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AKIT CSO DÁL ATOSNAK H ÍVNAK
Beteljesültek az ígéretek, eljött a 
Messiás, az isteni Küldött, a Szaba
dító, a Megváltó és Üdvözítő. Jézus 
Krisztus Ő, Isten egyszülött Fia, 
akiben a mindenség örök Ura 
emberré lett , hogy emberként 
kiemelje az emberiséget a bűn és a 
halál rabságából.

A karácsonyi evangélium első 
szereplői még mit sem sejtenek 
ezekből az isteni Tervekből. Csak 
annyi látszik, hogy egy kicsiny 
városkában, egy rozzant istállóban 
születik egy csecsemő, akiről a zsidók 
vajmi keveset tudnak, ellenben a 
TávolKeletről érkező pogány bölcsek 
pontos értesü lésekkel bírnak felőle, 
konkrétan arról, hogy ő a zsidók 
királya.

Heródes riadtan hátrahőköl, 
amikor ez az információ a királyi 
palota tróntermében nyilvánosan 
elhangzik. Előbb bizonyára valami 
ostoba tréfára gondol, vagy valami 
ostoba hadüzenetre, de aztán 

„megvilágosodik” az elméje, és 
belevillan a tudatába, hogy egy új 
dinasztia első sarja tűnt fel a politikai 
küzdőtér láthatárán. – Jó lesz 
óvatosnak lennie! Egyébként is már 
jó néhány féltékenységi kirohanása 
volt az évtizedek során, és eddigi 
uralmát – kortársai szerint – sötét 
gaztettek szennyezték. 

Vajon ki ez az újabb „jelölt”, akinek 
az életéért a nagyúr jól értesült 
fullajtárjai már egy hitvány petákot 
sem adnának?!

Ám a gyűlöletnek ez a kavargó 
vihara egyelőre messze elkerüli 
Betlehemet, a mikeási prófécia 
kiemelten kedvező pozíciójú tele
pülését, ahol egy barlangszerű, fészer
formájú istállócskában felsír egy 
kisded, akiben csupán édesanyja 
látjasejti a nagy Szabadítót, a 
Magasságos Fiát, a Dávidház követ
kező trónörökösét. 

Tétova mozdulattal nyúl a parányi 
uralkodó felé, mint aki még abban is 
bizonyta lan k issé, hogy vajon 
csakugyan az ő gyermekeé ez a 
piciny fiúcska, vagy csupán e pilla
natokban történik az adoptálása, 
talán az első szoptatással kezdő dően… 
Mindenesetre hamar túlteszi magát 
kínos aggályain, és az édes anyai 
ösztön áthidalja az ijesztő szakadékot, 
amely közte és az Örökkévaló 
fenséges ter vei között látszik 
kiterjedni és összezárulni. A realitás 
t a la já ra  le l nek  hosszú út tól 
kisebesedett lábai, teszvesz, sürög
forog, mintha nem is először végezné 
mindezeket. 

Sarus lábak csoszognak a küszöb 
előtt, megérkeztek az első látogatók, 
a közeli mező lompos pásztorai. Még 

kábultak az éjszakai látomástól, se 
élők, se holtak, de hogy nagyon 
boldogok, az bizonyos, hiszen máris 
hallják az újszülött riadt sírását. 
Pisszegve csendesítik egymást, pró
bálják visszafogni eufóriás örömüket, 
majd mélyen meghajolva, egyenként 
belépnek, s menten le is rogynak a 
jászol előtt. Tágra nyílt szemmel 
nézik a kicsiny hercegecs két, akit 
pompás bársonyruhákban lévőnek 
képzeltek eddig, de hogy ennyire 
egyszerű lenne!... Oldódva még egy 
halk „adjon Isten, Krisz tusunk!” 
köszöntést is eldörmögnek borostás 
ajkuk alig érthető motyo gásával.

Majd hirtelen észbe kapnak, és 
sietve előszedik a szűr meg a köntös 
redői közül csekélyke ajándékaikat, 
egy kis cipót, némi ordát, tömlőben 
frissen fejt tejet, amire tellett nekik a 
nyáj mellett, szegényesen. 

Amikor kisereglenek a szabadba, 
égre emelik tekintetüket, és hirtelen 
ők is megpillantják a különös fényű 
tündöklő csillagot. Amott távol pedig 
kezd kibontakozni az éjszakai 
homályból néhány málhás állat 
körvonala, rajtuk idegennek látszó 
vándorok. Jönnek hát a bölcsek is, 
hogy tisztességet tegyenek a kicsi 
királynak, aki az egész nép öröme, 
hiszen a világ Megváltója!

 Gerzsenyi Sándor

Áldott karácsonyt és boldog 
új esztendőt kívánunk 

minden kedves Olvasónknak!
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A Jó Pásztor 18. évfolyamának utolsó, karácsonyi számához érkeztünk. Még 
nem hagyott itt bennünket a járvány, sőt egyre erősödik, újabb és újabb 
variánsok jelennek meg, és egyre fertőzőbbek. Szomorú szívvel gondolunk 
azokra – köztük testvéreinkre is –, akiket már elragadott. 

Az egész világon gazdasági visszaesés tapasztalható. Kiújultak bizonyos 
belháborúk, egyre kevésbé beszélhetünk stabilitásról, biztonságról. 
Kontinensek bolydultak fel, menekültek áradata indult el. A biblikus erkölcsi 
normarendszer csak nyomokban lelhető fel, a „fősodor” szándéka szerint 
már óvodás gyerekek is kérhetnek „nem-átalakító” kezeléseket, műtéteket, 
és ha valaki tenni próbál ez ellen, akárcsak a normalitás jegyében, vagy a 
Biblia tanítása alapján, az kiközösítésre, állásvesztésre, perre, börtönre 
számíthat számos „magas kultúrájú” országban. Felbolydult a világ. Szóról 
szóra teljesednek Jézus Urunk igéi, amelyek mindezt előre jelezték. Tombol 
a gonosz. Példátlan a keresztyénüldözés, de ez még csak a kezdet…

Mit teszünk mi? A még rendelkezésünkre álló eszközökkel – hála Istennek, 
Magyarországon még bőven vannak ilyenek – terjesztjük a jó hírt, az 
evangéliumot, szóban, írásban, ahogy lehet.

Amikor megalapítottam a Jó Pásztor Alapítványt, 18 évvel ezelőtt pedig 
a lapot, nem reméltem, hogy ilyen hosszú életű lesz. Volt egy fogadalmam. 
Úgy gondoltam, hogyha az Úr jónak látja ezt a missziót, akkor meg tudja 
áldani, úgy, hogy mindenféle pályázgatás, célgyűjtés, stb. nélkül is lesz 
elegendő pénzünk az újság kiadására is, ha pedig elapadnának az anyagi 
források, az azt jelzi, hogy abba kell hagyni a munkát. 18 év alatt néhányszor 
előfordult, hogy úgy gondoltuk, az lesz az utolsó lapszám, amin éppen 
dolgoztunk, de Isten mindig kirendelte a pénzt a következőhöz is. Csak 
önkéntes adományokat fogadtunk el az első perctől kezdve a mai napig, és 
minden munkatársunk szeretetszolgálatként ingyen végzi a munkát, de 
sem a „korsóbeli olaj”, sem a „vékabeli liszt” nem fogyott ki. Így lehet a 
kezünkben ez a mostani karácsonyi szám. 

A vezércikket még Gerzsenyi Sándor testvér írta. Megemlékezünk 
néhány jubileumról, és kiemelkedő missziómunkásról a régmúlt időkből. 
A dömsödi gyülekezet alapításának 140. évfordulójáról, Szabadi F. 
Gusztávról, Lajos Jánosról, Tassi Imréről. Elköszönünk Dr. Gerzsenyi László 
testvértől, akinek egy gyönyörű énekét is közöljük. Vannak 
bizonyságtételek, versek, olvasói levelek, és persze keresztrejtvény, kvíz 
kérdések, mint mindig. 

A hála a mi Urunk Jézusé, a köszönet pedig azoké az önzetlen adakozóké, 
akik az Ő eszközeiként a mai napig lehetővé tették az újság megjelenését. 

Lassan elkezdjük szerkeszteni az újévi számot. És ha az Úr akarándja és 
élünk, 2022. elején jelentkezünk.

Testvéri üdvözlettel:
Dr. Almási Mihály

lelkipásztor, alapító, szerkesztő 

SZERKESZTŐI ROVAT Gerzsenyi Sándor:

A SZÉP KARÁCSONY

Azon az első „csendes éjszakán”

Nem tudta senki más, csak égi Atyja,

Hogy ott, a szűkös istálló-tanyán

Szűz Mária a Messiást ringatja.

Örvend a föld, karácsonyt ünnepel.

Zendül az ének. Íme, itt a váltság!

A Béke Nagy Királya jött közel!

Mégis sokan a „kis Jézust” imádják.

A szép karácsony áldott ünnepén,

Ha a fenyőfán kigyúlnak a fények,

Te álmélkodj a „testté lett Igén”!

És adj hálát a béke Istenének!

Tanulj szeretni, alázd meg magad,

Kezedet nyújtsd a szép simogatásra!

Mutasd be Jézust, ne légy hallgatag!

Úgy élj, hogy bárki benned Krisztust lássa!

Gerzsenyi Sándor:

ELTÉVEDT MÁGUSOK

Három király! Ne hagyd abba

A Messiás keresését!

Menj tovább! – Ő azt akarja,

Hogy elnyerd a lelki békéd.

Kis istálló. Sötét, csendes.

A jászolban sír egy Bébi.

