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Küldetés 2010
A „küldetés” szó keresztyén körökben szinte egyáltalán nem használatos. Kiszorította a latin eredetű
„misszió”, amelynek viszont alaposan elhomályosult a jelentése.
Eredetileg elküldést, menesztést,
kiküldést, szabadon bocsátást, megkegyelmezést, abbahagyást jelentett,
ma viszont valamiféle kegyes köd
lengi körül, mozgalmak tűzik zászlajukra, olykor teljesen kiüresedett
kampány-szlogenként jelenik meg.
A jó keresztyén „missziós” vagy
„missziós szemléletű”, „missziós lelkületű”.
Szóösszetételekből derül ki leginkább az értelmezési zavar: „missziótársaság”, „misszió iskola”, „missziós
könyv”, vagy „újság”, és persze nem
utolsó sorban konkrétan pénz, adomány. „Adtál már missziót ebben a
hónapban?” Nos, a „küldetés-társaság”, „küldetés iskola”, „küldetés
könyv”, „újság”, stb. enyhén szólva is
furcsa. Az adtál már „missziót”? –
jelentése: Adtál-e már pénzt, adományt a gyülekezeti kasszába?
Semmi gondom se lenne a mis�szióval, ha nem sikkadna el használata során az eredeti jelentés minimum három létfontosságú üzenete.
Az tudniillik, hogy létezik egy kiküldő Isten, egy kiválasztott küldött és
egy hely, ahová a küldöttnek mennie
kell, vagy egy feladat, amit el kell
végeznie.
Nyilvánvaló, hogy a magyar „küldetés” szó jóval kifejezőbb, mint az
elhasználódott – olykor lejáratott –
latin „missio”, arról nem is beszélve, hogy sokkal inkább megfelel a
bibliai eredeti nyelveknek (héber:

SÁLAH, görög: APOSZTELLO
stb).
A küldetésnek most kizárólag azt
az értelmét vizsgálom, amelyben a
küldő (kiküldő) Isten, a küldött
pedig ember. Érdekes lenne persze
megnézni pl. azt, hogy Isten más
küldöttei (pl. angyalai) mi mindenre küldettek, vagy azt, hogy mi mindent tehet Isten követévé, angyalává
(pl. a szelet), vagy azt, hogy hogyan
alakul a küldetés akkor, amikor egy
Istentől kiválasztott ember vagy
épp a Szentlélek küld vagy nem
enged valakit (valakiket) valahová.
Isten küldöttei voltak a próféták,
de köztük is akadtak olyanok, akikről azt mondja az Úr, hogy „nem
küldtem őket”. A küldetés tehát
megjátszható.
A legmagasztosabb küldetés küldötte maga Jézus Krisztus, aki Isten
követeként érkezik a földre, egyben
a legmagasabb rangú küldött, aki
valaha is létezett, hisz Isten Fia, az
Atya küldötte. Amit Jézus mond,
azt az Atya mondja.
Az apostolok esetében egy újabb
fogalom kerül elő, ez pedig az elhívás. Jézus elhívja őket az Ő követésére, hogy alkalmassá legyenek a
küldetésre, ami be is következik.
Erről szól a nagy kiküldetési uta
sítás, népszerű nevén a misszió
parancs. Ez a küldetés élet-halál
kérdése. Legtöbb esetben konkrétan is halállal végződik.
És most álljunk meg egy kicsit és
gondolkodjunk el azon, hogy vajon
manapság miért egyszerűbb csak
beszélni a misszióról, mint beállni a
hűséges küldöttek sorába?

1. Sokan vannak, akik küldöttnek, Isten magas rangú követének
képzelik magukat, de sohasem hívta
el őket Jézus erre. Hamis „próféták”,
hűtlen pásztorok. Sorsukról az Úr
világosan beszél az utolsó ítélet kapcsán – bár ők reklamálnak és
elmondják, hogy Jézus nevében sok
csodát tettek, gyógyítottak vagy épp
ördögöket űztek, de Jézus nem
„ismeri” őket.
2. Vannak, akik a lelkipásztori
szolgálatot munkának tekintik,
amelyre egy teológiai iskola elvégzése önmagában feljogosítja őket –
minden elhívás nélkül, és ezt el is
mondják, nem szégyenlik. Olyanok
is, akik még ezt sem teszik meg,
hanem egyszerűen valamiféle
„missziós megszólításra” hivatkozva (vagy arra se!) bizonyos körök
„evangéliumi” igényeit kielégítendő
beállnak a „pásztori szolgálatba”.
Tökéletes sátáni megoldás. Tönkre
megy az állítólagos pásztor és tönkre megy a nyája.
3. Vannak, akik úgy vélik, hogy a
„plántálás” ajándékát kapták, de a
lelki „kertészet” minimális ismeretével sem rendelkeztek soha. A gyülekezetekből egy-egy csoport (főleg
fiatalok) „áthangolása” után kiszakadt „testvériség” nem plántált,
hanem szakadár (kiszakított), gyökerét vesztett emberek „testvérisége”, a szakadás oka gyakran a lelki
gőg, eredménye pedig igen gyakran
szomorú vagy csúfos bukás vezetőstől együtt.
4. Vannak, akik olyan biztosak
önmagukban, (rosszul értelmezett
„üdvbizonyosság”), hogy erkölcsi
téren is könnyű prédái a nagy csábítónak. Hány és hány szép reményű lelkipásztor, gyülekezeti mun-

kás bukott el, akár csak az elmúlt
egy-két évben, s aztán folytatta
valahol, valami más, akár történelmi, akár általa alapított közösségben, mondjuk az üdvösség elveszíthetetlenségét zászlajára tűzve, a
„missziót”, a legszentségtelenebb
életet, a család, a házasság széttörését, amolyan isteni vezetésnek
beállítva „megszentelve” mindezt.
5. Végül, de nem utolsósorban
hadd említsem a „brossúra-keresz
tyénséget”, amelynek alapja mindig
az épp utoljára olvasott „legmissziósabb”, gyanús eredetű füzet vagy
könyvecske, amelynek szerzőjéről
pl. az sem derül ki, hogy tartozik-e
valamilyen evangéliumi közösséghez vagy egyházhoz, vagy olyan
„magánzó”, aki már mindenhonnan
elszakadt – először talán az egyház
Urától – és most megpróbálja gebinben árulni kétes értékű portékáját.
A küldetés 2010-ben is ugyanaz,
mint bármikor. Rózsaszínű straté
giák, missziósnak mondott demonstratív akciók, missziósnak kikiáltott,
zeneileg és igeileg is negatív zaj
csapás, a magamutogatás, az új plántálásoknak beállított gyülekezetszakítások nem tartoznak az elhívott
szolgák küldetéséhez. Márpedig
ezek a jelenségek sajnos egyre gyakoribbak és egyre elfogadottabbak
evangéliuminak mondott közösségekben is. Hol vannak a valóságos,
hátrányos megkülönböztetést, meg
nemértést, megvetést, sárvermet
vállaló Jeremiások? Hol vannak az
alázatos, de az Isten népéért, a tiszta
hitért harcra is kész újkori próféták?
Hol vannak a gyermek-Sámuelek és
hol vannak a felnőtt Illések? Hol
vannak Isten küldöttei?…
Hogy milyen lesz a 2010-es esztendő, meg a következők, az azon
múlik, hogy őrhelyünkre állunk-e,
megállunk-e a bástyán?!
„Seregeknek Ura, Istene, állíts
helyre minket, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy
megszabaduljunk!”
Dr. Almási Mihály
lelkipásztor
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A SZOLGÁLAT ÚTJÁN
Vass Ferenc
1902 – 1991

B. J.: Mikor került sor felavatásodra?
V. F.: 1930. augusztus 1-jén, Felső
gallán. Erre az ünnepélyes alkalomra körünkbe érkezett id. Udvarnoki
András, Kristóf Domokos és Boros
Mihály testvér. Az avatásban még
részt vett Chovanyecz (Csabai)
György testvér, a helybéli vén.
Annak ellenére, hogy az idő tájt még
az volt a szokás, hogy csak prédikátorok gyakorolhatják a kézrátételt,
Udvarnoki bácsi félretéve a berög
zött szokást, odahívta Chovanyecz
testvért is, hogy ő is tegye fejemre a
kezét és ő is imádkozzon az új prédikátorért. Biztos vagyok afelől, hogy
ez a nemes gesztus a későbbiek
során hasznára lett a gyülekezetnek.
Életemben még nem éltem át olyan
felemelő érzést, mint amikor ennek
a négy szolgatársnak a kezeit a fejemen éreztem! Fizikailag is éreztem
azt az erőt, ami belőlük reám áradt.
B. J.: Mikor és hol kötöttetek
házasságot?
V. F.: A polgári egybekelés 1933.
december 30-án, míg a gyülekezeti
menyegzői ünnepély 1934. január
1-jén volt. Erre az alkalomra is id.

Udvarnoki András testvért kértük
fel igehirdetésre és áldáskérő imádságra. Nem hallgatom el, hiszen a
történeti igazsághoz tartozik, hogy
a menyasszonyom és a közöttem
lévő magas korkülönbséget a gyülekezetben egyesek kifogásolták.
(Ugyanezt osztotta a körzet addigi
prédikátora Boros Mihály testvér
is.) Menyasszonyom 16 éves volt,
míg én 31 esztendős. Azonban
Udvarnoki bácsi megjelenése, tiszteletet kiváltó nagy tekintélye, és
nem utolsó sorban az egybekelésnél
föltett bölcs kérdés föltevése eloszlatta a keletkezett kis „ködöt”. Első
kérdés ez volt: „Meg van győződve
a testvér, hogy ez a lépése az Úrtól
van?” – „Teljesen bizonyos vagyok
benne!” – válaszoltam határozottan. A második mondata ez volt:
„Minthogy hazánk törvényei lehetővé tették ezt a házasságkötést is,
úgy annak Isten népe között sincs
semmi akadálya!” Ezt bizonyára
a nyugtalankodók miatt jelentette
ki. Az ünnepélyes fogadalomtétel
után az áldáskérő ima is elhangzott. Különben a menyegzői istentisztelet a bevett gyakorlat szerint
folyt le.
Itt közbe kell iktatnom a már
említett nagyvarsányi meghívást.
Valójában azért nem lettem nagyvarsányi prédikátor, mivel a meghívásuk késett. Pedig nagyon vágyódtam szülőföldemre visszatérni.
Megvallom, ez a vágyakozásom
olyan nagy volt, hogy nem tudtam
akkor megérteni Istennek ezt az
intézkedését, de elfogadtam. Péter
szomorú válaszával mondtam én is.
„Uram, te tudod…” Azonban később
a déli napfény ragyogásával világosodott meg előttem Felsőgallára
való kirendelésem szükségszerű
volta. Ennek két perdöntő bizonyítékát említem. Az egyik az Úr rendelése és vezetése alatti házasságom, amely immár 48 éve (1981-ben
– a szerk.) emellett bizonyít. Val-

