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„Hirdetek néktek nagy örömet…”
Az egyszerű pásztorokat angyal irányította, a tudós keleti bölcseket a
csillag vezette a jászolbölcsőhöz.
Isten gondoskodik arról – bárki
légy is –, hogy megtaláld Jézust, és
arról is, hogy részesülj a megtalálás
örömében, meg az isteni kegyelemben. Az öröm és a kegyelem ikertestvérek. Az Újszövetség eredeti nyelvén az örömöt a KHARA, a kegyelmet a KHARISZ jelenti.
A KHAIRÓ jelentése örül, kellemesen érzi magát. Ennek főnévi alakja mind a KHAR A, mind a
KHARISZ, és mindkettő első jelentése az ÖRÖM, a KHARISZ azonban
inkább az öröm előzménye, olyan
jótétemény, amelynek következménye az öröm, az igazi öröm. Isten
részéről ez a jótétemény – amit nem
érdemlünk –, a KEGYELEM. A
KHARISZ újszövetségi jelentése
elsősorban a hit által elnyerhető
ingyen kegyelem, Isten megigazító
kegyelme, amely Jézus Krisztus megváltó művén nyugszik. Ennek a krisztusi műnek az első földi megnyilvánulása karácsony.
A KHAIRÓ főnévi alakja a
KHARISZMA is. A „MA” végződés a
görögben mindig az alapszó következményére utal, ez esetben a
KEGYELEM és az ÖRÖM következményére. Az öröm hatása, a kegyelem gyümölcse, ahogy fordítani
szokták: KEGYELMI AJÁNDÉK.
Isten kegyelmének legelső ajándéka maga Jézus Krisztus, illetve a

Krisztus által megszerzett örök élet.
Pál apostol ezt így fogalmazza meg:
„A bűn zsoldja a halál, az Isten
kegyelmi ajándéka pedig az örök élet
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban”
(Rm 6:23). Csak megjegyzem itt,
hogy a népszerű, de olykor tévedező
khariszmatikus tanítók egyikemásika sokkal nagyobb hangsúlyt
helyez az úgynevezett jel-kharisz
mákra, gyakran megfeledkezve arról,
hogy az elsődleges khariszma az örök
élet elnyerése, és hogy ehhez nem feltétlenül nélkülözhetetlenek a másodlagos khariszmák, amelyek között
vannak nagyon hasznosak és kevésbé hasznosak, de egyikük sem nélkülözhetetlen feltétele az üdvösségnek.
A kegyelmi ajándékok „ráadás” ajándékok, amelyeket csak a Szentlélek
gyümölcsét termő hívők kaphatnak
– Isten szuverén döntése alapján. A
gyümölcstermés azonban nélkülözhetetlen az üdvösséghez…
A gyermek Jézus érkezése az
angyali üzenet szerint nem akármilyen, hanem NAGY öröm, ha tetszik,
a legnagyobb, amit eleddig a bűnbe
esett emberiség egyáltalán kaphatott: Üdvözítő született, Messiás, aki
Szabadító Úr, Krisztus.
A félelmek közt, sötétben ülő,
bűneivel küszködő tehetetlen ember
és emberiség megszabadulhat.
Elindult az öröktől fogva elhatározott isteni mentő akció. Gyermek
sz ü le t e t t , nem a ká r m i lyen .
Beteljesültek a próféciák…

Öröm mindenkinek. A magyar
bibliafordítások többsége ugyan a
címben idézett 10. verset úgy fordítja, hogy az öröm az EGÉSZ nép
öröme lészen, a görög szöveg szerint
MINDEN nép öröme érkezett el.
Nagy különbség! Nem egy kis római
provincia elnyomott népe nyert megváltót, hanem mindenki, sőt a világmindenség, az ég és föld, a kozmosz,
az egész teremtett világ. Lukács univerzalitása itt is megnyilvánul, mint
ahogy abban is, hogy Jézus nemzetségtáblázatát nem Ábrahámig (mint
Máté), hanem Ádámig, sőt Istenig
vezeti vissza. Megint csak azt mondhatjuk: nagy különbség! A Megváltó
mindené és mindenkié. Jól látszik ez
pünkösdkor, Jeruzsálemben, ahol ott
vannak a pártusok, a médek, az
elámiták… az ázsiaiak, az afrikaiak, a
rómaiak, krétaiak és arabok is a zsidók mellett. Az üdvösség mindenkié,
aki hisz Jézusban. Általános, de feltételes kegyelemosztás. Két feltétel van.
Egy objektív, amit Jézus harmincegynéhány évvel a betlehemi csodás
éjszaka, az angyaljelenés és csillagjárás után teljesít, a megváltó golgotai
halál, és egy szubjektív, amit bárki
bármikor teljesíthet, a hites föltekintés. Ez a mi ügyünk.
Vajon ezen a karácsonyon lesz-e
igazi örömöd? Ennek föltétele a bűnbánó szív, a hites föltekintés, a kegyelem elnyerése. Adja meg ezt az örömöt mindnyájunknak a mi Urunk
Jézus Krisztus!
Dr. Almási Mihály

Békés adventi várakozást, boldog karácsonyt
és áldásokban gazdag új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Jó Pásztor

A SZOLGÁLAT ÚTJÁN
Bevezető

Október utolsó hetében (2010. okt.
30-án) a Nagydobosi Gyülekezet
hívásának eleget téve részt vettünk
ott egy emlék-istentiszteleten. Ez
alkalommal két „néhai” lelkipásztorra irányult a figyelmünk. Földi maradványaik a dobosi temetőben nyugszanak. Egyikük Borbás Sándor,
másik pedig Gerzsenyi Albert.
Utóbbi 40 évvel ezelőtt ment haza
égi Urához.
Mindkettejük sírját annakidején
kopjafával jelölte meg a család. – Az

elmúlt esztendőkben azonban az
történt, hogy garázda személyek
összeszedték, majd a téli zord időkben feltüzelték, ami éghetőt a temetőben találtak: kerítést, fakeresztet,
fejfát, akármit.
Ebben az évben önkormányzati és
gyülekezeti döntés született, hogy
ezt a botrány-szülte hiányt közösen
pótolják.
Jóni János testvér, a gyülekezet
jelenlegi vezetője magára vállalta a
munka dandárját, vagyis új kopjafákat készített, hogy azokat egy emlékünnep keretében felavassák.

Gerzsenyi Albert emlékfáján ez az
igevers olvasható: „Futásomat elvégeztem!”
Ennek a „futás”-nak a kezdetéről
és néhány további szakaszról szól az
itt következő kis tanulmány-féle.
Gyermeki szeretettel és szolgatársi tisztelettel gondolok mindig pásztori példaképemre, édesapámra,
Gerzsenyi Albertre. A fejfát díszítő
koszorúk mellé – gondolatban – odahelyezem jelen írásos összeállítá
somat.
„Az igaznak emlékezete áldott!”
(Péld 10:7.)

Édesapánk, GERZSENYI ALBERT életútjának kezdete

A családi háttérről
„Az ősök felkutatása” címszóval –
feleségemmel – néhány év vel
ezelőtt látogatást tettünk Pátrohán,
édesapám és feleségem szülőfalujában.
Az önkormányzat irodájában
kezdtük a kérdezősködést. Egy
Gerzsenyi vezetéknevű titkárnő –
kérésünkre – szívesen előbányászta
a település régi anyakönyvét, melyben a jelzett és kért helyen a következő bejegyzést találtuk:
Gerzsenyi Albert – Született:
1900. augusztus 11-én, délután
11 órakor. (Ilyen precízen fogalmaztak akkoriban!) Apja neve:
Gerz senyi Gábor, – anyja neve:
Keremenszki Julianna.
Édesapánk, Albert tehát egy szegény sorsúnak számító földműves
család egyik tagja lett. Fölcsepe
redve bekapcsolódott a hasonló
családok robotos életébe. A helyi
hat osztályos elemi iskolában tanult
meg írni-olvasni. Tizenöt éves
korától kezdve – férfias testalkata
miatt – bevették abba a munkás
csapatba, amely éveken keresztül
summásként járta a nagyalföldi
településeket és tanyákat, hogy
keresményükkel élhetővé tegyék az
otthon maradottak számára a
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Gerzsenyi Albert
1900–1970
háború-dúlta keserves esztendőket.
Egy hosszú, forró alföldi nyár
után, hazafelé útjában, Albert – az
egyik „komája” hívása nyomán –
elvetődött Rákoscsabára, ahol szintén munkát keresett. Valaki felhívta
a figyelmét a „hívő” Tóth Lajos
nagygazdára. Jó helyen zörgetett,
mert Lajos bácsi abban az időben
éppen alig győzte az állatállomány
és a gazdaság ellátását.
Hamarosan beköszöntött az ősz
meg a zord, kemény tél. Albert
maradt, és olyan sora lett, amilyen
addig még nem volt! Koszt, kvártély,
természetbeni járandóság, ezek
mind elégedettséggel töltötték el a
szívét. A honvágyat leszámítva minden elfogadhatónak tűnt.
Baptista gazdája még az imaházba is „el-parancsolta” a református

hátterű fiatalembert. Emiatt nem
hogy idegenkedett volna, de mind
jobban érezte magát a barátságos
„testvéri” környezetben.
Telt-múlt az idő, és Isten Igéje
megérintette a szívét. Befogadta a
kegyelem üzenetét, megtért. 1924ben merítették őt be Rákoscsabán, a
növekvő kis gyülekezetben. – Egykét éven belül az történt, hogy az
egyik hétköznapi bibliaórán az
„Albert fiú” „tanította” az egybegyűlt testvéreket. Lajos bácsi elégedetten somolygott a bajusza alatt,
hogy „ezt a gyereket annyira megáldotta a kegyelmes Úr Jézus!” – És
hallgatta figyelmesen a „fiút”.
A gyülekezet vezetői 1926-ban
javasolták és beküldték Gerzsenyi
Albertet a Szemináriumba. Egy
későbbi „nagy csapatnak” lett ott
egyik tagja. Évfolyamtársai közül
név szerint is érdemes említeni
néhányat: Vass Ferenc, Mészáros
Lajos, (Ugrai) Kovács Imre, Dobner
Béla Jenő, (Herter) Hetényi Pál,
Tóth Gábor, Cserhalmi Imre.
Gerzsenyi Albert 1930-ban kapta
meg Szemináriumi Oklevelét. Ettől
kezdve ez az igevers lett életének
jelmondata: „Mi pedig Krisztust
prédikáljuk, mint megfeszítettet!”
(1Kor 1:23)

