hegyén kél a nap…
(fúvósok), és még néhány remek zenekari darab. A DVD többlete a tuba kvintett előadásában: Bontsd szét a zászlót, Te
légy velem!, Drága kereszt…, Tégy foglyoddá, Uram!
Ára: 2000 Ft
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Istenben bízom – evangéliumi énekek – CD
Baptista elődeinktől ránk örökített
evangéliumi énekekből egy csokorra
való hangfelvétel készült. Szólót énekel:
dr. Hernádi Mária, orgonán kísér:
Pátkai Imre zongoraművész, orgonán:
Tóka Szabolcs orgonaművész–zeneszerző.
Ára: 1500 Ft
***

Új karácsonyi CD
Földre szállt a szeretet
A fölvételen 24 karácsonyi dallam csendül föl, a lehető legváltozatosabb hangszerelésben, szimfónikus zenekar, rézfúvós kamaraegyüttes, orgona, zongora, fuvola, tuba, gordonka, hárfa, valamint a Pesterzsébeti Baptista Énekkar,
férfikar, nőikar, és profi énekes szólisták
közreműködésével.
Kapható a Pesterzsébeti Gyülekezet könyvterjeszté
sében, megrendelhető a Jó Pásztor Alapítványnál a lent
közölt címen.
Ára: 2300 Ft
***

ÚJ DVD
Tíz év emlékképekben

Dr. Almási Mihály lelkipásztor és felesége búcsúztatása,
Pesterzsébet, 2011. 05. 29.
A több mint kétórás film a Pesterzsébeti
Gyülekezet elmúlt tíz évéből mutat be
életképeket, valamint tartalmazza a
búcsú-istentisztelet legfontosabb részeit.
Kapható a Pesterzsébeti Gyülekezet
könyvterjesztésében, megrendelhető a
Jó Pásztor Alapítványnál a lent közölt
címen.
Ára: 1800 Ft

Kiadványaink megrendelhetők:
Jó Pásztor Evangéliumi Könyvterjesztő Szolgálat
1431 Budapest, Pf. 171.
Tel.: 06-20/886-0712
E-mail: jopasztor@baptist.hu

Jó Pásztor
HOLNAP TALÁN...

F

Olvasóink írják
Nagy örömmel olvastuk, hogy
több lelkipásztor gyermek részt
vehetett az elmúlt nyári üdülésen és sok testi-lelki felüdülésben volt részük. Külön öröm
számunkra, hogy részt vehetett
a mi lelkipásztorunk kislánya is,
aki nagyon jól érezte magát és
sok boldog élményét osztotta
meg velünk, amikor hazajött.
Áldja meg a jó Atya ezt a kezdeményezést, és adja meg, hogy a
jövőben is legyen lehetőség ilyen
áldott alkalmakra. Örömmel
olvastuk a sok szép beszámolót,
és a szülők leveleit is. További
munkájukra sok áldást kívánunk.
(B. E. Komárno)

Táborfejlesztés
A szőkepusztai konferenciához,
még inkább a nyári gyerektáboroztatáshoz szükségünk lenne
néhány nagyméretű katonai,
vagy „török” sátorra. Kérjük, hogy
aki tud ötlettel, vagy pénzzel
segíteni, jelezze a 06-20/8860845-ös telefonszámon.

B

1.Hol-nap ta - lán
2.Hol-nap ta - lán
3.Hol-nap ta - lán

F

7

F

Gm

az aj-kad né-ma már.
a
szí-ved meg-meg áll,
le - jár a kegy i - dő,

7

B

Ho-lnap ta - lán
Hol-nap ta - lán
Hol-nap ta - lán

F

C

F

A - zért ma jöjj,

7

C

Hol-nap ta-lán
Hol-nap ta-lán
Hol-nap ta-lán

mun-kád hi-á-ba vár.
u - tol-sót dobban már.
min-den, min-den ké -ső.