lom, hogy feleségem hívő lelkülete,
értem imádkozó szeretete és áldozatos szolgálata nélkül sohasem
tölthettem volna be azokat a közösségi munkaköröket, amelyeket szerény képességem folytán betölthettem és még azt is merem mondani,
főleg nem olyan eredményesen.
A másik bizonyíték az az eredmény,
amit a misszióban nemcsak funk
cionálisan, de spirituálisan is az Úr
kegyelméből elérhettünk. Amit
Észak-Dunántúlon az evangélium
ügye nyolc év alatt elért az akkori
papság pergőtüzében, csendőrök
kísérgetései és kihallgatásai között,
járásbírói tárgyalások lefolytatása
ellenére, az mind azt bizonyítja,
hogy elhívatásom és házasságkötésem az Úrtól rendelt volt! Önéletrajzomban, illetve a tatabányai gyülekezet története című írásomban
– ez utóbbi 100 gépelt oldal – följegyeztem annak a 140 hitvallónak a
nevét, akiket hitük vallomására
ottani szolgálatom ideje alatt alámeríthettem.
B. J.: De beszéljünk a „fészekrakás”-ról is. Hogy alakult ki otthonotok?
V. F.: Talán ez volt a legnagyobb
problémánk. Említettem azt a kibeszélhetetlen ínséges állapotot,
amely az akkori gazdasági viszonyokból adódott. Laktunk olyan
lakásban is, ami egyetlen helyiségből állt. Az volt a szoba, konyha,
éléskamra, fürdőszoba, no meg az
„iroda” is…
B. J.: Ez a bányatelepen volt?
Mert ott jártam a régi imaházban
szüleimmel.
V. F.: Nem ott volt, mert engem,
mint „szektaprédikátort” nyilván a
Szedoch Károly pápai prelátus úr
befolyása folytán a bányatelepre
nem engedtek betelepedni. A prédikátorlakás kiutalása érdekében
Csopják Attila és Somogyi Imre
testvérek lejöttek és kihallgatást
kértek a bányaigazgatótól. Ez 1932ben volt. Azzal érveltek, hogy Vass
Ferenc prédikátor akkor már három
iskolában végzett hitoktatást, amit

az Igazgatóság nyilván elfogad. Azt
is elfogadták, hogy a bányatelepen
baptista istentiszteleteket tartsanak, minthogy imaház céljára rendelkezésre bocsátották a régi,
elavult Fortuna mozit. Az a helyiség
is a Bánya Részvénytársaság tulajdona. Mindezek után azt kérjük,
hogy szíveskedjenek a telepen Vass
Ferenc prédikátornak lakást kiutalni. Erre az igazgató így válaszolt:
„Majd, ha a föld alatt 40 baptista
bányászvájár, segédvájár, csillés, stb.
szorgoskodik a termelésben, akkor
majd szó lehet róla.” Csopják bácsi
erre magát kihúzva ezt válaszolta:
„Igazgató úr, amikor 40 baptista
bányász lesz a bányában, mi segítség nélkül akkora kápolnát építünk,
hogy tornyába bele akad a felhő.”
(Egy hozzávetőleges számítás szerint abban az esetben kb. 250-300
baptista tag ill. lelkigondozott lett
volna Tatabányán.) „Nekünk most
van szükségünk prédikátorlakásra”
– folytatta Csopják bácsi. „Ne a jóllakott embert tessék étellel kínálni,
hanem az éhes embernek adjon
kenyeret és munkát.” Az igazgató
azonban hajthatatlan maradt.
Csopják bácsi búcsúzáskor megköszönte a kihallgatást, majd finoman
megjegyezte: „Nekem is ’méltóságos’ cím járja, nemcsak Önnek,
ezért voltam bátor igazgató úrral
ilyen nyíltan beszélni.”
Lamprecht testvér, aki jelen volt
a kihallgatásnál, később megjegyezte, bevallottan félt, hogy emiatt kellemetlen következményekkel kell
számolnia… De nem ez történt.
Valamilyen súlyos betegségbe esett
az igazgató, úgy annyira, hogy életveszélytől kellett tartani. A kezelő
orvos olyan receptet írt föl, amit
csak Pesten lehetett beszerezni. Jellemző, kijelentette, csak akkor veszi
be az orvosságot, ha azt kizárólag a
baptista Lamprecht hozza neki a
fővárosból. Minthogy kérlelhetetlen
ember hírében állott, félt, hogy
megmérgezik… Nos, ekkora becsületük volt a hívőknek! Való, hogy e
látogatás után engem is nagyobb

megbecsülésben részesítettek,
azonban lakást csak nem utaltak ki.
A végleges fészekrakás emiatt
késett. Felsőgallán három helyen is
laktunk. Annak ellenére, hogy a
legnagyobb lakásunk is csak szobakonyhából állott, az alacsony javadalmazás miatt képtelenek voltunk
lakbért fizetni.
Egyszer édesapádat vártuk látogatóba, minthogy dunántúli mis�szióútján bennünket is útba ejtett.
A feleségem könnyezve mondta:
„Apu, csak egy kis krumplilevest és
kelkáposztafőzeléket tudok az asztalra tenni: amihez még egy falat
húst sem tudok adni.” Megnyugtattam: „Fiam, Bányai Ferencet nyugodtam asztalhoz ültetheted.”
Mikor édesapád látta, hogy mi az
ebéd, jóízűen elfogyasztotta és az
ebéd után hálás szívvel köszönte
meg az Úrnak ilyenformán: „Köszönöm Uram, hogy Vass testvéréket
bőven elláttad egészséggel, lelki
örömmel, táplálékkal és e kedves
hajlékkal. Ámen”.
B. J.: Nem kívánok ünneprontó
lenni, de édesapám soha nem szerette a kelkáposztát… azért mindig
megette, ha nálunk is terítékre
került, mert hát nekünk sem volt tejföl az életünk… Mint akkortájt a
prédikátorcsaládok legnagyobb
részének. – De beszélgessünk további
szolgálati helyeidről is. Mettől meddig és hol voltál még prédikátor?
V. F.: Amint említettem, szolgálatom sorát 1930-ban FelsőgallaTatabányán kezdtem. (A gyülekezet körpecsétjén ez a két helységnév
szerepelt.) Odatartozott: Győr
újfalu és Táp néhány taggal. Pár
hónap múlva hozzánk csatlakozott
Boros Mihály körzetéből Neszmély,
illetve Veszprémvarsány. Ez utóbbi
helyen csak két család volt csupán.
Majd gyülekezetek keletkeztek Szár
II., Szentgyörgypusztán és Táp
szentmiklóson. Feleségem 1937
őszén az akkor alapított Baptista
Bibliai Leányiskola hallgatója lett.
Egy évet hallgatott csupán, mert
1938 őszén elfogadtuk a Tahi
2010. január–február
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tótfalui Gyülekezet meghívását.
Látva, hogy mekkora lelkigon
dozásra és egyéb gyülekezeti szolgálatra van kiáltó szükség, önként
lemondott a leányiskolai tanulmányok folytatásáról. A tahitótfalui
beiktatásom 1938. november 6-án
volt. Az új szolgálati hely körülményei, adottságai merőben különbözőek voltak az előző helyemnél.
Nem mehetek tovább addig a történetben, amíg nem szólok és nem
méltatom különösen a felsőgallai
„jobb kezem” – Lamprecht Gusztáv testvér személyét. Ő különösen
az ifjúsági és ének-zenekari szolgálat terén végzett már 1919-től kezdve kimagasló munkát. De később,
mint elöljáró is kiválóan megállta
helyét! Még 1918-ban a Wesselényi
utcában tért meg és ott is merít
kezett be, majd polgári foglalko
zása miatt került Tatabányára a
Bányai gazgatóságra tisztviselőként. Chovanyecz (Csabai) György
vén testvér leányával kötöttek
házasságot. Különben osztrák
származású volt, minthogy Bécsben született 1899-ben. Különleges
lelkülettel áldotta meg az Úr. Ezt
később csak a pécsi dr. Meláth
Ferencben fedeztem föl. Jó munkatársak voltak mindketten, ki-ki a
maga helyén.
Természetes, hogy Tahitót
faluban is találtam hűséges munkatársakat, de ezek egészen más beállítottságú, jellemű egyének voltak.
Számításba kell venni, hog y
Felsőgalla ipari centrum volt, míg a
Szentendrei-sziget lakói mezőgazdasággal foglalkozó emberek voltak. A hitéletben ugyan szilárdak,
de kissé maguknak való életet éltek.
Minthogy nehezen megszenvedtek
minden arasz föld műveléséért,
hogy több pénzt kapjanak terményeikért, állandóan a fővárosi piacra jártak árusítani, az úgynevezett
„kofahajó”-val utaztak éjjel, hogy
hajnalra a piacokon lehessenek.
Ebből adódott, hogy olyan „krajcáros” emberek voltak. Azaz minden
fillért a fogukhoz vertek.
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B. J.: Jól ismertem őket, hisz Tahiban töltött nyaralásaink során kapcsolatba kerültünk velük. Egysze
rűen még pénzért sem adtak tejet,
vagy zöldárut. Pestről a vásárcsarnokból kerékpáron hordtam Tahiba
a szükséges élelmet, vagy édesapám,
ha bement a városba, akkor hajóval
hozott élelmet… Szerintem röstelltek atyafitól pénzt kérni és inkább
nem adtak semmit sem.
V. F.: Való, hogy gyűjtő típusúak
voltak. Amikor a II. világháború
után beállott az infláció, több mint
1500 ún. „aranypengő” vesztette
értékét a Váci Bankban. Míg ők a
pénzt a bankban gyűjtögették,
addig mi igen megpróbált anyagi
helyzet között éltünk. Viszont
Felsőgallához hasonlítva megélhetésünket, Tótfalun annyival volt
könnyebb a helyzetünk, hogy a
természetbeni juttatás következtében a konyhára való élelem mindig
rendelkezésre állott. Viszont a prédikátori illetmény kevés volt. Talán
úgy tekintettek bennünket is, mint
elődömet Szabó András testvé
réket: nekik sem volt gyermekük,
és akkor még nekünk sem. Gondolhatták, mi szükségük lehet, ha