Jó Pásztor
A lelkipásztori pálya kezdő éveiről
a Baptista Közösség akkori hetilapja,
a BÉKEHÍRNÖK a következő híradásokat közölte:
Gerzsenyi Albert, a szeminárista
„A szemináriumi tanulók karácsonyi missziója. Gerzsenyi Albert tv. a
nyíregyházi körzetben időzött.
Karácsonykor Tiszalökön, Büdszent
mihályon és Csobajon beszélt az Úr
Jézus születéséről. Azonkívül
Pátroha, Dombrád, Tiszakanyár,
Gégény, Nyírtass községekben hirdette az evangéliumot.” (Békehírnök,
1927. január 22. XXXIII. évf. 4.sz.
28. o.)
„A szemináriumi tanulók húsvéti
missziója. Gerzsenyi Albert tv. A
nyíregyházi körzetben szolgálatot
teljesített: Újfehértó, Tiszalök,
B üd s z ent m i h á l y, D eme c s er,
Dombrád, Tiszakanyár és Pátroha
községekben. Mindenütt érezte az
Úr Jézus áldását.” (Békehírnök, 1927.
április 30. XXXIII. évf. 18.sz. 140. o.)
„Szemináriumi tanulók karácsonyi missziója. Gerzsenyi Albert tv. A
Nyíregyháza, Újfehértó, Dombrád,
Demecser, Pátroha, Tiszalök,
Tiszabercel, Tiszakanyár, Ibrány és
Csobaj gyülekezeteiben tevékenykedett. Újabb állomás Tokaj, ahol nagy
érdeklődés van az Úr igéje iránt.”
(Békehírnök, 1928. január 21.
XXXIV. évf. 3. sz. 20. o.)
„A szemináristák karácsonyi
missziója. Gerzsenyi Albert tv. a
karácsonyi szünet alatt Török
szentmiklós, Kisújszállás, Kun
hegyes, Pusztagyenda, Tiszaroff,
Szapárfalu, Zagyvarékas, Karcag,
Nyíregyháza, Pátroha és Dombrád
gyülekezeteiben dolgozott az Úr szőlejében érdeklődés mellett. Bártán
érdekes meghívást figyelt meg: egy
testvér az udvarán levő kútgémre
abroszt köt, s így jelzi, hogy összejövetel van.” (Ugyanott 28.o.)
„A szemináriumi tanulók húsvéti
missziója… Gerzsenyi Albert tv. a
húsvéti szünet alatt Szirmán és
Miskolcon hirdette Isten igéjét.”
(Békehírnök, 1929. április 20., 35. évf.
16. sz. 132–133. o.)

„Noszvaj. Gazdagon megajándékozott bennünket jó Atyánk június
30-án, mikor különböző helyekről
jelentek meg testvéreink körünkben.
Délelőtt Széll Mihály prédikátor hirdette az igét, délután pedig kivonultunk a vízhez, és örömmel szemléltük azt a 13 fehérruhás lelket, akik
bizonyságot tettek arról, hogy új
életben akarnak járni. A bemerítés
előtt Mózes Sándor prédikátor és
Gerzsenyi Albert szemináriumi
tanuló hirdették a nagyszámú nép
előtt a megtérés és bemerítés szükségét, majd Nagy Lajos testvér, a
körzet jelenlegi missziómunkása
hívta fel figyelmüket az elválasztás
kötelességeire János 15:16. alapján.
Ezután bemerítette az új tagokat, kik
közül 7 szomolyai (5 nő, 2 férfi), és 6
felsőtárkányi (3 férfi, 3 nő) lakos. Az
imaházban volt a kézrátétel és az
Úrvacsora, amikor Széll Mihály tv.
látta el az új tagokat tanáccsal és
intelemmel. Isten adja kegyelmét az
új tagokra, hogy nevekedjenek és
gyümölcsözzenek.” N.L.
(Békehírnök, 1929. július 13. 228. o.)
„A szemináriumi tanulók téli
missziója… A karácsonyi szünidőm
alatt a következő helyeken szolgáltam az evangélium hirdetésével.
Záhonyon és környékén Rózsa testvér vonószenekarának közreműködésével folyt az igehirdetés. Zsurk,
Győröcske, Eperjeske, Tiszamogyo
rós, Mándok, Fényesl itke, Döge,
Kisvárda. Innen Czine testvérrel
leutaztunk Nagyvarsányba. A nagyvarsányi gyülekezet meglehetős
élénk és családias gyülekezet. Szép
volt látni a kisdedeket az édesanyák
karjaiban és a telt padsorokat a
vasárnapi iskolai órán. Jó volt hallani
a szülők és gyermekek imádkozásait,
az ifjúság ének- és vonós zenekarának szép előadásait a zsúfolt imateremben. Ezeken kívül voltam még
Nagydobos, Mátészalka, Kocsord,
Nyírmeggyesen és Szamosszegen és
tanyáján. Itt jelen voltak Czine,
Margitai és Mészáros testvérek is,
ahol a gyermekek avatása révén jó
alkalom nyílt az evangélium hirde-

tésére. Isten áldását kívánom a gyülekezetekre. Gerzsenyi Albert.”
Gerzsenyi Albert, a felavatott lelkipásztor
„Prédikátor-avatás Záhonyban.
– ’Jöjjön el a te országod!’ – így
imádkozunk naponként, és az Úr
meg is hallgatja kérésünket, ha
őszintén törekszünk erre. Lapunk
olvasói közül sokan talán nem is
tudják, hogy a nagyvarsányi körzet
mintegy hat éve különvált a nyíregyházi körzettől 10 állomással, és
ma – legyen hála az Úrnak! – 34
állomása van. Most aztán az a kép
tárul lelki szemeim elé, amit a baptisták emlék-könyvében olvastam.
Egy öreg ember leült az útfélre, sírva
és mélyen elszomorodva, mire egy
másik öreg ember lépett oda és
megkérdezte, hogy miért sír. A felelet az volt, hogy azért sír, mert ’megszületnek a gyermekek, de ki neveli
fel őket?’ Nevelő nélkül nagyon
sokan elpusztulnak. Így a nagyvarsányi körzet prédikátora, Czine
Ferenc testvér sem győzte a sok és
nagy munkát, és az a vágy keletkezett szívünkben, de jó volna, ha az
Úr adna egy megfelelő pásztort a
záhonyi körzetnek. Ezt a kérésünket
és óhajunkat valóra váltotta az Úr
július 6-án, amikor Gerzsenyi
Albert testvért, aki négy évig
tanult a szemináriumban, meghívtuk körzetünkbe missziómunkásnak. Az ünnepély vasárnap délelőtt
történt meg Sallay László és Czine
Ferenc prédikátorok, valamint több
diakónus jelenlétében.
A reggeli imaórát Gerzsenyi testvér vezette a 84-ik zsoltár alapján,
majd Czine testvér tartott előadást
Máté 28:16-20 verseiből, utána pedig
Sallay testvér szolgált az igével:
Efézus 4:7-16. alapján. Ismertette a
gyülekezettel, hogy az Úr adott
pásztort a gyülekezetnek, tehát a
pásztor először az Úré, s azután a
gyülekezeté. Ennek következtében
kell, hogy a gyülekezet szeresse és
becsülje meg pásztorát.
2010.
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Az új kopjafa

Az előadás után néhány fontosabb kérdést intézett Gerzsenyi testvérhez, s utána Czine testvérrel és a
jelenvolt diakónusokkal kézrátétel
és ima mellett a záhonyi körzet
prédikátorává avatták Gerzsenyi
Albert testvért. Délután menyegzői
ünnepélyünk volt, este pedig áldott
evangélizálást tartottunk, amikor
Sallay testvér hintette az igét a
közönség áhítatos figyelme mellett.
Isten áldja meg a gyülekezeteket
pásztoraival egyben s adja, hogy
mindkettő nevekedjék hűségben és
állhatatosságban a Főpásztor megjelenéséig! (Rózsa Ernő – Békehírnök,
1930. július 12.)
A lelkipásztori pálya kezdete
„A záhonyi vonószenekar misszióútja. Megváltónk parancsának teljesítésére örömmel indultunk el karácsony második napján Fényeslitkére,
hogy bizonyságot tegyünk Isten
nagy szeretetéről. Mintha már megjelenésünk is felvillanyozta volna a
község lakosságát, mert azonnal
megtelt az imahelyiség hallgatósággal, és így mi is megkezdtük a szent
munkát. Az imaórán Kovács György
és Pokol Mihály testvérek szolgáltak, míg az istentiszteleten Barabás
János szemináriumi hallgató és
Gerzsenyi Albert prédikátor hirdették az igét Lukács 2:8-14. alapján…
Estére átmentünk Tuzsérra, ahol
már nagy néptömeg várt reánk. Itt
Gerzsenyi Albert és Ádám László
testvérek hirdették az igét, s késő
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A megemlékezés virágait helyezte el
Gerzsenyi Sándor, dr. Gerzsenyi Albert és felesége

estig együtt örvendtünk, áthatva a
sok szép szavalattól, énektől és zenétől. – Szilveszter napján ismét
átmentünk Tuzsér községbe, hogy
ígéretünknek eleget tegyünk.
Gerzsenyi Albert, Pócsik János és
Pokol Mihály testvérek tettek
bizonyságot földi mulandóságunkról, aztán zene, ének és szavalatok
közt időztünk 12 óráig, amikor imaórát tartott Gerzsenyi Albert testvér, és így imával kezdtük meg az új
évet.
Másnap vonaton akartunk át
menni Győröcskére, a körzeti gyűlésre, de a vonat a nagy hófúvásban
elakadt, s így gyalog indultunk
utunknak s csak 11 órakor értünk
célt. A gyűlést nem tarthattuk meg,
mert a testvériség nem tudott megjelenni a zord idő miatt. Délután és
este megtelt imaházunk hallgató
közönséggel, akik előtt Gerzsenyi
Albert, Rózsa Ernő és Borbás János
testvérek szólták az igét, majd sorra
kerültek a szép előadások is. Az Úr
adja, hogy az ige magvai kikeljenek
és gazdag gyümölcsöt hozzanak!”
(Pokol Mihály). (Békehírnök, 1932.
január 16. 38. évf. 3. sz. 17. o.)
„A szemináristák téli missziója.
Az Úr bő alkalmat adott az evangélium hirdetésére, melyet igyekeztem
kihasználni. Én a záhonyi körzethez tartozom, melynek prédikátora Gerzsenyi Albert testvér. A körzet 11 gyülekezetből áll: Záhony,
Győröcske, Tuzsér, Komoró, Fényes
litke, Kisvárda, Döge, Pap, Mándok,