Siess oda, borulj térdre!

Ő a szent Csillag, az égi.

Utadon ha eltévednél,

Nézz fel mindig a csillagra,

S felragyog a közeledben

A Megváltó drága arca!

A JÓ PÁSZTOR
megtalálható az interneten is:

www. jopasztor.baptist.hu
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Emléksorok 

DR. GERZSENYI LÁSZLÓ LELKIPÁSZTORRÓL

„Hírtelenül” ért bennünket a hír, 
bár tudtunk életkorából is adódó 
gyengeségéről, nehéz helyzetéről, 
időnkénti kórházi kezeléseiről. 
Tudtuk, hogy a Szeretetházba 
készült Kiskőrösre, ahol gondoskodó 
figyelmességgel készítették elő 
tervezett otthonát. Tudtuk, hogy 
békére, nyugalomra vágyik…

Különös szó ez a „hírtelen”, amit 
ma persze már rövid „i”vel írunk, és 
csak azt értjük alatta, hogy várat
lanul, meglepetésszerűen. Eredeti 
értelme is ez, mégis kicsit másként. 
A hírtelen – így fosztóképzővel – azt 
jelenti, hogy hír nélkül, hogy előbb 
volt a történés, és utána jött a hír. 
Gyakran van ez így, de úgy is, hogy 
előbb van a hír (hírverés, reklám…) 
és utána jön az esemény. 

Nem sok hírt hallottunk Ger
zsenyi László testvérről, akivel 
éveken át nem tudtunk kapcsolatot 
teremteni, hisz szinte hermetikusan 
el volt zárva tőlünk, hírtelenül élt, és 
mégis váratlanul ért bennünket a 
halálhír. Szomorú történet, és lassan 
ocsú dunk. 

Azt a címet is adhattam volna 
ennek az írásnak, hogy szubjektív 
nekrológ, de most, időben kissé 

eltávolodva a temetéstől, inkább 
csak emlékezni szeretnék.

Közel á l ltak a szívemhez a 
Gerzsenyifiúk. Sándor a kezdetektől 
i ro d a l m i  s z e rke s z t ő j e  vo l t 
lapunknak, és mostanában is sokat 
írtam róla a Jó Pásztorban, sőt 
kiadtuk néhány verseskötetét, 
legutóbb pedig egy emlékkönyvet 
róla. Korban ő volt közelebb hozzám. 
László amolyan, majdhogynem 
„atyai jó barát” volt, tizennégy évvel 
idősebb nálam. Alberttel pedig, a 
legkisebbel, az utóbbi években 
kerültem szorosabb kapcsolatba. De 
kezdjük az elején!

Gerzsenyi Albert (1900–1970) 
lelkipásztor, a fiúk (és persze a 
lányok) édesapja Noszvajon elődöm 
volt. Csak jót hallottam róla a 
körzetben. Gerzsenyi néniről is 
kedves emlékeim vannak. Örülök, 
hogy egy tipikus nagymama képet 
találtunk róla, amit az említett 
emlékkönyvben közöltem is. 

Sándor Noszvajon született, 
László Záhonyban, de ő is Noszvajon 
járt iskolába. Az én szolgálati 
időmben (1968tól 1974ig) az idős 
noszvaji testvérek természetesen jól 
emlékeztek rájuk…

László tehetségét és elhiva
tottságát hamar fel ismerte a 
közösség. Újfehértói lelkipásztori 
szolgálata után, 1957ben a Péceli 
Baptista Gyülekezet hívta meg, 
1965től 1973ig Újpesten, 1973tól 
1978ig az Amerikai Egyesült 
Államokban, Cleveland, Ohioban, 
1978tól pedig újra Pécelen, 
nyugdíjasként Budán és a Nap 
utcában ügyintézőként, a Wesse
lényi utcában pedig főállású lelki
pásztorként szolgált. Elképzelhető, 
hogy milyen nagy azoknak a tábora, 
akik ismerték, szerették, épültek 
prédikációi, tanítása, lelkigondozása 
által…

A közegyházi szolgálatokba is 
hamar bekapcsolódott. Volt egy ház

kerületi vezető, majd 1966tól 1973
ig országos titkár, számos szak
bizottság tagja és vezetője.

Nem folytatom a szolgálati 
területeket, hisz a Békehírnök és 
egyéb egyházi fórumok ezt korrekt 
módon megtették.

Útjaink 1973ban futottak újra 
össze. Amerikába készült, amikor az 
egyház vezetése helyette engem 
jelölt ki az országos titkári tisztségre. 
Ekkor kezdtem el dolgozni néhány 
szakbizottságban is. 

Egyik elődöm volt Amerikában a 
Hungarian Bethany Baptist Church 
pásztorolásában. Ismertem azt a 
huzavonát – mondhatnám úgy is, 
hogy – meghurcoltatást, vagy 
büntetést, amit hazaérkezésekor el 
kel let t szenvednie az Ál lami 
Egyházügyi Hivataltól. Ezért nem 
mehetett vissza gyülekezetébe 
Újpestre, ahol a testvériség nagy 
szeretettel várta…

Együtt dolgoztunk a Teológián. 
Hihetetlen szorgalmú, munkabí rá
sú, különleges tehetséggel megáldott 
em ber volt. Tolmácsolásai felejt
hetetlenek. Kevés olyan embert 
ismertem, aki hozzá hasonló sebes
séggel és olyan tökéletesen fordított 
volna nehéz szövegeket is, mint ő. 
A  kapcsolata  mindenkivel baráti, 
segítőkész, szeretetteljes volt. 
A  diákok rajongtak érte. Alázatát 
nemigen lehetne überelni, szolgálati 
területeit pedig szinte lehetetlen 
felsorolni is. 

Munkájának egyik maradandó 
eredménye az énekszövegekben 
mérhető. A Baptista Gyülekezeti 
Énekeskönyvben 38 énekszövege 
szerepel. Ezzel első helyen áll. Milyen 
különös, vagy talán törvényszerű, 
hogy a második hely öccsének, 
Sándornak jut, 25 énekszöveggel! 
A számos, igen népszerű ének közül 
csak néhányat említek. 21. Hálás 
szívvel áldunk…,  46. Szent az Úr, az 
Alkotó…, 147. E harcok dúlta földre 

1931–2021
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szál lt…, 149. Földre hulló égi 
manna…, 257. Hűséged végtelen…, 
270. Az Úr irgalma végtelen…, 365. 
Hintsd szerteszét…

Jelen számunk énekrovatában 
most a 365. sz. éneket közöljük. 
(A 365. szám akár jelképes is lehet, 
az év minden napjára jut egy éneke 
– nem egy, de sokkal több!) 

„Hintsd szerteszét 
A szeretet kincseit,
Élj másokért, 
Az Úr téged így tanít!
Ha sóvá lesz az életed,
Úgy ízesül a világ,
Megérzik majd az emberek
A Úr Jézus irgalmát.

Jézusra nézz,
Ő legyen a példakép!
Tégy jót, szeress,
Így mutasd be életét!
A szolgálathoz új erőt
Te mindig csak tőle várj,
Az Úrtól vedd az égi fényt,
És ragyogj, mint napsugár!

Mintha csak egy végrendeletszerű 
tanácsot olvasnánk (énekelnénk), 
minden sor lét fontosságú, „öröklét
fontosságú”!

Világhírű amerikai énekeket is 
fordított. A legkiemelkedőbb az 
Amazing Grace. Ez a 270. számú, 
címe: „Az Úr irgalma végtelen…” 
(Nem tudva az ő szövegéről, magam 
is  leford ítot tam Amerikában 
ugyanezt az éneket, „Csodálom Jézus 
nagy kegyét…” címmel.)

Mi volt a titka? Nagyon szerette az 
Urat. Elhívott, és kiválasztott szolga 

volt. A Bibliát tartotta a leg fon
tosabbnak soksok könyv között. 
Komoly hívő szülők gyermeke volt. 
Naponként csa ládi áhítatokat 
tartottak, édesapja nemcsak a 
gyülekezetek pásztora volt, hanem a 
család papja is. Édesanyja pedig 
melegszívű, de szigorú, következetes 
„Anyuka”, ahogy a gyerekek őt is és 
„Apukát” is halálukig hívták, és 
természetesen magázták is őket. 

És még valamit. Mindkét ágon 
nemesi családból származott. Édes
anyja a Giczey, édesapja a Gerseny 
(Gersényi) családból. A Giczeyek 
Rákóczi György erdélyi fejedelemtől 
kaptak nemesi címet 1734ben, 
A Gersenyek családfája pedig 1211
ig vezethető vissza. 

Dr. Gerzsenyi Albert (építész), 
László és Sándor öccse, a Gerzsenyi 
Sándor emlékkönyvben ezt írja: „Egy 
régi monográfia szerint a Gerzse
nyiek Gerzsenyőről (Kirsá nó ról) 
származnak, itt voltak birto kosok. 
Egy neves etimológus szerint a 
személynév eredete 1211re vezet
hető vissza Az ősök között volt, aki 
királyi szolgálatban tevé keny kedett, 
volt, aki szolgabíró volt, voltak 
köztük középbirtokosok, és végül 
annyi generáción keresztül osztódott 
az ősi birtok, hogy 1900ra semmi 
sem maradt édesapánk szüleinek!

Sándor testvérem a család eredetét 
meg ismerve, sokszor viccesen nevez
te meg magát Nemes és Nemzetes 
Gerzonovay Gerzon falvy Gerzsenyi 
Sándornak, és így mutatkozott be 
barátainak.

