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Az adakozó Isten
A keresztyén dogmatika (hittan) a
Biblia alapján két nagy csokorba gyűjti
Isten tulajdonságait. Az egyikbe az
úgynevezett érzékelhetetlen tulajdonságok kerülnek, mint pl. hogy örökkévaló, végtelen, mindenható stb., a
másikba az érzékelhetők, pl. hogy
gondviselő, szerető, stb. Nyilván idesorolható a fenti címben szereplő
tulajdonság, hogy tudniillik Isten ada
kozó. Persze ez így – expressis verbis
– nem fordul elő a Bibliában, azonban
ha jól belegondolunk és a szinonimákat is figyelembe vesszük, bizony megállapíthatjuk, hogy ez a Szentírás
egyik legfontosabb tanítása. Isten adakozó, adományozó ajándékozó, törődő. Átenged nekünk dolgokat, „fizet”
nekünk, értékeket „juttat”, „nyújt”.
Mindez abból következik, hogy szeret.
Valójában „Minden jó adomány és
minden tökéletes ajándék felülről való
és a világosságok Atyjától száll alá,
akiben nincs változás vagy változásnak árnyéka.” (Jak 1,17)
Isten „adakozása” legelső teremtő
tevékenységétől kezdve folyamatos.
Életet adományozott Ádámnak, aztán
társat, Évát. Nekik adta a növény- és
állatvilágot (1Móz 1,26,29). Nekik
„ültette” az Éden kertjét…

Ha egy kis fölfedezésre indulunk az
isteni adományok nyomán, tov ább
gazdagodik a kép. Nóé családjával
Isten megadja az újrakezdés lehetőségét az emberiségnek. Ígéreteket ad,
amelyeket be is tart. A nemzeteknek
országot épp úgy, mint Izráelnek.
Juhokat, barmokat, gazdagságot.
Szabadulást, csodás gondviselést.
Vezetőket, Mózest, Józsuét, bírákat,
királyokat, prófétákat.
És persze eközben sokszor büntetést, de ez is szeretetének megnyilvánulása („azt bünteti, kit szeret”).
Mindezek fölött pedig újra és újra
kegyelmet.
És adott Messiást, aki betlehemi
gyermekként érkezett, akinek születését – bár nem kérte – minden évben
ünnepeljük. Akkor az Isten önmagát
adta, a legtöbbet, amit adhatott amolyan utolsó és egyetlen megoldásként
bűneink miatt. És adta a mi Urunk
Jézus Krisztusban az új életet, a megváltást, az üdvösséget legtávlatosabban, de már most a békességet. Az
övét, „nem úgy, ahogy a világ adja”. A
leggazdagabb ajándéksor! (Hol vannak
ettől a mi ajándékaink?!)
Isten nem szószátyár. Inkább cselekszik, mint beszél. Mózesnek 10

pancsot adott át a hegyen. Csak tízet.
Az Úr Jézus ezt kettőre szűkítette, de
akár azt is mondhatnánk, hogy valójában csak egyre: Szeress! Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta azért, hogy akárki hisz
benne, ne vesszen el, hanem legyen
örök élete, üdvössége (Jn 3,16). Nem
dogmákban, tanokban kell hinnünk,
hanem Benne.
Igen, Isten kegyelmi ajándéka
(kariszmája) Jézus Krisztus által az
örök élet (Róm 6,23). Más kariszmák
is vannak persze, nem is kevés, de ez a
„csúcskariszma” a legnagyobb ajándék, a kimondhatatlan ajándék, az
adakozó Isten teljes szeretetének
kiáradása. Üdvözítő kegyelem, amely
minden embernek megjelent. Tanító
kegyelem, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk e
jelenvaló világban … és eközben várjuk a mi Megváltó Urunk Jézus dicsőséges megjelenését.
Karácsony minderről szól. Nem
fenyőünnep, nem jézuskás gyereknap,
hanem a Békesség Fejedelmének, a mi
Urunk Jézusnak a születésnapja.
Méltó módon csak iránta végtelen
hálával, és mindenki iránt tőlünk telhető, önfeláldozó, adakozó szeretettel
ünnepelhetjük. Legyen ilyen az idei
karácsonyunk!
Dr. Almási Mihály

Jó Pásztor
A SZERKESZTŐ ROVATA

10 éves a Jó Pásztor
2004. június 1-én jelent meg a Jó Pásztor első száma.
Ebben az évben betöltöttük a 10. „életévünket”. Még
„csak tizenévesek” se vagyunk, csak éppen tízesztendősök, manapság azonban amikor egyik-másik egyházi vagy nem egyházi lap, folyóirat, magazin olykor
néhány hónapig, esetleg néhány évig képes fönnmaradni, a tíz év se semmi. Különösen nem, ha tudjuk,
hogy soha nem volt előfizetési díj, a lapnak nem volt
ára, és mindenkinek ingyen küldtük meg, aki kérte.
A „Jó Pásztor”-t az égi jó Pásztor, a mi Urunk finanszírozta – az első perctől a mai napig – áldozatkész
adakozó testvérek közbeiktatásával. Többször megírtam, hogy soha nem kértünk és kaptunk például
állami támogatást, soha nem pályáztunk, (ami
manapság nagy divat), hanem egyszerűen imádkoztunk azért, hogy ha az Úr jónak látja, rendelje ki a lap
előállítási, postázási és egyéb költségeit. Eddig mindig kirendelte.
Lapozgatva a két kötetbe összegyűjtött „Jó Pász
tor”-t, meg-megállva egy-egy cikknél, bizonyságtételnél, beszámolónál, nagy hálával gondolunk vissza az
elmúlt tíz évre.
Alapkoncepciónk nem változott: amíg az Úr kirendeli a megjelenéshez szükséges anyagiakat, addig lesz
újság. Az alapítványnál senki semmiféle juttatásban,
bérezésben nem részesül, mindenki önzetlenül és lelkesen ír, szerkeszt, zenét szerez, lektorál, korrektúrázik, csomagol, expediál…
A következő szám már 2015 januárjában jelenik
meg. Most van hát itt az ideje, hogy az egész szerkesztőség, munkatárs nevében áldott, békés boldog új évet
kívánjak minden kedves olvasónknak, támogatónknak, megköszönve az elmúlt tíz esztendőben felénk
irányuló áldozatkész szeretetet, adományaikat, azt,

A Jó Pásztor színesben
Szeretettel ajánljunk kedves Olvasóinknak, hogy újságunkat – ha nem őrzik meg – adják tovább ismerőseiknek. Azt is, hogy nézzék meg a lapot az Interneten,
hisz ott a képek színesben láthatók. Szeretnénk, ha
minél többen olvasnák a Jó Pásztort, de nem tudunk
annyi példányt nyomtatni, amennyire érdeklődés
lenne, viszont az internetes elérhetőség mindenki
számára adott, nincs „példányszám korlát”.

Elérhetőségünk változatlan:

www.jopasztor.baptist.hu
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hogy eszközök voltak az Úr kezében, akié legyen minden dicsőség és hálaadás!
Reménységgel tekintünk a jövőbe. Kérjük továbbra
is imádkozzanak munkánkért, és ha tehetik, támogassák azt.

Imaház és gyermektábor
Előző számunkban már megírtuk, hogy a szőkepusztai
imaház teljes felújítása megtörtént. Ha az Úr a bontásra ítélt gyönyörű kápolnát a legnehezebb ötvenes években is megőrizte egyetlen épületként a pusztában, és
romjaiból sikerült újjáépítenünk, nem akarjuk elhanyagolni az időnként elodázhatatlan rekonstrukciót.
A gyermektáborban a téliesítés megtörtént. Ott
tavasszal lesznek nagyobb munkák, éppúgy, mint a konferencia helyszínén. A 6-8 évvel ezelőtt telepített fák
(dió, szelídgesztenye, platán, kőris, hárs, stb.) már jókora
árnyékot adtak a nyáron, gyönyörűen fejlődnek…

Jó Pásztor Alapítvány kiadványai
A Jó Pásztor Alapítvány az elmúlt tíz évben számos
könyvet, CD-t, és DVD-t adott ki. Ezekről egy listát
közlünk. A gyermektáborról készített DVD-k vagy a
Héthalmi CD-k DVD-k ismertek kedves olvasóink
előtt, ha azonban értékes ajándékot szeretnének adni
karácsonyra, érdemes ezek közül válogatni.
Dr. Almási Mihály – Népszerű teológia röviden
Dr. Almási Mihály – Kegyelem minden
Újszászi Benyó Illés – Repedezett nád
A hegyi kunyhó – egy puritán család élete
Dr. Almási Mihály – A nagy kaland
Jó Pásztor Jézus… CD
Jó Pásztor Jézus… KZ
Gerzsenyi Sándor – A századik (gyermekversek)
„Emlékezz vissza az útra!” CD
„Emlékezz vissza az útra!” KZ
Szőkepusztai Zarándok Kápolna Megnyitója DVD
Frittmann Lászlóné – Virágos katedrám
Héthalmi Páth Károly – Maradj velem! CD és DVD
Napsugár Gyermektábor I. – 2008 DVD
Napsugár Gyermektábor II. – 2009 DVD
Héthalmi Páth Károly – A világ Üdvözítője CD és DVD
Gerzsenyi Sándor – Fölfelé a hegyoldalon
Befejezésül ezúton is áldott, békés, boldog karácsonyt
és új esztendőt kívánok minden kedves olvasónknak.
Dr. Almási Mihály
lelkipásztor-szerkesztő