Tiszamogyorós, Eperjeske. Ezen
gyülekezeteket látogattam meg
január 3-ikáig. Evangéliumi tapasztalataimat gazdagították azok a
Krisztusban boldog és hívő lelkek,
kik életükkel igyekeznek odahatni,
hogy az embereket Krisztus által
Istenhez vezessék.
Majd átmentem a nyíregyházi
körzetbe, ott is meglátogattam egy
pár gyülekezetet: Tiszakanyár,
Dombrád, Gégény, Székely, Pátroha
községeket…” (Barabás János).
(Békehírnök, 1932. február 20.)
„Bemerítések. – Gyula. Öröm
napja volt gyülekezetünknek július
28-án, mikor a Fehér-Körös vizénél
sokan gyűltek össze, hogy tanúi legyenek 9 fehérruhás bemerítésének.
A víznél Patkás Gábor lelkipásztor
(Békés) hirdette a Szent Igét, majd
Gerzsenyi Albert lelkipásztor végezte a bemerítést, kinek örömét
fokozta, hogy 3 gyermekét meríthette a víz hullámaiba. A víztől
visszatértünk az imaház árnyas udvarába, hol újra Patkás testvér tett
bizonyságtételt, majd az új tagok
bevezetése után Úrvacsorában részesült a testvériség. – Az esti órákban az ének- és zenekar áldásosan
szolgált a szent munkában. Az új
tagok valamennyien a vasárnapi iskola növendékei. Urunk tartsa meg
őket szent házában!” (Lelki Élet,
Budapest, 1946. október hó – 11. o.)
Gerzsenyi Sándor
(A levéltári anyag kigyűjtője volt
dr. Gerzsenyi László)

Jó Pásztor

Hit és kultúra
„Istenben bízom” című CD-ajánló
Dr. Hernádi Máriával immár több, mint 15 éve muzsikálunk együtt, számos közös koncertünk – szolgálatunk
– volt ez idő alatt. Repertoárunk a barokk korszaktól a
XX. századi művekig terjed, nagyrészt áriák, dalok,
musical-részletek alkotják, de szinte minden alkalmat
megragadtunk, hogy saját, baptista énekkincsünket is
megosszuk a hallgatósággal. A művészet olyan, mással
nem pótolható kincset jelent mindkettőnk számára,
melyet nemcsak gyakorolni, de közvetíteni, átadni is fontos. Ezzel együtt az volt másfél évtized közös tapasztalata, hogy valahányszor hitünkről tettünk bizonyságot,
annak mindig különös „varázsa” volt. Az evangéliumi
énekekhez mindketten úgy kötődünk, mint szívünk
egy-egy darabjához: azokat sohasem kellett „előadni”,
mert mindig lelkünk mélyéből fakadtak. A hanglemez
készítésének gondolata is néhány, lélekben fölemelő koncertet követően fogalmazódott meg bennünk. A terveket tett követte, így 2010 nyarán Isten áldásaként tarthattuk kezünkben az elkészült felvételt.
Az előadó feladata az, hogy eggyé váljon a közvetített
üzenettel. Jó volt újra átérezni e néhány, a baptista közösségben oly kedvelt és gyakran megszólaltatott ének
mondanivalóját – ez tette a felvétel három napját felejthetetlenné.
Pátkai Imre

„Istenben bízom”
című CD-kiadványom előzménye

Régi vágyam valósult meg e nyáron, mikor is baptista elődeinktől ránk örökített evangéliumi énekeinkből egy csokorra valót megörökíthettünk két kiváló baptista művész
barátom, illetve hittársam Tóka Szabolcs és Pátkai Imre
közreműködésével. Mikor ezeket a szívemhez nőtt énekeket éneklem – akár hallgatom vagy dúdolom – máris egy
nagy hitközösségbe tartozónak érezhetem magam az
egész világon, ugyanakkor baptista őseim hite is ott lüktet ezekben a dallamokban. A tény, hogy én ilyen kiváltságos helyzetben vagyok és birtokosa lehetek ezeknek a
kincseknek, egyben kötelez is arra, hogy tovább adjam,
közkincsé tegyem ezen csodákat, zenei-szellemi örökségünket.
Nem gondolom, hogy ez az egy csepp a tengerben
segítségül lesz abban, hogy gyülekezeteinkben fejét felütött, modernkedő, hangosítók által felerősített dicsőítő
énekeket háttérbe szorítsa, de legalább egy kísérletet tettünk arra, hogy megcsillantsuk mindenki előtt akár egyháztagok vagy kívül állok előtt, de legfőképpen az utókor
előtt igazi zenei kincstárunkat.

A CD-felvétel, melyet szeretnék a testvérek figyelmébe
ajánlani – melynek készítési munkálataiba betekinthettem, illetve részese voltam – „repertoárját" tekintve nem
ismeretlen közösségünk számára, mégis néhány különlegességet hordoz. Dr. Hernádi Mária orvos-énekművész,
Pátkai Imre zongoraművész testvéreink közös zenei hitvallása szólal meg a Székesfehérvári Zeneiskolában, amelyet mintegy keretez a hangversenyterem új orgonájának
hangja is.
A felhangzó énekek, a lelket-fület gyönyörködtető virtuóz
és fantáziadús zongora-kíséretek, az improvizációk elevenné teszik az evangéliumi közösségek másfél évszázada ismert, és magyar területen is meghonosodott zenei
kincsét. Nyáron készült a hangfelvétel, most az őszi színek festői szépségét csodálhatjuk, a megjelenés talán
már a havas-zúzmarás időszakra esik, de amiről az énekek
szólnak: az Örök Tavasz pompája, a menny honának szépsége, „…hol nincs hervadás a tájon, és …minden Jézusról
beszél...” Akik nemcsak az „Írásokat ismerik gyermekségüktől fogva", hanem e stílusú énekeket is, vagy az élet
terheit hordozva, hittel tekintenek a jövendő elé, bizonyára szívesen hallgatják a felhangzó dallamokat. Kívánom,
jelentsen sok örömöt, vigaszt, lelki erőt, tegye egy kicsit
ünnepélyesebbé a hétköznapokat is.
Áldáskívánással: 		
Tóka Szabolcs.
Szívhez szóló énekeink nyugalmat, békét, harmóniát,
szépséget sugallnak, evangelizációra alkalmasak.
Betegeim számára játszom őket műtétek és rendelés közben. Visszajelzéseik is a fent említetteket igazolják, megállapításaim objektívnek mondhatók. Ha a túlhajszolt
életvitelű orvos-művésznő hangja a cd-felvételen a nyári
kánikulában – 36 fokban – bezárt, levegőtlen stúdióban
hellyel-közzel nem úgy szól, mint megálmodtam, kérem
bocsássák meg nekem. Ígérem, hogy a legközelebbi felvételt nyugodtabb körülmények között készítem.
Mentségemre szolgáljon az a sürgető tény, miszerint
Pátkai Imre zongorakísérőm Amerikába távozása augusztus hónapra esett, illetve a Hungaroton Stúdió csak ekkor
állt rendelkezésünkre. Külön hálára ok, hogy a pénzügyi
források is megadattak, nem kellett szponzort keresnem,
így az egész CD anyagát minden ellenszolgáltatás nélkül
ajánlhatom fel a Jó Pásztor Alapítvány javára.
A jó Isten kísérje végig közös hangfelvételünk útját és
az a vágyam, hogy sok áldás kövesse útján! Remélem,
hogy néhány karácsonyfa alatt ott díszeleg majd a zenemű! Minden visszajelzésnek nagyon örülünk. Folytatás
következik, ígérem.
Őszinte tisztelettel: 		
Dr. Hernádi Mária
2010.
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A passaui rézfúvós verseny

Nagy örömömre szolgált, hogy 2010.
október 31-én a Pesterzsébeti
Baptista Gyülekezetben bemutathattam rézfúvós együttesemet, a tíz
hónapja fennálló In Medias Brass
Quintettet. Rendkívül áldott alkalom
volt, és hiszem, hogy még ki sem
bontakozott az összes áldás, mely
ebből a vasárnap délutáni koncerttel
egybekötött istentiszteletből származik. Amiket azonban már megtapasztalhattunk, azokat szeretném
megosztani.
A koncertet követő hétvégén,
november 5. és 7. között részt vettünk
Németországban a 11. Passaui Nem
zetközi Rézfúvós Kamarazene Ver
senyen, melyet 1990-ben rendeztek
meg először. A megmérettetés Európa
egyik legrangosabb rézfúvós versenyének számít, így rengeteget készültünk és gyakoroltunk erre az eseményre. Tudtuk, hogy noha számos
kiváló magyar kamaracsapat vett már
részt rajta – akik díjakkal tértek haza –,
magyar együttes ezen a versenyen
még sosem nyert. Miután augusztusban egy Dél-Koreában megrendezett
nemzetközi versenyen már sikerült
első helyezést elérnünk, reménykedtünk benne, hogy itt is döntősök lehetünk, esetleg valamilyen díjjal térhetünk haza, de tisztában voltunk azzal
is, hogy a helyezettek között egy ilyen
versenyen sokszor nagyon kis különbség van, gyakran tizedpontok döntik
el a végső eredményt, ezek pedig a
zsűrire tett rövid benyomásoktól függenek. Így nagyon sokat jelentett az
együttes mind az öt tagjának, mikor a
pesterzsébeti hangversenyünk után
dr. Almási Mihály lelkipásztor az
Istentisztelet végén hangosan imádkozott a csapatunk további munkájáért, és megáldott bennünket. A csapatból többen megjegyezték, ennél
jobb indulás nem is kell: fel vagyunk
készülve, és így, Isten áldásával nekivágni az útnak egészen más érzés, és
egészen más lehetőség is. Nem tudtam, az Úrnak mi a terve ezzel az
áldással, de később imádkoztam
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azért, hogy ha egyezik az Ő akaratával, mutassa meg hatalmát a fiúknak.
A megmérettetés első két fordulója jól sikerült, és egymás előtt nem is
titkoltuk el, hogy mindannyian nagyon szeretnénk megnyerni a versenyt. A döntő forduló és eredményhirdetés napjának reggelén aztán a
következő alapigét olvastam Carl
Eichhorn: Isten műhelyében c. áhítat
kötetének november 7-i elmélkedésének főcíme alatt: „Ne zúgolódjatok!”
(1Kor 10,10). Erős és érdekes tanítás
volt, nagyon tetszett, főleg azért, mert
rendkívül aktuálisnak találtam.
Tudtam, hogyha nem kapjuk meg a
várt helyezést, előbb vagy utóbb biztosan lesz valamifajta rejtett, de akár
hangos zúgolódás is bennünk. Ezért
ahogy csak tudtam, megpróbáltam
elengedni minden erre irányuló vágyamat, és egészen az Úrra bízni az
esemény végkifejletét. Mindazonáltal
erős késztetést éreztem arra, hogy
megmutassam az áhítatot a kvintett
még kereső tagjainak is, így átvittem
a szobájukba, odaadtam a leginkább
hangadó harsonás barátomnak, aki
nemcsak elolvasta, de annyira tetszett
neki, hogy fel is olvasta a két trombitásnak. Kicsit megijedtek, hogy ez
esetleg prófécia, de én próbáltam
őket megnyugtatni, hogy inkább bízzuk a dolgot Istenre. Nem tudom,
kinek mennyire sikerült, mindenesetre a döntőben úgy fújtunk, ahogy
még soha, amit a zsűri is értékelt:
megosztott első helyezést kaptunk
egy másik magyar együttessel, a
Corpus Harsona Quartettel. (Így aztán
bármennyire örültünk is, volt alkalmunk gyakorolni, hogy ne zúgolódjunk, amiért más is részesül a sikerben.)
Hálás vagyok Istennek, amiért méltatlanságunk és gyarlóságaink ellenére is letekintett ránk, megáldotta
munkánkat, mely a hívők számára
újabb bizonysága Isten szeretetének
és kegyelmének, a keresőknek pedig,
reményeim szerint, hívó szó lesz a
megtérésre.
ifj. Bazsinka József