mag ukban vannak?... Az igen
szüks éges kistermet is csak úgy
építhettük, hogy egyik vasárnap a
szószékről kijelentettem: „Holnap
reggel 7 órakor kimegyünk a feleségemmel a Duna partján lévő
káposztás dűlőbe vályogot vetni.
Akik akarnak, jöhetnek, segíthetnek, mert építeni fogunk kistermet.” Erre azután, ha nehezen is,
de megmozdultak az atyafiak és
fel is épült közös munkával az
annyira szükséges helyiség. Szóval
maguktól nem voltak kezdeményezők.
Viszont 1940-ben nagy próba
ért bennünket, amikor is az árvíz a
község nagy részét elöntötte. Mivel
a prédikátorlakás a legmélyebb
szinten feküdt, a betörő és mindent
elárasztó szennyes ár bútorunkat,
könyveinket, az éléskamra tartalmát, stb. mindent tönkre tett. A
harminckét órai elárasztás alatt
pl. a harmóniumunk annyifelé vált,
ahány részből volt összeállítva…
Az árvíz ottlétünk alatt még egyszer, 1945-ben megismétlődött.
Akkor azonban nem csinált akkora
kárt, mert a riasztás folytán időben
kiköltöztünk.
De tűzkárunk is volt. 1947. február 21-én este a József utcai kisteremben tartott zenetanfolyamon
szolgáltam éppen a te felkérésedre.
Tárgyam: A lelkipásztor és az
énekkar – volt. Az előadás után, az
akkori nehéz közlekedési viszonyok
miatt későn értünk haza. Hajnali
három órakor arra ébredtünk,
hogy a lakás lángokban áll. Szinte
csak alig tudtunk valamit megmenteni a lángok pusztításától.
Csupán a négy üszkös fal és a
kémény meredt az ég felé. Sok mindenünk a padláson pusztult. Nem
mondom el azt a küzdelmet, amivel a lakás felépítése járt… Szinte
belerokkantunk mindketten ebbe
a próbába. Viszont azzal dicsekedhetem, hogy egyetlen fillért sem
kértünk sehonnan, még a körzettől
sem!
(folytatjuk)

Internetes online istentiszteletek
Pesterzsébetről

Két éve minden vasárnap délelőtt 10-kor és (a nyár kivételével) délután 5-kor bárki részt vehet istentiszteleteinken a www.erzsebet.baptist.hu internetes oldalunkon, nézheti és hallgathatja az élő adás közvetítését.
A programok előállításával a fiatalok egy szakmailag
jól képzett csapata foglalkozik. Köszönet érte!
Lesták Károly elöljáró testvér, a csoport vezetője egy
kimutatást készített a 2009. december 6-tól, 2010. január 3-ig terjedő egy hónap alatt közvetített istentiszteletek nézettségéről. Ebből idézünk néhány adatot.
1. Összesen 1395-en nézték az adásokat.
2. Tizenkét országból kapcsolódtak be a közvetítésbe
(Magyarország, Amerikai Egyesült Államok, Románia,
Szlovákia, Luxemburg, Kanada, Hollandia, Egyesült
Királyság (Nagy Britannia), Szerbia, Németország,
Ausztria, Írország).
3. Magyarországon (a falvakat nem számítva) 34
városból voltak nézők: (Budapest, Miskolc, Pécs, Szeged,
Debrecen, Gyula, Békéscsaba, Kiskunhalas, Székes
fehérvár, Nyíregyháza, Nagykanizsa, Kecskemét, Eger,
Veszprém, Cegléd, Komárom, Szekszárd, Esztergom,
Baja, Karcag, Siófok, Orosháza, Győr, Sárvár, Zalaeger
szeg, Pápa, Kaposvár, Vác, Szolnok, Keszthely, Szombat
hely, Dunaújváros, Paks, Nagykőrös)
Hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy használhatjuk ezt a modern technikai lehetőséget az evangélium
terjesztésére, és ajánljuk olvasóinknak, hogy hívják föl
barátaik, ismerőseik figyelmét erre a lehetőségre, hadd
bővüljön az igehallatók köre vasárnaponként az internet
segítségével is.

Élő közvetítés Erzsébetről

Szeretem Isten házát. Szeretem Isten üzenetét hallgatni.
Szeretem a Bibliát olvasni.
Pozsonyban élek, és a helyi baptista gyülekezetbe járok.
Egy ideje olyan „úton” vezet az ÚR, hogy nem mehetek
közösségbe, nehogy valami vírust elkapjak. Mivel jól
beszélek és értek magyarul, interneten magyar baptista
gyülekezet adását kerestem. Rátaláltam a Pesterzsébeti
Gyülekezet élő közvetítésére. Azóta ezzel a gyülekezettel
együtt kapom az Üzenetet, az énekkarral együtt énekelek,
az imádságot lélekben együtt mondom a lelkipásztorral.
Sokat jelent számomra az énekkar szép szolgálata, a szava
latok, bizonyságtételek, melyek előkészítenek az ige
hirdetés hallgatására, befogadására. A prédikáció mindig
nekem szól, lelkileg megerősít, vígasztal, Isten közelségé
be emel. Gyülekezetem lett az Erzsébeti Gyülekezet.
Hálás vagyok a jó Istennek ezért a lehetőségért, és az
erzsébeti testvéreknek is köszönöm ezt a szolgálatot,
amely sokaknak szerez áldást, örömöt, akik éhezik, és

szomjazzák az Igazság drága üzenetét. Köszönöm az élő
gyülekezet élő adását.
Hiszek az ÚR Jézus gyógyító hatalmában, hiszek az
imameghallgatásban, ezért kérem a testvéreket, aki
indíttatást érez azokért imádkozni, akik az adást hallgat
ják, imádkozzanak értem is, hogy mielőbb hallgathas
sam az Üzenetet egészségesen – gyülekezetünkben is.
„Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendít
hetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az ÚR munkájá
ban, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az
Úrban.” (1 Kor 15: 58.) 		
Kati Kvackova
(Szlovákia)

Áldás az interneten keresztül

A technika vívmánya napjainkban nagyon lerövidíti
még a tengerentúli hatalmas távolságokat is. Ennek
köszönhetően abban a kiváltságban lehet részem, hogy
több barátommal együtt, ha csak időnk engedi, örömmel megnézzük és hallgatjuk a Pesterzsébeti Baptista
Gyülekezet istentiszteletét.
Én Kanadából, Kelownából szoktam nézni az adást.
Akik azon dolgoznak, hogy ezek az istentiszteleti alkalmak eljussanak a világ minden pontjára, láthatják, hogy
munkájuk nem hiábavaló. Különös öröm számomra,
hogy néhány alkalmon már személyesen is részt vehettem. Nagyon jó látni, hogy ebben az imaházban a leg
ifjabbaktól az egészen idős testvérekig, mindenki kiveszi
részét az Úrnak szentelt szolgálatból. Az énekkar szolgálata sem mindennapi élmény a hallgatóság számára.
Persze, ami nekem mindig is a legfontosabb része volt az
egész istentiszteletnek, az a prédikáció. A Pesterzsébeti
Gyülekezet ebből a szempontból is „szerencsés”, hiszen
Dr. Almási Mihály lelkipásztor testvér mindig komolyan felkészül szolgálatára, ezért igehirdetése áldást
jelent azoknak, akik hallgatják.
Nagyon boldog vagyok, hogy rátaláltam erre a honlapra, mert sok örömet kapok általa. Éppen ezért szeretettel ajánlom mindenkinek, aki szeretne osztozni a
szolgálatok által nyert örömökben és az igehirdetés
áldásában.		
Farkas Zoltán, (Kanada)

Rendelkező nyilatkozat
Jelen számunkhoz két úgynevezett rendelkező nyilatkozatot mellékeltünk. Vagy az egyik vagy a másik felhasználható arra, hogy a Napsugár Gyermekmentő
Alapítvány vagy a Jó Pásztor Alapítvány munkáját
támogassuk adónk 1%-ával. Valamelyik rendelkező
nyilatkozatot változtatás nélkül helyezzük el adóbevallásunkba. Minden Kedves Olvasónknak köszönjük a
támogatást. E nélkül nem tudnánk megjelentetni az
újságot és nem lennénk képesek folytatni a gyermekmissziót.				
– a szerk. –
2010. január–február
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Tolsztoj hagyatéka
1828—1910