Jó Pásztor

Adventi biztató beszéd
„ADVENTO” – Ez az olaszosan
hangzó szó a rómaiaknál azt jelentette, hogy „közeleg”, sőt, „előre
nyomul”, mint egy uralomra vágyó
hadsereg-parancsnok. Bibliánk
harminckilenc könyve (Ótest a
ment um) számos, sőt számtalan
helyen szól az eljövendő Messiásról,
a Szabadítóról. Isten Országa
ugyanis egyre inkább előre nyomul,
hogy aztán Karácsonykor megszülessék, emberi alakot vegyen fel az
Üdvözítő Krisztus, és egyre inkább
kiteljesítse az „Országot”. – „Ettől
fogva kezdte Jézus hirdetni: „Tér
jetek meg, mert elközelített a men�nyek országa’!”
„ADVENTUS” – Megtörtént
tehát az eljövetel, megérkezett a
Szabadító Király! Földi hadserege
még nincs, ezért elhívja tanítványait. Ők az első „bakák”, a későbbi
„generálisok”. És tucatnyi emberrel
elkezdődik az előrenyomulás, a
világ meghódítása.
Az „ADVENTICIUS”-ról, a
máshonnét, kívülről érkezőről az
első ígéret akkor hangzik, amikor
az első emberpár épp hogy megbukott első vizsgáján az Édenben.
Isten feddi a kígyó-álruhába öltözött Gonoszt, határozottan bejelentve, hogy egyszer majd eljön
(advento) az az idő, amikor az
„utód”, Ádám és Éva egyik kései
utódja a Kígyó – azaz a Sátán –
fejére tapos. Ez a leszármazott lesz
a várva várt vezér-személyiség, akinek a megérkezésével (advento)
bekövetkezik a változás. Megnyílik
az Éden bejárata. A villogó lángpallosú kerúbok átváltoznak fénylő,
hófehér ruhás, férfi formájú, dicső
személyekké. Őket találjuk a megnyílt sírnál is, mint a feltámadt
Király első személyi őreit.
Izrael népe, vezetők és közemberek, hosszú évszázadokon keresztül
folyamatosan várták a Messiást,
elnyomott és leigázott állapotuk-

ban a Szabadítót. A néplélek időközben megfogalmazta, milyen
lesz, milyennek kell lennie ennek az
új királyságot alapító személynek.
Nyissuk ki Bibliánkban a
Zsoltárok Könyvét, majd lapozgassuk a próféta-irodalmat. Olyan igehelyeket találunk, melyekben felragyog előttünk a Messiás gazdag és
fenséges személyisége.
„Nagy győzelmet ad az ő királyának (fölkentjének)” – (Zsolt 2,7-8.)
A k irá lyok és fejedelmek
(Augustus és Heródes) tanácskoznak az Úr ellen és felkentje (a
Messiás) ellen – (Zsolt 2,2)
„Gondom lesz felkentem mécsesére” – (Zsolt 132,17) A gonosz erők
megkísérlik ezt a „mécsest” eloltani, de a Világ Világosságát nem
lehet véka alá rejteni, sírba zárni.
Tündöklően ragyog fénye az egész
földre, minden kontinensre.
Isten feltámasztotta őt a halálból! – „Kivonulsz… fölkented szabadítására” – (Hab 3,13)
Ellenségei a markukat dörzsölve
mondogatják: „az Úr fölkentje foglyul esett vermünkben” – (JSir 4,20)
„De a sír nem tarthatta fogva!” –
zengjük egyik gyönyörű énekünkben.
Az ezráhi Étán helyesen mondja
és diadalmasan: „Megmarad örökre… a fellegek közt lakó igaz tanú”.
„Áldott legyen az Úr mindörökké!”
(Zsolt 89,39,53)
Az őt igazán várók a Messiástól
emberfeletti tetteket és jelenségeket vártak. – „Jöjjetek, lássátok azt
az embert, aki megmondott nekem
mindent. Vajon nem ez-e a
Krisztus?” (A Messiás) – (Jn 4,49)
Jézus az élő vizet ígéri. A sokaságból ilyen vélemények hangzanak: „Valóban ez a próféta!
A Krisztus ez!” – (Jn 7,40-42)
A zsidó vezetők féltek tőle, mert
attól tartottak, hogy leleplezi

álnokságaikat. – „Megegyeztek
abban, hogy ha valaki Krisztusnak
vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából” – (Jn 9,2)
Összefoglalásul hangozzék e
szakasz záradéka, az ApCsel 2,2223, 36:
„Izraelita férfiak, halljátok meg
ezeket az igéket! A názáreti Jézust,
azt a férfiút, akit az Isten igazolt
előttetek erőkkel, csodákkal és
jelekkel, amelyeket általa tett az
Isten közöttetek, ahogyan magatok

Ünnepvárás
Jó lenne ünnepelni már.
Ne késsetek, három király!
A nyáj karám mögött lapul.
Szemem virrasztani tanul.
Az égi jel megérkezik.
Az majd mindenre fényt derít.
Az örök Ige testet ölt.
Békésen felmordul a föld.
Ragyog Mikeás csillaga.
Itt az új élet hajnala.
Nem érdekel már semmi más.
Megérkezik a Messiás.
Helyet készítek számára.
Nincs szükségünk a szamárra.
Kizavarom, és a jászlat
Átrendezem a Királynak.
Nem puha és baldachinos,
De szerintem igen csinos.
Itt alussza első álmát.
Ha felébred, gyere! Vár rád.
Nézzél hittel a szemébe,
Lövelljen beléd a fénye.
Ha meghajlik karod, térded,
Megnyered az üdvösséged.
Gerzsenyi Sándor
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Jó Pásztor
is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint
adatott oda, ti a pogányok keze
által felszegeztétek és megöltétek.”
– „Tudja meg tehát Izráel egész
háza teljes bizonyossággal, hogy
Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten:
azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.”
A Messiás visszajövetele. Az egyik
legpregnánsabban megfogalmazott összefoglalás Ésaiás prófétától
maradt ránk: (És 9,1-5) „A nép,
amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te
megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak
örülni, ahogyan vigadnak, ha zsák-

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 neki 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
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mányt osztanak. Mert terhes igáját,
a hátát verő botot, sanyargatójának
vesszejét összetöröd, mint Midján
napján. Mert minden dübörögve
menetelő csizma és véráztatta
köp önyeg elég, és tűz martaléka
lesz. Mert egy gyermek születik
nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják
nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős
Isten, Örökkévaló Atya, Békesség
Fejedelme!”
E sorozatot gazdagítja Ezékiel
próféta: 34:23-34, és 31: „Egyetlen
pásztort rendelek föléjük, hogy
legeltesse őket: szolgámat, Dávidot.
Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a
pásztoruk. Én, az Úr, Istenük
leszek, szolgám, Dávid pedig fejedelmük lesz. Én, az Úr megmondtam!” – „Mert ti az én juhaim, az
én legelőm nyája vagytok. Emberek
vagytok, én pedig Istenetek! – így
szól az én Uram, az Úr.”
Hadd zárja a sort Zakariás próféta néhány feledhetetlen mondata! (Zak 9,9,14; 15-17) „Örvendj
nagyon, Sion leánya, ujjongj,
Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas,
alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán… Akkor megjelenik
fölöttük az Úr… A Seregek Ura
oltalmazza népét… Megsegíti őket
Istenük, az Úr azon a napon.
Pásztorolja népét, mint egy nyájat.
Mint a korona drágakövei, úgy
ragyognak földjén.”
Az adventi trikolor harmadik
színe a mi ünnepvárásunk.
Meg próbá lom el monda n i,
miként is történik ez nálunk ebben
az évben.
Négy adventi hét, fenséges igeszakaszok minden napra. „eljött (és
eljön) az Isten Fia! – Várom-e az
Urat? Hol kell megszületnie
Krisztusnak? Hát nem énbennem?
Az én /megműtött/ szívemben?
Jézus engem is világossággá akar
tenni. Ha hű maradok, jobbjára
ültet majd. Királyom ő, aki uralko-

dik, és parancsolhat is. Igyekszem
mindenben engedelmeskedni.
Bátorítjuk (és bátorítsuk!) egymást a Jézus-várásra! Mert eljön.
Vagy – holnap talán – én megyek.
Ígéretei édesebbek a méznél, mégpedig a színméznél! Isten minden
ígéretére Jézus Krisztus az igen és
az ámen. Élő reménységgel ajándékozott meg, én tehát igyekszem
bemenni az Ajtón, bármennyire
szorosnak látszik is időnként.
Gondolok másokra is (imalistám).
Akik még nem döntöttek, érettük
kérem a mennyei segítséget. Hadd
hinnék el, hogy van örök élet! – A
Szent Sarjadék felépítette Isten
templomát. Nem kételkedem szavaiban, mert megbízható az Úr
szava. Hiteles és igaz.
Nemrég szív-operáción estem
át. Azért fohászkodtam, hogy ha itt
vége lenne, hadd jussak abba a
mennyei „hajlékba”, melyet szem
nem látott, fül nem hallott, és
ember szíve meg sem sejtett.
Könnyű mondani: készen vagyok!
De ha még maradhatok, hadd
legyek társaim vigasztalására!
Jön már! Elolvasom a két megunhatatlan evangéliumi születéstörténetet. Tudom kívülről, mégis
előveszem a régi Károlit. Úgy még
szebb! – Jó kérdés: mi lesz ebből a
Gyermekből? Növekszik-e bennem
Krisztus?
Szenteste feleségemmel kettecskén ülünk kis szobánkban, a díszes
fenyőág mellett. Csaba fiunk meghalt. Zsoltunk járja a maga útját. A
két unokának talán eszébe se
jutunk. De az Isten-Gyermek itt
van mellettünk, velünk. Őt imádjuk, neki énekelünk, épp csak
pianoban, benne gyönyörködünk.
Gyermek is van, hiszen „Gyermek
született nékünk ma”. Fiunk is van,
mert „Fiú adatott nékünk ma!” Ez
égi szeretet miatt boldogok
vagyunk. És közben letöröljük a
szemünk sarkából kibuggyanó
könnycseppeket.
Gerzsenyi Sándor

