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„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! 
Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézs 43:1,3)

Kegyelem meghirdetve 
 

Elvégeztetett! – mondta Jézus a kereszten, 
és fejét lehajtva, kilehelte lelkét. „Betelt 
immár!” – hangzik el J. S. Bach János 
passiójában. „Ez üdv a bűntől sebzett 
szívnek. A gyászos éj vár, ím elhozta a végső 
órát! Júda hőse győzött már, nagy harcot zár! 
Betelt immár!” – énekli szívszorítóan az alt 

szólista. Kicsit később jön a szoprán ária: „Ó 
járd át szívem, bús könnyeknek árja, a végső 
gyászban! Ó, mondd el a földnek, az égnek e 
bajt, hogy Jézus meghalt!” A végén a kórus 
énekli fenségesen: „Nyugodj, pihenjen szent 

tested, én tovább már nem siratlak. Nyugodj 

és rám is hozz békét! A sír, mely rátok bízva 
vár, és melyben semmi gond sincs már, az 
nékem mennyet tár, és átkos poklot zár!” 

Milyen gyönyörű végszó (ezután már csak 
egy korál következik)! A Nagyhét előtt 
hallhattam a János passiót a Központi Ének- 

és Zenekar előadásában, és ezek a sorok, 
dallamok nagyon megfogtak. 

Énekkari tagként már hetekkel korábban 
hangolódtam az ünnepekre az énekórákon, 

vagyis az énekkar már „adventben” élt egy 

ideje. „Arra emlékezem csöndesen, hogy az 
Úr vére hullt bűnömért. Arra emlékezem, 
hogy szent kezét és lábát szög járta át. Arra 
emlékezem csöndesen, mit a zord Golgotán 
szenvedett. Arra emlékezem, hogy fönt a fán 

Folytatás a köv. oldalon 

              Húsvétra 

 

Köszönt e vers, te váltig visszatérő 

Föltámadás a földi tájakon, 
Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 
Te zsendülő és zendülő pagony! 

Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 
Fogadd könnyektől harmatos dalom: 

Szívemnek már a gyász is röpke álom, 
S az élet: győzelem az elmúláson. 
 

Húsvét, örök legenda, drága zálog, 
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 
Öröm: neked ma ablakom kitárom, 
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 
Virágot áraszt a vérverte árok, 
Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 

Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! 

 

Egy régi húsvét fényénél borongott 

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 

És neki szánok lombot és zenét. 
E zene túlzeng majd minden harangot, 

S betölt e Húsvét majd minden reményt. 
Addig zöld ágban és piros virágban 

Hirdesd világ, hogy 

új föltámadás van! 

 

Juhász Gyula 

 



a tahi konferenciák sokat jelentettek nekem. 
Nagyon nagy töltés volt számomra az is, 
amikor ifjúsági konferenciákra mentünk, és 
az ott elhangzott bizonyságtételek által 
közelebb kerültem a Jóistenhez. Ezek 
hatására döntöttem el, hogy bemerítkezem a 
megtérésem hosszabb folyamata után. 

4. Visszatérve a jelenbe, van olyan ötleted, 
amit szívesen vennél, ha megtennénk a 
gyülekezetünkben? 

Anikó: Fiatalokra gondolok elsősorban: 
például évente egyszer egy szombati napra 
ifjúsági találkozót lehetne szervezni. El 
lehetne hívni rá budapesti és környéki 
fiatalokat, hogy beszélgethessenek és 
megoszthassák hitbeli tapasztalataikat. 
Emlékszem, régebben volt például elő-

szilveszter, és sajnálnám a fiatalokat, ha 
ezekből kimaradnának. 

5. Mi az az igevers, ami mostanában közel 
áll Hozzád? 

Anikó: „Hagyd az ÚRra utadat, bízzál 
benne, mert Ő munkálkodik.” (Zsolt 37,5) 
Azt üzeni nekem, hogy bízzam a Jóistenre az 
életemet, ne én akarjam irányítani, és 
hagyjam, hogy az érzéseimet és 
gondolataimat Ő vezesse. 

Palotai Krisztina 

 

 

Kitüntetés 
 

Áder János köztársasági elnök 
megbízásából Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere március 15-e 

alkalmából, a haza érdekeinek előmoz-

dításában és az egyetemes emberi értékek 
gyarapításában végzett tevékenysége 
elismeréseként Magyar Érdemrend 

Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést 
adott át a Pesti Vigadóban Dr. Almási 
Mihály baptista lelkipásztor, a Baptista 
Teológiai Akadémia Teológiatudományi 
Intézetének igazgatója, professor emeritus 
részére. Almási testvér 2001 és 2011 között 
volt gyülekezetünk lelkipásztora. 

Egyik fontos, az egyházi kereteken 

túlmutató szolgálata volt, hogy az 1970-es 

évek második felétől 
Haraszti Sándor, Billy 
Graham és Jimmy Carter 
mellett tevékenyen részt 
vett a Szent Korona 

hazahozatalának előké-

szítésében. Így  a Szent 

Korona közel 33 évnyi 
távollét után 1978. január 
5-én térhetett vissza 

Magyarországra. 
Kegyelem minden! 

 

 

Programajánló (tervezet) 
 

Ápr. 8. Evangelizáció – Kulcsár Tibor 
Ápr. 15. de. Női konf. - Tapolyai Emőke 

Jún. 25 - 29. Gyülekezeti gyerektábor 
Júl. 11 - 14. Gyülekezeti csendes napok 

Júl. 25 - 28. Gyülekezeti csendes napok 
 

 

Állandó alkalmaink, kapcsolat 
 

Istentisztelet: vasárnap 10 és 17 órától 
Kiscsoportos bibliatanulmányozás /MKBK/: 
vasárnap 9:00 - 10:00 között 
Bibliaóra: csütörtök 18:30 

Ifjúság bibliaóra: péntek 18:00 

Úrvacsora: a hónap első vasárnapján délelőtt 
Énekóra: csütörtök 19:30, vasárnap 18:30 

Baba-mama kör: minden páros hét szerdáján 

Sakk szakkör: a hónap első vasárnapját követő 
hétfő 17:00 

Imaház címe: Bp. XX. ker., Ady Endre u. 58. 

 (Ady E. - János u. sarok) 
Lelkipásztor: Katona Béla 

 Telefon: 06-20-449-0458 

Gondnok: Horváthné Császár Márta 

 Telefon: 284-4604 

Gyülekezeti bankszámla: 11720001-20185927 
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