100 éve, 1910-ben halt meg Lev Nyikolajevics
Tolsztoj, a világirodalom egyik legkiemelkedőbb
alakja. Életművéről és haláláról a korabeli Béke
hírnök is beszámolt (16. évfolyam, 1910. 347–349.
old.) Azon túl, hogy örökbecsű regényei és egyéb
művei egyedülálló „hagyatéknak” számítanak, mi
bibliás keresztyének különösen is figyelünk megtérésére, lelki útmutatására. Az örök kereső, élete
második felében megtalálta a mi Urunk Jézus
Krisztust, aki helyett – ettől kezdve – senki másra
nem volt hajlandó figyelni. Dr. F. W. Borekam írása
és az említett 100 éves Békehírnök cikk nyomán
emlékezünk rá.
– am –
A ciprusfa alatti kőpadon ül egy összeaszott kis ember.
Nagyon sovány, nagyon kicsi és nagyon szürke. Nem
hiszed el, hogy ő a világ egyik legnevezetesebb embere.
Nézd meg közelről és meglátod rajta a nagyságnak
valamilyen jelét. Olyan, mint aki távoli világrészről
érkezett, más nyelvű és más világnézetű nép közül.
Magánosan ül és fáradt, mintha más földrész útipora
volna rajta. Figyelmesen vizsgál mindent, mint valami
idegen. Szeme fürkésző, tekintete átható, arca ráncos,
szakálla hosszú, fehér. Úgy néz, mintha valami fontosat
felejtett volna el, vagy valami új ismeretlenre várna.
Az összetöpörödött, élete vége felé járó öreg Tolsztoj
egy nemzedéken át Európa leghíresebb személyisége
volt, a világ nagy gondolkozóinak egyike. Halálakor
nem volt nála népszerűbb író, műveit minden ismert
nyelvre lefordították, férfiak és nők milliói olvasták,
akadémikusok, parasztok és gyári munkások egyaránt. Hazájában senki sincs hozzá hasonló, és orosz
földön túl is kevés. Eszméi minden filozófust érdekelnek és vonzanak.
Katona volt, világi ember, tudós, remete, látnok és
reformátor. Őstehetség, tökéletes művész és keresztyén
apostol. – Minden szellemi zarándokút érdemes a
kutatásra, de kevés életút annyira összekuszált és
bonyolult, mint az övé. A legszenvedélyesebb és a legkitartóbb kereső mindazok között, akiket a világ ismert.
Élete állandó keresés. Bebarangolta a világot, és mindent felforgatott benne. Semmit sem fogadott el bizonyosnak és megdönthetetlennek. A filozófia minden
sejtését, tapogatózását figyelemre méltatta, és minden
feltételezést megvizsgált. Bátor kutatásaiban a mennyekig hatolt, és megdübörgette a poklokat. Kutató szeme
előtt semmi sem volt túl magas, vagy túl mély. Mint
kutató élt és úgy is halt meg.
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De kezdő keresései és a végsők között ég és föld a
különbség. Mert mire az ezüstfehér elvegyült hajában,
rájött, hogy a keresés éppen olyan becses, mint maga a
megtalálás. Ennek felfedezése után is tovább keresett,
de már boldog mosollyal az arcán, és a szívében. Mert
megtanulta Pascaltól, hogy a keresés eredmény: „Nem
keresnéd Őt, ha már meg nem találtad volna.”
„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát!” –
ez Tolsztoj vezérigéje.
Mi az ember életcélja? Miért élek? – írja.
Csak a keresztyénség adhat választ a kérdésre, és ezt
a választ adja: „Keressétek először Istennek országát és
az Ő igazságát, és minden egyebek megadatnak néktek.”
Mi magunknak élünk, hogy boldoguljunk. A boldogságot nem találjuk így meg. De először Isten országát, és annak igazságát keresve, – békét, örömet, szabadságot nyerünk anélkül, hogy különösebben keresnénk ezeket.
Vizsgáld meg magad – mondja – és ismerd meg,
hogy ki és mi vagy, és mi célból élsz. Életcélod csak úgy
éred el, ha annak akaratát cselekszed, Aki a maga céljai
megvalósítására állított be az életbe. Értsd meg, hogy
az élet nem a tied, hanem az Övé. Saját céljai véghezvitelére. A legmagasabb jót egyedül az Ő akarata végrehajtásával érheted el. Azért keresd mindenek felett
Isten országát!
Ez Tolsztoj tanításának lényege dióhéjban.
„Nem ismerné meg Leot – írja felesége 1881-ben –,
úgy megváltozott. Hívő lett, és az marad állhatatosan
és igazán.”
Figyeljük meg Tolsztoj életét attól kezdve, hogy
elkezdett keresni. Még kisfiú korában ijesztően egyszerű és érzékeny. Néha elfut hazulról, és elrejtőzik az

erdőben. Egy ilyen alkalommal elhullott madarat
talált a bükk száraz levelei között. Szembe találta
magát a halállal. Minden élő meghal, neki is meg kell
halnia. Mit tegyen hát? Egyedüli helyes útnak látszik
előtte a jelen élvezete, mivel a jövő oly bizonytalan.
Hazasiet, ágyába fekszik, melegen beburkolja magát,
izgalmas történeteket olvas, és annyi cukrot szopogat,
amennyihez csak hozzájut.
12 éves, amikor egy gimnazista osztálytársa náluk
tölti a vasárnapot, és elmondja neki a legújabb „fel
fedezést”, hogy nincs Isten, mindaz, amit róla tanítottak, merő kitalálás.
„Mennyire érdekelt ez minket! Nagyon vonzónak
találtuk a felfedezést, és ami fő, igaznak.” – Így vesztette el Istent, és nem is tartotta nagy veszteségnek.
Mert eddig, bár nem tagadta Istent, közömbössége
teljesen tartalmatlan volt, s ettől kezdve hosszú időn
át, mint térképet és iránytűt veszített hajó hányatott a
mindenféle szél által vert tengeren.
„Nem tudok rémület és utálkozás nélkül visszaemlékezni ezekre az évekre. Embereket öltem a harctéren, párbajoztam gyilkos szándékkal, kártyajátékra
szórtam a pénzt, zsarnokoskodtam parasztjaimon.
Hazugság, ivás, paráznaság, erőszak, gyilkosság, –
nem volt bűn, amit el ne követtem volna, és a hozzám
hasonlók rendes, erkölcsös embernek tartottak.”
Mindig eszményi elhatározásai voltak, de mindig
megszegte azokat. Íme a nagy lélek küzdelme a kétségbeesés legmélyebb örvényében. Elveszve a rendezetlen mindenségben, ahol minden sötét és értelmetlen, és nincs szilárd talaj, amire lábát vethetné. Tolsztoj
elveszett, keresés közben veszett el, de elveszve is
keres!
Ebben a végletben a szabadulás három útját látja:
1. visszatérhet gyermekkori elvéhez: együnk és
igyunk, mert már holnap meghalunk.
2. Öngyilkos lehet. Ez a szándék annyira erőt vett
sokszor rajta, hogy eldugtak minden kötelet és fegyvert keze ügyéből, nehogy a pillanatnyi kísértésnek
engedjen.
3. Lehet színleg vallásos. Erre is buzgón igyekezett.
Elvégezte a görögkeleti egyház előírásait: ima, böjt,
áldozat, szellemi gőgjét is megtörte oly tanok elfogadására erőltetve magát, melyeket nyilván elvetett.
50 éves volt Tolsztoj, mikor váratlanul világosságra
jutott. „Egész életem gyors átváltozáson ment át.
Teljesen megváltozott minden.”
Volt egy álma, amely őt a helyes irányba terelte. Azt
álmodta, hogy valami igen bizonytalan fekhelyen
feküdt. Nem volt alatta csak valami heveder és ez az
ágy a levegőben csüngött. Irtózatos mélység terült el
alatta és úgy érezte, hogyha megmozdul, a szörnyű
mélységbe zuhan. Rettegése között egy hangot hallott,
mely azt mondta neki: „Felfelé nézz!” Ő engedelmes-

kedett, fölnézett és érezte, hogy biztosan mozoghat,
mert ha felfelé néz, lehetetlen a mélységbe esnie. Úgy
látszik, hogy ettől fogva felfelé akart nézni. A Bibliát
olvasta és bizonyos idő múlva nagy változás állott elő
lelkében. Megszűnt boldogtalansága és béke jött szívébe.
Olyan volt, mint aki hosszú eltévelyedés és bolyongás után végre csodaképpen partot ér. Világhírű író
volt már 50 éves korában, mindenki olvasta regényeit,
nagyon gazdag gróf, testileg is egészséges. Szép birtoka, hűséges cselédei, megértő barátai, boldog volt otthon feleségével és családjával, de régi kereső vágya
még megmaradt.
Túláradó világosság vette körül Tolsztojt. Mi mást
keresek? – mondta egy belső hang. Ez Ő – Ő, aki nélkül nincs élet! Az Isten ismerete egy az élettel! Isten!
Élet! Az Istent kereső élet nem Isten nélküli élet!
„Én Istenem, köszönöm ezt Neked!” – sóhajtotta
lelke feltörő zokogásával, két kézzel törölve könnyes
szemét.
Egészen szakított régi életmódjával. Szegénnyé
akart lenni, a legegyszerűbb ruhát öltötte magára és a
szegények pártfogójává vált. Irodalmi műveit folytatta,
de egészen más irányban. Hirdetni kezdte a szeretet és
a békesség után való törekvést. Kimondta, hogy Isten
akarata szerint kell élni és az Úr Jézus hegyi paran
csait, mint követendőket vallotta. Pártfogásba vette a
hitükért üldözött oroszországi hívőket, az úgynevezett dungoborcokat. Erélyesen felszólalt az orosz (keleti) egyház ellen, amiért azután az egyház kiközösítette
őt kebeléből, de ő erre azt felelte, hogy az életének legboldogabb napja. A világ különcnek és kissé hibbantnak tartotta. Az orosz-japán háború idején határozottan és bátran megírta, hogy ez a háború testvérgyilkosság és felszólította a katonákat, hogy ne menjenek a
háborúba. Más ember emiatt igen nagy veszélybe
került volna, de neki nem történt semmi baja. Az igazi
keresztyén tanokból igen sok lényegeset elsajátított és
emberszeretete kétségtelenül őszinte volt, bár a bibliai
igazságokból sokat – úgy látszik még nem értett meg.
Az utóbbi időben sokszor betegeskedett és nagy
gyötrelmére szolgálhatott, hogy akadtak legközelebbi
környezetében is olyanok, akik őt törekvéseiben inkább
gátolták, mint pártolták – írja a Békehírnök. Ez lehetett oka annak, hogy a 82 esztendős agg költő szülő- és
lakóhelyéről való távozásra határozta el magát. Amint
írják, felesége nem helyeselte ama elvét, hogy a jövedelemről, mely műveinek eladásával tekintélyes összeget
tett volna ki, lemondjon, hivatkozván arra, hogy kilenc
gyermeke és több mint húsz unokája van. Pénz és
vagyonbeli dolgok tehát meghasonlást okozhattak a
családban és Tolsztoj november hóban egy éjszaka,
orvosa kíséretében megszökött kastélyából, hogy mes�sze magányba vonuljon. Felültek a vonatra, de útköz2010. január–február
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ben megbetegedett az agg költő és Asztapovó állomáson kénytelen volt leszállani. A vasúti épület egyik szobájában készítettek neki ágyat. Hamarosan hozattak
orvosokat, kik minden lehetőt megtettek, hogy életét
megmentsék, de hiába. Az emberszerető férfiú 1910.
november hó 20-án reggel meghalt. Utolsó szavai ezek
voltak: „Emberek milliói…”
Vajon mit akart ezzel mondani? Nagyon valószínű,
hogy ezt: Emberek milliói nagy nyomorban, nagy
szenvedésben! Úgy látszik, utolsó perceiben is az
emberek szörnyű ínségével foglalkozott szerető szíve.
És ez a szerető, lemondó, résztvevő szív megszűnt
dobogni.
Holttestét visszavitték Jasznaja-Poljanára, ahol
óriási tömeg jelenlétében temették el egész egysze
rűen, minden egyházi szertartás nélkül. Az egyház
ugyan arra igyekezett, hogy Tolsztojt utolsó napjaiban
elveitől visszatérítse, és bűnbánatának kifejezésére
bírja, de ez nem sikerült neki, s így Tolsztoj mint az
egyházból kiközösített (kiátkozott) halt meg, de a
népek ezrei meg őszinte könnyeket hullattak utána.
Voltak gyengéi, mert hiszen minden embernek vannak gyengéi, merev álláspontja, tévedései is, de… de…
szíve szeretni tudott.
A többit majd megtudjuk az örökkévalóságban.
„Emberek milliói…” nyomorban, testi-lelki, szellemi
ínségben! Mit tegyünk értük ma, míg idő és alkalom
van?
Mindent, mindent az emberek millióinak megmentéséért!
Egy kell az emberek millióinak és megszűnik nyomoruk. Nem uralkodó egyház, nem ceremóniák, nem
dogmák, nem szentek, nem képek, nem szobrok,
hanem csak egy… egy… a
Krisztus!
Krisztus a szívbe, aki megtisztítja minden bűnhajlamtól, indulattól és szenvedélytől, békét, boldogságot
teremt benne, bevési az Isten iránti engedelmességet
és megtanítja a szíveket akaratának teljesítésére a szeretet által.