Jó Pásztor

Rövid hírek
Szeptember 21-én bemerítési ünnep volt Dömsödön. A
mennyben egy megtérő fölött is nagy öröm van, de mi is
örültünk, hallgatva Szabó Mercédesz bizonyságtételét.
Hosszas keresés után gyors és szilárd elhatározásra jutott,
elfogadta az Úr Jézust személyes megváltójának és kérte
a bemerítését.

Október 5-én Dömsödön, 12-én pedig Dunavecsén
tartottunk hálaadó napot. November 9-én pedig a
Dunaújvárosi testvérek meghívását elfogadva, a
hajdanvolt szocialista iparváros gyülekezetében
adtunk hálát együtt. Minden alkalommal éreztük az
Úr áldását és a Tőle kapott örömöt és békességet.

A dunaújvárosi szószéken Szappanos Tibor, Dr. Almási Mihály és
Braun Ervin

Szappanos Tibor, Szabó Mercédesz, Dr. Almási Mihály

A Biblia az első

Ez a legolvasottabb könyv legnépszerűbb idézete
Az Amazon állította össze a listát a legolvasottabb könyvek legnépszerűbb idézeteiből, amelyeket a Kindle felhasználók mentettek el.
A Kindle e-könyvolvasókon ki lehet választani
és el lehet menteni a könyvekből a kedvenc idézeteinket. Ezeket az adatokat felhasználva az Amazon összeállított egy listát a legolvasottabb
e-könyvek legnépszerűbb idézeteiből. A világ legolvasottabb könyve, a Biblia elektronikus változatát használók ezt a részt jelölték ki legtöbbször.
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal
hálaadással tárjátok fel kívánságaitok az Isten
előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

A gyülekezet egy része

Az ifjúság énekel

A JÓ PÁSZTOR megtalálható
az interneten is:

www. jopasztor.baptist.hu

Október 19-én a Dömsödi Zeneiskola igazgatója,
néhány tanára és dolgozója látogatott el hozzánk a
gyülekezetbe, remek kis hangversennyel kapcsolódtak az istentiszteleti szolgálatokhoz.
2014. október–december
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Ferenc pápa szerint
James Tour vallomása
van evolúció
Ezek után hadd álljon itt egy nem csupán vegyésztechnikus,
hanem a világ egyik legnagyobb tudósának véleménye:

Az evolúció és az ősrobbanás elméletei valósak, és
Isten nem egy „varázsló varázspálcával” – jelentette ki
Ferenc pápa a Pápai Tudományos Akadémián. A szakértők szerint ezzel vége az áltudományos kreacioniz
musnak és az intelligens tervezésnek, amelyeket még
elődje, XVI. Benedek is támogatott.
A pápa szerint egyik tudományos elmélet sem
inkompatibilis a teremtő létezésével, szerinte sokkal
inkább igénylik azt. „Amikor a teremtésről olvasunk a
Teremtés könyvében, azt képzelhetjük, hogy Isten egy
varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni.
De ez nem így van” – mondta.
„Az ősrobbanás, amelyről ma úgy gondoljuk, hogy a
világ eredetét magyarázza, nem áll szemben az isteni
teremtő beavatkozásával, inkább igényli azt” – fogalmazott. Az evolúcióról ugyanezt mondta: valami kellett, ami később fejlődhetett.
A pápa ezzel mostantól az úgynevezett teista evolúció tanait támogatja, amelyek arról szólnak, hogy a
tudományos elméletek helyesek lehetnek, de minden
keletkezéséhez azért szükség volt Istenre. Az egyház
korábban nem engedett a teremtésből, még az előző
pápa is, ha nem is szó szerint, de nagyon szigorúan
értelmezte a Bibliában leírtakat, ezért a legújabb tudományos elméletekkel szemben foglalt állást. Ferenc
pápának egyébként vegyésztechnikusi diplomája van.
(forrás: Internet, http://index.hu/tudomany/2014/10/28/)

Köszönet az 1%-ért
A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány részére 2013-ban
kiutalt 2012. évi SZJA 1 %-os felajánlásokból érkezett 187.836
Ft-ot teljes egészében az alapítvány céljának megvalósítására, többek között a Libickozmai Gyermektábor fejlesztésére
fordítottuk.
Ugyanebben az időszakban a Jó Pásztor Alapítvány bevétele az 1 %-os átutalásokból 382.076 Ft volt, amit teljes egészében alapítványi célra, többek között a Jó Pásztor című lap
folyamatos megjelentetésére fordítottunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a gyermekmisszió támogatását mindazoknak, akik adójuk 1 %-át erre a célra utaltatták,
és kérni, hogy az idei esztendőben is gondoljanak ránk – új
támogatók megnyerésével is.
A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány,
valamint a
Jó Pásztor Alapítvány kuratóriuma
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James Tour a Rice Egyetem professzora a kémia,
nanotechnológia és az informatika területein jeleskedik, az elmúlt 30 évben több, mint 500 kutatási anyagot publikált. A világ egyik legbefolyásosabb tudósaként tartják számon, az R&D Magazine 2013-ban az
év tudósának választotta, díjakat, elismeréseket
kapott többek közt a NASA-tól, az Amerikai Kémiai
Társaságtól és számos folyóirattól [1]. A Youtube oldalon is elérhető egyik videójában az alábbiakat állítja
[2]:
„Elmondhatom tudósként és szintetikus vegyészként, ha bárkinek értenie kellene az evolúciót, az én
vagyok, mivel én abból élek, hogy molekulákat készítek, nem valami készletet vásárolok, összekeverek ezt
meg azt és megkapom amazt. Azt értem ez alatt, hogy
alapjaiból molekulákat építek. Pontosan értem,
milyen nehéz molekulákat alkotni.”
„Nem értem az evolúciót és ezt meg is vallom
Önöknek. Elfogadható-e számomra, hogy azt mondjam ‘nem értem’? Rendben van ez így? Tudom, hogy
sokan vannak a világban, akik semmit nem értenek a
szerves anyagok szintéziséből, de mégis értik az evolúciót. Én sok mindent értek a molekulák létrehozásával kapcsolatban; az evolúciót viszont nem értem. És
erre azt mondhatod, szokatlan ember vagyok.”
„Hát hadd mondjam el, hogy mi történik a tudomány színpada mögött a Tudományos Akadémia tagjaival, Nobel-díj nyertesekkel. Sokukkal ültem már le
és amikor kettesben maradunk – nem a nyilvánosság
előtt, amely ijesztő lehet, ha azt mondod, amit az
imént mondtam – és azt kérdezem tőlük: ‘Érted ezt az
egészet, honnan jött mindez és hogyan történik?’”
„Minden alkalommal, amikor szakmájukat értő
szintetikus vegyészekkel ülök le, azt mondják ‘Húúú,
hát, nem.’ És ha félnek ‘igent’ mondani, akkor nem
mondanak semmit. Csak bámulnak rám, mert nem
tudják őszintén kimondani.” [3]
A közvélemény miatt nagyon kevesen merik felvállalni azt, amit Tour felvállal. Nagyon sok negatív megkülönböztetés éri azokat, akik megkérdőjelezik az
evolúció elméletét. Így a tudósok jelentős része csak
hallgat...