7

Gm

ke-zed is gyen-ge lesz.
lá-bad is bé - na lesz.
alkalmad sem lesz már,

Gm

Szöveg, dallam: Almási Mihályné
Harmonizáció: Tóka Szabolcs
7
C
F

C

F

Hol-nap ta-lán már semmit nem te-hetsz.
Hol-nap ta-lán egy lé-pést sem te-hetsz.
Jé -zus ma hív és Jé-zus még ma vár.

F

Dm

A - zért ma tedd!

C

F /C

7

C

F

A - zért ma légy Jé-zu - sé!

Aranymenyegző
Nagysallóban
Egy téli délutánon a nagysallói gyülekezetben (Tekovské Lužany –
Szlovákia) házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelte Rausz János
testvér és felesége Rózsika. A gyülekezet nevében Tóth Iván testvér a
23. Zsoltárral köszöntötte a házaspárt. Cekov prédikátor testvér az
aranymenyegzőt a mennyországi menyegzőhöz hasonlította, „ahol sok
arany lesz“. János testvér legidősebb nőtestvére levéllel kapcsolódott
a köszöntéshez, amiben Gerzsenyi Sándor egyik énekét idézte:
„Emlékezz vissza az útra és Megtartódat áldd,
Bármilyen sok volt a próba, az mind javadra vált.
Kőszikla hűs vizet ontott, s a völgyben manna várt,
Bárhogy is tombolt az orkán, Ő hű karjába zárt...“
A Jó Pásztor olvasói nevében mi is sok áldást, örömöt, békét kívánunk
lapunkat hűségesen támogató Testvéreinknek a jubileum alkalmából.
– a szerk. –
2011.

október–december

T

13

Jó Pásztor

Szőlő és bor a Bibliában
A helyes válasz mellett az igehely megjelölését is kérjük.
A kérdéseket összeállította: Dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2012. január 20.
1.	A bor mellett mivel tisztította ki az irgalmas
samaritánus a sérült ember sebeit?
a. balzsam
b. olaj
c. víz
d. jód
2.	Dávid melyik fiát ölték meg akkor, amikor már
jókedvű volt a bortól?
a. Absolon
b. Adónijjá
c. Amnón
d. Jitreám
3.	Melyik izráeli ünnepet ülték meg a borsajtóból
való betakarítás után?
a. Sátoros ünnep
b. Kovásztalan kenyerek ünnepe
c. Hanukka
d. Purim ünnep
4.	Kinek nem volt szabad bort innia?
a. Sámuel
b. Sámson
c. Jeremiás
d. Mózes
5.	Mit tanított Lemuélnek az édesanyja, mely foglalkozáshoz nem illik a borivás?
a. Pap
b. Orvos
c. Földműves
d. Király
6.	Melyik fiát áldotta meg Jákób ezekkel a szavakkal: „ruháját borban mossa”?
a. Benjámin
b. Zebulon
c. Júda
d. Ásér
7.	Melyik országnak van híres bora Hóseás könyvében?
a. Egyiptom
b. Perzsia
c. Edóm
d. Libánon
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8.	Hány vesszője volt a szőlőtőnek a főpohárnok
álmában?
a. Három
b. Öt
c. Hét
d. Tizenkettő
9.	Hogy nevezték el azt a helyet, ahol az izráeli
kémek lemetszették az óriási szőlőfürtöt?
a. Kidron-völgy
b. Sziddim-völgy
c. Hinnóm-völgy
d. Eskól-völgy
10.	Hol olvashatjuk: „talán elvesztettem mustomat,
amely örömre derít isteneket és embereket”?
a. Jézus példázata a szőlőtőről
b. A királyt választó fák története
c. Jób egyik beszéde tartalmazza
d. Jóel próféciájában egy hasonlat
11.	Mit kínáltak Jézusnak Máté evangéliuma szerint a
keresztrefeszítéskor? (Új fordítás szerint!)
a. Ecettel kevert bort
b. Epével kevert bort
c. Cukrozott bort
d. Izsóppal kevert bort
12.	Ki mondta Izráel ellenségeiről: „Kígyóméreg az ő
boruk”?
a. Jeremiás (könyve 23. részében)
b. Ámós (könyve 4. részében)
c. Mózes (V. könyve 32. részében)
d. Náhum (könyve 2. részében)
13.	Hol olvasunk fügefáról a szőlőben?
a. A terméketlen fügefáról szóló példázatban
b. Nábót szőlőjének történetében
c. Ez Énekek Éneke hasonlítja a menyasszonyt
		 a szőlő közt viruló fügefára
d. Nábál szőlőskertjében nőtt fügefa
Az előző feladvány helyes megfejtése: 1 – b, Ézsaiás
(Ézs 24:7); 2 – c, Illés (1Kir 19:5); 3 – b, Józsefnek (1Móz
43:11); 4 – a, Dávid (2Sám 5:23-24); 5 – d, A manna olyan
fehér volt, mint a koriandermag (2Móz 16:31); 6 – d,
Jeremiás (Jer 1:11); 7 – c, A mózesi törvények tiltják (3Móz
19:28); 8 – a, Pogány népek (Dédán, Témán és Búz)
Jeremiás könyvében (Jer 25:23); 9 – b, 1005 (1Kir 4:32); 10
– d, Mentából, kaporból és köményből (Mt 23:23); 11 – a,
Dávid osztott a népnek (2Sám 6:19, 1Krón 16:3); 12 – b, A
sáskáknak (Jel 9:8); 13 – c, Gólya (Ézs 34).
A megfejtést beküldték: Piros Elemérné (Bp), Mészáros
Lajos (Bp), Majnár Titusz (Törökszentmiklós), Marton
Debóra (Lénárddaróc), Vári Györgyné (Kiskőrös), Asztalos
Bogdán (Bp) és további 56-an, akik a keresztrejtvénnyel
együtt küldték be megfejtésüket. (Lásd a keresztrejtvényt
megfejtők névsorában a csillaggal jelölt neveket.)
Gratulálunk!