A nemes múlt a családban a tisz
tesség és a becsületesség formájában 

maradt fent, és ennek lett folytatása a 
szolgálat iránti vágy, ahol a három 
Gerzsenyi – Albert, az apa, és két fia: 
László és Sándor – baptista lelki
pásztorként élték le életüket. Írta: Dr. 
Gerzsenyi Albert, a legkisebb Ger
zsenyi, aki nem lelkipásztorként, 
hanem építészként folytatja az ősök 
hagyatékát.”

(Gerzsenyi Sándor Emlékkönyv, 
Jó Pásztor Alapítvány, Dömsöd, 
2020. 10–11. oldal.)

A nemesség kötelezte és kötelezi 
is a Gerzsenyieket a hazáért való 
küzdelemre, a lelki nemesség, a 
kiválasztottság, az Istentől kapott 
tálentumok pedig kötelezték Lászlót 
a lelki küzdelemre a mi Urunk Jézus 
oldalán, az ősgonosz, a Sátán és az ő 
éppen aktuális csatlósai ellen. Az 
ősök között – ahogy azt az imént 
olvastuk – „voltak, akik királyi 
szolgálatban tevékenykedtek”. A mi 
Gerzsenyi testvéreink a Nagy Király, 
az ég és föld Ura szolgái voltak. Nincs 
ennél magasabb és kitüntetőbb rang.

A nemesi oklevelek megkopnak, a 
vagyon elaprózódik, elvész, de „egy 
megmarad, mit Jézusért tettél.” (Ev. 
KÉ 313.)

Azt hiszem, hogy dr. Gerzsenyi 
László a nemes harcot megharcolta, 
a hitet megtartotta, futását elvégezte. 
Nem volt egyszerű ez a harc. Azt is 
hiszem, hogy az igaz bíró elkészítette 
számára a győzelmi koszorút, amit a 
mennyeiek jelenlétében fejére is 
helyezett megérkezésekor. 

Legyen áldott a munkája, és az 
emléke!

Dr. Almási Mihály
lelkipásztor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, KÉRÉS
Az év végéhez közeledve szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, 
hogy adományaikkal segítik a lap megjelentését, ahogy azt személyes levélben is 
tesszük minden alkalommal.

Aki szeretné meglepni ismerősét, barátját az újsággal, kérjük, küldje el a címet, 
és postázzuk az újságot!

Áldott ünnepre készülést, és békés új évet kíván a szerkesztőség.
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ÉVFORDULÓK 1.

150 éve, Budapesten született 
római katolikus családban Szabadi 
Ferenc Gusztáv. Gyermekéveiről, 
megtérése körülményeiről keveset 
tudunk. Volt egy nyilvántartása, 
amelyben önmagáról is meg
örökített adatokat. Eszerint Meyer 
Henrik (18421919) baptizálta 15 
éves korában, 1866. december 

26án. A szakmája ércfényező volt. 
Emellett sok mindent megtanult, 
főleg a német nyelvet tudta jól. 
Gyorsírt, gépírt mindkét nyelven, 
tolmácsolt is, ha szükséges volt. 

1892. október 1től missziói 
szolgálatba állt. Meyer Henrik 
önéletrajzában említi, hogy mun
káját 1895. december 31ig végezte. 
E néhány évig Meyer titkára volt, 
gyorsírt, segítette és előkészítette 
Meyer utazásait. Szeretett volna 
missziómunkás lenni, de nem lett, 
viszont minden erejével támogatta 
a baptisták ügyét. 

Rendkívül kiterjedt szolgá
lataiból elsőnek vegyük figyelembe 
a történetírást. Fölvett egy nyilván
tartást, aminek mások adtak címet: 
Missziómunkások nyilvántartója. 
Ebből másolatokat őriznek egy há
zunk historikusai. 221 biblia
terjesztő, hivatásos igehirdető, 
ön kéntes evangéliumi úttörő neve 
kerül elő ebből a nyilvántartásból. 

Mielőtt egyházunk hivatalos 
lapjai megjelentek volna (1895), 
rendszeresen tájékoztatott a német 
Wahrheitszeuge (Igazság tanúja) 

által számos eseményről. Német 
keresztény folyóiratokat (Pl: Wiener 
Hausfreud, a budapesti német 
Neues politisches Volksblatt) for
dított magyarra, miközben haláláig 
gondozta Meyer Henrik aktáit, sze
mélyes okmányait, levelezését, 
amelyek a Wesselényi utcában vol
tak. (Később ez alapozta meg a Nap 
utcai Történelmi Gyűj te ményt.) 

A Vasárnapi Iskolai munkának 
egyik vezetője volt. Több vasárnapi 
iskolai tanfolyamot szervezett. Első 
felesége, Kaiser Karolina (1873
1913) nem tudott egy szót sem 
magyarul, de gyönyörű hangon 
németül énekelt rövid gyülekezeti 
énekeket. Ezeket Csopják Attila 
magyarra fordította. 

Mindkettőjük átlépését Udvar
noki András magyar gyülekezetébe 
Meyer Henrik 1903ban megértően 
támogatta. 

Szabadi testvér a gyülekezeti élet 
számos területén, szinte élete 
végéig állhatatosan, és mindig 
derűsen tevékenykedett Isten neve 
dicsőségére. 

Szebeni Olivér

Az októberi napsütésben hajtottunk lefelé az 
51es úton, és Budapest peremkerületét 
elhagyva, még akkor is gyönyörűen zöldellő fák 
között jutottunk Dömsöd nagy községbe, hogy 
hálát adjunk az ottani gyülekezetben, ahol 140 
éve rendszeres összejöveteleket tartanak hívő 
testvéreink. Ilyen jellegű hálaadást, első 
alkalommal 1921ben tartott a gyülekezet. Az 
első hitközségi elöljáró, Nagy Pál (1877–1954) 
testvér ünnepelt akkor a gyülekezettel. 

Szabadi F. Gusztáv
1871–1966

150 ÉVE SZÜLETETT SZABADI F. GUSZTÁV

ÉVFORDULÓK 2.
A FELSÉGES SZENT HAJLÉKAI – 140 ÉVES JUBILEUM
46 Zsoltár, 5. v.  – Dömsöd, 2021. október 10.

A mai épp 25 éves dömsödi baptista imaház



6 T 2021. október–december

Azóta a szerény, mégis méltóság
teljes épületben, a dömsödi 
imaházban, követendő tradícióvá 
vált az évenkénti hálaadó napok 
tartása. Hozzánk még a híre sem 
jutott el, az amerikaiak évenkénti, 
nagy hálaadó ünnepének (ahogy a 
mai gúnyolódók nevezik, a „pulyka
ünnepnek”). Nekünk, ebben a falu
ban az akkori első helyi prédikátor 
erre az évre a gyülekezet alapítá
sának negyvenedik évét jelölte meg, 
és mi tiszteletből ezt követjük. 

Az első dömsödi hitvalló Solti 
Dávid, egy helyi születésű (1841) 
iparos, gyalog ment el Budapestre a 
feleségével, hogy Meyer Henrik 
lakásán hitük vallomására bemerít
kezéssel keresztelkedjenek meg. 
Aztán elkezdték házanként hirdet ni 
Isten igéjét, nagy kockázatot vállalva. 
Később épült föl, majd bővült a mai 
alakjáig az imaház épülete.  

A bejárat az út irányára merő
leges, az épület frontját négy karcsú, 
kerek és a végei felé enyhén szűkülő, 
oszlopfőkkel ékesített pil lérek 
jellemzik. Gyönyörű, örökzöld, 
gondozott, magasra nőtt tujafenyők 
őrzik a bejáratot. A  kövezett 
udvarban alakították ki a kocsi 
parkolót. A főfalak síkját az ablakok 
ízlésesen osztják meg. Az udvar 
felőli bejáratot három jelképesen 
alacsony lépcsővel emelte ki a 
tervező. A terembe lépő figyelmét 
azonnal leköti egy gyönyörű, régi 
harmónium, amint a hossz
tengelyben áll, szinte kínál va a 
klaviatúráját.

Bal szélen van a szószék, mögötte 
egy magas kereszt. A szószék előtt 
egy leterített asztal, mintegy hála
adó oltár, amit most nem gyümöl
csök, szépen érett zöldségek 
d íszítenek,  hanem eszközök, 
kéziratok, képek. Két régi, gyüle
kezeti, úrvacsorai ónkehely, és sok 
más egyéb mellett, egy szál hatal
mas virágú, fehér hortenzia.   

Szemben a hátsó karzat és kisebb 
előtér van. A „szentek szentje” 
középvonalában, a szemben lévő 
falsíkon a baptizálások alkalmával 

használt két kijárat található, újabb 
három lépcsővel feljebb. Egy 
soksípú, hagyományos orgona van 
emeletnyi magasan szintén a közép 
tengelyben az említett harmónium 
fölött. Ez itt a szolgálati szint, a 
szószékkel, és vele szembeni 
oldalfal előtt négy széksor a kórus 
tagjai részére. Valamennyi ülőbútor 
kárpitozott. A padsorokat két 
csoportba rendezték. Mindenki a 
helyére tud menni, nincsenek 
korlátok, határok sehol. Minden 
tiszta, frissen fényezett. 

Érdemes a terem padlózatáról is 
ejteni egykét szót. Teljesen fehér 
falak ellentétjében a padló színes, 
bár leginkább fehér és fekete 
márványlapok illesztésével készült. 
Tükörsima és csak a nyílászárók 
sötétebb barna anyaga tűnik ki a 
környezetből. Nem állhatom meg, 
hogy a padlózatról a mennyezetre 
ne emeljem a tekintetemet, ahol 
ritkán látható, csiszolt üveg csil
lárok pontosan teremhez illő fényt 
adnak. A csiszolt üveg díszes csillá
rokhoz hazánkban egy egészen 
frissen felújított egyik grófi kastély
ban láthatunk hasonlóan gyönyö
rűeket.  