Találkoztam a Gyermekkel
Amikor hozzád elindultam,
Még én is szinte gyermek voltam.
Nem is tudom, hogy miért féltem,
De reszkettem az égi fényben.
Olyant ezelőtt sose láttam.
Toporogtam a kis csizmámban.
Apán, az a nagy, erős pásztor
Kiszólt hozzám a rozzant házból.
Gyere közelebb! Itt a Gyermek.
Lehozta nékünk a kegyelmet.
Simogasd meg bársonyos arcát.
Ha érinted, földerül orcád.
Oda is mentem, de a lábam
Megbotlott az alom-szalmában.
Én esetlenül térde hulltam,
S a Gyermek lábát megcsókoltam.
Kérlek, a szegénységem nézd el,
De én így jöttem, üres kézzel…
Vajon mit is vihettem volna!
S még sírtam is nagy bánatomba.
Apám így szólt: Add át a szíved!
Ha semmid sincs, adj oda mindent.
Az Örök Ige azt tanítja,
Ő a szegényt meggazdagítja.
Az Írás betelt. Gazdag lettem…
Azóta szolgáltam s szerettem.
Tovább adtam, mit tőle kaptam,
És soha nem voltam magamban.
Szórtam a kincsem, – nem fogyott el,
S csak néztem Őt ámuló szemmel.
Utat mutattam Betlehembe,
Hogy még sok ember boldog lenne.
– Gyermek voltál, te kis Királyfi,
De megtapasztalhatja bárki,
Hogy Király vagy, a legnagyobb Úr,
S az én Királyom még azontúl.
Előtted meghajolnak térdek,
Királyságok, fejedelemségek…
– Köszönök mindent, mit adtál,
Hogy testvéredül elfogadtál!
Gerzsenyi Sándor

Jó Pásztor

Meghívó

a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet
Karácsonyi hangversenyére, melyre
a Pesterzsébeti Baptista Imaházban
(Budapest, XX. ker. Ady E. u. 58.)
december hó karácsony előtti
utolsó szombatján, december 18-án,
délután 6 órakor kerül sor.
Ezen a szeretet ünnepét idéző hangversenyen
neves baptista művészek közreműködésével
szólalnak meg jól és kevésbé ismert
karácsonyi dallamok, amelyek alkalmasak arra,
hogy mindinkább felkészítsék a
hallgatók szívét-lelkét a közelgő ünnepre.
Az egész hangversenyről fölvétel készül.
Természetesen az énekkar korábban készített
CD-i és DVD-i megvásárolhatók a helyszínen.
Szeretettel várjuk a jó evangéliumi zenét és
karácsony örök varázsát megidéző énekeket
szerető és értő testvériséget, barátokat,
ismerősöket.

LEHOZTA Ő A BÉKÉT
Ki az, kit csöndes áhítattal
Mária bepólyált?
– Ne mondd, hogy még nem ismered
A földnek Megváltóját!
Halld, angyalkórus zengi:
Jézus Krisztus földre szállt!
– Légy bölcs, vagy jámbor pásztor,
Kínálj néki szállást!
Ha nagy Király, miként lehet,
Hogy ágya durva jászol,
És ékes csillogás helyett
Csak egy kis mécs világol?
Elhagyta Ő az égi trónt,
S a mennyben mindenét…
Szent szíve úgy szeret:
Lehozta Ő a békét.
Más kincset adni nem tudunk;
Kitárjuk hát a szívünk,
És lelkes dalt zeng kórusunk,
Míg Betlehembe érünk.
Jöjj vélünk, földnek minden népe,
Ő az új Király.
Higgy benne, és megosztja
Véled szent országát!
Gerzsenyi Sándor

„Harsonával és kürtzengéssel”

DVD ajánló
2010. október 31-én mutatkozott be a Pesterzsébeti
Baptista Gyülekezetben az In Medias Brass
Quintet egy koncerttel egybekötött istentiszteleten, melyről fölvétel készült. Az elhangzott művek
különböző korok és stílusok hangulatát idézték
Bachtól napjainkig, szép átiratokon és érdekes eredeti darabokon keresztül. Az együttes 2010 januárjában alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem volt és jelenlegi hallgatóiból, rövid fennállásuk alatt két nemzetközi első helyezést értek el
Dél-Koreában és Németországban.
Az együttes tagjai: Kresz Richárd, Nagy Antal
Endre – trombita, Benyus János – kürt, Stürzen
baum Róbert – harsona, ifj. Bazsinka József – tuba.
Az istentiszteleten dr. Almási Mihály lelkipásztor
hirdette az Igét.
Az ihletett zene abszolút művészi előadása óriási élményt jelenthet a hallgatóknak.
A DVD megrendelhető a Jó Pásztor
Alapítvány címén:
1751 Bp. Pf. 279. • Tel: 06-20/886-0712

Meghívó
Pesterzsébeten december 5-én
a Jó Pásztor Rézfúvós Zenekar szolgál
vasárnap, délután 5 órai kezdettel.
A legszebb evangéliumi énekek angolszász fúvós
feldolgozásai kerülnek előadásra
az ünnepre készülés jegyében.
Néhány evangéliumi részt idéző zeneszám közben
a történetek pantomim megjelenítése
teszi még különlegesebbé az előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Élő közvetítés istentiszteletekről

Minden vasárnap délelőtt 10-kor és délután 5-kor
élőben nézhető és hallgatható baptista istentisztelet
az Interneten (www.erzsebet.baptist.hu). A korábbi
rögzített felvételek is elérhetők ugyanitt. Ez a lehetőség különösen hasznos lehet mozgáskorlátozottaknak, időseknek, és mindazoknak, akik bármi ok miatt
nem vehetnek részt a vasárnapi alkalmakon. Idős
testvérek kérjék gyermekeik vagy unokáik segítségét!
2010.
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„Amikor eljött az idő teljessége…”
„De amikor eljött az idő teljessége,
Isten elküldte Fiát… hogy Isten fiaivá legyünk.”
Gal 4:4-5.
Év év után sietve elrohan, szinte
észrevétlen suhan. A megszokott
ünnepek jószerével még el sem
merülnek a múlt mély kútjának
sötétjében, mi már megint az újabbat tervezzük, izgatottan, aggódva,
reménykedve és – félve egy ránk
törő kiábrándító, újabb csömörhullámtól. Pedig az szinte szükségszerűen és kivédhetetlenül
követi a „mindig ugyanaz”-t, a
„másként sajnos, nem lehet!” csalódott érzését.
Szemlélem magam önvizsgálatom repedezett tükrében, és megállapítom szomorúan: Ünneplé
sünk teljesen eltárgyiasult. Nem
egyéb, mint adás-kapás – mohó
türelmetlenséggel, karvaly-szerelemmel. Evés-ivás a mértéktartás
legcsekélyebb jelei nélkül. Ötlet
telen ős-szokás-majmolás – unalmas érzelgősséggel. Így hát a
„lényeg”: az Ünnepelt, a szent Cse
lekmény, az örök Esemény, a
Messiás Személye – már bele sem
fér a dicsőségesnek látszó, de
fárasztó Karácsonyba.
A mega-áruház pénztára előtt
tovasikló bevásárló-kígyó egyik
félméteres szeletével állj szóba egy
pillanatra! – Mit ünnepelsz?
Születésnap? Vagy csak zaba-nap,
pia-nap, játékok estje, szerelmek
éjszakája? Tudod, kit ünnepelsz?
Tényleg ott lesz Ő is? Tudod, Kiről
beszélek? A nevét hallottad már?
Kicsiny gyermekecske, vagy hangját „ezerrel” zengető szupersztár?
Ha ott, a vásárló-sor közepén
kimondanád a nevét, hogy „Jézus
Krisztus, Isten Fia, Megváltó és
Üdvözítő!” – száz közül kilencvennek leesnék az álla és mondaná
morogva: Na, neee! Nehogy má’!!!
Ezek forognak most a fejemben.
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Pedig a Karácsony: Isten legmagasztosabb és legértelmesebb válasza és a legértékesebb megoldássorozat gazdag kínálata a világ
megoldhatatlannak látszó problémáira.
Ezek torlódnak most elém. Így
nevezem őket magamban: szindrómák, tünet-eg y üttesek, örök
gubancok, kaotikus örvények, kozmikus erővel ránk rohanó rémek.
Ezekre adta feleletül Isten az ő
egyszülött Fiát, Jézust.
Miről is van szó tehát karácsonykor?
Az ember elbukott. Ettől a pillanattól kezdve folyton maga mögött
látja, érzi az Édent őrző kerúb villogó lángpallosát. Eluralkodik szívében a félelem, hiszen „A bűn
zsoldja a halál”. Azóta folyton vis�szavágyik Teremtőjéhez, emésztő,
nagy sóvárgással. Föl, föl, égi
Alkotójához! – Oltártól oltárig, a
felhőket karcoló Bábeltől az égbe
nyúló Hóreb csúcsáig. Évezredek
jönnek és múlnak, minden hiába,
az ember mind mélyebbre süllyed.
Ekkor azonban eljön az idő teljességében az égi felelet, a menny
összeölelkezik a földdel. Az univerzum egyik ragyogó csillaga alászáll
a zsupptetős kis istálló szürke ereszére. Akihez az ember föl nem
emelkedhetett soha egymagában,
onnét a magasságból lejön az engedelmes „Istenfia”, az üdvözítő
Krisztus.
A kutató-kereső „ember” örök
példái a távol-keleti teozófusok és a
közel-keleti józan, laikus, legeltető
birkapásztorok. – Ott hagyták
ugyanis mindenüket, hogy megtalálják azt, aki mindenükké lett.
„Menjünk el egészen Betlehemig!”
– mondták, és úg y is lett!
Megtudtak, átéltek mindent, amiről üzent nekik az Úr.
Az újszülött király előtt térdelve
rádöbbennek, hogy minden ajándékuk csupán jelzés-értékű kísérlet