(forrás: Szük Bendegúz L.: Biblia, Történelem, Tudomány
I. rész, www.szuk.hu)
1. Dr. James M. Tour önéletrajza a www.jmtour.com oldalon.
2. Youtube.com - Nanotech and Jesus Christ - James Tour at Georgia Tech
3. Garrett Haley, Renowned Chemist Says Evolutionists Do Not Understand
the Origin of Life, Christian News Network, October 13, 2014

Jó Pásztor

Karácsonyi könyvajánló

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
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
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
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
Jó Pásztor Jézus… CD
A CD-n a Jó Pásztor témakörben vegyeskari, férfikari feldolgozások, gyermek- és ifjúsági énekek hallhatók szimfonikus zenekar,

vonósok, fúvósok, illetve orgona és zongora közreműködésével,
továbbá ének- és hangszerszólók. A CD-t távoli harangszó, báránykák bégetése és egy gyönyörű, régi Jó Pásztor ének vezeti be és
zárja le.
30 ének, 70 perc
Akciós ár: 1500 Ft
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: 1500 Ft
„Emlékezz vissza az útra!” CD
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet 120 éves jubileuma alkalmából
jelentette meg alapítványunk ezt a CD-t. A klasszikus és evangéliumi zeneirodalom gyöngyszemeiből válogatott darabok sorát színesítik teljesen új énekek és feldolgozások vegyeskarra, kamarakórusra, orgonára, vonós és fúvós hangszerekre. A zenei rendező Tóka
Szabolcs orgonaművész-zeneszerző testvérünk.
23 ének, 70 perc
Akciós ár: 1900 Ft
Héthalmi Páth Károly – Maradj velem! CD és DVD
Dr. Héthalmi Páth Károly születésének 100. évfordulójára centenáriumi hangversenyen professzionális minőségű CD és DVD készült.
Vegyeskar, női-, férfi- és gyermekkar, zenekar, orgona, zongora,
trombita, fuvola, férfi dupla kvartett, tenor- és baritonszóló szerepel
a fölvételen.
Mind a CD, mind a DVD 		
Akciós ár: 2000 Ft
Héthalmi Páth Károly – A világ Üdvözítője CD és DVD
CD és DVD készült dr. Héthalmi Páth Károly zeneszerző művésztanár 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... (nőikar), Betlehem..., Szerettem
volna..., Szent éj.
26 ének, 69 perc 		
Akciós ár: 2000 Ft
Gerzsenyi Sándor – Fölfelé a hegyoldalon
A sokat tapasztalt lelkipásztor-költő szomorkásnak tűnő, de sokkal
inkább a „boldogság hazája” felé forduló, mélységesen megragadó,
őszinte, hittel és reménnyel teljes verseit tartalmazó kötetet ajánlunk mindenkinek.
A/5, 272 oldal
Ára: 2000 Ft
Szőkepusztai Zarándok Kápolna DVD
(Megnyitó ünnep)

Ára: 1700 Ft

Napsugár Gyermektábor I. – 2008 DVD Ára: 1590 Ft
Napsugár Gyermektábor II. – 2009 DVD Ára: 1900 Ft
2014. október–december
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Kéz, amely megtarthat
– Anya, apa, megyek haza! Valamit
még meg kell kérdeznem. Itt van a
barátom, szeretném, ha velem jöhetne ő is hozzánk.
– Természetesen – válaszoltak a
szülők. Szívesen látjuk őt is.
– Tudnotok kell még valamit –
folytatta a fiú. Az én barátom
súlyos sebesüléseket szerzett.
Aknára lépett, elveszítette egyik
kezét és lábát. Nincs neki hova
menni és én nagyon örülnék, ha
velünk lakhatna.

Földre szállt a békesség
Csöndes szívvel nézz az égre,
Halld az angyalhírnököt!
Karácsonynak éjszakáján
Isten testbe öltözött.
Betlehemben szállt a földre
Angyal-kórus üdvözölte:
Itt a drága Újszülött!
Hozzánk béke költözött.
Mindörökké áldassék,
Földre szállt a Békesség!
Mennynek minden ékessége
Jászlából sugárzik ránk.
Megbékélt a bűnös földdel
Jézus által hű Atyánk.
Ember, angyal együtt zengjen,
Itt, a földön és a mennyben:
Áldott légy, Immánuel!
Alkotónk most átölel.
Véges lett a végtelen.
Imádjátok szüntelen!
Éltessétek szíves szóval
Őt, a Béke Hercegét!
Dicsérjétek örvendezve
Szent Szűz méhe gyermekét!
Éjszakánkra hajnal támadt.
Múljék gyász és barna bánat.
Éledünk és gyógyulunk.
Köztünk él dicső Urunk!
Jézusunk, dicső Napunk,
Mindent érted áldozunk!
Gerzsenyi Sándor
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– Ez borzasztó fiam! Természe
tesen szívesen segítünk neki meg
felelő lakást keresni.
– Nem, apa, anya. Azt akarom,
hogy velünk lakjon.
– Fiam – válaszolt az apa – nem
tudod, mit kérsz tőlünk?! Valaki ilyen
hátrányokkal óriási gondokat okozna
nekünk.
Van egy életstílusunk. Csak nem
várod el tőlünk, hogy miatta azt csak
úgy megváltoztassuk?
Gyere haza, de azt a srácot felejtsd
el. Bizonyára, egyedül is képes lesz
gondoskodni magáról.
A fiú rögtön letette a telefont és
többé már nem jelentkezett.
Pár nap múlva a szülőket San
Francisco rendőrségéről hívták és
közölték velük a hírt, hogy a fiúk
leugrott egy felhőkarcoló tetejéről és
szörnyethalt.
A rendőrség öngyilkosságként
zárta le az esetet.
A kétségbeesett szülők azonnal
repülőre szálltak, hogy azonosítsák
fiuk holttestét.
Felismerték őt és megdöbbenéssel
vették tudomásul, hogy a fiuknak
hiányzott az egyik keze és lába.
(Forrás: internet – http://www.
kendy.eoldal.hu/)

Betlehem
Már megtelt minden hajlék
És minden istálló.
Ember és jószág reszket.
Pihenni volna jó.
József aggódva baktat,
Mária sírdogál.
Ajtó és szív bezárult,
S a Gyermek jönne már…
Az égen fényes csillag,
A földön vak sötét.
Kik Messiást remélnek,
Idéznek ős Igét.
Mikeás így tanítja:
Te, kicsiny Betlehem,
Belőled származik majd,
Ki Úr Izráelen.
S mikor minden zaj elhal,
Csak halk szellő suhan,
Király születik nékünk
Egy rozzant jászolban.
Csupán néhányan sejtik,
/Ó, áldott, szent csoda!/
Aki e földre szállott,
A mindenség Ura.
Én a szívem ajánlom
Szerény szállásodul…
Légy annak is lakója,
Jézus, te drága Úr!

G.S

Archív missziós videók a neten

Folyamatosan nő azoknak a történelmi értékű, dokumentum jellegű filmeknek, TV műsoroknak a száma, amelyek közösségünkkel kapcsolatosak.
Jelenleg 81 ilyen filmet találhatnak kedves érdeklődő Olvasóink a világhálón.
Az elérhetőség legegyszerűbb módja: A Google keresőbe beírni: „Dr. Almási
Mihály” és ott a YouTube megnyitásával elérhetővé válik a folyamatosan
bővülő anyag. Elérhető továbbá a http:/www.lachaza.baptist.hu/videotar
beírásával is.
Néhány téma: imaházépítések és átadások bemerítések, hangversenyek,
vitafórumok pl. az állam és az egyházak közötti megállapodásról, a Teológiai
Akadémia, a missziós központ és a szoborpark átadási ünnepe, szeretetszolgálati, gyermekvédelmi és evangélizációs filmek, a Békehírnök története, dr.
Haraszti Sándor élete, Jimmy Carter és a magyar korona, Szőkepusztai konferenciák, gyerektáborok, jubileumok, Héthalmi centenáriumi megemlékezés,
stb. Bizonyára érdemes böngészni a filmek között.
–am –

Jó Pásztor

Máté László: Karácsonyi ajándék
A férfi lassan megmozdult, átfagyott tagjait dörzsölgette. Gondolataiban, a régmúlt karácsonyok emlékei kavarogtak. A meghitt gyerekkori karácsonyok, amikor a nagy
barna mackót, vagy a villanyvonatot
kapta.
A későbbi éveken, amikor már
felnőttként saját családjával ünnepelt. A kislánya földöntúli boldogsága a játék baba, vagy a bababútor láttán. Istenem, hogy tudott örülni, és
mennyire szeretett hozzábújni –
gondolta a férfi. Mennyire apás volt.
Már régóta nem várta a karácsonyokat, sőt egy idő óta egyenesen
gyűlölte. A válása utáni magányos
karácsonyokra sem szívesen gondolt. Amióta pedig az utcán tengette életét, gyűlölt minden ünnepet.
Ez a hatodik karácsony, amit hajléktalanként az utcán élt meg, és
számára csak az emlékek maradtak.
Megszokta a számkivetettek és
megvetettek életét. Először még
zavarta egy-egy szánakozó adomány elfogadása, mára azonban a
teljes közönyösség és beletörődés
vált az életszemléletévé.
A telet nem szerette a hideg
miatt, a többi évszakok elfogadhatóvá váltak. A lényeg, hogy legyen egy
kis ennivaló és néha-néha valami
innivaló. Az ital, az jó. Elbódít és
segít elfeledtetni a kilátástalan helyzetet. Ismét érezte a csontokig hatoló hideget. Felnézett az égre és úgy
gondolta, 10-11 között lehet az idő.
Elhatározta, hogy minden ellenérzését félretéve, elmegy a menhelyre ebédelni. Nem szerette a
menhelyet. Nem tudta meghatározni az okát, de nem szerette.
A menhelyen jó meleg, néhány
ismerős sorstárs barátságos köszöntése, és ünnepinek éppen nem
nevezhető ebéd fogadta. Az ebédosztó, mikor rákerült a sor megkérdezte, tegnap este miért nem jött,
hiszen sült hús volt és még egy szelet sütemény is.