„Mindeddig segítségül volt
nékünk az Úr, legyen hála néki!”

Nagy örömömre szolgált, hogy a karácsony előtti napok
ban kezembe vehettem a sorozatban immár második,
Héthalmi testvér műveiből készült hanglemezt.
Az alábbi sorokban nem a lemez zenei vagy művészi
értékeit szeretném méltatni, bár a zenei szolgálatot vég
zők hasonlóan az első kiadványhoz, e vonatkozásban is
igen nagy talentumról tettek tanúbizonyságot, hanem
felhívni a figyelmet egy, ma már a keresztyén komoly
zene kapcsán alig-alig említésre kerülő „képességről”, a
benne rejlő missziós lehetőségről. Mai, a „zenés”
evangélizáció eszközeként egyre inkább a könnyebb
műfajok kizárólagosságát erősítő korunkban kifejezet
ten jó volt látnom, hogy a megfáradt, elfásult, valamikor
közösségünkhöz tartozók lelkében, a lemez hallgatása
közben megrezdült „valami”. Az ismerős, de ritkább hall
hatóságából eredően mégis újszerűnek ható énekfeldol
gozások, vagy a teljesen ismeretlenként ható művek által
nem csak az evangélium üzenete tolmácsoltatik, hanem
régi, már-már feledett emlékek is feltörnek így késztetve
már zene nélkül is tovább-gondolkozásra a keskeny útról
eltávolodott testvéreket.
De hiba lenne azt gondolnunk, hogy csak a baptista
gyökerekkel rendelkezők körében hordozhatnak misszi
ós üzenetet ezen kiadványok. Szintén saját megtapasz
talásom lehetett, hogy a lemezt munkahelyemen hall
gatva az Istennel és hittel nem sokat törődő munkatár
sak a karácsony előtti időszak megtévesztő rohanásában
megállnak egy, talán ismerős vagy csak valami számukra
ismeretlen nyugalmat sugározó ének „hívásának” enged
ve. Hiszem s remélem, hogy így nem csak egy pillanatnyi
békét leltek egy szeretetre törekvésében is békétlen idő
ben, hanem talán megértettek valamit a karácsony igazi
üzenetéből.
A lelket felemelő hangokat hallgatva Isten iránti hálá
val mondok köszönetet testvéreink szolgálatáért.
Kertész Erika

A JÓ PÁSZTOR Közhasznú Alapítvány • Adószáma: 18696619-1-13
A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány • Adószáma: 19175955-1-13
Mindkét alapítvány jogosult arra, hogy fogadja a befizetett adó 1%-át.
Szeretettel kérjük olvasóinkat, ha támogatni szeretnék valamelyik alapítvány misszióját adójuk 1%-ával, akkor a rendel
kező nyilatkozaton ezt tegyék meg. Itt jegyezzük meg, hogy a Napsugár Gyermekmentő Alapítvány szervezésében
épült újjá a szőkepusztai imaház és létesül a gyermektábor.
A mellékelt csekk fölhasználható mindkét alapítvány támogatására. (A csekk jobb felső sarkán jelezhetjük az adomány
célját!) Ezúton is köszönjük – ahogy azt levélben már megtettük – az adományokat. Kívánjuk, hogy az Úr gazdagon
pótolja vissza mindazok szeretetét, akik nemes áldozatot hoznak nemes célokért.
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CD – Ajánló

Megjelent Héthalmi Páth Károly művei – 2.
Nem kis feladatra vállalkozott a Pesterzsébeti Baptista
Gyülekezet, benne a zenei szolgálattevők csoportja,
vezetői, szólisták, vendégek – és mindazok, akik a 2008as centenáriumi év kapcsán Héthalmi Páth Károly testvérünk műveit korszerű hangfelvételen kívánták megörökíteni. (Az akkori híradások beszámoltak a
CD-felvételről, és az életrajzi ismertető is megjelent e
lap, valamint a Békehírnök hasábjain, erre most külön
nem térek ki). Bár sokan szerették volna, hogy a teljes
Héthalmi-életmű hangfelvétele elkészüljön, és ne csupán egy válogatás jelenjen meg a 100 éves évfordulóra
– ténylegesen bizonyára kevesebben hittek benne, hogy
ez sikerülhet – de nagyon kell akarni.
Az akarat végülis közösségi összefogássá érlelődött,
és immár – a „karácsonyi angyalkák”-nak köszönhetően megjelent, megvásárolható, hozzáférhető magyar
baptista missziótörténetünk egyik különösen szép korszakának zenei összeállítása.
Számomra a jó Istennek egyik ajándéka, hogy olyan
gyülekezetben nőttem fel (Albertirsán), ahol az énekzenei kultúra a közösségi élet meghatározó eleme volt,
ezen belül a Héthalmi énekek pedig szinte „őshonosak”
voltak. Magam is meglepődtem, hogy legtöbb művét
nemcsak hallottam, hanem énekeltem, kísértem, vezényeltem, így ezt az „összkiadást” autentikus forrásból
volt módom megismerni.
Köszönet illeti mindazokat, akik az összkiadáshoz
bármilyen módon hozzájárultak, nevezetesen:
v A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet Énekkara,
Nőikara, Férfikara;
v A Kamarazenekar, a Jó Pásztor Fúvószenekar, a karvezetők – Lovászné Gellén Christa, Baka Sándor,
Csővári Pál és Oláh Miklós;
v A felvételen szárnyaikat most bontogató vagy már
pályán lévő fiatal művészek mind az énekes és hangszeres szólisták és közreműködők teljesítménye
kimagasló, mind a virtuóz zongorajáték, a szép hangszínnel regisztrált orgonajáték, a Héthalmi testvér
szívéhez oly közel álló hegedű, illetve vonós hangszerek tekintetében.

v A kéziratok ill. különböző kiadványok zenei előkészítését részben Jobbágy Bence, a kottagrafikai munkát
Tóth Dalma végezték.
Bizonyára a kedves hallgatónak is lehet itt-ott észrevétele az elhangzó műveket illetően – … ez talán lehetne élénkebb, … az én időmben X. testvér ezt halkabban/
hangosabban kérte, talán egy-két intonációs hozzáfűznivaló is akad. Egyet azonban előre leszögezhetünk: az
énekek hatással vannak ránk. Megszólítanak.
Emlékeztetnek. Kérdést tesznek fel. Útjelző-táblákat
állítanak fel. Erősítenek hitünkben, közösségi összetartozásunkban.
Ma, amikor ezen dallamok határon inneni s túli
magyar közösségünk jó részének nemcsak nosztalgiaként juttatják eszébe fiatal korát, hanem megelevenedik
a döntés, a hitrejutás órája, a küzdelmes, sokszor tragikus történelmi időszakban való helytállás – nos, akkor
főleg elmondhatjuk, hogy van értelme és eredménye a
CD 1. – CD 2. megjelentetésének.
„Emlékezzetek meg elöljáróitokról!” – Tudomásom
szerint a 20. században Európa azon országaiban, ahol
hasonló létszámú baptista közösség élt, nem volt olyan
karakterisztikus, a nemzeti sajátosságokat és a korszak
adta irányzatokat úgy ötvöző baptista zeneszerző,
egyházzenész, mint Héthalmi testvér. (Lehet, hogy teológiai – kántor szakos hallgatóinknak új kutatási témát
is javasolhatnánk ezzel?)
Ha a most kiadott kétkötetes CD arra sarkallja a hallgatókat, gyülekezeteket, énekkarokat, szólistákat, hogy
ünnepeinkre, az evangélizációkra gyakrabban válas�szanak Héthalmi-műveket, nos, akkor mondhatom, az
a (nem kevés) fáradság máris elérte célját – felhívni a
figyelmet elöljáróink ilyetén megbecsülésére is.
S végül (remélve, hogy a „cenzúra” átengedi most ezt
a mondatot) hadd illesse köszönet a fő „projekt-vezetőt”,
Dr. Almási Mihály lelkipásztor testvért, aki személyes
szívügyének tekintette a Héthalmi – összkiadás megjelentetését; aki – több éves amerikai szolgálata során
került szinte napi munkatársi kapcsolatba Héthalmi
testvérrel – fontosnak tartotta, hogy a CD-k elkészüljenek. Köszönet érte, s köszönet mindazoknak, akik meghallgatják, és épülnek belőle.
S a legfőbb köszönet – Istené. SOLI DEO GLORIA!
Tóka Szabolcs

Köszönetnyilvánítás
Január végén postáztuk az adóbevalláshoz
szükséges igazolásokat mindazoknak, akik
azt kérték és adószámukat megadták.
Hálásan köszönünk minden segítséget.