Jó Pásztor
Kezdettől – végig
Ézs 45:13

Az első lépésemtől kezdve
egyengetted az utamat.
Elindítottál győzelmesen.
Ma csak hálálkodnom szabad.

Kedves Gyerekek!

A kérdésekre adott helyes válaszok kezdőbetűinek összeolvasása után egy szót kaptok.
Ezt a szót küldjétek be megfejtésül.
Beküldési határidő: 2012. január 20.
A rejtvényt készítette: Dr. Sajben Klára
Címünk: Jó Pásztor Alapítvány, 1431 Budapest, Pf. 171.

Ha olykor hűtlenkedtem volna,
Te hű maradtál akkor is.
Ma meg már mindent elkövetnék,
hogy forrón szívedre szoríts.
Mikor egy-egy csatát megnyertem,
Te voltál ott a győzelem.
Utam végének közeledtén,
kérlek, Uram, maradj velem!
Tudom, hogy a halál percében
mindenki egyedül marad.
Oldd le akkor testem bilincsét,
hadd legyek örökké szabad.
Szabad a mennyekben, tenálad,
hol csak világosság lakik.
Kihunynak a hit s a reménység,
De él az örök „harmadik”:

Az előző rejtvényhelyes megfejtése: Bíborárus – Lídia foglalkozása. Ő volt az első
európai keresztyén nő.
Helyes megfejtést küldtek be: Zolnai Lídia (Őrbottyán), Szabó Anna (Tiszaföldvár),
Nagy Anett (Bp.), Szűcs Levente (Bp.), Majnár Titusz (Törökszentmiklós), Szentesi Mira (Pécel),
Szentesi Molli (Pécel), Halász Tamás (Bp.), Surányi Péter (Bp.), Doboróczki Eszter (Bp.), Lovász
Petra (Bp.), Kovács Ákos (Bp.), Tömöri Gábor (Hajdúbagos), Tömöri Abigél (Hajdúbagos),
Nagyapáti Péter (Baja), Nagyapáti Anna (Baja), Surányi Zoltán (Dunaharaszti)
Gratulálunk!

A Szeretet! – Magába foglal
mindent s mindenkit Istenünk.
Akiket megváltott, örökké
szeretetében élhetünk!