A férfi csak megrántotta a vállát,
de nem válaszolt. Az ebédosztó –
mintegy kárpótlásul – két kemény
tojást adott a főzelék mellé. A leves
meleg és sós volt. Más jót nem igen
lehetett elmondani az ételről. A
főzelék íztelen volt, ráadásul nem is
szerette. De meg kell enni, mert
szüksége van az energiára. A férfi
lassan evett és minden falatot jól
megrágott.
Nem volt miért sietni. Régóta
nem volt miért sietni. A két tojást a
végére hagyta, majd gondolva a holnapra is, csak az egyiket ette meg. A
másik kemény tojást egy kétes tisztaságú zsebkendőbe csavarta és a
szatyorba rejtette.
Amikor kifelé indult, meglátta a
menhely vezetőjét. Nem akart vele
találkozni, mert tudta, hogy megint
rákezdi, hogy miért az utcán tölti az
éjszakát. Szerencséje volt, mert
megállították a menhely vezetőjét.
A férfi kihasználva a helyzetet,
gyorsan távozott.
Az utcán csoszogva megindult a
körút felé. Azt gondolta, karácsony
lévén az emberek talán adakozóbbak. A szokott helyére ment. Igaz,
nem a legjobb hely volt a körúton, de
néha egészen jó kis pénz összejött.
A forgalom hullámzó, de inkább
gyér volt. Ennek megfelelően a kocsiból kinyújtott forintok is igen kevés
összeget adtak ki. Már sötétedni
kezdett, és alig több mint négyszáz
forint gyűlt össze. Megvárom, amíg
teljesen besötétedik, gondolta a férfi,
azután elmegyek. Sok jó már úgysem lesz. Ahogy csoszogott a kocsik
között, látta, hogy a következő autó
ablaka leereszkedik és egy kéz az
alamizsnát nyújtja. Odacsoszogott,
hogy elvegye a pénzt.
A férfi és a sofőrülésen ülő nő
tekintete egyszerre találkoztak.
Mindketten megkövülve nézték a
másikat.
– Apa? – csúszott ki önkéntelenül a nő száján a kérdés.

– Kislányom – dadogta a férfi
zavartan.
A lámpa zöldre váltott, de a nő
nem indult el. A két ember zavartan
megmerevedve nézte egymást.
– Anya miért nem indulsz már?
– csivitelte a hátsó ülésen ülő
aranyszőke hajú kisfiú.
– Drágám, valami baj van? – kérgezte a nő mellett ülő férfi is.
A hátsó kocsik előbb bősz dudálásba kezdtek, majd szép sorban
kikerülték a zöld lámpánál veszteglő kocsit.
A nő visszarakta a fémpénzt a
tárcájába, hosszasan kotorászott
benne, majd a férfi kezébe nyomott
két papírbankót. Az ismét zöldre
váltó lámpánál, visító kerekekkel
indítva, vadul elszáguldott az autó.
A férfi a kezében lévő két darab
ötezrest nézte, és szeme megtelt
könnyel.
Először könnyezett, amióta az
utcán él, és először érezte, hogy
megalázták.
(Forrás: internet
http://www.kendy.eoldal.hu/)

Mennyei kórus

Mennyei kórus hangja kél,
alleluja!
A bűnnek éje véget ér,
alleluja!
Akiről szóltak próféták,
alleluja!
Az Üdvözítő földre szállt.
Alleluja!
Alleluja!
Dicsőség fönn a mennyekben,
alleluja!
E földön béke, végtelen,
alleluja!
Atyánk elküldte szent Fiát,
alleluja!
És benne bűnbocsánatát.
Alleluja!
Alleluja!

Gerzsenyi Sándor

2014. október–december

T

9

Jó Pásztor

Megmentő világosság
Walter doktor az Északi-tenger mellett lakott egy halászfaluban. Első
felesége meghalt, és most karácsony
előtt új mamát hozott hat gyermekének.
December 23-án az új mama együtt
készült a gyermekekkel karácsony
ünnepére. Csak a gyenge felfogású
Fred nem volt készen a leckéjével. A
kicsik hívták:
– Gyere, Fred, énekelj velünk, majd
reggel megtanulod, akkor frissebb
leszel.
– Friss… gyors – nevetett ikertestvére, Friedel gúnyosan. – Ezt róla nehéz
elképzelni.
– Igazán? – kérdezte az anya.
– Csak az első verset nem tudom…a
világosságról… – mondta Fred bűnbánóan.

Bölcsődal
Kinn a város szélén,
Kicsi barlang mélyén
Szalma-ágyon fekszik Ő,
Jézus, a Megmentő.
Ragyogj rá, csillagfény,
Múljék a hosszú éj!
Földünk már nem szegény.
Anyja lágy ölében
Nyugszik szép csöndesen:
Közel jött benne az ég,
Itt van az üdvösség!
Sűrű éj tova száll,
Itt a Béke-Király!
Nyitva áll az ajtó,
És a dal biztató:
Lehetsz pásztor, vagy király,
Jézus mindenkit vár!
Drága éj, tiszta éj,
Nincs, ó, nincs szebb ennél!
Gerzsenyi Sándor
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– Igen, a világosság – kötözködött
tovább Friedel – a te fejedben kellene
ahhoz világosságnak lenni.
Fred kiment. A mama csak annyit
szólt Fiedelnek:
– A fény, amelyről karácsonykor énekelünk, nem annyira a fejből, inkább a
szívből árad.
Másnap, mikor reggelihez ültek, az
apát még aludni hagyták, mert nehéz
napja volt. Súlyos betegekhez hívták,
későn került ágyba. De egyszer csak ő
is megjelent az asztalnál.
– Még aludhattál volna – mondta a
felesége.
– Az igaz, ha valaki harmincszor el
nem ismételte volna ugyanazt a verset.
– Fred volt – vágta rá azonnal Friedel.
– Tudhattam volna – mondta az apa.
– Én nem tudom a verset a fejemből
kiűzni, de gondolom, neki még mindig bele sem ment a fejébe: „A
Gyermek, akinek angyalok szolgálnak, világosságot hoz az én sötétségembe.”
Fred lehajtott fejjel hallgatta.
Remélték, hogy estére senki sem
hívja az apát, de már ebéd után csengettek. A világítótorony őre jött. Fia
megcsúszott a lépcsőn, és eltört a
lába.
Az orvos felesége aggódott. Az őrház
messze van, és az út nagyon síkos.
– Ne tessék félni, visszahozom én a
doktor urat – biztatta Karsten partőr,
aki a sebesült apjával jött.
Alig mentek el, a köd leereszkedett.
Egyre sötétebb lett.
– Még a parti őrházat sem lehet látni
– állapította meg az aggódó feleség.
Az uzsonnát csendben fogyasztották
el. Mindenkinek az járt az eszében,
hogy vajon visszaér-e az apa szentestére. Csak a kicsik voltak vidámak, és
az ajándékok felől érdeklődtek. Az
anyának fájt a gondtalan fecsegés.
Félrevonult, hogy a munkába temetkezzék. De az sem ment. A padlásszobába sietett, ott egy székbe süppedt,
nézte a sötét semmiséget az ablakon

keresztül.
Egyszer csak szipogásra lett figyelmes. Hátrafordult, és akkor vette
észre, hogy a sarokban guggol valaki.
Fred volt. Odament hozzá, s a gyermek ekkor felsírt:
– Apa! Apa!
Az anya megállapította, hogy az
összes gyermek között Frednek van a
legmelegebb szíve. Magához ölelte a
rettegő gyermeket, aki bátortalanul
hüppögte: „A Gyermek, akinek
angyalok szolgálnak, világosságot
hoz a sötétségbe…” Szívéből jött az
Ige, és az anyának erős vigasztalást
jelentett. Igen, Jézus segíthet.
– Mondd még egyszer! – kérte a gyermeket. Fred még bátrabban elismételte, s a szavak megerősítették a kétségektől gyötört asszonyt. Ugyaneb
ben az órában a doktor szívének is
ezek a szavak jelentették az egyetlen
vigasztalást.
Fél ötkor teljes sötétben indultak
hazafelé. A partőr le akarta beszélni
az orvost, ő azonban mindenáron
otthon akart lenni szentestére. A tengerparton húzódó utat nem lehetett
látni. Csak a száz méterenként hóba
szúrt karók jelezték. De addig is el kellett jutni! Derekukra erős kötelet
kötöttek. Elől ment a partőr, lámpással a kezében. A doktorhoz semmi
nem jutott ebből a fényből, teljesen
elnyelte a köd, csak a kötél után lépkedett.
Két karót megleltek, de úgy látszik,
eltévesztették az irányt, mert már fél
órája caplattak, a következőt mégsem találták. Szinte egyszerre megálltak. A partőr hátraszólt:
– Forduljunk vissza. Veszélyes továbbmenni.
De a doktor azt felelte:
– Előre!
Pár lépést tettek, és akkor reccsenést
hallottak.
– Jégtáblán vagyunk… vissza, de
hova, merre? – kiáltotta a partőr: A
következő pillanatban újabb reccsenés, és a doktor érezte, hogy a kötél
erősen megrántja. Borzalom futott át
tagjain.
– Karsten! – kiabálta társa nevét.