Továbbra is számítunk Kedves Olvasóink
támogatására. Az Úr gazdag áldását kívánjuk a 2010-es esztendőre is.
Testvéri üdvözlettel:
– a szerk. –
2010. január–február
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Kovács Sámuel

Jézus

Te vagy a Pásztor, én a bárány.
Te váltottál meg véred árán.
Amikor még a bűnben éltem,
Az árral küzdve, tehetetlen,

Kedves Gyerekek!
A-tól Z-ig: Rejtvény B betűkkel

A mostani rejtvényben minden vízszintes szó „B” betűvel kezdődik. A beke
retezett kockákban levő betűkből egy új szó rakható ki, és egy foglalkozást
takar. Kinek a foglalkozása volt ez? Mit tudunk arról a személyről?
(Figyelem, a bekeretezett betűkből álló szót nem összeolvasni kell, hanem
összerakni!)
1. Ú tszélen kolduló vak, akit
Jézus meggyógyított
2. A nyelvzavarodás helyszíne
3. Jákób legkisebb fia
4. A gonosztevő, akit Jézus he
lyett szabadon bocsátottak
5. A Sátán másik neve
6. Zsidó varázsló, akiről a Csele
kedetek könyvében olvasunk
7. Ruth férje
8. Az egyik tanítvány
9. Itt voltak fogságban
az izráeliek

A rejtvényt készítette: dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2010. február 28.
Címünk: Jó Pásztor Alapítvány, 1751 Budapest, Pf. 279.
Az előző rejtvény helyes megfejtése: IMMÁNUEL: Velünk az Isten! Jézus
egyik neve.
Helyes megfejtést küldtek be: Pócsi Ágnes (Hajdúszoboszló), Pócsi Dóra
(Hajdúszoboszló) Jámbor Ádám (Debrecen), Jámbor Dominik (Debrecen),
Tömöri Gábor (Hajdúbagos), Asztalos Bogdán (Bp.), Petrik Borisz (Őrbottyán),
Bledea Nikolett (Kétegyháza), Kaszás Ágnes (Gödöllő), Jóföldi Kata (Kaposvár),
Jóföldi Sára (Kaposvár), Nemes Dóra (Kiskőrös), Szentesi Mira (Pécel), Szentesi
Molli (Pécel), Lovász Petra (Bp.), Doboróczki Eszter (Bp.), Baka Flóra (Bp.), Széll
Dalma (Bp.), Surányi Péter (Bp.), Vitéz Bárdos Illés Zoltán (Bp.), Doboróczki
Gábor (Bp.), Buffham Nicolas (Bp.), Lesták Máté (Bp.).
Gratulálunk! Jutalmukat postán küldtük el.

Kezed már akkor nyúlt énfelém.
Szelíd szavadat hallottam én:
„Gyermek, jöjj hozzám, légy az enyém!”
Azóta hányszor tapasztalom,
Hogy Te vagy az én hű Pásztorom.
Adsz jó mezőt, tisztát, éltetőt.
Ott gyűjtök szívembe új erőt.
Élet-vizet is Te adsz csupán,
Mely mint patak a hegy oldalán
Ömlik a lelkembe szaporán.
És ki tudja, hányszor jött az idegen
Kinek szavát én nem követem.
Te adtál erőt, hogy ellentmondjak
A szépen hízelgő csábítónak
Vagy ha megsebzett és fájt nagyon
– Mert megesett, bár ezt fájlalom –,
Te vigasztaltál meg, Pásztorom.
Te vagy a Pásztor, én a bárány.
Szép szavaddal szólj ma is hozzám.
Biztass, dorgálj és ints, hogyha kell,
S vezess a mennybe hű kezeddel.
Te légy ott is Pásztor, én meg bárány,
S az égi világnak gyönyörű boltján
Ragyogjon felettem a békeszivárvány.

A JÓ PÁSZTOR megtalálható az interneten is:
www. jopasztor.baptist.hu
10

T

2010. január–február

Új Héthalmi CD

Az elmúlt év karácsonyára jelent meg Dr. Héthalmi Páth
Károly zeneszerző művész-tanár születésének 100. évfordulója alkalmából a „Maradj velem!” című CD és DVD.
Kiváló művészek, zenészek, énekesek fogtak össze
Pesterzsébeten. A 26 Héthalmi mű igazi zenei élményt és
hitbeli megerősödést jelentett mindazoknak, akik részt
vettek a bemutatón, vagy megvásárolták a fölvételeket.
(Még néhány példány kapható!)
Az új CD és DVD címe: „A világ Üdvözítője”. Igazán
értékes ajándék lehet minden evangéliumi zenét kedvelő
testvérnek, rokonnak, barátnak.
Néhány cím: A világ Üdvözítője (orgonaszóló), Már
megjött szép fényességgel… (hegedűszóló, zongora),
Fenyőág – „Csillagvilágos téli este van…” (tenorszóló, zongora), Ragyogj, Te fényes csillag… (női kar), Hálaadó zsoltár
(kórus, orgona), Mi hozzád von…, Isten nagy szerelme…
(kórus), Boldogság szép hazája…, Ó, mily dicső lesz az a

nap…, Ó, én Uram…, (baritonszóló, zongora), Fohász
(kórus, zenekar, tenorszóló), Halld, csak halld…, Még egy
éneket… (férfikar), Nem arany és nem ezüst…, Igaz leszek…
(baritonszóló, zenekar), Minden szerinted legyen, Uram…
(zongoraszóló), Kármel hegyén kél a nap… (fúvósok) és
még néhány remek zenekari darab.
A CD kapható a gyülekezet és a Jó Pásztor könyv
terjesztésében, valamint a Baptista Könyvesboltban.
Ára: 2300 Ft.

Néhány világhírű zenész, pedagógus Héthalmi tanárai közül

Ádám Jenő

Kodály Zoltá

n

Bárdos Lajos

A Héthalmi zenemű üzlet reklámtáblája

Weiner Leó

Forrai Miklós

Az általa alapított szaklap
1938. karácsonyi száma

2010. január–február
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Olvasóink írják
Kedves Mihály Testvérem, és Családod!
Először is a jó Istentől gazdagon megáldott, boldog,
békés és jó egészségnek örvendő új esztendőt kívánok
magam és családom nevében. Hamarabb akartam már
jelentkezni, de amint tudod is, az elmúlt négy hónapban a jó Isten váratlanul egy súlyos betegségen, és azzal
kapcsolatban sok megpróbáltatáson, de ugyanakkor
sok csodán is vitt keresztül, családommal együtt.
Ezúton próbálom röviden pótolni mulasztásomat.
Eljutott hozzánk annak a híre, hogy imádkoztatok
értem. Most szeretném megköszönni neked és a pesterzsébeti gyülekezetnek az értem/értünk mondott
imádságokat. Örömmel, és a jó Isten iránti hálával
mondhatom, hogy sokak imádságával együtt, a ti hitből fakadó imáitok is meghallgattattak. A jó Isten meggyógyított.
Az elmúlt hónapokban csodák sorozatán keresztül
vezetett a gyógyuláshoz. Jóllehet a csodák eredménye a
gyógyulásom volt, de mindegyik elsősorban azért és
úgy történt, hogy azokban az Áldott Orvos így is
„kinyilvánítsa” az Atya dicsőségét (l. a kánai menyegzőt). Mindezért elsősorban Őneki vagyok hálás. Nektek
a felemelt, imádkozó kezeket és lelkületet köszönöm.
Hálás vagyok a jó Istennek azért, hogy visszamehettem az egyetemre, munkahelyemre, és újra dolgozhatom. Valamint azért, hogy folytathatom a szolgálatokat
a gyülekezetben is. Az a mondat, hogy SOLI DEO
GLORIA! a szívem mélyéből tör fel.
Ezúton köszönöm, feleségem nevében is, neked, a
Laczkovszki családnak és a gyülekezetnek a múlt év
júliusában mind a gyülekezetben, mind a Szőkepusztán
tett látogatásunk során megtapasztalt vendéglátást. A
jó Isten áldja meg szolgálataidat, a gyülekezetet, és
kedves családodat ebben az új évben is.
Emese és fiúnk nevében is szeretettel és testvéri
köszöntéssel,
Szenohradszki János
(USA, Kalifornia)

A kis Pécs-Hird-i gyülekezetünkben két éve azon dolgo
zom, hogy egy kis könyvtárat létrehozzunk, melyet sze
retnénk a település részére is nyitottá tenni. Eddig sike
rült már adakozásból kétszáz könyvet összegyűjteni.
Főként a keresztyén témájú, evangéliumi kiadványokat
és szépirodalmat gyűjtjük. Február 2-án lesz gyülekeze
tünk fennállásának 18-ik évfordulója. Kérésem az, hogy
ha testvéreink is meg tudnának ajándékozni bennünket a
Jó Pásztor Kiadó által kiadott könyvekkel és hanganya
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gokkal és azokat dedikálva megkaphatnánk kis gyüleke
zetünk részére, hálásan megköszönnénk. Segítségüket
előre is köszönöm. 			
Zóka Benjámin
A Pécs-Hird-i gyülekezet kérését támogatjuk, ezért a Jó
Pásztor Alapítvány kiadványaiból küldünk a gyülekezeti
könyvtár részére. Aki szívesen bővítené ezt a gyülekezeti
könyvtárat, a következő címre küldheti az evangéliumi
könyveket: Zóka Benjámin, 7693 Pécs-Hird, Zengő u. 50.
Köszönjük a Jó Pásztor újság szép cikkeit, a honi és külföldi
testvéreink életrajzát, a szép karácsonyi éneket, költemé
nyeket, rejtvényeket. Külön örömöm, hogy 12 éves unokám
órákig lapozza a Bibliát a keresztrejtvény és a kvíz kérdések
megoldásáért. … Hálás vagyok ez utóbbiért (is) a lapnak, de
legjobban az ÚR Jézusnak.
(GA, Bp)
Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy hosszú idő
óta kapom a Jó Pásztor lapot. Sok régen ismert, áldott
életű előd élettörténete melengeti, erősítgeti fáradozó
földi létemet és szívemet, melyeket az Úr Jézustól kaptak
ők is, és annak idején nekem is juttattak belőle. Áldja
meg az Úr a szerkesztőség valamennyi munkatársát, és
vezetőjüket is. (Az Úr kegyelméből karácsony első napján a 90. évembe léptem…)
(WIL, Szlovákia)