Közben érkeznek a testvérek. 
Mindenki el foglalja a helyét, 
szemkontaktussal köszöntik az 
érkezőket. Kézfogás, beszélgetés itt 
nincs többé. Ez az Isten házában 
nem is illene. Az első ajándék, amit 
kaphat bárki ebben a teremben a 
hatalmas Isten ajándékaiból az első 
az embereknek csendes békessége. 
Érkeznek sorban a mindössze 18 
tagú kórus, és a helyi gyülekezet 
tagjai, a vendégek a körzetből. Egy 

fiatal nő beismeri, hogy először jár 
baptista imaházban. 

Az ünnepi alkalom rendkívüli 
díszlete a „hálaadó oltár”. Vagyis 
egy régi, különleges szószéki 
drapériával letakart asztal, amire a 
gyülekezeti élet különböző emlé
keit rakták fel. A hálaadást jelké
pező Biblia, kenyér és víz. Két ónból 
készült úrvacsorakehely, kézirat, 
kották, amatőr képek, Bretz Emil 
(1904–1979) zománcos név táblája.

Pálfi Zsolt testvér rövid tárlat
vezetést tart a kihelyezett tárgyakról. 
Itt van Tassi Imre (1901–1944) képe 
is, szépen bekeretezve. Ő volt a gyü
le kezet presbitere (vénje), a község 
bí rá ja, majd a háború áldozata. 
Amíg élt, segítette az üldözötteket, a 
kibombázott pesti menekülteket, és 
köztük mi is élveztük áldozatos sze
retetét a szüleimmel. Hasonló nevű 
fiával az énekkart vezették évtizedek 
során. Abban az időszakban és még 
évekig mindig volt elvándorlás, de a 
dabidömsödi gyülekezet pótolta 
veszteségeit. 

Az emlékezés a kórus négy
szólamú egyik régi, az Evangéliumi 
vegyes karok szakrális énekeiből az 
egyikkel, majd Vasadi Lajos (1944) 

– egykor itt, Dömsödön 25 évig volt  
– lelkipásztor imádságával kezdő

A hálaadás asztalának egyik oldala az alap
értékekkel: Biblia, kenyér, víz

Történelmi relikviák az elmúlt 140 évből
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dött meg. Az ünnepi alkalom 
liturgusa Almási Mihály testvér 
volt. Csak „régi prédikátorok” 
szolgáltak, általában 1010 percig. 
Egy kamera végig kísérte Seres 
Sámuel (1858–1923) első, úttörő 
igehirdetőtől a gyülekezet törté
nelmi ismertetését és az ünnepség 
minden egyes pillanatát. A kamerát 
oldalt, olyan szögben helyezték el, 
hogy a gép optikája mindent lásson, 
de senkit se zavarjon járáskeléssel. 
Nem kellett hordozni a gépet, és új 
nézőpontokat keresni. 

A gyülekezet nem várt ajándékot 
kapott a Jó Pásztor Alapítványtól. 
Ketten dedikálták saját kiadású 
könyveiket. Vasadi testvér 2020
ban saját kiadásban publikálta 
Nemzedékről nemzedékre című 
könyvét. A másik „nagyon öreg” 
prédikátor egykori szemináriumi 
tanára volt, aki nehéz mozgása 
ellenére egy 470 oldalas könyv 
lapjaival kísérte végig a gyülekezet 
történetét (A falu, ahol élünk. Jó 
Pásztor kiadás, 2021.) A hatalmas 
kötetből megismerhető valamennyi 
helyi prédikátor élete, és a gyüle
kezet eseményei. Minden, ami csak 

magasztalja az Urat, és az ő áldott 
eszközeit.

Dr. Szebeni Olivér

(További képek, írások, film a 
domsodibaptista.hu honlapon)

Túrmezei Erzsébet: 

Csodákra emlékezni jó 

Határkőnél hittel megállni,
határkőnél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni:
csodákra emlékezni jó!
  
Meglátni, hogy minden utunkat
hű és hatalmas kéz vezette,
javunkra szolgált tette:
csodákra emlékezni jó!
  
Látni, hogy át viharon, vészen
hű Mesterünk hogyan segített,
éjekre fényt hogyan derített:
csodákra emlékezni jó!
  
Határköveknél hálát adni,
és hallelujás köszönetben
méregetni, mi mérhetetlen:
csodákra emlékezni jó!
  
Messzi évekre visszanézni,
és számbavenni ezer áldást,
erőt, kegyelmet, megbocsátást:
csodákra emlékezni jó!
  
Hellelujás hálaadással
leborulni egy határkőre,
s elindulni hittel előre,
amerre hív az égi szó.

Szebei Olivér lelkipásztor testvér emlé kezik 
arra a másfél évre, amikor pesti mene kült
ként szüleivel együtt Dömsödön befogadták 
a testvérek, és segédjegyzőként dolgoz ha
tott a községházán Tassi Imre testvér 
ajánlásával, aki akkor községi bíró volt

Almási testvér bemutatja azt a fali képet, 
amely édesapja irodájában volt dömsödi szol
gálata idején, és elolvasta a mindig aktuális 
imádságot: 
„Uram Jézus! Ments meg engem attól a vágy tól, 
hogy: tisztelt kitüntetett, meg dicsért, előtérben 
álló, elismerésben része sülő, csodált, irigyelt 
vagy hatalmat gyakorló legyek! Uram Jézus! 
Ments meg engem a  meg aláztatás, a 
megvettetés, a kigú nyol tatás, a háttérbe
szoríttatás, a megbíráltatás, a rágalmazás, 
a megbántatás félelmétől! Ámen.”

Bús Andrásné Tassi Irénke gyerekkorától 
kísérte a gyülekezetet. Ma is minden éneket 
kotta nélkül játszik

 Az ünneplő gyülekezet egy része

Almási Mihály lelkipásztor testvér üdvözli 
a gyülekezetet

Vasadi Lajosné emlékezik a dömsödi 
szolgálati időre

Vasadi Lajos testvér hirdeti az igét,  
aki 25 éven át volt a gyülekezet 

lekipásztora
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   Soós Nándor és Béla

ÉVFORDULÓK 
120 éve költözött az örök hazába 
Lajos János (1883–1901) úttörő 
missziómunkás, „puskamíves”. 

Életrajzát a Jó Pásztor 2020. 
július–szeptemberi számában 
ismertettük. Az ő házában tartott 
baptista istentiszteleten ragadta 
meg az evangélium Kornya 
Mihály szívét Nagyszalontán, és lett belőle kora 
legeredményesebb baptista evangélistája.

Lajos János a 140 éve indult dömsödi misszió egyik 
első úttörője volt. Itt történt, hogy a gyülekezetet az 
egyik istentiszteleten a felbérelt emberek szétverték, 
egy hetven éves testvérnő belehalt sérüléseibe. Lajos 
János karját törték el, de ez sem állította meg a 
missziót….

120 éve született Tassi Imre 
(19 01–19 4 4) ,  a  dö m s ö d i 
gyülekezet vezető presbitere, 
igeszóló,  a k i  lelk ipásztor i 
szolgálatot is végzett. A második 
világháború utolsó évében a 
község  bí r á ja  volt ,  nag y 
megbecsülésnek örvendett. Egy 
akna oltot ta k i  az életét . 
Kiemelkedő zenei tehetsége 
országos hírű volt, mint ahogy 
akkor a gyülekezet énekkara is. 

25 éve alakult meg a Baptista Szeretetszolgálat, 
amelynek elnöke Szenczy Sándor testvér lett. 
Hihetetlen buzgósággal és eredményességgel dolgozik 
az alapítvány a mai napig. 

25 éve, 1996ban a magyar honfoglalás mille
centenáriumát ünnepeltük. Számos jubileumi alkalom 
volt ebben az ünnepi évben, például az újkori magyar 
baptista misszió kezdetének 150. évfordulója. 
A jubileumi év megnyitó istentisztelete a Budapest
Wesselényi utcai templomban volt május 18án. Az 
istentiszteleten dr. Almási Mihály, akkori egyház elnök 
prédikált. 

25 éve, 1996. augusztus 18án Jimmy Carter, az 
Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke hirdetett 
igét a szigetszentmiklósi új kápolna átadási ünnepén. 
A korabeli egyházi és világi sajtó, és számos televíziós 
társaság beszámolt az eseményről. 

25 éve, 1996. augusztus 20án 
Tahiban jubileumi evan géli zációs 
konferenciát tartottunk, amelyen 
részt vett D. Jerry Rankin, az amerikai 
Déli Baptista Szövetség külmissziói 
osztályának vezetője, valamint Dr. 
John Floyd, a külmissziós osztály 
európai igazgatója. 