Jó Pásztor
Semmi felelet nem jött, a következő
kiabálás után sem. Beszakadt a jég.
Mit tegyen? Óvatosan megindult a
kötél irányába. Sötét lyuk tátongott
előtte. Minden erejét összeszedve
belenyúlt, és sikerült társát kabátjánál
megragadni és kihúzni. Teljesen meg
volt dermedve. Az orvos vonszolta
egy darabon, hóval dörzsölte, kiabált
a fülébe. De a szerencsétlen ott
feküdt mozdulatlanul. Vége az életének! Az irányt elvesztették, egyedül
nem indulhat neki az ismeretlen
útnak. Testileg-lelkileg kimerülve ő
maga is elnyúlt a hóban és családjára
gondolt. Ekkor eszébe jutott a vers,
amit fia reggel tanult. „A Gyermek,
akinek angyalok szolgálnak, világosságot hoz az én sötétségembe…”
Mint égi muzsika, úgy hangzottak
fülében ezek a szavak – pedig reggel
hogy haragudott érte. Összekulcsolta
a kezét, és térden állva hangosan
elmondta az egész verset.
Az ég alján piros csík jelent meg. Míg
ezt figyelte, hirtelen vakító fény kápráztatta el a szemét, áttörve a sötétséget. Látni lehetett a partot, az őrházat… Ó, milyen messze távolodtak
tőle!
– Északi fény! – kiáltotta és miközben
könnyek peregtek le az arcán, ismét
elmondta a reggel tanult verset, mely
édes melegséggel járta át fáradt,
fagyott tagjait.
Újra nekiállt, hogy félholt társát életre
csalogassa. Úgy látszik, az erős fény
őrá is hatással volt, mert dörzsölni
kezdte a szemét.
– Karsten, fel! – kiáltotta a doktor –
Északi fény! Istentől küldött világosság!
Öt perc múlva az őrház körül emberek mozogtak, segítség indult feléjük.
Két óra múlva meggyújthatták a doktorék házában a karácsonyi gyertyákat, amelyeknek fénye mellett hálatelt szívvel köszönték meg az Istentől
rájuk áradt, megmentő világosságot,
és szívből énekelték: „A Gyermek, akinek angyalok szolgálnak, világosságot hoz az én sötétségembe…”

Dora Langewisch

Olvasóink írják
Köszönjük, hogy sok lelki áldásokat kapunk a lapon keresztül.
(VGyné – Kiskőrös),
*
Jó volt olvasni a bőséges nyári beszámolókat. Köszönet a sok versért, bizonyságtételekért. Megrázó események Ninivéről, és ez mind eljuthatott hozzánk!
Köszönjük a szerkesztők fáradozását .
(AKÉ – Békés)
*
Az Úr gazdag áldását kívánom mindenkire, akik azon fáradoznak, hogy a
„Jó Pásztor” mindig gazdag tatalommal teljen meg, és ez az olvasók épülésére szolgáljon.
(GGyné – Kétegyháza)
*
Köszönöm azt a sok szép feladatot, amit a rejtvényekben, kvíz-kérdésekben
kapunk, mert mind-mind lelkünk épülését szolgálja. Áldja meg az Úr a feladványok szerkesztőjét!
(GyA – Békés)
*
Szeretném megosztani az alábbi történetet az Olvasókkal:

Missziózott a 2013. évi Szőkepusztai Konferenciai énekfüzet
Településünkön minden év szeptember második szombatján tartjuk a
falunapot. Egyik évben a katolikus, a másikban a református templomban
van az ökumenikus hálaadó istentisztelet. Ebben az évben a református gyülekezet volt a soros a
Szentesti hangulat
megrendezésben. Feleségem tagja
a Napsugaras Ősz Asszonyklub
Karácsonyest. A gyertya lángja
Egyesületnek, akiknek van egy kis
szelíden hinti sugarát.
énekkaruk. Ezen rendezvényen is
Úgy ülünk itt, mint Betlehemben
el szoktak énekelni egy-két éneket.
Jászol mellett a Szent Család.
A feleségemet felhívta telefonon
Szondi Piroska karvezető, hogy
Künn zúg a szél. Itt jó melegben
talált egy szép éneket az alkalomra
a gyermek csendesen pihen.
abban a füzetben, amelyet Bénitől
Mi tündér-álmait virrasztjuk,
(tőlem) kapott. Feleségem kérdésémeg ne zavarja semmi sem.
re, hogy melyik az? „Ó, mily hű
barátunk, Jézus” kezdetű – válaSuttogva, halkan, néki boldog,
szolta. Feleségem már ismerte ezt
arany-jövendőt tervezünk,
az éneket, és biztatta, hogy tanulja
s hogy úgy lehessen, megtesz mindent
meg a kórus. Szépen meg is tanulérte munkálkodó kezünk.
ták. Az alkalmon gyönyörűen
hangzott az ének. Sokak szívét
Álmodj, kis-angyal. Betlehemben
megérintette. Magam is könnybe
így álmodott Ő is talán,
lábadt szemmel hallgattam.
jászol-bölcsőben, szalmaágyon,
egy dicső korszak hajnalán.
Így missziózott a Szőkepusztai
énekfüzet. Legyen Istené a hála és
Gerzsenyi Sándor
dicséret.
Zóka Benjámin (Pécs-Hird)
2014. október–december
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Jó Pásztor

A csavargó
Karácsony napján történt. Los
Angelesből San Franciscoba utaztunk, hogy az ünnepeket férjem szüleinél töltsük el. Péntek este indultunk, ez évben ugyanis szombatra
esett szenteste, és vasárnapra karácsony első napja. Hogy hétfőn már
dolgozni tudjunk, már vasárnap vis�sza kellett indulni, hiszen Los
Angeles 600 km-re volt.
Általában 8 órára van szükség
ehhez a távolsághoz. A gyerekekkel
együtt azonban mintegy 14 órás
kemény próba állt előttünk. Mikor
már nem bírtuk tovább, King Cityben megálltunk, hogy együnk valamit. A helység hat benzinkútból és
három ütött-kopott étteremből állt.
Ezek közül az egyikbe tértünk be az
utazástól kimerülten.
Egyéves kis csemeténket, Eriket
elhelyeztem egy magas gyerekülésben,
közben körülnéztem: „Vajon ki tartózkodik karácsony napján ilyen helyen?
Krisztus születésének reggelén? Mit
keresek én itt Üdvözítőm születése
napján? Ma még ünnepelni kellene, a
családdal és a barátainkkal tölteni a
napot, hálát adni Istennek a kellemes
életért, melyben Ő vezet, és melyet sok
kis szolgálat tesz értékessé!”
Miközben leültünk, és az étlapot
nézegettük, gondolataim messze
kalandoztak. „Vajon ki olyan boldog
ebben a teremben, mint mi? Kedves
gyermekek, egy boldog házasság, biztos megélhetés, és mindenekelőtt a
hit, amely védőpajzsunk bármilyen
helyzetben. A hit, amelyet ajándékként kaptunk. A hit, amelyből másoknak is szeretnénk juttatni a gyülekezeti munkálkodásunkon, a városban
végzett szolgálatunkon és az egész
életünk minden tettén keresztül.
Karácsony tulajdonképpen hitünk
születésének jelképe. Mi pedig itt
ülünk messze gyülekezetünktől, otthonunktól, városunktól, mégsem
elszakadva Istenünktől.” Az étterem
szinte üres volt. Mi voltunk az egyetlen család. A mieinken kívül nem vol-
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tak gyermekek. A többi vendég sietve
evett, halkan beszélgettek, talán
mindannyian érezték, hogy egy ilyen
napon senkinek sem lenne szabad itt
lenni. Ezen a napon még a hitetlenek
is megállnak egy kicsit, hogy a békéről és barátságról beszélgessenek.
Gondolataim fonalát Erik boldog
gügyögése szakította meg: „Tetete!"
Kis kezecskéjével a gyermekülés fém
asztallapját csapkodta. Tekintetében
csodálkozás tükröződött, szemei
tágra nyíltak, fintorgott, és közben
fogatlan ínyét mutogatta. Kuncogott
és prüszkölt – és akkor észrevettem
derültségének okát – és először nem
hittem a szememnek. Egy rongyos,
gyűrött kabát, nyilvánvalóan évekkel
ezelőtt volt új, agyonhordott, mocskos, foltos. Egy kitérdesedett nadrág,
mely a pipaszár lábakat lengte körül.
A cipő maradékaiból előkandikáló
lábujjak, ing, melyről hiányzott a
nyak. Aztán egy semmihez nem
hasonlítható arc, a szája pont olyan
fogatlan, mint Eriké. Zsíros, kócos
haj, szőrös arc, s az orr olyan barázdás, mint a frissen szántott föld.
Távol ültem tőle, nem éreztem az illatát, de tudtam, hogy bűzlik. Csontos
kezével integetett: „Na, te csöppség!
Látlak ám, haver!”
Összenéztünk férjemmel: „Most
mit csináljunk? Szegény szerencsétlen!" Erik tovább nevetgélt és válaszolt: „Tetete!" Minden szava visszhangra talált. A pincérnők is felfigyeltek, és néhány vendég a szomszédos asztaloknál már a torkát köszörülte. A csavargó és a kisfiam kettőse
feltűnést keltett.
Egy falatot toltam Erik elé. Ő szétkente az asztalkáján. „Miért pont
én?" sóhajtottam csendben.
Megjött az étel, de a társalgás folyt
tovább. Az öreg ágyrajáró átkiáltott a
termen: „Akarsz almás pitét?
Szereted a túrós palacsintát?
Nézzétek! Szereti a túrós palacsintát!" Senki nem mulatott rajta.
Alkoholista volt az ember, és idegesítő. Mérges voltam. Dennis, a férjem
szégyellte magát. Még a hatéves fiúnk
is azt kérdezte: „Miért beszél ez az