– kifejezni a Kincsek Kincsének
valóságos jelenlétét a méltánytalan, kis korhadozó jászol közelében.
Mióta világ a világ, a sötétség
megkerülhetetlen tényező a földön
és az univerzumban. Sokszemű
szörny, soknevű rém! – Sátán és
pokol, bűn és halál, gyűlölet és erőszak. Szerte kóborló „ordító oroszlán”, mint Heródes, a gyermekgyilkos. Minden, ami gonosz és ártalmas. A csillagászok „fekete lyuk”nak nevezett galaxisa, mely kikerülhetetlen és minden fényt és
energiát elnyelő, sötét örvény. A
káoszból úgy lett kozmosz, hogy
lejött a földre az Örök Világosság!
Az ő fényessége a szeretet, belőle
sugárzik a békesség szentsége a
jóakaratú emberek életébe. Aki őt
befogadja hittel, egyesülhet a
Szeretet örök forrásával, Istennel.
Bárki és bármikor. Amíg a Föld
forog.
Örök példája a karácsonyi történet a megmenekülésnek. Kiemel
kedés az egyedül-valóság fojtogató
szorításából. Nincs is talán olyan
ember a világon, ki ne ismerhetné a
magány mély kútját. Vagy épp e
percekben is ne ott gubbasztana e
kút mélyén, fekete reménytelenségben.
Jézus Krisztus társa lesz örökre
annak, aki rá tekint. Aki felnéz hittel jászlára és keresztjére, valamint
arra a transzcendens Hatalmas
ságra, aki e két pont között hídként
feszül. Egyedüllét előfordulhat
Karácsony után is, felelős helytállás a vártán, de magány már soha
többé! Megoldódott mindörökre.
„Veletek vagyok mindennap” –
ígéri vigasztaló Társunk.
A születés története megjeleníti,
hogy kell és szabad aggódva várni,
de mindig érdemes és szükséges
éledő hittel reménykedni. Eljön a
Messiás! Életünk ezernyi kicsiny
vagy tágas pusztasága közepén

Jó Pásztor
ezernyi alakban el szokott jönni és
bizton megérkezik hozzánk a
Messiás. Vagy úgy, mint nagy-szívű édesanya, esetleg testvér és
barát, vagy mint az az emmausi
idegen, akiben, vagy aki mögött
(biztosan tudni fogjuk és felismerjük!) maga a kenyeret és áldást
osztó Élő Úr működik.
Ebben az esztendőben már nem
díszítek karácsonyfát a lakásunkban. Lámpafűzért húzok otthonom sötétebb sarkaiba. Legyen
világosság! Szívem jászla elő van
készítve az inkarnáció számára. Az
lesz most az ajándékom, hogy a
hátra lévő időre felajánlom és átengedem magam szeretettel és hittel
arra a szolgálatra, hogy Őt, a legszentebb Ajándékot minél több
zarándok-társamnak felkínáljam
és átadjam.
Gerzsenyi Sándor

Bölcsek, pásztorok
Mind Betlehembe menjetek,
Bölcsek, pásztorok!
Egy drága Gyermek fekszik ott,
Elé álljatok.
Előtte hódoló szívvel
Gyorsan térdre hulljatok.
Ő a megígért Messiás!
Hálát mondjatok.
A kincsetek nem kell neki,
Bölcsek, pásztorok!
Ő adja néktek kincseit,
Szívet tárjatok.
Üdvöt hozott! Ujjongjatok,
Szegények és gazdagok.
A világ Ura földre szállt.
Benne bízzatok.
Ez ünnepen mi is legyünk
Bölcsek, pásztorok!
Csak őt imádjuk, ki nekünk
Életet adott.
Isten Fia megszületett!
Bűneinkben nem hagyott.
A béke dicső Királya
Minket megváltott.
Gerzsenyi Sándor

BIZONYSÁGTÉTELEK
A bűnről általában
A bűnnel és következményeivel
a dogmatikán belül, a hamartio
lógia foglalkozik.
Az ember bűne:
– Isten igaz létének megkérdőjelezése,
– I sten rendelkezéseinek be nem
tartása (engedetlenség),
– Isten törvényei ellen való tudatos
ellenszegülés (félrelépés)
Teológiailag megkülönböztetünk:
– eredendő (eredeti, átszármazó)
bűnt,
– aktuális bűnt

MEA CULPA

Az aktuális bűnből kiindulva, minden ember életében több alkalommal is előfordulhatnak akaratlagos
(szándékos), vagy akaratlan vétkezések, illetve bűnbeesések. Úgy gondolom, hogy a keresztény, hívő
ember szempontjából a szándékos
vétkezések nagyobb nyomatékkal
hatnak, mint a világi ember által
elkövetett bűnbeesés.
Eddigi életem során elkövetett
vétkeimet, azok súlyosságának megítélése szempontjából már több
alkalommal is átértékeltem, holott
tudom, a bűnök kategorizálása Isten
szemében nem kívánatos.
Bűneim átértékelő felülvizsgálatát, azok az éltem során elvégzett
önvizsgálatok jelentették, amelyeket hitbeli fejlődésem különböző
szakaszaiban, belső inspirációra
végeztem el. Több alkalommal is
megéltem a bűnök következményeinek eredményeként jelentkező
súlyos élethelyzeteket. A fentiekben
leírtak érthetőbbé tételét rövidített
életrajzommal kívánom alátámasztani.
Hitüket megélő, református családba születtem. A Kőbányai
Református Gyülekezetben csecsemőként kereszteltek meg. Ez a gyü-

lekezet a szívemhez mindig is közel
állt. E vallási közösséghez való tradicionális kötődésem oka és egyben
magyarázta, hogy szüleimet is ezen
a helyen keresztelték és eskették
meg. Édesapám 18 éven keresztül
gyülekezeti elöljáró volt, a presbitérium vezetőjeként dolgozott. Itt
ismerkedhettem meg a Biblia tanításaival, az evangélium üzenetének
lényegével, ami egy életre meghatározta személyiségem alakulását,
világról alkotott képemet és embertársaimhoz és keresztény testvéreimhez való viszonyomat. Ebben a
gyülekezetben tettem keresztény
hitemről nyilvános bizonyságot konfirmációm alkalmával.
Sajnos nem kerültem közelebb
Istenhez és nem tapasztaltam meg
és nem élhettem át mindazt, amire
régóta vágytam szívemben, amit
édesapám a Szentlélek-keresztség
általi újjászületése alkalmával megélt. A belső lelki keserűséget elhessegetve, úgy gondoltam, hogy idővel el kell jönnie a lelki megtapasztalásnak, de sajnos ez nem történt
meg. Iskoláim befejezését követően
a vad, ateista környezetben nem
találtam helyem. Bennem volt a világ
felé történő bizonyítási kényszer és a
mindenáron való megfelelés igénye.
Az előttem megnyíló lehetőségeket
kihasználva, sikerélményekben gazdagon éltem. A világ szerencsés
embernek tartott, amit a végén el is
hittem. A sátán eredményes munkát
végzett, kellően elvakítva teljesen
elfeledkeztem az isteni gondviselésről, holott az ÚR soha nem hagyott
el. Ünnepi alkalmakat látogató, igehallgató kereszténnyé „fejlődtem”
vissza.
Szüleim korai halála után még
inkább eltávolodtam hitem mindennapi gyakorlásától. Az Istent soha el
nem hagytam, tagadójává nem lettem, de nem is törekedtem arra,
hogy keressem a lehetőséget a vele
való kapcsolatom helyreállítására.
2010.

november–december
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Jó Pásztor
Esetenként, mikor nagyon üresnek
éreztem magam, felekezettől függetlenül meglátogattam egy-egy
történelmi egyáz, vagy karizmatikus
közösség istentiszteletét és meghallgattam egy-egy „sztárnak minősített” pásztor igehirdetését. Ezen
alkalmakon lelki táplálékot kaptam
is, meg nem is.
Fiatalon, 20 éves koromban megnősültem. Tékozlásom ideje alatt,
világi életem során sok rossz döntést
hoztam, ami kihatott családi életemre is. Elváltam.
Mindig vágyakoztam egy más,
egy tartalmasabb, „jobb” életre. Az
ÚR vezetésével, szüleim lakásában
megtaláltam édesapám kézzel írott
igevers gyűjteményét, amiből nap
mint nap olvasgattam egyet-egyet.

Az „aranymondások” üzenete szólt
és nyugtatólag hatott rám. „Ne félj,
mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy” (Ézs 43:1).
Isten kegyelméből áttörést éreztem
életemben, fokozatosan vágyakoztam közelségét még inkább megtapasztalni.
Gondviselő Atyám segítségével
átértékelhettem félresiklott életem,
és fokozatosan visszanyertem az Úr
és igéje iránti vonzalmat. Úgy érzem,
hogy „tékozló fiúként” történő vis�szatérésem, valós megtérésemet is
eredményezte. Felismertem világi
életem bűnös voltát. Elfogadtam
Krisztust, életem személyes megváltójaként.
Az isteni pártfogótól bűnbocsánatot kértem és kaptam. Meg

Az én bűnöm
Mi a bűn? – erkölcsi fogalom, amely tiltott, elítélendő
vagy büntetendő.
Keresztyén ember számára a legnagyobb bűn,
mikor elveszti hitét a Teremtőben. Bevallom, ezt a
bűnt szinte naponta megélem. Ennek okát nem tudom
az adott esetben, hogy az Úr elfordul tőlem, vagy csak
próba elé állít. Gyakran elfelejtem, hogy mindnyájan
egy isteni terv részei vagyunk, ahol az ok és okozat
sokszor felfoghatatlan számunkra.
Világi mérce szerint is a bűneim súlyosak, és ami
nehézzé teszi az új életem kezdetét, hogy a múlt cselekedeteiért a messzi jövőben kell megfizetnem, ami
nem könnyíti meg a változtatást.
Van olyan bűnös cselekedetem (bűncselekményem),
amelyet 2003-ban követtem el és még most sem kaptam meg az ítéletemet. Pedig egy új életet kezdeni csak
a régi teljes lezárásával lehet.
Mégis szerencsés vagyok, hogy nem életem utolsó
pillanatában kell szembesülnöm a bűneimmel, hanem
mint egy tükröt tartva magam elé, még lesz időm változtatni, és nem csak a megbánás marad életem utolsó
pillanatára. Nem a büszkeség, hanem az őszinte megbánás mondatja velem: ha nem lettek volna jó ügyvédeim, most csak levelezőn végezhetném ezt a nekem
egyre többet jelentő iskolát. Többet „ültem” volna,
mint Pál apostol. Az a szomorú tény, hogy sajnos én 15
alkalommal ütköztem a törvénnyel, ez már nem az a
kategória, amit a véletlen számlájára lehet írni. A változásban segített az a közösség, amely befogadott, és
bebizonyította, hogy lehet becsületesen is élni, mert
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élhettem a Szentlélekkel való belső
közösség felemelő érzésének nagyszerűségét, gyümölcseinek életemben való megjelenését és erősödését. A támogatóval való kapcsolat
elmélyülése, hatványozottan visszahatott lelki életem fejlődésére. A
lélek folyamatosan késztet az Úrral
történő beszélgetésre, imádságokra.
Más hitvallásból eredő, korábbi
ismereteim miatt nehezen tudtam
magamévá tenni és elfogadni bizonyos liturgiai kérdéseket. Az Úr és
igéje kimunkálta bennem a felnőttkori keresztség belső igényét és 2010
pünkösdjén bemerítkeztem.
Az „újjászületés” jelképével kívántam megpecsételni Jézushoz való
tartozásomat.
B. L.