Az emlékoszlop leleplezése

25 éve, 1996. október 4–6ig tartottuk a magyar 
baptisták 150. évi jubileumi találkozóját Zánkán. Igazi, 
testvéri találkozó volt ez is, épp úgy, mint a jubileumi 
év többi alkalma. – a. m. –

Gerzsenyi László, Almási Mihály, Mrs. Carter, president Carter és 
Szenczy Sándor Szigetszentmiklóson, 1996. augusztus 18án

Gerzsenyi László, Jimmy Carter, Almási Mihály 

Dr. Gerzsenyi László, Dr. N. A. Fanini, Dr. Almási Mihály, 
ifj. László Gábor
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ETALON
Milyen gyakran mérünk meg, számolunk meg valamit! 
Hány óra is van? Napjában akár többször lépünk rá a 
fürdőszobai mérlegre. Kimérjük a süteményhez a 
hozzávalókat. Belenézünk a pénztárcánkba. Rápil
lantunk az üzemanyagtartály és a sebességmérő 
mutatójára. Ellenőrizzük a számlaegyenlegünket. 
Megnézzük, hány százalékon van még a telefon 
akkumulátorának a feltöltöttsége, vane elég víz a 
kávéfőzőben, elég élelmiszer a hűtőben és a kamrában. 
A  hiányzó és fogytán levő dolgokból bevásárlólistát 
készítünk.

Ezek a dolgok már észrevétlenül hozzátartoznak az 
életünkhöz. De vajon a Biblia is hozzátartozik így az 
életünkhöz? A napi rutin részét képezi az is, hogy a 
Bibliát olvassuk, az igéken elmélkedünk? Belenézünk 
legalább olyan gyakran, mint a postaládánkba, az email
fiókba?

Pedig nemcsak a telefon és a közműszolgáltatóink, 
valamint rokonaink, barátaink üzennek nekünk. Isten is 
üzen nekünk. Isten is küldött nekünk írásos üzenetet. 
Ő  is napi olvasnivalóval, kéréssel, vigasszal, köz
leménnyel, felszólítással lát, azaz látna el bennünket, ha 
oda figyelnénk rá. Az Ő elsődleges csatornája nem a 
telefonhívás, a Viber, a Messenger vagy a Whatsapp. Sőt 
a Facebookon sincs profilja. Az egy kattintással 
megosztható, a Bibliából kiragadott igeversekben sem 
feltétlenül azt találjuk, amit arra a napra akar közölni 
velünk. Csalóka ábránd, hogy ilyesmivel már le is tudtuk 
a kommunikációt aznapra Istennel. Akárcsak az, hogy ez 
elegendő mérce és vezérfonal az aznapi történésekhez, 
kihívásokhoz.

Isten nem minimalista. Ő, amikor Fiát elküldte 
hozzánk, a legjobbat adta, amit csak adhatott, a 
maximumot. Az ember képtelen arra, hogy a nap 24 
órájában a legjobbat adja, de ezt Isten nem is várja el 
tőlünk. Azt viszont igen, hogy számot vessünk, mérjük 
magunkat az Ő szemében és törekedjünk a legjobbra, a 
tökéletesre. Mint ahogyan a GPSre nézünk: „Jó helyen 
vagyok?” 

Milyen a testsúlyom? Milyen súlyosak a szavaim? 
Könnyűnek találtatnék, ha Isten most lemérné a hitemet? 
Mit írna a keze a szobám falára? Talán azt, amit 
Belsazárnak?

Dél lesz 10 perc múlva. Készen vagyok? Készenlétben 
vagyok? Naprakész vagyok?

A tükörbe pillantva méregetem magam, hogy 
alkalomhoz illően vagyoke öltözve. A szívem vajon föl 
vane ma öltöztetve a krisztusi szeretetbe? 

Sül a meggyes rétes a pontosan kimért hozzávalókkal 
és fő a finom húsleves. Én ma vajon a világ sója 
vagyoke?

A mobiltelefonom aksiján van még 24%, az elég lesz 
még egy darabig. Hány százalékig töltekeztem föl ma újra 
a Szentlélekkel? Mert felszólítást kaptunk, bizony erre is. 

Ó, ez a cipő szorít. Amit éppen teszek, vagy tenni 
készülök, belefére a Szentírás tanításaiba, vagy csak 
belepréselem, belekényszerítem?

50 km/h a megengedett sebesség, amire javarészt 
ügyelünk. Odafigyelünk azokra is, akik lassabbak? 
Segítünk nekik vagy türelmetlenül a dudát nyomjuk? 
„Gyerünk már! Haladj előre!”

Elfogyott a liszt és tojásból is már csak három darab 
van. Nemcsak kenyérrel él az ember. A szívünk kamrái 
föl vannake töltve? Mikor tápláltuk utoljára eredeti, 
egészséges, sőt mondhatnám „bio”, avagy életadó 
táplálékkal a lelkünket?

„Az Ön számlájáról ma 10.000 forintos leemelés 
történt az automatánál.” Hozzányúltunk ahhoz a 
kincshez is ma, amit Isten adott nekünk? Emeltünk le 
arról a számláról és adtunk át másnak is belőle?

„Két kiló almát, legyen szíves!” A Lélek gyümölcséből 
pedig én adok Önnek azzal, hogy türelmesen várok a 
sorban, pedig hosszú, és sietek. 

A vízszámlát éppen befizettük a postán. Rendeztük 
már az egyenleget a haragosunkkal is? Tisztáztuk a 
félreértést a munkatársakkal és a szomszéddal?

De jól esne egy bögre kávé így kora reggel! De nem 
működik a kávéfőző, mert a vízkő eldugította. Az én 
életemre mennyi lepedék rakódott le az utolsó szívből 
jövő bűnbánat óta? Nem kellene már megtisztítani a 
rendszert? Szinte magam előtt látom, ahogyan aztán a 
mérőpohárba tiszta vizet töltök és boldog, jó érzéssel 
engedem átfolyni a frissen őrölt kávén. Nem jobb így?

Látod, a mindennapok minden mozzanatában ott van 
a Szentírás igéje. Minden azt üzeni: „Itt vagyok, és az 
életed része, elengedhetetlen eleme akarok lenni. 
Olyannyira, hogy nélkülem semmi sem működik 
tökéletesen.” Mindennek van egy egészséges mértéke, egy 
ideális súlya, hangsúlya, ereje, azonban az emberi lélek 
egyensúlya csakis Istennel valósulhat meg. Az együttlét 
feltétele a kommunikáció, a közösség, az igazodási pontok 
világossága. Ennek fő forrása pedig a Szentírás. 

Ha tehát nem akarunk kifogyni, lemerülni, a határokat 
rosszul fölmérni, a szabályokat áthágni és balgán lekésni 
Isten kegyelmét, akkor tegyük a Szentírást az életünk, 
azaz a bennünk és körülöttünk zajló minden dolog 
etalonjává, abszolút mércéjévé és kérjük Isten Szent 
Lelkének segítségét abban, hogy azt értelmezni és 
életünkre alkalmazni is tudjuk. Mégpedig úgy, hogy 
életünket szabjuk aszerint és ne az Írást magyarázzuk az 
élet és a világ szerint!

Heine Kornélia 
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Megint visszatért az az álmom, 
amiben felkészül a világ az utolsó 
csatára. Az apokalipszisre készülés. 
Éjszaka repülők, léghajók, ismeretlen 
gépek, amelyek néha óriási méreteket 
öltenek, hangtalanul, tömegesen 
kúsznak a sötét égbolt leple alatt egy 
ismeretlen cél felé. Hiába álmodtam 
ezt már tucatszor, mégis újra és újra 
csontomig hatol a rémület, amikor 
észreveszem az égen átsuhanó 
géprajokat. 

Ma éjszaka különösen félelmetes 
volt a jelenet. Most először álmodtam 
azt, hogy a felvonulás nappal 
történik. Figyelmeztetni akartam 
szeretteimet, de nem voltak sehol. 
Menekülni kellett, mert a gépek ránk 
támadtak. Sorra öltek meg min
denkit. Férfiakat, nőket, gyerme
keket. Válogatás nélkül. Mindenütt 
ott voltak. Szinte a semmiből 
bukkantak elő. Aztán láttam, hogy 
f i lmbeli hősöket ölnek meg… 
leszúrták őket. Félelmetes volt a 
tehetetlenség. Átvillant az agyamon, 
hogy a Gladiátor című film főhőse 
vajon mit tenne most. Megjelent 
szemeim előtt az arca kinagyítva, 
mint egy képernyőn. Szemei telve 
halálfélelemmel. Majd megölték. 
Aztán hirtelen síri csend lett. 
Megszakadt a menekülők sikolya, a 
haldoklók jajveszékelése, a gyilkos 
gépek zaja, a zúgás, a recsegés, a 
ropogás. A néma csendben megjelent 
Jézus. Béke áradt szét bennem. 
Éreztem, ahogy bevont engem is az 
Ő fennhatósága alá. Egy meleg 
fényből álló búraként védett engem 
az Ő szeretete, az Ő hatalma. Valahol 
távol a tudatomban még derengett, 
hogy máshol ádáz harc dúl, de 
bennem és körülöttem végtelen béke 
volt. Erre ébredtem.

És most folynak a könnyeim, 
ahogy ezt írom. Úgy érzem, 
VALAMI történik. Bennem, velem, 
a világgal, körülöttem. „Mit akar 
üzenni nekem az én Uram ezekkel 
az á lmok ka l? ”  – tet tem fel 
magamnak a kérdést. Majd – mint 

minden reggel – elővettem az 
áhítatos köny vecskémet, remélve, 
hogy választ vagy utalást kapok a 
kérdésemre.

„Isten veled van.” Ez volt az aznapi 
cím. „Amikor válságos helyzetben 
vagyunk, beszűkül a látásunk.” Pál 
azt írta, imádkozik, hogy Isten 
„világosítsa meg lelki szemeteket” (Ef 
1:18). Ezek a mondatok emelkedtek ki 
számomra. 

„Isten veled van”.  Ennek a 
bizonyosságát érzem. Velem van és 
közölni akar velem valamit. Éppen 
ez az, ami miatt a mélyére szeretnék 
ásni ezeknek az álmoknak. 