ember olyan hangosan?" Némán
ettünk – Eriket kivéve, aki mindent
beleadott csak azért, hogy egy
országúti vándor tetszését megnyerje. Lassan betelt a pohár. Megfordí
tottam a gyerekülést. Erik üvöltve
forgolódott, hogy öreg barátját láthassa. Ez már aztán sok volt. Dennis
a pénztárhoz indult, hogy fizessen, és
így szólt: „Fogd Eriket! A parkolóban
találkozunk.” Kiemeltem Eriket az
ülésből, és megcéloztam a kijáratot.
Az öreg szétvetett lábakkal, várakozóan ült pontosan a kijárathoz vezető
út mentén. „Istenem, hadd jussak ki
innen, mielőtt megszólítaná Eriket,
vagy engem!” Siettem az ajtó felé.
Hamar kiderült azonban, hogy sem
Isten, sem pedig Erik nem így gondolta. Mikor a férfi közelébe kerültem, oldalt fordultam, hogy kikerüljem a valószínűleg rossz leheletét.
Ugyanabban a pillanatban Erik, szemét legjobb barátjára függesztve,
hátrahajolt és karjait a tipikus „Vegyél
fel!” kisgyermeki tartásba lendítette.
Míg azon igyekeztem, hogy ne ejtsem
el gyermekemet és megtartsam
egyensúlyomat, egy pillanatra szemtől szembe találtam magam az öregemberrel. Erik kitartóan emelte karjait felé. A csavargó kérdőn és esengőn tekintett rám. „Megengedi, hogy
karjaimba vegyem a gyermekét?”
Válaszolni sem volt időm, Erik már a
férfi karjaiban volt.
Egyszerre kiteljesedett az idős
ember és a kisgyermek szeretete. Erik
a teljes bizalom, a szeretet és az odaadás gesztusával hajtotta a férfi rongyos vállára kis fejecskéjét. Amaz
lehunyta szemét, és láttam pillái alatt
az előbukkanó könnyeket. Munkában
megvénült, koszos kezeivel átölelte
fiam testét, és megsimogatta hátát.
Talán még soha nem mélyült el
ilyen rövid idő alatt ilyen mértékben
két ember között a szeretet. Az öreg
így tartotta egy pillanatig karjában a
gyermeket. Aztán kinyitotta a szemét, és rám nézett. Tiszta, parancsoló hangon szólalt meg: „Most vegye
újból át a gyermeket!” Alig fért ki
belőlem a „persze”, mintha gombócot
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nyeltem volna. Kelletlenül adta vissza
magától Eriket, vágyakozva, mintha
fájdalmat okozna ezzel magának.
Átvettem a gyermeket. Még egyszer
megszólított a férfi: „Isten áldja meg
önt, asszonyom! Karácsonyi ajándékot kaptam öntől.” Nem fért ki más a
torkomon, csak egy „köszönöm".
Erikkel a karomban mentem az autóhoz. Dennis csodálkozott, hogy miért
sírok és szorítom magamhoz Eriket,
és miért motyogok: „Istenem,
Istenem! Bocsáss meg nékem!”
Öt év telt el az esemény óta, de
egyetlen kis részletet nem felejtettem
el belőle. Még mindig hatása alatt
vagyok. Az Evangélium üzenetét
világította meg számomra. Az irgalmas samaritánus üzenete volt, és én
voltam a pap, aki továbbment.
Jézus a leprást meggyógyította, a
vaknak visszaadta szeme világát – én
voltam a vak. Isten tette fel a kérdést:
„Kész vagy fiadat egy pillanatra átadni?” – miközben Ő örökre átadta
nekünk Fiát. Pontosan tudtam, mit
jelent a misszió, és csődöt mondtam,
mert kényelmetlen volt. „Kész vagy
megalázkodni olyan helyen is, ahol
nem ismernek, hogy valakit boldoggá
tégy?” Krisztus szeretete volt az,
amely egy kisgyermek ártatlanságában nyilvánult meg, aki nem ítélt; a
gyermek az emberszívet látta, az anya
csak a mocskos ruhát. Cselekedetek
nélküli hit volt. Egy keresztyén, aki
vak, és egy gyermek, aki látott. El kellett ott némulnom, hogy tanuljak, és
azután halljam, hogy egy idős ember
ellentmondásos élete ellenére Isten
áldását adja rám. Kisfiam szívében
ismerte azt, amit én csak eszemmel
tudtam: „Uram, mikor láttuk, hogy
éheztél volna?” Amit eggyel a legkisebbek közül megtesztek, azt velem
teszitek meg.
Ha visszaforgathatnám az idő
kerekét, és azt a pillanatot még egyszer átélhetném, vajon mit tennék?
Talán csak egyszerűen mellé ülnék,
meghallgatnám, gyermekemet karjaiba tenném, tartsa addig, ameddig ő
szeretné.
Nancy Dahlberg

Kedves Gyerekek!
A mostani rejtvény egy híres állatot nevez meg. Mi ez az állat, és miről híres?
A helyes megfejtést küldjétek be címünkre: Jó Pásztor Szerkesztőség, 1431
Budapest, PF. 171.
A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2015. január 31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Izráel egyetlen női bírája
Híres menyegző helyszíne
Ehhez a tóhoz küldte Jézus a vak embert megmosakodni
Az egyik evangélium
Ő mondta: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád"
Kersztelő János édesanyja
Ezt a prófétát csúfolták kopasznak a fiatal fiúk
Itt lakott az ördöngös, akiből Jézus kiűzte a gonoszt
Péter tanítvány másik neve
A király, aki magasságával kitűnt a népből
Az ő parancsára ölték meg a betlehemi gyermekeket
Ruth anyósa

Az előző rejtvény-feladvány helyes megfejtése:
SZELÍDSÉG. A Lélek gyümölcsének egyik „gerezdje”.
Helyes megfejtést küldtek be:
Gyaraki Anikó (Békés), Vári Tímea (Kiskőrös)
Gratulálunk!
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KVÍZKÉRDÉSEK
ELIZEUS ÉS KORTÁRSAI

A feladványt készítette: Dr. Sajben Klára
Beküldési határidő: 2015. január 31.
A helyes válaszok mellé kérjük beküldeni a pontos igehely megjelölést is.
1.	Kinek a fia volt Elizeus?
a.	Sáfán
b.	Sáfát
c.	Sáfrány
d.	Sáfim
2.	Mi volt Elizeus utolsó csodatétele?
a.	A fák termést hoztak éhínség
idején
b.	A Jordán kettévált, amikor
beledobta a köntösét
c.	A fejsze úszott a vízen
d.	A mellédobott ember holtteste
életre kelt
3.	Mi történt azzal a katonatiszttel, aki
nem hitte el Elizeusnak, hogy
megszűnik az éhínség?
a.	Börtönbe zárták
b.	Elesett az arámok elleni
küzdelemben
c.	Agyontaposták
d.	Leesett a vár fokáról
4.	Mi volt Géházi büntetése a
kapzsisága miatt?
a.	Agyonnyomta a kapott arany
b.	Poklosság
c.	Bénaság
d.	Azonnali halál
5.	Hány fia volt Ahábnak?
a.	70
b.	50
c.	20
d.	12
6.	Mit tett Jéhú csapata Baál
templomával?
a.	Felújította és arany edényeket
adományozott bele
b.	Felgyújtotta
c.	Lerombolta és árnyékszékké tette
d.	Feldíszítette
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7.	Hány napig keresték Illést a prófé
tatanítványok az elragadtatás
után?
a.	1
b.	3
c.	5
d.	12
8.	Milyen hangszer segítette Elizeust a
prófétáláshoz?
a.	lant
b.	hárfa
c.	kürt
d.	fuvola
9.	Mit csinált Elizeus, amikor Illés
rátalált?
a.	Juhokat őrzött
b.	Kereste a szamarait
c.	Szőlőt préselt
d.	Ökrökkel szántott
10.	Hogyan halt meg Benhadád?
a.	Csatában megsebesült, egy dárda
átfúrta a szívét
b.	Megmérgezték mérgezett
borral
c.	Súlyos betegségben szenvedett,
amibe belehalt
d.	Vizes pokróccal megfojtották
11.	Ki volt az, akit elrejtettek Ataljá
elől?
a.	Ahazjá
b.	Hazaél
c.	Jóás
d.	Jéhú
12.	Hogyan Halt meg Jézabel?
a.	Túl sok mandragórát
fogyasztott
b.	Öreg korában elaludt
c.	Vízbe fulladt
d.	Kidobták az ablakon