egy-két jó szó, és a szeretet sok világi javat tud pótolni.
Az igazi értékek nem mérhetők semmilyen pénznemben.
Ennél nehezebb együtt élni azokkal a mindennapi
bűnökkel, amelyekkel nem a bírósági tárgyaláson,
hanem abban a közösségben szembesülünk, ahol
élünk. Ezeket a bűnöket egy sokkal szigorúbb ítélkező
szankcionálja – a lelkiismeret –, amely egy életen
keresztül napi 24 órán büntet. A büntetés eszköze nem
a börtön, vagy a szabadság korlátozása, de lehet egy
gyermeki szempár, vagy egy örökre mosolytalanná
váló arc is.
Ezek azok a bűnök, amiket naponta elkövetek én is
azok ellen, akikért élnem, dolgoznom kell. Amit adok,
azt néha más formában elveszem, és ez a lehető legszörnyűbb dolog, amit az ember elkövethet ezen a földön. A szeretet, türelem, béke, megbecsülés ebben a
világban már lassan kihaló értékek. Az udvariasságot
ma már a gyávasággal azonosítja a környezetem és ez
a gyengeség jele minden világi ember számára.
Az én legnagyobb bűnöm az a gyengeség, ami miatt
nem vagyok képes egy pálfordulással lezárni a múltat,
és a jelen pillanattól kezdve úgy élni, ahogy az
Istennek tetsző, és az ember által követhető, a környezetem számára példa értékű élet legyen. Ahol bebizonyíthatnám azt, hogy keresztyénné válni lehet egy
pillanat műve, ha azt valaki igazán, tiszta szívéből
akarja. Minden bűn lehet bocsánatos bűn, ha igazán
megbánom, amit elkövettem, és mindent megteszek
azért, hogy többet ne okozzak senkinek szenvedést,
bánatot.
D.T.

Jó Pásztor

Még csak december közepe van…
Éva, a nyolcórás munkától fáradtan
ácsorgott a busz ablaka előtt és a hidegben hangyaszorgalommal fel alá
rohangáló embereket nézte! Még csak
december közepe volt, de már minden
„karácsonyba” öltözött hetekkel ezelőtt.
Nézte a csodaszépen felvillanyozott
Andrássy utat és szerette volna, ha őt is
áthatná az a kellemes izgalom, a készülődés és várakozás öröme, ami az ajándék után rohangáló embereket az úton.
De tudta, hiába kutat a szívében, nyomát sem találja ezeknek az érzéseknek!
Ahogy figyelte a szállingózó hóban
gyalogló embereket, eszébe jutott gyermekkora néhány karácsonyi emléke.
Már akkor sem szerette a karácsonyt.
Minden szenteste náluk vacsorázott a
nagy család, ami alkalomadtán 20-25
embert is jelentett. Látta, hogy édesanyja már napokkal az ünnep előtt
nem alszik, az egész fizetését élelmiszerre költi, hogy lenyűgözze azokat a
rokonokat, akikkel igazából nem is tartották a kapcsolatot az év többi napján.
Egyszer az iskolában az volt a házi
feladat, írjanak kívánságlistát Jézus
kának. Mikor elkészült vele, odavitte
édesapjának megmutatni, milyen dolgok szerepelnek a listáján. Erre ő azt
felelte: „Nem fuvaros a Jézuska, hogy
ilyen felesleges dolgokkal foglalkozzon”.
Szülei nem voltak hívők, mégis ez a
mondat sokáig fájt a lelkének. „A Jézus
ka nem fuvaros, hogy az én ajándéklistámat, az én vágyaimat teljesítse.”
A buszon egyre többen lettek az
erősödő hóesés miatt, és érezte, hogy
már-már levegőt sem kap a sok embertől. Kedve lett volna rákiáltani az előtte
állóra, ne tolakodjon már, nem tud
ennél jobban rápréselődni a busz oldalára. De érezte, hogy az most nagyon
nem lenne keresztényi magatartás a
részéről. 20 évesen tagja lett egy gyülekezetnek. Bízott benne, hogy a sok
dolog után, ami megváltozott az életében, meg fog változni a karácsonyhoz
való hozzáállása is. De ennek már több
mint 25 éve, és ebben az egy dologban
nem tudott változni. Számára a karácsony csupán a kereskedők nyereség-

vágyáról, a rengeteg házimunkáról és
gyülekezeti kötelezettségről szólt.
Próbálta megnyugtatni magát: ő
nagyon örül annak, hogy Krisztus
megszületett, de ezt az ünneplés részét
valahogy nagyon rosszul találták ki.
Azt kívánta, bárcsak valami csoda történne, hogy ő is örülni tudjon.
Az elkalandozott gondolatai miatt
kicsit későn vette észre, hogy a következő megállónál le kell szállnia. De egy
egész embertömeg állt közte és az ajtó
között, ráadásul a bevásárlókosara sem
volt éppen kicsi. Azért tett egy kísérletet. Először halkan, majd egyre nyomatékosabban kérte az előtte állókat, hogy
engedjék leszállni. Érezte, hogy lökdösik, hogy alig bírja átpréselni magát az
embereken, a sapkája félrecsúszott, de
hihetetlen erővel tolta maga előtt a
mozdulni alig akaró tömeget. Úgy
érezte magát, mint egy amerikai focista, aki labdával a kezében megpróbál
eljutni a gólvonalig. Az ajtó előtt egy
pillanatra megbillent, a kosarából kigurult jó néhány narancs, le a busz lépcsőjén át a földre, és érezte, hogy ő is
csúszik a narancs után. Néhány kéz
utána kapott, hogy elkapják, így csak
az egyik lába lendült a levegőbe. Nagy
nehezen visszanyerte az egyensúlyát,
lekerült a buszról, de kibicsaklott a
bokája.
A heringkonzervnek tűnő jármű
hangosan, nagy bűzt hagyva maga
után, elrobogott. Megpróbálta összeszedni az elgurult narancsokat, de látta
rajtuk, hogy szinte fölösleges összeszedni, az eséstől csúnyán megütődtek.
Megigazította a ruháját, hogy kicsit
rendezettebbnek tűnjön, amikor észrevette, hogy nyitva a táskája. Azonnal
belenézett és látta, hogy nincs benne a
pénztárca. Már régóta új táskát akart
venni, mert ezen nem volt jó a cipzár,
néha magától is kinyílt, de eddig még
nem volt rá ideje. Az is lehet, hogy
ellopták, de lehet, hogy amikor megbillent a buszon, kiesett belőle. Gyorsan
körülnézett, de nem látta sehol. Érezte,
hogy az esés okozta fájdalom és az
elvesztett pénz miatt érzett tehetetlen

düh könnyeket csal a szemébe. Próbált
küzdeni a nyilvános sírás ellen, de egyszer csak feltartóztathatatlanul ömleni
kezdtek a könnyei. A félhavi fizetése…
a fájós bokája… az elgurult narancsok… az esés miatti szégyen… és
ráadásul itt ez a karácsony is. Csak legalább karácsony ne jönne! Percekig
csak állt magábaroskadtan. Nézte a
földrehulló és azonnal sáros katyvasszá
váló hópelyheket. Nem tudta, mit csináljon. Nem volt ereje elindulni sem.
Néhány percig állt összetörten, amikor
arra lett figyelmes, hogy a szemközti
buszmegállóból integet egy fiatalember.
– Asszonyom! Asszonyom! Nálam
van a tárcája! – kiabálta a szemközti
hang. Egy pillanatra nem hitt a fülének.
– Ez az ember nekem integet? – gondolta magában.
Csak állt, könnyeit törölgetve, és
várta, hogy az úttesten átrohanó fiú
odaérjen hozzá.
– Jaj, de örülök, hogy még itt találom! Leejtette leszálláskor a tárcáját.
Már becsukódott az ajtó és nem tudtam leszállni maga után. Mivel a
papírjai nem voltak benne, gyorsan
visszajöttem a következő busszal, hátha
még itt találom! De örülök, hogy még
nem ment el! Tessék, itt van, ez az Öné,
ugye? – hadarta szinte egy szuszra a
srác.
Éva még mindig döbbenten állt és
nézte az ismerős műbőr pénztárcát.
Még mindig nem tudta, mit mondjon.
– De hát Ön ezért rohant vissza? –
préselte ki végül magából a szavakat.
– Igen! Hát persze!
– De miért? Meg is tarthatta volna.
– Persze, hogy megtarthattam vol
na! De hát mindjárt karácsony van,
nem? A szeretet ünnepe! – kacsintott rá
a fiú – Boldog Karácsonyt! – mondta,
meg sem várva, hogy Éva hálálkodjon,
és felszállt az épp beálló buszra.
– Boldog karácsonyt. – mondta Éva
már csak magának – mert a busz ajtaja
bezárult. Igen, boldog karácsonyt! Úgy
érezte, Isten tényleg csodát tett vele karácsonykor. Azzal elmosolyodott.
Taligásné Rákosi Márta
2010.
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Olvasóink írják
Kedves Almási Testvér!