…Mindig nagy örömmel olvassuk a lapban „A szolgálat
útján” c. rovatot, … a kedves Vass Ferenc bácsi életútjá
ról. Nagyon sok szép emlékünk van róluk, mert kedves
feleségével eljártak hozzánk szolgálni a gyülekezetbe
évtizedeken keresztül. Tőle hallottunk arról, hogy Monte
Carlóból evangéliumi rádióadások vannak… azóta is
hallgatjuk az evangéliumi adásokat.
Amikor Vass bácsi jött hozzánk, minden alkalommal
megtanított egy új éneket. Ezekre még most is úgy emlé
kezünk, hogy ezt ő tanította. Örömmel hallgattuk az ige
hirdetéseit, mindig lenyűgözően prédikált. Egyszer
elmondta, hogyan nyert felvételt a teológiára. Mivel ez
most kimaradt a megemlékezésből, leírom, ahogy ő
mondta.
„Egyszerre 34 lélek merítkezett be Vásárosnaménynál
a Kraszna folyóban. Erre az alkalomra id. Udvarnoki
Andrást, a teológiai szeminárium akkori igazgatóját hívta
meg Czine Ferenc prédikátor. Lényegében annak a nap
nak a reggelén dőlt el az én szemináriumi fölvételem.
Együtt volt a körzet. Örültem a sok hívő fiatalnak. Czine
Ferenc prédikátor odaszólított magához és arra kért,
hogy négy-öt barátkozó idős néni otthon maradt
Ugornyán, menjek el hozzájuk a délelőtti igeszolgálatra.
Kb. 9 km-re van.
Elszomorodtam. Én mindig úton vagyok – gondoltam –
és most is el kell menjek az ifjúság közül. Nem szóltam,

de láthatta az arcomon, hogy nem tetszik. Azt mondta:
„Nem muszáj elmenni.” „Elmegyek!” – mondtam. A cipő
met levetve futottam oda és vissza. A közös ebédre, ahol
pár száz személyre terítettek, már megérkeztem, és jelent
keztem Czine testvérnél. Az asztalfőnél ült az igazgató, a
prédikátor és a körzet munkásai, elöljárók. Jelentettem
Cizne testvérnek, hogy a szolgálatot elvégezetem, és hoz
tam Ugornyáról a testvéri köszöntést. Czine testvér bemu
tatott az igazgatónak, kb. így: „Ő az a fiatal testvér, akit ma
elküldtem…” Ekkor Udvarnoki bácsi azt mondta nekem:
„Fiam, fel vagy véve a teológiára, ez volt a felvételi vizsga.”
Én nagyon meglepődtem, de örültem annak, hogy végül
is zúgolódás nélkül engedelmes tudtam lenni. Ekkor lát
tam, hogy milyen fontos, hogy aki a szolgálatra készül,
tudjon készséges, alázatos szolgája lenni az Úrnak, mert
csak úgy ad áldást az életére.” (A decemberi számban közzétett fényképen rajta van az én nagybátyám is, aki akkor
szintén a teológián volt hallgató.)
(B.E., Komárno)
A kvíz kérdések most nagyon nehezek voltak. Fél mondatból nehéz kiindulni. Akinek nincs számítógépe,
konkordancia, stb., annak rendkívül nehéz megkeresni
a helyes választ. Ilyenkor nem lehetne annyi könnyítést
adni esetleg, hogy a bibliai könyvet megjelölnék?
(Gy. I.)

Meghívó

„A világ Üdvözítője”
című új Héthalmi CD-bemutató hangversenyre
a Pesterzsébeti Baptista Imaházban
(Budapest, XX. ker. Ady E. u. 58.)

március első vasárnapján,
március 7-én, délután 5 órakor kerül sor.
Ezen a tavaszt idéző hangversenyen
neves baptista művészek közreműködésével
szólalnak meg azok az örökszép melódiák, amelyek
dr. Héthalmi Páth Károly zeneszerző és karnagy
testvérünk munkásságának „második felét” jelentik.
Az első CD és DVD a szerző születésének 100. évfordulóján jelent meg gyülekezetünk kiadásában
„Maradj velem!” címmel. A két CD közel az egész
Héthalmi zenei hagyatékot tartalmazza.

Hálás köszönet dr. Sajben Klára rejtvényszerkesztő test
vérnőnek, hogy megint jól megdolgoztatta emlékezőké
pességünket, és újból sokat tanulhattunk, miközben for
gattuk a Bibliát, keresve a helyes válaszokat.
(R. B.)

Karácsonyi öröm

Az egész hangversenyt fölvesszük
és DVD-n kiadjuk.
Természetesen a CD-k és a „Maradj Velem!”
című DVD megvásárolható a helyszínen is.
Szeretettel várjuk a jó evangéliumi zenét
és örök érvényű igazságokat megfogalmazó
énekeket szerető és értő testvériséget.
– am –
Karácsony a szeretet ünnepe, de
nem általában, hanem konkrétan:
Isten szeretetét ünnepeljük, aki
Egyetlenét küldte le értünk a földre. Egymás iránti szeretetünk és
minden igazi szeretet Istenből táplálkozik, aki maga a Szeretet. Az
ajándékozás valamiképpen erről
szól. Mindenki szeret ajándékot
kapni, de leginkább a gyerekek.
Ezen a képen a karácsonyfa alá
gyülekező gyerekek egy csoportját
látjuk a pesterzsébeti imaházban,
amint ajándékaikat igyekeznek
átvenni. Összesen több mint százan voltak! Bárcsak megmaradna
karácsonyi örömünk – legalább
részben – az év minden napján!
(Fotó: Lovász Gyula)
2010. január–február
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Pályázati
eredményhirdetés
Az „Ünnepek ovisokkal”
ének és versíró pályázat kapcsán
Örülünk annak, hogy a pályá
zatra számos vers és ének érke
zett. Az énekek közül legutóbbi
számunkban közöltünk is egyet
Vígh Dániel testvér szövegével.

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!

Ének kategória:
I. helyezett: Koszorús Attila –
Budapest
II. helyezett: Győri Gábor és
társai – Budapest
III. helyezett: Baka Dénes és
társai – Budapest
Jutalomban részesült még:
Máté Noémi, Széll László,
Császár Levente és Laura, Baka
László, Tóth Sára, Tóth Eszter,
Somogyi Ádám, Viktori Dávid
Vers kategória
I. helyezett:
Háló Gyula– Budapest
II. helyezett:
Szőczi János– Budapest
III. helyezett:
Sáfri János – Pécel

Az Amerikai Magyar Baptista Teológiai Szeminárium hallgatói és tanárai az első tanév
(1982/83) megnyitó ünnepén, Rama – Ontario, (balról az ülő sorban harmadik Héthalmi testvér)
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Jutalomban részesült még:
Trimfa Hanna, Kiss Jonathán
(Sepsiszentgyörgy), Bergman
Béláné (Domoszló), Vigh Dániel
(Ócsa), Pesterzsébeti ifjúságból:
Széll László, Cseke Nóra, Lovász
Debóra, Máté Daniella, Széll
Dávid, Császár Levente és Laura

Kérdések Dávid történetéből

A megfejtés mellett az igehely megjelölését is kérjük, ahol a helyes válasz
megtalálható.
1. Hol nőtt fel Dávid?
a. Hebron
b. Ciklág
c. Betlehem
d. Samária
2.	Mi történt Dávid és Betsabé első fiával?
a.	Fellázadt Dávid ellen, és harcban
meghalt
b.	Gyermekként meghalt
c. Idegen földre költözött
d.	Ő lett Dávid utódja a trónon
3.	Mi történt a legyőzött Rabbá város
népével?
a.	Lemészárolták a város apraját,
nagyját
b.	Egy tálentum aranyért eladták
őket napkeleti kereskedőknek
rabszolgaként
c.	Kovácsműhelyekben dolgoztat
ták őket Izráelben
d.	A téglaégető kemencéknél dol
goztatták őket
4.	Milyen fegyvert vett magához Dávid
a nóbi szentélyben?
a. Korábbi parittyáját
b. Góliát kardját
c. Egy damaszkuszi kardot
d. egyiptomi íjat
5.	Hol rejtette el Dávid a családját, amikor Saul elől bújdosott?
a. Moáb királyánál
b.	Egy sziklabarlangban Micpában
c. Ákis királynál
d. Nób szentélyében
6. M
 ilyen körülmények között vágta
le Dávid Saul köpenyének egy
darabját?
a.	Saul éppen aludt, és Dávid a
közelébe osont
b. Saul és Dávid párharcot vívott
c. Saul éppen szükségét végezte
d.	Dávid Saul előtt a földre borult,
és közben levákott egy darabkát
a köpenye sarkából

7. H
 ány napon keresztül csúfolta Izráelt
Góliát?
a. 3
b. 7
c. 14
d. 40
8.	Hogyan menekült el Dávid Saul elől
Mikál segítségével?
a.	Kecskeszőrt terített magára, és
elvegyült a kecskenyájban, ami
kor kihajtották legelni őket
b.	Mikál leeresztette az ablakon át
c.	Mikál a házibálványokkal együtt
egy faládába csomagolta, és így
vitette ki a városból
d.	Ez egy beugratós kérdés, Mikál
nem segített a szökésben,
hanem elárulta Dávidot
9. H
 ány éves korában kezdett uralkodni Dávid?
a. 30
b. 43
c. 40
d. 18
10. Milyen körülmények között ért
hozzá Uzzá a Szövetség Ládájához?
a.	Szent táncot járt és elveszítette
az egyensúlyát
b.	Kíváncsiságból megérintette
c.	A ládát szállító ökrök megbotlot
tak, és ő az Isten ládájához
kapott
d.	A ládát kísérő papok egyike
lökte meg, véletlenül
11. M
 inek tettette magát Dávid Ákis
király udvarában, hogy mentse
magát?
a.	Izráel legerősebb, legyőzhetet
len, harcosának, akitől mindenki
retteg
b. Egyiptomi kereskedőnek
c. Leprásnak
d. Eszelősnek
12. Miért jelent meg a tekóai asszony
Dávid előtt?

a.	Alamizsnát kért, mert családja
férfi tagjai meghaltak
b.	Dávidot és Absolont akarta ösz
szebékíteni Jóáb terve alapján
c.	Jósolt Dávidnak
d.	Kétszáz fügekenyeret vitt neki
ajándékba
A kérdéseket összeállította: dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2010. február 28.
Az előző feladvány helyes megfejtése:
1. A jeruzsálemi templom leírásánál említi a
Biblia (1Kir 6:8), 2. Józsuénak mondta az
angyal (Józs 5:15), 3. Az ehető rovarok közé
sorolja (3Móz 11:22), 4. Dánról mondta ezt
Jákób, amikor megáldotta (1Móz 47:16), 5.
Illés próféta, amikor az esőt várta (1Kir 18:42),
6. Jósiás fiáról, Júda királyáról mondja az Úr
(Jer 22:14), 7. Adónibezekről jegyzik fel ezt,
hogy ő ugyanígy bánt el ellenségeivel, és
most az izráeliták tették ezt vele (Bír 1:6), 8.
Gibea lakosaiból soroztak be 700 válogatott
balkezest (Bír 20:16), 9. Debóra éneke – feje
delmi csészében nyújtott tejszínt (Bír 5:25),
10. Minden áldozatot sóval kellett bemutat
ni (3Móz 2:13), 11. Náhás mondta ezt Jábés
polgárainak (1Sám 11:2), 12. Józsué találko
zott vele (Józs 5:14), 13. Ezékiel (Ez 4:12), 14.
Sedékiásról szóló prófécia (Jer 32:4), 15.
Amikor arról ír, hogy mi lesz ha valaki nem
engedelmeskedik az Úrnak (5Móz 28:28), 16.
Alexandriai hajó, ami Máltán telelt, és amivel
Pál Rómába ment (Csel 28:11)
A megfejtést beküldte: Mészáros Lajos
(Bp.), és további 54-en, akik a keresztrejt
vénnyel együtt küldték be megfejtésüket.
(Lásd a keresztrejtvényt megfejtők névsorá
ban a csillaggal jelölt neveket.)
Gratulálunk!
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raktárainak felügyelője volt 62. Saul király atyja 63.
Géz betűi keverve 64. A szabadba 67. Féglig zene!
68. Duplázva: fertőző afrikai légyfajta 69. Rúben
törzséből való férfi, aki Dátánnal együtt fellázadt
Mózes ellen

Beküldendő az igevers és az igehely
Beküldési határidő: 2010. február 28.
A rejtvényt készítette: dr. Sajben Klára
Az előzőrejtvény helyes megfejtése:
Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az
ördög munkáit lerontsa. (1Jn 3:8).