Gerzsenyi Sándor
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Jó Pásztor
Ábrahám hazája, amit elhagyott 51. Betsabé férje
52. ...-Arba, másik neve Hebrón 54. Arany vegyjele
55. Népszerű vörös-tengeri üdülőhely – ford. 56. A
zsoltárokban előforduló, feltehetően az énekeseknek szánt utasítás szava 58. Város Sodoma és
Gomora környékén 59. Vízisport – angol írásmóddal
61. Bajor ..., aki V. Béla néven volt rövid ideig magyar
király 63. Lombhullató növények 67. Szolmizációs
hang 68. Leghátul! 69. A kannában van!
Az előző rejtvény helyes megfejtése: Egy szívet és
egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor
(Jeremiás 32:39).

KERESZTREJTVÉNY

A megfejtendő igeversrészlet a függőleges 21., függőleges 1. és a vízszintes 6.

Beküldendő az igevers és az igehely.
Beküldési határidő: 2012. január 20.
A rejtvényt készítette: Dr. Sajben Klára
A rejtvényben szereplő nevek az új fordítás szerint
kerültek beírásra, az ettől való eltérést külön
jelezzük. Az igevers az 1980-as kiadású új fordítás
szerinti szöveggel került a rejtvénybe.
Vízszintes: 1. Magas hegy Palesztina északi
részén 6. A megfejtendő igeversrészlet harmadik része 12. Jeruzsálem jelképes neve Ézsaiás
könyve 29. részében 13. Ide küldte az Úr Jónást 14.
A mélybe 15. Világító dióda 16. Ezen a napon 17.
LAA 18. Ollós ízeltlábú 19. Jordániai város, a
Salamon tengeri kikötőjének helyt adó tengeri
öböl neve is ez 20. Arab állam, angol írásmóddal
22. Bábukkal és golyóval játszott játék 23. A gallium vegyjele 24. Dáma egynemű betűi 25.
Igevégződés 26. Itt lakott Abimelek pap, akihez
Dávid menekült Saul elől 27. Német, spanyol és
osztrák autójel 29. A zöld tea hatóanyaga 30. Híres
oázis a Holt-tenger nyugati partján 32. Hamis 33.
Feddhetetlenségéről és becsületességéről híres
férfi Úc földjén 34. Ebből a törzsből származott
Sámson 36. Filiszteus király, akihez Dávid mene-
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kült 37. Sisteregni kezd! 39. Mikeás szülőhelye 42.
Egyfajta festmény 43. Száz betűi keverve 45. Ilyen
szarvas is van 46. Portéka 47. Lóerő 48. Áron
leszármazottja (1Krón 5) 50. Ő vitte meg Dávidnak
Absolon elestének hírét (Kár.ford.) 52. Vaddisznó
hím 53. Kopasz 55. Szabályt alan alakú 56.
Sporteszköz 57. Bírósági szereplő 59. Becézett női
név – a második betűn ék.h. 60. Zárol betűi keverve 62. Ézsau felesége – ford, Kár.ford.sz. 63. Fullad
64. Keresztül 65. Ernyőfajta 66. Ráma egynemű
betűi 67. Méd uralkodó, Dániel könyvéből ismert
leginkább 69. Valamilyen időtartam folyamán 70.
Jeremiás lakóhelye (Kár.ford.)
Függőleges: 1. A megfejtendő igeversrészlet
második része 2. Babiloni város, Nimród alapította 3. Marokkói város – ford. 4. Peche …, őszibarack
és fagylalt alapú édesség 5. Állatok lakhelye 6. A
szabadba 7. Nimród által alapított város – ford. 8. A
balatoni jég teszi 9. Az ősanya 10. Tagadó szócska
11. …-medence, a Balaton-felvidéki Nemzeti park
része – ford. 13. Ruth anyósa 18. Jákób anyja 21. A
megfejtendő igeversrészlet első része 22.
Római férfiruha 24. Rebeka dajkája 26. Ennek! 28.
Dávid testvére volt 29. … és Jerry (rajzfilm) 30.
Férfi, akit Péter meggyógyított Liddában 31. Férfi
Sém nemzetségtáblájában (I.Móz 10) 35. Kerti munkát végez 38. Kút amelyet Izsák Gerár és Rehobót
között ásott 40. Egyiptomi napisten 41. Szó előtagjaként hármat jelent 44. Kétes! 49. …-Kaszdim,