Megpróbáltatások idején is VAN Hálaadónap!
Köszönjük a Jó Pásztor vezércikkét, megragadott, hogy:
„hány sziklasír rejteget régen holt testvéreket, és
hányukért kellene hálaadással könyörögnünk...!”
Valamint: „Hálásnak lenni nem egyéb, mint végre
megbocsátani, de szívből és igazán, utánozva Őt, aki a
tenger mélyére vetette minden bűnömet!" Köszönjük a
drága Üzeneteket.
Áldást, békességet, oltalmat kívánunk az ÚR
Jézustól az „itthoni" falakon belül, és a „régi templom"
falainál is! Testvéri szeretettel:
Annuska, Ernő
Köszönjük a Jó Pásztor lapot, melyet nagy örömmel olvasunk. Sok áldást nyerünk mi is belőle, olvasva hálaadásról, a
megemlékezésekről, de nemcsak a régmúltból, hanem a
jelenben történtekről is, úgy a Szeretetszolgálat munkájáról, vagy más írásokból. Nagyon tetszik kedves Gerzsenyi
testvér ŐSZ című verse, nagyon humorosan megírt ifjúkori
visszaemlékezése is. Kívánjuk, hogy továbbra is tudja
humorosan venni még a nehézségeket is, mert úgy kön�nyebb elviselni a terheket. Én is ezt tapasztalom egész életemben. A vidám elme jó orvosságul szolgál, ahogy ezt a
Bibliából is tudjuk.
Nagy öröme volt a mi kis gyülekezetünknek (KomáromSzentpéteren), hogy eljöttek testvéreink a Nap utcából
Huszta Csaba lelkipásztor testvér vezetésével. Nagyon
áldásos szolgálatot végeztek a hálaadó ünnepünk alkalmából…
Keresve a kvíz kérdések vagy a keresztrejtvény megfejtését, buzgóbban olvassuk a Szentírást, mert sokszor nem
éppen ott van az igazi megoldás, ahol elképzeltük, hanem
valahol máshol. Nagyon hasznos, mert így jobban belemerül az ember a tanulmányozásba, és mindig újabb ismeretekre tesz szert. Nagyon szépen köszönjük ezeket a kérdéseket is. Áldja meg a jó Atya Sajben Klára testvérnőt is az
odaadóan végzett szolgálatáért!
Bathó Erzsébet, Szlovákia
Amikor megérkezik a Jó Pásztor újság, első dolgom a
rejtvények megfejtése – betegségem, idős korom és
gyengeségem ellenére. Áldja meg az Úr a szerkesztőség munkáját!			
Sz. S., Veresegyház

Nagyon köszönöm a könyvjutalmat, hiszen 7 unokám
van, 5-től 12 évesek. A menyem bibliakör-vezető és odaajándékoztam neki a gyermekverseket tartalmazó könyvet. Nagy örömmel fogadta. Köszönjük Gerzsenyi Sándor
testvérnek is a sok szép verset. Legyen Istené a dicsőség!
Vné Á. M., Pécel
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Kedves Gyerekek!

Mostani rejtvényünk, a kvízhez hasonlóan, Sámuel
könyvéről készült. Olvassátok el Sámuel, illetve Saul
történetét, és írjátok meg a helyes választ a kérdésekre!
Keressétek meg őket!
1 .) Melyik városban mutatott be áldozatot minden
évben Sámuel apja?
2.) Volt-e Sámuelnek testvére?
3.) Hogy hívták Éli pap fiait?
4.) Mi történt Dágón templomában, amikor bevitték
oda az Úr ládáját?
5.) Miben tűnt ki Saul a többi ember közül?
6.) Hogy hívták Saul fiát?
7.) Ki evett mézet harc közben és miért?
8.) Helyesen döntött-e Saul, amikor megtartotta a
juhok és marhák legjavát, hogy áldozatként bemutassák őket?
9.) Mi történt azokban a filiszteus városokban, ahol az
Úr ládája járt?
10.) Mivel indokolta a nép Sámuelnek, hogy királyt
akar?
Beküldési határidő: 2010. december 31.
A rejtvényt készítette: dr. Sajben Klára
Címünk: Jó Pásztor Alapítvány, 1751 Budapest, Pf. 279.
Az előző rejtvény helyes megfejtése: Megfejtés (vastaggal szedve) Egy
kövön ülve fájó bal bokámat tapogattam, miközben egy hajó elúszott előttem. A nap állása alapján az idő már későre járt. Lágy déli szél fújt. Láttam,
hogy valaki közeledett felém és a kezében valamit lóbál, ám nem tudtam
kivenni, mi az. Ruhája, kabátja kopott volt, lábán csizmát viselt. Mintás volt
az inge, de onnan, ahol ültem ez nem volt jól látható. Miközben nézelődtem
és a naplemente nyugalmát élveztem, arra gondoltam ásítva, hogy jó lenne
estére bekapni egy hamburgert.
Helyes megfejtést küldtek be: Asztalos Bogdán (Bp.), Buffham Nicolas (Bp.), Kovács Ákos
(Bp.), Jaeger Tamás (Bp), Jaeger Márk (Bp), Török Dávid (Debrecen), Jóföldi Anna (Őrbottyán), Kincses
Ádám (Békés), Kincses Nóra (Békés), Vári Tímea (Kiskőrös), Majnár Titusz (Törökszentmiklós),
Nagyapáti Anna (Baja), Nagyapáti Eszter (Baja), Nagyapáti Péter (Baja), ifj. Tömöri Gábor
(Hajdúbagos), Tömör Abigél (Hajdúbagos), Zolnai Johanna (Őrbottyán), Bledea Nikolett (Kétegyháza),
Szász Abigél (Bp), Bóta Noémi (Tard), Sike József (Bp), Kathi Máté (Zirc), Kathi Ádám (Zirc), Varga
Hajnalka, András, Zsuzsanna, Tamás, Gábor (Szentmártonkáta), Pintér Benjámin, Géza
(Szigetszentmiklós), Lomjánszki Anett (Kiskőrös).
Gratulálunk! A jutalmukat postán küldtük el.

Jó Pásztor

Sámuel könyve – I.

A megfejtés mellett az igehely megjelölését is kérjük, ahol a helyes
válasz megtalálható.
A kérdéseket összeállította: dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2010. december 31.
1. H
 ogyan halt meg Hofni és Fineás?
a. Villám sújtott le rájuk
b.	A föld megnyílt és elnyelte
őket
c. A filiszteusokkal vívott harcban
d. Tűz emésztette meg őket
2. Hol NEM keresték Saul és emberei
a szamarakat?
a. Sálisá földje
b. Mikmász városa
c. Saalim földje
d. Efraim hegyvidéke
3.	Hol volt Saul, amikor királlyá
választották sorsvetéssel?
a. Atyja szamarait kereste
b. Próféták közt, révületben
c. Elbújt a holmik közé
d.	A silói templomban imádkozott
4.	Hol voltak a filiszteusok oszlopai?
a. Gebában
b. Gilgalban
c. Eben-Háézerben
d. Mikmászban
5. Volt-e rokoni kapcsolat Saul és
hadvezére között?
a. Nem álltak rokonságban
b. A veje volt
c. A nagybátyja volt
d. Az unokatestvére volt
6.	Mit jelent Sámuel neve?
a. Mindeddig megsegített az Úr
b. Az Úrtól kértem őt
c. Vénségemre megáldott az Úr
d. Fiút kaptam az Úrtól
7. Hogyan halt meg Éli?
a. Nyakát szegte
b. Végelgyengülésben
c. Megölték
d. Fekélyekben
8.	Hány meghívott volt Sámuel áldozati lakomáján?

a. 12
b. 20
c. 30
d. 77
9. Mi volt a hiányszakma Izráelben
Saul idejében?
a. Kovács
b. Földműves
c. Kőfaragó
d. Takács
10.	M elyik istenséget imádták a
filiszteusok Asdódban?
a. Baál
b. Astarót
c. Diána
d. Dágón
11.	Mennyi ideig volt az Úr ládája a
filiszteusok földjén?
a. Két hétig
b. 7 hónapig
c. 15 hónapig
d. 300 napig
12.	Hol kellett találkoznia Saulnak a
kecskegidát, kenyeret és bort vivő
emberekkel?
a. Rámában
b. Ráhel sírjánál
c. Bételben
d. Tábor tölgyfájánál
13.	M iért akarta Saul megölni
Jónátánt?
a.	Mert engedélye nélkül megtámadta a filiszteusokat
b.	Mert apja ellen lázította a hadsereget
c.	Mert apja tilalma ellenére evett
harc közben
d.	Mert az Úr parancsa ellenére
nem ölte le az összes állatot az
amálekiták legyőzésekor
14.	Amikor a filiszteusok elrabolták a
Szövetség ládáját, melyik városban
NEM volt a láda?

a. Askelón
b. Asdód
c. Ekrón
d. Gát
15. Ki tépte el Sámuel köpenyét?
a.	Jónátán, amikor bűnbocsána
tért esedezett
b.	S aul, miközben maradásra
akarta bírni
c.	Agág király, kivégzése előtt,
kegyelmet kérve
d.	É li főpap, amikor Sámuel
elmondta, mit jelentett ki neki
az Úr
16.	Milyen jóvátételi ajándékot küldtek
a filiszteusok az Úr ládája elrablása
miatt engesztelésül?
a. Városonként ezer aranyat
b. Aranyból készült egereket
c. Ezer ökröt és kost
d. Búzát és olajat
Az előző feladvány helyes megfejtése:
1. b – A szőlősben elrejtőzve, Siló leányai közül
választottak maguknak (Bír 21. rész); 2. c –
Abimelek (Bír 9:53); 3. d – Éhúd (Bír 3:15); 4. b –
Miká (Bír 17. rész); 5. a – Az Úr angyala megjelent,
és megintette Izráel népét (Bír 2:1); 6. c – Jefte
(Bír 11:1); 7. a – Jábin (Bír 4:3); 8. b – A pusztai
sziklából víz fakadt (Bír 6. rész); 9. d. – Samgar (Bír
3:31); 10. d – Rókákat eresztett szét égő csóvákkal
(Bír 15:4); 11. c – Jáél (Bír 4:21); 12. a – Gedeon (Bír
8:21); 13. c – Jáír (Bír 10:3); 14. d – Eglón (Bír 3:15);
15. b – Cédrus (Bír 9:7-21); 16. c – Pusztai tövissel
megkorbácsolták őket (Bír 8:4-8); 17.a – Dán (Bír
13:1); 18. c – Búzát csépelt (Bír 6:11); 19. c – 30 (Bír
14:9) 20. b – Kiejtésükről (Bír 11:29).
A megfejtést beküldte: Kovács Ákos (Bp),
Majnár Sámuel (Törökszentmiklós), Rück Henrikné
(Komló), Piros Elemérné (Bp), Mészáros Lajos (Bp),
és további 68-an, akik a keresztrejtvénnyel együtt
küldték be megfejtésüket. (Lásd a keresztrejtvényt
megfejtők névsorában a csillaggal jelölt neveket.)
Gratulálunk!