„Amikor válságos helyzetben 
vagyunk, beszűkül a látásunk.” 
Álmomban féltem. Ébren is félek 
néha. Minél erősebb az agyamban 
keletkezett pánik, annál nehezebb a 
szívemben lakó Jézusra cserélni ezt 
az érzést. Pedig „áron vétettünk”. 
Jézus nemcsak megváltott, de 
barátjává is fogadott bennünket. 
Beköltözött hozzánk és megvéd 
minket, mint édes kincsét. Nem 
azért, mert mi jók vagyunk, hanem 
azért mert Ő jó.

A harmadik mondat: „világosítsa 
meg lelki szemeteket” (Ef 1,18). Van, 
aki azt mondja, hogy ha jobban 
hasonlítanánk Jézushoz, akkor 
jobban szeretne bennünket a világ, 
holott Jézus az ellenkezőjét mondta. 
És Neki van igaza. A világ gyűlölni 
fog a nevéért, ha jól csináljuk. 
Hasonlóvá válni, mint Ő, azt hozza 
magával, hogy a látását is elnyerjük. 
Már nem úgy látjuk a világot, mint 
ahogy a világ látja önmagát, azaz 
úgy, ahogy mi is láttuk, amíg csak a 
világi szemünk, világi látásunk volt. 
Megvilágosított lelki szemekkel 
tisztán fogunk látni, és gyűlölni 
fogjuk a bűnt, ami viszont a világ 
hétköznapja. 

Jézus bármikor ránk nézett, 
szeretett bennünket és gyűlölte a 
bennünk levő bűnt. Szeretete 
nagyobb volt, mint gyűlölete, hiszen 
életét is szeretetből adta értünk. Ez 

az Ő példája. Ha mi elnyerjük az Ő 
látását, vegyünk példát szeretetéről 
is. Nem azért szúr szemet nekünk 
hirtelen minden dolog, ami addig 
szép és jó volt, vagy „még éppen 
belefért”, hogy az embertársaink 
szemébe vághassuk a tévedéseket. 
Én „szemétnek ítélhetek” mindent, 
ami eddig jó volt, de a világban 
maradottak, attól nem látnak 
másképpen. Hiába mondod egy 
vaknak, „lásd meg ezt vagy azt”, 
hiába mondod egy világból valónak 
„lásd be ezt vagy azt!”. Javarészt 
dühöt, elutasítást aratnak „erkölcsi 
prédikációink”: „Ugyan már, nemrég 
te is benne voltál a buliban!”

És va l ljuk be, néha mi is 
kipróbáljuk a rosszat azután is, hogy 
Jézus bekopogott hozzánk és mi 
befogadtuk Őt. Még engedünk a 
kísértésnek. Csak egy kicsit. Csak 
most az egyszer. Úgysem látja senki 
emberfia. És utána fáj. Fáj, mert 
érezzük a súlyát. Nem a világ 
törvényei miatt, nem azért, mert 
lelkipásztorunk éppen erről beszélt 
vasárnap, nem mert, azt mondta 
valaki, hogy ezt nem illik, még csak 
azért sem, mert fájdalmat okozunk 
embertársainknak. Azért fáj, mert 
tudatosu l bennünk, hog y az 
egyet len, aki el len va lójában 
vétkeztünk, az Jézus Krisztus. Az 
Úr, aki szolgává lett értünk, aki 
drága vérén megvásárolta kis és 
nagy bűneinket. Aki felvállalta, hogy 
„megüresedik ”,  hag y ja magát 
kitépni a Szent háromság köréből, 
lejön isteni trónjáról, helyettünk 
átadja magát a halálnak. Csak ez, 
kizárólag ez teszi lehetővé azt, hogy 
amikor el kell engednünk ezt a földi 
életet, úgy engedjük el, mint akinek 
már fogják a kezét a másik oldalon. 

Térjünk vissza egy kicsit oda, 
hogy akkor mit tudunk kezdeni a 
jézusi látásmóddal. Ne figyel meztes
sünk senkit, ha látjuk, hogy vesztébe 
rohan? Lássuk, ki az, akivel szemben 
állunk! Hívő? Akkor a leghelyesebb 
inteni őt arra, hogy „vizsgálja meg 

HAJNALI GONDOLATOK A LÁTÁSRÓL
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BIZONYSÁGTÉTEL
Mindig elégedetlen voltam ön ma
gammal, önbizalomhiánnyal küz
döttem, észre sem vettem, hogy ez 
mennyire ártalmas. Foglalkoztam a 
témával, de igazán egyik könyv és 
előadás sem adott gyógyulást, csak 
tüneti kezelést. Felismertem, hogy 
Isten szemében ez nem helyes, az ő 
nagyszerű alkotása vagyok, és ha az 
ő munkáját nem szeretem, hogy 
szeret hetném Istent. A válasz: 
sehogy sem. 

Ebből tértem meg, de ez egy 
hosszú utazás kezdete volt. Szépen, 
lassan formált Isten a körülmények 
által. Nem fordultam szakemberhez, 
mert nem gondoltam szükségesnek. 

Férjhez mentem, és sok csodálatos 
évet éltünk meg, de ekkor sem 
voltam még elégedett magammal, és 
sajnos ez elkezdte mérgezni a házas
sá gun kat. Várandós lettem és ez az 
elége detlenség magammal szemben 
elkez dett rohamosan növekedni, 
aminek következtében szülés utáni 
dep resszió jött rám. Nehéz évek 
követ keztek, segítséget sem kértem, 
mert annyira szégyelltem az egészet. 
Később megismertem egy hasonló 
helyzetben lévő anyukát, aki által 
el kez dett Isten gyógyítani. A dep
resszió az önértékelési problé
mámból fakadt, amit igazán soha 
nem vettem komolyan, így nem is 
foglalkoztam ennek megoldásával, 
de ebben az állapotban boldog sem 
tudtam lenni. 

Kezdtem azon gondolkodni, hogy 
mégis kellene valami segítség, de 
nem mertem elmenni pszicho
lógushoz, meg nem is tudtam elkép
zelni azt sem, hogy meg tudnék 
nyílni egy idegen előtt.

Közeledett az idő, hogy visszatérjek 
dolgozni. A férjem nagyon szeretett 
volna még egy gyermeket, de én nem 
így voltam ezzel, mert nem éreztem 
alkalmasnak magam, hogy belevágjak 
újra.

Elkezd tem egy kézápoló műkö
röm építő tanfolyamot. 2020 szeptem
berében mentem vissza dolgozni, 
közben tanfolyamra is jártam. 
A munkahelyemre összesen naponta 
4 órát utaztam. Péntek este és 
szombat egész nap volt a tan folyam, 
vasárnap voltam csak otthon. 

Ekkor megtapasztaltam, hogy 
mennyi mindenre képes vagyok, 
Isten erőt adott, hogy ezt végig tud
jam csinálni. A férjemet megviselte 
ez a helyzet. Nehéz időszak volt 
mindkettőnknek. A mély ségben 
tapasztaltuk meg Isten szeretetét, 
hogy igazán tudjunk bízni és hinni 
benne.

Tavaly nyáron, a testvéremék 
eskü vőjén megismerkedtem a 
házasságukra áldást kérő lelki
pásztor feleségével. A vacsorán sokat 
beszélgettünk és meséltem neki az 
életünkről. Néhány hónap múlva írt 
nekem, kérdezte, hogy vagyunk. Azt 
válaszoltam, hogy nagyon nem jól. 

Isten csodája, hogy pont akkor írt, 
mikor a legnagyobb szükség volt rá. 
Ajánlott egy tanfolyamot, ami a 
Szeretetre teremtve című könyvet 
dolgozza fel. A  könyv első fele a 
diagnózisról, a másik fele pedig az 
építkezésről szól. 

Kis hezitálás után jelentkeztem a 
tanfolyamra és elkezdtünk mind
ketten gyógyulni. Rádöbbentem, 
hogy mennyire fontos az, hogy 
szeressük magunkat, ahogy Isten 
szeret minket.

Sokan nem tartják fontosnak, 
hogy elégedettek legyenek maguk
kal. Azóta küldetésemnek érzem, 
hogy segítsek másokon e területen, 
mert úgy vélem, hogy azért is van 
ennyi válás, mert rossz önérté ke
léssel házasodunk össze, és ennek 
következménye a házasságok meg
rom lása. Biztatok mindenkit arra, 
hogyha hasonló problémája van, 
végezze el ezt a tanfolyamot. Mind
an nyian hordozunk sérüléseket, 
valaki kevesebbet, valaki többet, de 
csak akkor tudunk másokat igazán 
szeretni, ha Istennel és magunkkal 
is rendben vagyunk.

LSzB

(Ezt a bizonyságtételt október 
31-én mondta el testvérünk a 
g yüleke z e tben .  Ha val ak i t 
érdekelne ez a tanfolyam, hívja fel 
a 06-20-886-0845-ös számot 
további részletekért! – a szerk.) 

önmagát” Urunk tükrében. Nem 
hívő? Nem is  tud Jézusról? 
Imádkozzunk érte! Tud Jézusról? 
Tegyünk tanúbizonyságot! Mondjuk 
el, mit tett velünk! Mondjuk el, 
milyen változásokat hozott az 
életünkbe! Hogyan javított meg, 

reménytelen dolgokat. Hogyan 
mentett meg bennünket kilátástalan 
helyzetekből. Hogyan gyújtott 
lámpást sötét vermeink mélyén. 
Hogyan emelt fel bennünket, amikor 
térdre rogytunk. Hogyan volt Ő az 
erős, amikor mi gyengék és erőtlenek 

voltunk. Hogyan vígasztalt csüg
gedésünkben. Mondjuk el szívünk
ből jövő bizonyságtétellel, hogy 
hogyan látjuk az Ő látásával 
ön magunk és életünk botladozásait, 
változásait, csodáit!