13.	Mi volt a jele annak, hogy a súnémi
asszony fia feléledt?
a.	Enni kért
b.	Tüsszentett
c.	Köhögött
d.	Felállt
14.	Melyik csoda nem tartozik Elizeus
csodái közé?
a.	Jordán vizének kettéválasztása
b.	Kenyérszaporítás
c.	Víz ihatóvá tétele
d.	Halszaporítás
15.	Hogyan lett megbüntetve Aháb
családja?
a.	Nem lett fiúgyermekük
b.	Jéhú kiirtotta a teljes családot
c.	Jóás kiirtotta a teljes családot
d.	Az edomiak lemészárolták őket
16.	Milyen külső jegye miatt csúfolták
a fiúk Elizeust?
a.	Kancsal
b.	Kopasz
c.	Sánta
d.	Szőrös
17.	Milyen mérgező növény volt a
levesben, amit a prófétatanítvány
főzött?
a.	gomba
b.	vadtök
c.	nadragulya
d.	ricinus
Az előző feladvány helyes megfejtése:
1 – c, 2Sám 6,19; 2 – b, Koriander (Mt
23,23); 3 – d, Dió (1Móz 43,11); 4 – a, Rozs
(Ez 4,9); 5 – c, Dinnye (4Móz 11,5); 6 – c,
(Ézs 1,8); 7 – a, Fügefa (Bír 9,11); 8 – b,
Alázatosság (Gal 5,22-23); 9 – d, Jerikó
(5Móz 34,3); 10 – b, Len (Józs 2,6); 11 – c,
(Róm 11,17-24); 12 – b, (Lk 6,44)
A megfejtést beküldték:
Dobner Béláné (Bp), Mészáros Lajos
(Maglód), és további 60-an (lásd a
keresztrejtvény megfejtők névsorában a
csillaggal jelölt neveket).
Gratulálunk!
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megyei település 32. Felesége sóbálvánnyá változott 33. Fokozó előtag – ford. 36. Innen származott
Mikeás 38. Taddeus másik neve (Kár. ford.) 40. Dávid
3 hónapig őriztette a frigyládát ennek a férfinek a
házában – ford. 41. Gyülekezeti elöljáró – ford. 44.
E-vel a végén: Firenze angol neve 45. Hangszer a
dob és a nádihegedű mellett 46. NYN 48. Jósiás
király felesége – ford. 55. Kortyolgatta 58. Izráel
bírája volt 10 évig, más nincs is róla feljegyezve 63.
Spion 64. Horkol páratlan betűi 67. Lóerő 69.
Keresztül
Beküldendők az igeversek és igehelyek.
Beküldési határidő: 2015. január 31.
A rejtvényt készítette: Dr. Sajben Klára

KERESZTREJTVÉNY
A megfejtendő igevers részletei a függőleges
18, vízszintes 71, függőleges 15, vízszintes
62, vízszintes 1 és függőleges 13 alatt található. Megfejtendő az igevers és az igehely.
A rejtvényben szereplő nevek az új fordítás szerint
kerültek beírásra, az ettől való eltérést külön jelezzük.
Vízszintes: 1. Az igevers ötödik része 13.
Cédrusairól híres hely (Kár. ford.) 14. Hegy neve,
amelyet Omri megvett két tálentum ezüstért, és
felépítette rá az új izráeli fővárost – ford. 16. Tova
17. Othelló nemzetisége 19. Saul leromboltatta ezt
a várost, mert menedéket adott Dávidnak 20. A
busz két vége! 21. Ahasvérus király lázadó udvarmestere (Kár. ford.) 23. Város Dél-Szerbiában 25.
Amilyen ez, olyan a törülköző 27. A katt párja (ford.)
28. Fecseg 30. Német kisváros a Mosel mentén 31.
Félig humusz! 32. Céltalanul bolyong 34.
Összeadásjel kimondva 35. Péter másik neve – névelővel 37. Sámson kedvese 39. Angol tagadás 40.
Noé egyik fia – ford. 42. Ilyen izzók is vannak 43. A
Bibliában többször is említett gazdag aranylelőhely
45. Magasrangú japán hadvezéri cím 47. Vizéről
híres település, ma Sopron része 49. Holland autójel
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50. És - latinul 51. Szezon 52. Az izraeli év ötödik
hónapja 53. Zakó egynemű betűi 54. Timóteus
nagyanyja (Kár. ford.) 56. Vasútállomásokon a felés leszállásra kialakított terület 57. Éter betűi keverve 59. Mózes apósa – ford. 60. A levegő páratartalmának egyik megjelenési formája – ford. 61. Maja
romváros Mexikóban a Yukatan-félszigeten 62. Az
igevers negyedik része 63. Az egyik város,
melyet Nimród épített 65. Az egyik kisprófáta –
ford. (Kár. ford.) 66. K-val az elején: híres menyegző
helyszíne 67. Belső – ford. 68. Dávid egyik papja 70.
Eszmerendszer – ford. 71. Az igevers második
része
Függőleges: 1. Tévtanító az efézusi gyülekezetben
(Kár. ford.) 2. Kutya 3. Bosszúról szóló énekéről híres
férfi 4. Sét fia, az ő idejében kezdték segítségül
hívni az Úr nevét 5. Cukornádból készülő égetett
szesz – ford. 6. Basa egynemű betűi 7. A kúra vége!
8. Egy – németül 9. Kémiai anyag, bevonatokra,
saválló ötvözetekhez használják 10. Szalmaneszer
király ide vitte fogságba Izráel legyőzött északi törzseit 11. Félelem! 12. Dávid első csapatparancsnokának atyja (Kár. ford.) 13. Az igevers hatodik
része 15. Az igevers harmadik része 18. Az igevers első része 22. Kedvelt olasz üdülőváros 23.
Erre a vidékre menekült el Kain 24. Dolgok egymásutánja 26. SEMIDA 28. Volt – régiesen 29. Pest

Az előző rejtvény helyes megfejtése:
Ímé, én a markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid
előttem vannak szüntelen. (Ézs 49,16 – Károli fordítás
szerint idézve)
Helyes megfejtést küldtek be:
Kovács Bálint* (Újkígyós), Lőrik Jánosné* (Bp), Bolemányi
Jánosné* (Kiskőrös), Czap Elekné* (Debrecen), Jámbor
Ferencné* (Debrecen), Sáfri János* (Pécel), Lomjánszki
Jánosné* (Őrbottyán), Vezsenyiné Ács Magdolna* (Pécel),
Horváth Béláné* (Szada), Nuszbaum Ferencné* (Gödöllő),
Mihály Sándor* (Szada), Martonné Szlepák Margit* (Tahi),
Gulyás Ernőné* (Bp), Petrik Ádámné* (Őrbottyán),
Serestyén Gyula* (Debrecen), Tóthné Szűcs Csilla* (Békés),
Gyaraki Mihályné* (Békés), Hégely Béláné* (Békés), Kisné
Ady Éva* (Békés), Vári Györgyné* (Kiskőrös), Lomjánszkiné
Torgyik Zsuzsa* (Kiskőrös), Sándor Mária* (Bp), Szegedi
Gyuláné* (Kiskőrös), Nyári István Lászlóné* (Kaposvár),
Hégely Ferenc* (Dunaharaszti), Varga Lajosné* (Isaszeg),
Dan János* (Békés), Kustán Jánosné* (Dunaújváros), Ádám
Lászlóné* (Sajószentpéter), Nagy Sándorné* (Berettyó
újfalu), Tulkán Péterné* (Kétegyháza), Szirbucz Mihályné*
(Kétegyháza), Polányi István* (Bp), Simon Zoltánné* (Bp),
Török Sándor* (Debrecen), Vajda Jánosné* (Orgovány),
Illyésné Katona Ibolya* (Pécel) Bató Tiborné* (Ócsa), Kovács
Imréné* (Ráckeresztúr), Schmal Henrikné* (Balatonszemes),
Horváth Jánosné* (Fadd), Kerekes Béláné* (Mágocs), Kiss
Antal* (Gyula), Barna Rezsőné* (Pécel), Grósz Györgyné*
(Kétegyháza), Kovács Sándorné* (Miske), Sóvágó Antal*
(Hajdúböszörmény), Ecsedi Istvánné* (Érd), Lovász Mihály*
(Kiskőrös), Gyaraki Anikó* (Békés), Döme Károlyné* (Zirc),
Némethné Tóth Eszter* (Kaposvár), Rózsa Tiborné*
(Kiskőrös), Hodozsó Jánosné* (Méhkerék), Zóka Benjámin*
(Pécs-Hird), Barta Gyuláné* (Mezőkövesd), Laskovicsné
Pintér Etelka* (Isaszeg), Marton András* (Bp), Sáfri
Sándorné (Pécel), Török Sándor (Pécel), Vincze Jolán
(Domoszló), Pető Gézáné (Miskolc-Szirma), Juhász János
(Kiskunhalas), Bárány Bertalanné (Őrhalom), Trenka
Józsefné (Nógrádmegyer), Forrás Ferenc (Bp)
Könyvjutalomban részesült:
Kovács Bálint (Újkígyós) Juhász János (Kiskunhalas),
Pető Gézáné (Miskolc-Szirma), Forrás Ferenc (Bp),
Rózsa Tiborné (Kiskőrös)
Gratulálunk! Jutalmukat postán küldtük el.