A JÓ PÁSZTOR megtalálható
az interneten is: www. jopasztor.baptist.hu
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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.
A/5, 216 oldal, képekkel és színes borítóval
Akciós ár: 1490 Ft
Dr. Almási Mihály: Ezredfordulók
Karácsonyi témákkal is foglalkozik a
400 oldalas, több mint 300 színes
képpel illusztrált, 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
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 múlt század első felében a Magvető Kiadónál megjelent
elbeszélés szereplőinek vezérigéje:
„Az igaz ember hitből él!”
A/5 80 oldal, színes borítóval
Akciós ár: 490 Ft
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Dr. Almási Mihály:
Kegyelem minden
A könyv „műfalilag” 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

tók szimfonikus zenekar, vonósok,
fúvósok, illetve orgona és zongora
közreműködésével, továbbá ének- és
hangszerszólók.
30 ének, 70 perc
Akciós ár: 1500 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” másod- és 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

Napsugár Gyermektábor
Szőkepuszta–Libickozma 2008
DVD
Remek filmösszeállítás készült a
gyermekhétről, sok humorral, tanulsággal. A vidám film betekintést
enged a tábor mindennapjaiba,
bemutatja a környéket Koppány ősi
várától a szőkepusztai imaházig, a
magyar őshonos állatoktól a fejedelmi jurtáig.
Ára: 1500 Ft

„Jó Pásztor, Jézus…” – CD
A CD-n a Jó Pásztor témakörben
vegyeskari, férfikari feldolgozások,
gyermek- és ifjúsági énekek hallha-

„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: 2000 Ft

Napsugár Gyermektábor II.
Szőkepuszta–Libickozma 2009
DVD
A 2009-es gyermektáborról készült
filmösszeállítást Kovács Árpád,
Somogyi Sándorné és Somogyi
Donát készítette.
Ára: 1500 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-

Jó Pásztor
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: Már megjött szép fényességgel… (hegedűszóló, zongora),
Fenyőág – „Csillagvilágos téli este
van…” (tenorszóló, zongora), Ragyogj,
Te fényes csillag… (női kar), Betlehem…,
Szerettem volna…, Szent éj.
26 ének, 69 perc
Ára: 2000 Ft
„Istenben bízom” CD
Részletes ismertető olvasható az 5.
oldalon, amelyből kitűnik, hogy Dr.
Hernádi Mária a teljes bevételt a Jó
Pásztor Alapítványnak ajánlotta föl
gyermektáboroztatás és imaház javítás céljára..
Ára: 2000 Ft
„Harsonával és kürtzengéssel”
DVD
In Medias Brass Quintet
2010. október 31-én mutatkozott be
a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet
ben az In Medias Brass Quintet egy
koncerttel egybekötött istentiszteleten. A DVD a teljes istentiszteletet
tartalmazza, ahol az igét dr. Almási
Mihály lelkipásztor hirdette.
Az ihletett zene abszolút művészi
előadása óriási élményt jelenthet a
hallgatóknak.
Ára: 2000 Ft
Kiadványaink megrendelhetők:
Jó Pásztor Evangéliumi
Könyvterjesztő Szolgálat
1751 Budapest, Pf. 279.
Tel.: 06-20/886-0712
E-mail: jopasztor@baptist.hu
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Jó Pásztor
Beküldendő az igevers és az igehely
Beküldési határidő: 2010. december 31.
A rejtvényt készítette: dr. Sajben Klára
Az előző rejtvény helyes megfejtése: A föld
megadja az ő termését, a mező fája is megtermi
gyümölcsét. (3Mózes 26:4)

KERESZTREJTVÉNY
A megfejtendő igeversrészlet a függőleges 1, 18
és vízszintes 5 alatt található. Beküldendő az igevers és az igehely. A rejtvényben szereplő nevek az
új fordítás szerint kerültek beírásra, az ettől való
eltérést külön jelezzük.
Vízszintes: 1. A ház szeme 5. A megfejtendő
igevers harmadik része 12. Midjánita hadvezér,
Gedeon csapata egy présháznál ölte meg 13. Ízesít
14. Római ezredes, ő küldte Pált Félix helytartóhoz
(Kár.ford.) 15. Sámuel atyja 17. Az imádság vége 19.
Az özönvíz túlélője – utolsó betűn ékezethiány 20.
Máltai, osztrák és spanyol autójel 21. Az egyik személy, akitől Zakariásnak át kellett vennie a fogságban maradottak adományát – ford. 24. Nem tegnap, nem is holnap 25. Itt gyűjtötte össze Bárák a
katonáit, hogy Sisera ellen harcoljon 27. Erről a
hegyről mondták el az áldásokat, miután Izráel
népe átkelt a Jordánon 30. A földönkívüli 32. Egy
görög betű 33. K-val a végén: tölgyfa termése 35.
Becézett női név 36. Szolgáló Máriának, János Márk
anyjának házában 38. A nyelvi zűrzavar helyszíne –
a második betűn ékezethiány 40. Rangjelző szócska
41. Kicsinyítőképző 42. FLÁ 43. Nóé egyik leszármazottja, a szigetlakó népek egyike 44. Apostol, aki
római állampolgár volt 45. Zakariás próféta nagyapja 47. A magyarságot hátrányosan megkülönböztető dekrétum 48. Hiszékeny 49. Főpap Silóban 51.
Német névelő 52. Kiütés 53. Tiltás szava 54. Sém
egyik leszármazottja (I.Móz 10) 57. A rézkígyó készítése után ezen a helyen is megfordult izráel népe
60. Erdei vad – ford. 61. Az egyik kispróféta 63. A
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Szent Sátor előtti mosdómedence anyaga 65. Völgy,
ahol Dávid és Góliát megvívott egymással 67. Jósafát
hadseregének fővezére – Kár.ford. 69. Ide küldte az
Úr Jónást 71. Jákób anyja 73. Ilyen szó a panasz 75.
Nagy lakomát 76. Idevalósi volt Ámós próféta –
ford.
Függőleges: 1. A megfejtendő igevers első
része 2. Cóár királya, a sziddim-völgyi csata egyik
résztvevője 3. „mené, mené, ... ú-párszin” – ford. 4.
L-lel a végén: meleg vízben előfőz 5. Néró egynemű
betűi 6. Evésre használt testrészed 7. Ez pedig néktek .... : találtok egy kis gyermeket bepólyálva –
hiányzó szó ford. 8. Egyfajta szeszesital 9. Mese
egynemű betűi 10. Német egy 11. Ruth anyósa 13.
Észak-magyarországi folyó 16. T-vel a végén: szőlőjéről híres személy 18. A megfejtendő igevers
második része 22. A végső nagy csata helyszíne –
Kár.ford. 23. Líciai kikötő 26. T-vel az elején:
Ábrahám atyja 28. Helyhatározó rag 29. Lea szolgálója 31. Hozzávarr 34. Naamán történetéből ismert
damaszkuszi folyó – Kár.ford. 37. A hetven prófétáló
vén egyike – ford. 38. Jégfolyosóban csúszó jármű
39. Elemes! 41. Ábel testvére – a második betűn
ékezetfölösleg 46. Nehézfém 48. Az egyiptomi
Memfisz bibliai neve 50. Római 499 52. Etióp hírnök, aki megvitte Absolon halálát Dávidnak – Kár.
ford. 55. Választáson indít valakit – ford. 56. Málha
páros betűi 58. A-val a végén: balatoni település 59.
Nabukodonozor testőrségének parancsnoka – Kár.
ford. 62. Kevert szag! 64. Évről-... 66. Rábök a közepére! 67. Ilyen festmény is van 68. Sereg – ford. 70.
Nátron páratlan betűi 72. Latin és 74. Finn város

Helyes megfejtést küldtek be: Polányi István* (Bp.),
Kovács Bálint* (Újkígyós), Serestyén Gyula* (Debrecen),
Lomjánszki Jánosné* (Őrbottyán), Martonné Szlepák
Margit* (Tahi), Bolemányi Jánosné* (Kiskőrös), Asztalos
Bogdán* (Bp.), Dobner Béláné* (Bp.), Gulyás Ernőné* (Bp.),
Tóthné Szűcs Csilla* (Békés), Lisztes András* (Albertirsa),
Zielbauer Lászlóné* (Bp.), Mihály Sándor* (Szada), Petrik
Ádámné* (Őrbottyán), Petrik Borisz* (Őrbottyán), Gyaraki
Lászlóné* (Békés), Surányi Pál Istvánné* (Dunaharaszti),
Vajda Jánosné* (Orgovány), Ádám Lászlóné*
(Sajószentpéter), Bató Tiborné* (Ócsa), Döme Károlyné*
(Zirc), Spangenberger Rudolf* (Komló), Polányi Károlyné*
(Bp.), Tóth Antalné* (Hajdúböszörmény), Vezsenyiné Ács
Magdolna* (Pécel), Kovács Sándorné* (Miske), Bathó
Erzsébet* (Komárno), Török Sándor* (Debrecen), Landech
Imréné* (Komló), Kovács Imréné* (Ráckeresztúr), Lovász
Mihály* (Kiskőrös), Dan János* (Békés), Sáfri János* (Pécel),
Zóka Benjámin* (Pécs-Hird), Kissné Kovács Valéria*
(Hajdúböszörmény), Sóvágó Antal* Hajdúböszörmény),
Lőrik Jánosné* (Bp.), Farkas János* (Kiskőrös), Ecsedi
Istvánné* (Érd), Vári Györgyné* (Kiskőrös), Papp József*
(Szomolya), Marton András* (Bp.), Bozsóky Ferencné*
(Székesfehérvár), Tulkán Péterné* (Kétegyháza), Rózsa
Tiborné* (Kiskőrös), Kiss Antal* (Gyula), Varga Lajosné*
(Isaszeg), Nyári Istvánné* (Kaposvár), Andrásik Andrásné*
(Felsőpetény), Andrásik család* (Sződ), Grósz Györgyné*
(Kétegyháza), Kalmár Lídia* (Kiskőrös), Sándor Mária* (Bp.),
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Szűcs Gábor (Bp.), Sáfri Sándorné (Bp.), Moravszkiné
Somogyi Judit (Bp.), Gothard Dóra (Budakeszi), Szabó
Sándor (Veresegyház), Kovács Lászlóné (Mezőtúr), Forrás
Ferenc (Bp.), Szirbucz Mihályné (Kétegyháza), Majnárné
Szommer Annamária (Törökszentmiklós), Joó Attila
(Budakeszi), Barabás Hajnalka (Tuzsér), Schmal Henrikné
(Balatonszemes), Krizsanyik Józsefné (Nógrádmegyer),
Kerekes Béláné (Mágocs), Papp Béláné (Pécs), Németh
Emília (Szombathely), Tary Zsolt (Pacsér), Bató Pál
(Dunaharaszti), Neuheiser Jánosné (Borjád), Lázi-Tóth
Julianna* (Bp.), Pintér Johanna és Viola* (Szigetszent
miklós), Bárdos Ferenc (Arló)
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