HK
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Olvasóink írják

Köszönöm szépen a keresztrejt vény t és a 
kvízkérdéseket, nagyon jó érzéssel töltött el a válaszok 
megfejtése. Külön köszönet Dr. Sajben Klára testvérnő 
áldozatos munkájáért. 

(TP-né, Kétegyháza)

* * * 
Szeretettel üdvözlöm a Szerkesztőség minden 
munkatársát, az Úr áldását kívánom munkájukra. 
Nagyon szépen köszönöm a megfejtésért kisorsolt 
nyereménykönyvet, Gerzsenyi Sándor verseskötetét.

(SM – Bp.) 

* * * 
Örömmel és Isten iránti hálával küldöm a 
megfejtéseket. Köszönet Dr. Sajben Klára nővérünknek 
a tartalmas időtöltés lehetőségéért. 

(LPE – Isaszeg) 

* * * 
Az Úr gazdagon áldja meg a Jó Pásztor munkatársait! 
Örülünk a lapnak, mert sok lelki áldást hoz nekünk, és 
szeretjük a rejtvényeket is. 

(HJ-né – Méhkerék) 

* * * 
Sok szeretettel üdvözlöm minden „Jó Pásztor” lapban 
munkálkodó, lapgazdagító testvéremet. Köszönöm a 
léleképítő cikkeket, és Dr. Sajben Klára testvérnő 
gazdag, tudományos rejtvényeit.

(KS-né – Miske)

* * * 
Egy gondolattal köszöntöm szerkesztő testvéreimet: 

„Miután imádkoztál valakiért, még sok mindent tehetsz 
érte, de semmit sem tehetsz érte, amíg nem 
imádkoztál.” 

(SR – Komló)

* * * 
Szeretettel köszöntöm a Szerkesztőség minden 
dolgozóját. Az újabb vírushullámban jó lelki és testi 
egészséget kívánok, az Úr óvja, védje a Testvéreket és 
Családtagjaikat! A rejtvényt most is köszönöm dr. 
Sajben Klárának!

 (KS-né – Kiskőrös)

* * * 

Türelmetlenül várom mindig a „Jó Pásztort” az írások, a 
rejtvények miatt. Megküzdöttem az „angyalos” 
kérdésekkel, mert a Bibliát az elejétől a végéig kellett 
lapozgatni. Közben jó dolog az, hogy mindig felfedezek 
olyan igéket, amik vigasztalnak, elgondolkodtatnak, és 
mindig nekem szólnak. 

Kívánok Klára testvérnőnek még sok erőt és áldást a 
kérdések összeállításához. Mindenkinek áldott 
karácsonyt!  

(GGy-né – Kétegyháza)

* * * 
Hálás szívvel köszönöm a nagyon várt Jó Pásztor 
újságot. Nagy örömöt okozott számomra – és 
valószínű az ott élő lakosság számára is –, hogy a 
libickozmai polgármester és felesége ilyen kedvesen és 
szeretettel szolgált testvéreink felé. Bár lenne egész 
közösségünk élete ilyen fény és világosság, köztük az 
enyém is!

Köszönöm a rejtvényeket is. Isten áldása kísérje 
további életüket és munkásságukat! Jó egészséget 
kívánok minden munkatársnak ebben a járványos 
időkben.        

         (BT-né – Ócsa)

* * * 
Örömmel láttam a rejtvény alján a jutalomban 
részesültek között a nevemet. Meg is kaptam a 
jutalomkönyvet, Gerzsenyi testvér verses kötetét. 
Tiszta szívből köszönöm. Szeretem az ő verseit. Áldja 
meg érte a testvéreket az Úr! 

(KJ-né – Dunaújváros) 

* * * 
Nagyon vártam már a Jó Pásztor lapot, örültem 
megjöttének. Szeretem a múltat felidéző, emlékező 
írásokat. Jó megtudni a régi eseményeket, és az Úr 
csodás gondoskodását a testvériség életében. 
(Budapest ostromát, mint gyermek, az Árvaházban 
éltem át, megtapasztalva Isten oltalmazó csodáját.) 

Ma már sajnos egyre ritkább a múlt eseményeivel 
való törődés, és ez szerintem kár.

Eszembe jut Gerzsenyi Sándor testvér énekszövege: 
„Emlékezz vissza az útra, és Megtartódat áldd!” (BGyÉ 
296.) 

Isten gazdag áldását kívánom a Testvérek munkájára.
(IKI – Pécel)
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 1.  A Biblia kinek a történetében említi 
először az angyal szót?

  a. Ádám
  b. Ábrahám
  c. Hágár
  d. Énók

 2.  Hogyan jelent meg az angyal 
legelőször Mózesnek?

  a. Álmában
  b. Az égő csipkebokorban
  c. A Sinai-hegy felhőjében
  d. Vándornak álcázva

 3.  Amikor Lót menekült Sodomából, 
nem akart a hegyre menekülni, 
ahogy az angyal mondta neki. 
Helyette azt kérte, hogy egy 
városba menekülhessen.  
Melyik város volt ez?

  a. Sineár
  b. Cóár
  c. Gerár
  d. Hárán

 4.  Amikor a főpapok bebörtönözték 
az apostolokat, az Úr angyala meg
nyitotta a börtön ajtaját számukra. 
Melyik napszakban történt ez?

  a. Hajnalban
  b. Fényes nappal
  c. Napnyugtakor
  d. Éjjel

 5.  Mit adott enni az angyal Illésnek, 
amikor Jézabel elől menekült?

  a.  Zöldségekből főtt levest és egy 
korsó vizet

  b.  Báránysültet és egy korsó bort
  c.  Lángost vagy pogácsát és egy 

korsó vizet
  d. Halat és egy korsó bort

 6.  Ki volt az, akinek azt mondta az Úr 
angyala, hogy tegye az általa meg
főzött kecskegidát és kenyeret egy 
kőre?

  a. Ábrahám
  b. Sámson
  c.  Elizeus
  d. Gedeon

 7.  A jelenések könyvében a pecsétek 
felnyitása után hány angyal kapott 
trombitát?

  a. csak egy
  b. öt
  c. hét
  d. tizenkettő

 8.  Melyik gyülekezetről mondja Pál, 
hogy úgy fogadták őt, mintha Isten 
angyala lenne?

  a. Galaták
  b. Korinthusiak
  c. Efézusiak
  d. Kolosséiak

 9.  Hány angyalt látott Mária Jézus 
sírjában János evangéliuma szerint?

  a. Egyet
  b. Kettőt
  c. Négyet
  d. Nem Mária látta őket

 10.  Hol volt Manóah felesége, amikor 
az angyal másodszorra látogatta 
meg őket?

  a. Az ágyában feküdt
  b. A mezőn volt
  c. A folyó partján volt
  d. Egy fa árnyékában ült

 11.  Ki csépelt búzát a présházban, 
amikor az angyal meglátogatta?

  a. Zakariás
  b. Jeremiás
  a. Gedeon
  b. Debóra

 12.  Milyen állat volt az, amelyik 
hamarabb látta meg az angyalt a 
gazdájánál?

  a. Kecske
  b. Ló
  c. Szamár
  d. Ökör

 13.  Ki állt piszkos ruhában az angyalok 
előtt?

  a. Jákób
  b. Dániel
  c. Dávid
  d. Jósua

Az előző feladvány megfejtése:
1 – b: Gábriel (Lk 1,26)
2 – d: Dániel (Dán 6,23)
3 – a: Asszírok (Ézs 37,36)
4 – c: Hajótörés (ApCsel 27,23-26)
5 – b: Gedeon (Bír 6,12)
6 – c: Jabbók (1Móz 32,23)
7 – c: Zakariás (Lk 1,20)
8 – d: Jeruzsálem (2Sám 24,16)
9 – b: Jerikó (Józs 5,13)
10 – a: Hágár (1Móz 21,17)
11 – c: Kornéliusz (ApCsel 10,5)
12 – b: Heródes (ApCsel 12,23)
13 – a: Bethesda (Ján 5,4)
14 – b: Manóah (Bír 13,20)

Helyes megfejtést küldtek be:
46-an, lásd a keresztrejtvény-megfejtők 
névsorában a csillaggal jelölt neveket.
Gratulálunk!

Az angyalok voltak Jézus születésének hírvivői, de sok más alkalommal is 
közvetítették Isten üzenetét a Biblia leírásai alapján. A mostani kvízkérdéssor 
is az angyalokról szól.

A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2022. január 15.
Címünk: Jó Pásztor Szerkesztőség, 1431 Bp. Pf. 171.
A helyes válaszok mellé kérjük beküldeni a pontos igehely megjelölést is.

KVÍZKÉRDÉSEK– Angyalok II. 
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GYEREKREJTVÉNY

KEDVES GYEREKEK!
A rejtvényben most egy nagyon híres, Jézus születéséhez kapcsolódó mondatot 
rejtettünk el. Mi ez a mondat? Ki, vagy kik mondták? Hol olvashatod ezt a 
Bibliában?