KERESZTREJTVÉNY

Az igevers és a nevek az új fordítás szerint kerültek a rejtvénybe. Az ettől való eltérést külön
jelezzük. Megfejtendő az igevers és az igehely.
Vízszintes:
1. Naámán történetéből ismert folyó (Kár.ford.) 6.
A megfejtendő igevers ötödik része 13. Az
egyik izráeli törzs 15. Lévita, aki Nehémiással
együtt megpecsételte a szövetséget 16. Salamon
egyik helytartójának, Gébernek az atyja 17. Menő
egynemű betűi 18. A jeruzsálemi gyülekezet hét
diakónusának egyike 19. Féltető! 20.
Részvénytársaság 21. Hol betűi keverve 22. Jerikó
után ezt a várost foglalta el Józsué és serege (Kár.
ford.) 23. Kampó része! 24. Szív vizsgálata 25. Fluor
és arany vegyjele 26. Egy ütőhangszer hangját 29.
Lány betűi keverve 30. A sémita nyelvekben az
Isten általános neve 31. Dorkás(z) másik neve 32.
Női név – ford. 33. Régi mértékegység, kb. 1,75 dkg
35. Kezdődő dér! 36. Az Isten leggyakoribb héber
neve 38. Ádám unokája 40. Reped – ford. 42.
Királynőjéről híres bibliai hely 44. A 12 kém egyike
– ford. 46. Alfa páratlan betűi 48. Futballban szabálytalanság – ford. 49. Dávid felesége, aki gyermektelen maradt – a második magánhangzón
ékezethiány 51. Templomszolga, akinek leszármazottai hazatértek a babiloni fogságból (Ezsd. 2) –
ford. 53. Tetejére 54. Otthon angolul – ford. 55. Az
Egyiptomból kivonuló izráeliták egyik táborhelye a
pusztában 56. Arab fejfedő 57. Var – ford. 58.
Német igen 59. Spanyol és német autójel 60. Dávid
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egyik leszármazottja – ford. (1Krón 3) 61. Személyes
névmás 62. Azt az embert, aki Dátánnal együtt fellázadt (Kár.ford.) 64. Készpénz 65. Fordított
kaminonos jel 66. Római ezredes, aki megmentette
Pált a fanatikusok kezéből 68. Kis kerek kenyér 70.
EKO 71. A megfejtendő igevers második része
Függőleges:
1. A megfejtendő igevers első része 2. Az egyik
tanítvány 3. Meghalt, mert idegen tüzet vitt az Úr
elé 4. Nitrogén és urán 5. Sém egyik leszármazottja
(1Móz 10) 6. Anyja neve 7. A megfejtendő igevers harmadik része 8. ... – Lehi, itt vert le
Sámson ezer filiszteust egy szamárállkapoccsal
(Kár. ford, fonetikusan) 9. Ézsau másik neve 10.
Elemen! 11. Hősi egynemű betűi 12. Helység,
ameddig az izráeliek a megvert filiszteusokat
üldözték Sámuel idejében 14. József e város papjának leányát vette feleségül 18. A megfejtendő
igevers negyedik része 22. Ezékiás király anyja
24. Barjézus, a varázsló másik neve 27. Ruth és Boáz
fia 28. K-val az elején: Kínában élő, védett állat 29.
Nitrogén, kálium, jód, kén 32. Feltételes szócska –
ford. 34. Falánk 37. Simeon egyik fia 39. Ábrahám
fia második feleségétől, Ketúrától 41. Gazlik a közepe! 43. Asszony, aki Agrippával élt, Pál beszélt előttük is 45. Étel egynemű betűi 47. Macedóniai város,
Pál egyik levelének címzettje 50. Híres izráeli városba való – ford. (sok történet kapcsolódik a városhoz, pl. az első hely Kánaánban, ahová Ábrahám
eljutott) 52. Egyforma betűk 55. A római hadistené
56. Házibálvány– ford. (Kár.ford.) 58. Dávid olaj

Helyes megfejtést küldtek be: Varga Lajosné* (Isaszeg),
Kovács Bálint* (Újkígyós), Jobbágy Csongor* (Bp), Mihály
Sándor* (Szada), Jámbor Ferencné* (Debrecen), Gáll Lajos*
(Debrecen), Czap Elekné* (Debrecen), Tóth Lajosné* (Debrecen),
Serestyén Gyula* (Debrecen), Lisztes András* (Albertirsa), Bathó
Pál* (Dunaharaszti), Lőrik Jánosné* (Bp), Polányi Károlyné* (Bp),
Dan Imre* (Komló), Dobner Béláné* (Bp), Surányi Pál Istvánné *
(Dunaharaszti), Grósz Györgyné* (Kétegyháza), Farkas János*
(Kiskőrös), Tóth Antalné* (Hajdúböszörmény), Polányi István*
(Bp), Martonné Szlepák Margit* (Tahi), Asztalos Bogdán* (Bp),
Tóthné Szűcs Csilla* (Békés), Nuszbaum Ferencné * (Gödöllő),
Horváth Béláné* (Szada), Györki Árpádné* (Szada), Tulkán
Péterné* (Kétyegyháza), Láng Lajosné* (Eger), Döme Károlyné*
(Zirc), Barna Rezsőné* (Pécel), Dan János* (Békés), Bató Tiborné*
(Ócsa), Gyaraki Lászlóné* (Békés), Káldi Éva* (Bp), Kustán
Jánosné* (Dunaújváros), Barta Gyuláné* (Mezőkövesd), Petrik
Istánné* (Tard), Nagy Sándorné* (Berettyóújfalu), Sóvágó Antal*
(Hajdúböszörmény), Kovács Sándorné* (Miske), Lázi Tóth
Julianna* (Bp), Kalmár Lídia* (Kiskőrös), Rózsa Tiborné*
(Kiskőrös), Bócsa Sára* (Dunújváros), Gyaraki Mihályné* (Békés),
Petrik Ádámné* (Őrbottyán), Bolemányi Jánosné* (Kiskőrös),
Kerekes Béláné* (Mágocs), Kovács Imréné* (Ráckeresztúr), Zóka
Benjámin* (Pécs-Hird), Ádám Lászlóné* (Sajószentpéter), Vári
Tímea* (Kiskőrös), Pásztor Józsefné* (Miskolc), Dr. Varga
Lászlóné* (Pécel), Szűcs Gábor (Bp), Köves Gáborné (Gyál), Pócsi
Lajosné (Hajdúszoboszló), Gerzsenyi Sándorné (Pécs), Bárány
Bertalanné (Őrhalom), Forrás Ferenc (Bp), Körömi Károly (Monor),
Török Sándor (Debrecen), Ilyésné Katona Ibolya (Pécel),Fodor
Ferencné (Körösladány), Krizsanyik Józsefné (Nógrádmegyer),
Szabó László (Újkígyós), Vincze Jolán (Domoszló), Spangenberger
Rudolf (Komló), Barabás Hajnalka (Tuzsér), Szabó Sándor
(Veresegyház), Juhász János (Kiskunhalas), Gulyás Ernő és Anna
(Bp), Moravszkiné Somogyi Judit (Bp), Radványi József
(Sajóecseg), Marton András (Bp), Vajda Jánosné (Orgovány),
Lisztes Józsefné (Berettyóújfalu), Vezsenyiné Ács Magdolna
(Pécel), Kovács Lászlóné (Mezőtúr), Bárdos Ferenc (Arló), Landech
Imréné (Komló), Bóta Imréné (Szomolya), Harsányi László (Bp),
Feik Jánosné (Pécs-Somogy), Dr. Maczkó Márton (Miskolc),
Kamenszki Józsefné (Pécel), Joó Attila (Budakeszi), Tassi Lászlóné
(Dömsöd), Neuheiser Jánosné (Borjád), Trenka Józsefné
(Nógrádmegyer), Kissné Ady Anna (Békés), Schmal Henrikné
(Balatonszemes), Dr. Nagy Imre (Kosd), Hégely Ferenc
(Dunaharaszti), Bathó Erzsébet (Komárno), Sándor Mária (Bp),
Papp József (Szomolya), Nagy Mihályné (Baja), Horváth Jánosné
(Fadd), Mészáros Lajos (Bp), Gaál Miklósné (Tard), Andrásik
Andrásné (Felsőpetény)
Könyvjutalomban részesült: Gerzsenyi Sándorné (Pécs),
Horváth Béláné (Szada), Polányi István (Bp), Döme Károlyné (Zirc),
Joó Attila (Budakeszi)
Gratulálunk! Jutalmukat postán küldtük el.
Az alábbiakban azok névsorát közöljük, akik a novemberi
előrehozott lapzárta miatt, késve, de még határidőn belül
küldték meg a múlt évi októberi megfejtést: Lisztes Tibor*
(Berettyóújfalu), Bozsóky Ferencné* (Székesfehérvár), Kissné
Kovács Valéria* (Hajdúböszörmény), Bathó Pál (Dunaharaszti),
Csercsa Sándor (Cigánd), Sándor Mária (Bp).