Helyes megfejtést küldtek be: Kovács Bálint*
(Újkígyós), Lomjánszki Jánosné* (Őrbottyán), Lőrik
Jánosné* (Bp), Polányi István* (Bp), Döme Károlyné* (Zirc),
Spangenberger Rudolf* (Komló), Barabás Hajnalka*
(Tuzusér), Martonné Szlepák Margit* (Tahi), Nagy Sándoré*
(Berettyóújfalu), Vajda Jánosné* (Orgovány), Bolemányi
Jánosné* (Kiskőrös), Gulyás Ernőné* (Bp), Lisztes András*
(Albertirsa), Nuszbaum Ferencné* (Gödöllő), Petrik
Ádámné* (Őrbottyán), Ilyésné Katona Ibolya* (Pécel), Petrik
Borisz* (Őrbottyán), Dobner Béláné* (Bp), Gyaraki Lászlóné*
(Békés), Marton András* (Bp), Hodozsó Jánosné*
(Méhkerék), Lovász Mihály* (Kiskőrös), Suránnyi Pál
Istvánné* (Dunaharaszti), Polányi Károlyné* (Bp), Ádám
Lászlóné * (Sajószentpéter), Tulkán Péterné* (Kétegyháza),
Grósz Györgyné* (Kétegyháza), Dan János* (Békés), Bató
Tiborné* (Ócsa), Neuheiser Jánosné* (Borjád), Schmal
Henrikné* (Balatonszemes), Kustán Jánosné* (Dunaújváros),
Szegedi Gyuláné* (Kiskőrös), Kovács Sándorné* (Miske),
Gyaraki Mihályné* (Békés), Mihály Sándor* (Szada), Tóthné
Szűcs Csilla* (Békés), Baráth Imréné* (Nyíregyháza), Rózsa
Tiborné* (Kiskőrös), Nyári István Lászlóné* (Kaposvár),
Bócsa Sára * (Dunaújváros), Kissné Ady Éva* (Békés), Bathó
Erzsébet* (Komárno), Sándor Mária* (Bp), Barta Gyuláné*
(Mezőkövesd), Sóvágó Antal* (Hajdúböszörmény), Varga
Lajosné* (Isaszeg), Gothárd Dóra* (Budakeszi), Dr. Varga
Lászlóné* (Pécel), Kerekes Béláné* (Mágocs), Marton
Elemér* (Lénárddaróc), Barna Rezsőné* (Pécel), Joó István*
(Sülysáp), Kissné Kovács Valéria* (Hajdúböszörmény),
Hégely Béláné* (Békés), Gaál Miklósné* (Tard), Körömi
Károly (Monor), Forrás Ferenc (Bp), Szűcs Gábor (Bp), Csercsa
Sándor (Cigánd), Szabó Sándor (Veresegyház), Kalmár Lídia
(Kiskőrös), Bárány Bertalanné (Őrhalom), Dani Csaba (Pécs),
Moravszkiné Somogyi Judit (Bp), Török Sándor (Debrecen),
Krizsanyik Marcell (Nógrádmegyer), Trenka Józsefné
(Nógrádmegyer), Szirbucz Mihályné (Kétegyháza),
Majnárné Szommer Annamária (Törökszentmiklós), Kovács
Lászlóné (Mezőtúr), Feik Jánosné (Pécs-Somgogy), Gyurján
Istvánné (Kiskőrös), Kalmár Gyula (Békés), Pócsi Lajosné
(Hajdúszoboszló), Papp Béláné (Pécs), Németh Emília
(Szombathely), Papp József (Szomolya).
Könyvjutalomban részesült: Csercsa Sándor
(Cigánd), Kovács Bálint (Újkígyós), Dr. Varga Lászlóné
(Pécel), Joó István (Sülysáp), Vajda Jánosné (Orgovány)

Gratulálunk! Jutalmukat postán küldtük el.