A helyes megfejtést küldjétek be címünkre:  
Jó Pásztor Szerkesztőség, 1431 Budapest, Pf. 171.
Beküldési határidő: 2022. január 15.
A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára

Vízszintes: Függőleges:
1. Kemény ásvány 1. Nevet
3. Kicsi – másképpen 2. ŐRS
6. Vívófegyver 4. A megfejtendő igevers 4. része
8. Betűk alkotják 5. A piros, a kék, a zöld is ez
10. Vonal 7. A megfejtendő igevers 1. része
12. Nem enged meg 9. Injekciót ad
14. Elérni kívánt állapot 11. Vágóeszköz
16. Kiszabadít a veszélyből 13. Bizony
17. A megfejtendő igevers 3. része  15. Szemével érzékel
21. Tág 16. Nem tegnap és nem holnap
22. Az egyik ritmus 18. Sámuel édesanyja 
23. Ő építette a bárkát 19. Az egyik testrésze - ford.
26. Kerti munkát végez 20. Az erre felé vezető úton ment Fülöp
27. Az egyik napszak 24. Lopakodik
28. Lajtorja 25. Az éttermek lapja
29. A megfejtendő igevers 2. része (egy betű)
30. Régi mértékegység

Az előző feladvány helyes 

megfejtése:
„Keressétek először az Ő 
országát és igazságát!”  
(Mt 6,33)
Jézus mondta a Hegyi 
beszédben.

Helyes megfejtést küldtek be:
Dobos Levente (Fót), Gyaraki Lívia 
(Békés), Sinkovicz Eliza (Miskolc)

Archív missziós 
filmek, 

olvasmányok 
a neten

www.

dralmasimihaly.hu

Folyamatosan nő azoknak a tör té-

nelmi értékű, dokumentum jellegű 

filmeknek, TV műsoroknak a 

száma, amelyek közösségünkkel 

kap csolatosak. A fenti honlapon 

filmek, hanganyagok, képgaléria, 

prédikációk, köny vek, írások 

találhatók.

Néhány téma:
imaházépítések és átadások, 
beme rítések, hang versenyek, vita-
fórumok pl. az állam és az egy-
házak közötti meg álla podásról, a 
Teológiai Aka dé mia, a missziós 
központ és a szobor park átadási 
ünnepe, szeretetszolgálati, gyer-
mek védelmi és evangélizációs 
filmek, a Békehírnök története, dr. 
Harasz ti Sándor élete, Jimmy 
Carter és a magyar korona, Szőke-
pusztai konfe renciák, gyerek-
táborok, jubileumok, Héthalmi 
centená riumi megemlékezés, stb. 

A honlapot ajánljuk Olvasóink 
figyelmébe! –am –
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A megfejtendő igevers a függőleges 9, 

vízszintes 1, függőleges 27, függőleges 12 

és függőleges 47 alat t található. 

Megfejtendő az igevers és az igehely.

Az igevers és a rejtvényben szereplő nevek az új 
fordítás szerint kerültek beírásra, az ettől való 
eltérést külön jelezzük. 

Vízszintes: 

1. A megfejtendő igevers második része 12. 
A tizenkét kém egyike – Kár.ford.  13. Egy közel-
keleti országból való 14. Békíti egynemű betűi 15. 
Műveltető képző 16. A Jeruzsálemet példázó 
asszony neve Ezékiel könyvében 18. Cs-vel az 
elején: fiatal baromfi 19. Portugál és marokkói 
autójel 21. Török méltóság – mindkét 
magánhangzón ékezetfölösleggel 22. Béna 
egynemű betűi 23. A rántásban van! 24. Tyúkok 
bíztatása lehetne ez a szó 26. S-sel a végén: 
középkori énekmondó 28. Jeremiás próféta 
lakhelye – ford. 30. Vízben versenyző sportoló 31. 
Adatkeveredés! 33. Ideszállít 34. Néző páratlan 
betűi 35. A tizenkét tanítvány egyike 38. Immáron 
39. Fürdés eszköze 40. RLR 41. Gyom 43. A tumor 
része! 44. Júda királya, Nebukadnecar ellen 
vesztett csatát Dániel idején 46. Uniós 

szabályoknak megfelelő termék jelölése 47. Nagy 
kosár 48. Az ő idejében kezdték segítségül hívni az 
ÚR nevét – ford. 49. Sors betűi keverve 51. Ciprusi 
varázsló, aki szembeszállt Pállal – Kár.ford. 55. A 
gallium vegyjele 56. Kis patak 58. A liter része! 59. 
Szó előtagjaként hármat jelent 60. Hogy betűi 
keverve 62. Betakarítanák a gabonát – ford. 65. 
Gönc páros betűi 66. Árucikk azonosítási szabvány 
67. Általában az üres lakások tulajdonsága ez – 
ford. 68. Légies, könnyed 

Függőleges:

1.  Itt íródott a Jelenések könyve – az első mgh-n 
ékezetfölösleggel  2. Tova 3. Soli ... gloria 4. Dávid 
egyik fia (2Sám 5) – Kár.ford. 5.  A valóság egésze 
6. Becézett Aranka 7. Az egyik végtagja 8. A banán 
belseje! 9. A megfejtendő igevers első része 

10. Saul nagybátyja volt 11. A hét diakónus egyike 
12. A megfejtendő igevers negyedik része 

17. San ... (amerikai város) – ford. 18. Karjával jelez 
20. Feszíti az íj húrját 22. Óriáskígyó fajta 25. 
Gedeon legkisebb fia, tőle olvashatjuk ez első 
példázatot a Bibliában 27. A megfejtendő 

igevers harmadik része 28. A hét vezér egyike 
29. Az ő napóráján ment vissza az árnyék tíz fokkal 
32. Ebben a völgyben állíttatta fel Nebukadneccar 
az óriási aranyszobrot 36. Juttat 37. Távolról 
irányított repülő alkalmatosság 38. Tölgyes 

Hebron közelében 39. Etióp hírnök, aki megvitte 
Dávidnak Absolon elestének hírét – Kár.ford. 41. 
Fél giga! 42. Jeremiás könyve 8. fejezetben (is) 
említett madár 43. Ézsau felesége – ford. 44. 
Jövendőmondó 45. Az itteni gyülekezetben 
hagyta Pál Tituszt 46. Fánkfajta 47. A 

megfejtendő igevers ötödik része 48. 
Dagonya 50. Bot betűi keverve 52. Azonkívül 53. 
Vas megyei község 54. Kistestű galambfajta 57. 
Abimelek ellen lázította az embereket – ford. 61. 
Egy – angolul 62. Ködben páratlan betűi 63. Íny 
betűi keverve 64. Osztrák, spanyol és máltai 
autójelek 67. Indok 69. Nóra egynemű betűi 

Beküldési határidő: 2022. január 15.

A rejtvényt készítette: Dr. Sajben Klára

Az előző rejtvény helyes megfejtése:

„Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz 
jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a 
sötétség világosság és világosság sötétség! 
(Ézs 5,20)

Helyes megfejtést küldtek be:
Vajda Jánosné* (Orgovány), Sándor Mária* (Bp.), Dajka 
Péter * (Mikepérc s),  K issné Kovác s Valér ia* 
(Hajdúböszörmény), Laskovicsné Pintér Etelka* (Isaszeg), 
Kovács Sándorné* (Miske), Hodozsó Jánosné* 
(Méhkerék), Döme Károlyné* (Zirc), Szegedi Gyuláné* 
(Kiskőrös), Némethné Tóth Eszter* (Kaposvár), Gyaraki 
Lászlóné* (Békés), Barta Gyuláné* (Mezőkövesd), Dan 
János* (Békés), Gaál Miklósné* (Tard), Varga Lajosné* 
(Isaszeg), Spangenberger Rudolf* (Komló), Sóvágó Antal* 
(Hajdúböszörmény), Vári Györgyné* (Kiskőrös), Hégely 
Ferenc* (Dunaharaszti), Lomjánszkiné Torgyik Zsuzsanna* 
(Kiskőrös), Polányi Károlyné* (Bp.), Kovács Sándorné* 
(Kiskőrös), Marton András* (Bp.), Káldi Istvánné* 
(Szentmártonkáta), Horváth Jánosné* (Fadd), Kiss Antal* 
(Gyula), Grósz Györgyné* (Kétegyháza), Bató Tiborné* 
(Ócsa), Kustán Jánosné* (Dunaújváros), Szirbucz 
Mihályné* (Kétegyháza), Nuszbaum Ferencné* (Gödöllő), 
Sáfri János* (Pécel), Lomjánszki Jánosné* (Őrbottyán), 
Bolemányi Jánosné* (Kiskőrös), Surányi Pál* 
(Dunaharaszti), Hégely Béláné* (Békés), Petrik Ádámné* 
(Őrbottyán), Mihály Sándor* (Szada), Székely Irén* (Bp.), 
Tóth Istvánné* (Dunakeszi), Bató Pál* (Dunaharaszti), 
Lisz tes András* (Alber tirsa), Tulkán Péterné* 
(Kétegyháza), Csörsz Mihályné* (Bükkzsérc), Barát 
Imréné* (Nyíregyháza), Marton Elemér* (Lénárddaróc), 
Ilyésné Katona Ibolya* (Pécel), Beneiné Szabó Márta 
(Hajdúsámson), Bacsa Jánosné (Lucfalva), Török Sándor 
(Debrecen), Krizsanyik Mária (Nógrádmegyer)

Könyvjutalomban részesült:
Kiss Antal (Gyula), Krizsanyik Mária (Nógrádmegyer), 
Lomjánszkiné Torgyik Zsuzsanna (Kiskőrös), Polányi 
Károlyné (Bp.), Gyaraki Lászlóné (Békés), Beneiné Szabó 
Márta (Hajdúsámson)

Gratulálunk!
Jutalmukat postán küldjük el.
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