


















 
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja 

Alapítva: 1948-ban Új folyam: 300. szám 2018. április 
 

„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 

 
 

Következő lapzárta: április 26. 
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Felelős szerkesztő: Katona Béla 

Szerkesztő: Simon Lídia     simonlidia72@gmail.com 

Gyülekezet honlapja: www.pbgy.hu 



Ha az istenfélelemről kimerítően 
szándékoznék írni, akkor legkeve-
sebb egy kötetet kellene szánnom a 
témának. Ha csak a bibliai előfordu-
lási helyek számára tekintünk (több 
mint 100), világossá válik, hogy nem 
elhanyagolható kérdésről van szó.

Félelemről beszélni egy kicsit 
mindig „félelmetes”, az istenfélelem 
szó is kétségkívül ébreszt bennünk 
félelmes gondolatokat. Anélkül, 
hogy belebonyolódnék az eredeti 
kifejezések elemzésébe vagy részlet-
kérdésekbe, a fönt jelölt ige alapján 
szeretnék valamit tisztázni. Nem 
azért, mintha azt föltételezném, 
hogy mindenki helytelen álláspon-
ton van, hanem azért, mert tudom, 
sokan félreértik ezt az igét. Onnan 
tudom, hogy az utóbbi hetekben 
különböző helyeken, különböző 
korú testvérektől kaptam ugyanazt 
a kérdést: „Kitől is kell valójában 
félni, az emberektől, az ördögtől 
vagy Istentől?” Az Igéből: „Ne félje-
tek azoktól, akik megölik a testet, 
hiszen a lelket nem tudják megölni. 
Inkább attól féljetek, aki a lelket is, 
meg a testet is el tudja pusztítani a 
gyehennában!” – egyesek szerint ez 
nem tűnik ki világosan. 

Visszautalva az eredeti kifejezé-
sekre, annyit mégis meg kell jegyez-

ni, hogy a magyar félelem szó nem 
adja vissza tökéletesen azokat a szé-
les jelentésskálájú kifejezéseket, 
amelyek a leggyakrabban jelölik a 
Bibliában ezt az érzést (a héberben: 
JÁRÉ, a görögben: FÓBEOMAJ). 
A bibliai félelemnek (legalábbis az 
imént jelölt kifejezéseknek) nem 
kizárólag negatív értelmük van! 
Jelentenek a félelmen kívül tisztele-
tet, megbecsülést, hódolatot, tartást, 
függőséget stb. Ha tehát istenféle-
lemről szólunk, a bűntudat vagy épp 
a megkeményedés nyomán kiala-
kulható rettegésen túl – hisz ezt is 
jelenti a szó –, gondolnunk kell 
minderre.

Nem tudom, miből adódik az a 
hiedelem, hogy alapigénkben arra 
biztat bennünket Jézus, hogy fél-
jünk az ördögtől?! Talán valami régi, 
ilyen értelmű, nagy hatású „egyet-
len prédikáció” késői „gyümölcsé-
ről” van szó. (Elég gyakran lehet 
nálunk ilyen mondatokat hallani: 

„X.Y. – nagynevű prédikátor – ezt 
így és így magyarázta”, olykor azzal 
a „kiegészítéssel”: nem úgy, mint a 
testvér!) Az is elképzelhető, hogy az 
előző versekben található Belzebub 
név sugallja a félreértést. Minden-
esetre az biztos, hogy téves ez az 
értelmezés. A Biblia szerint a Sátán 

„nagyhatalom” de nem a legnagyobb 
hatalom.

Ha magunkban bízva próbáljuk 
legyőzni, kétségkívül elbukunk. 
Ebben az esetben van ok a félelemre. 
Krisztussal együtt viszont kétségkí-
vül győzünk fölötte. Ez esetben 
semmi okunk sincs félni tőle. A Bib-
lia soha nem tanácsolja, hogy fél-
jünk az ördögtől! Ehelyett ellenál-
lásra, harcra buzdít: „Álljatok ellene 
az ördögnek!” – és kilátásba helyezi 
a győzelmet: „…elfut tőletek.” (Jak 
4,7) – Hogy sokszor mégis félünk? 
Ez igaz. Ha nincs kapcsolatunk az 
Úrral, okkal retteghetünk. De ha 
van, akkor fölösleges óvatoskodás-
ról vagy gyávaságról lehet szó csu-
pán, ugyanis: „…ha Isten velünk, ki 
lehet ellenünk?!” (Róm 8,31)

Éppen arról van szó Máté 10,16-
32-ben, hogy sem az ördögtől, sem 
az ő ember-eszközeitől nem kell fél-
nünk, hisz csak a test fölött van 
hatalmuk (ebben a vonatkozásban is 
csak annyi, amennyit a Mindenható 
Isten enged!). Az ember teljes egzisz-
tenciája fölött egyedül az Úr rendel-
kezik. Csak neki van hatalma az 
üdvözítésre vagy az elkárhoztatásra. 
Istentől féljünk! Azt jelenti ez, hogy 
tőle függjünk, vele szemben érez-
zünk felelősséget, tiszteletet, megbe-
csülést, hódolatot, szent, de nem ret-
tegő félelmet. (A rettegésre, borzon-
gásra, rémületre egyébként külön 
kifejezései is vannak a Bibliának!)

JÓ PÁSZTOR
a jó  pász tor ala pít vány lap ja  •  15.  Év Fo lyaM  4–6. száM

ISTENFÉLELEM
(Mt 10,28)

2018. április–június

FIGYELEM!
Ebben az évben – rendhagyó módon – nem július utolsó vasárnapján,

hanem egy héttel korábban, július 22-én tartjuk a szőkepusztai Konferenciát 10.30 órai kezdettel
(gyülekező és bevezető zene 10.00 órától)

az utóbbi évek helyszínén, libickozmán, a jó pásztor erdőben.
 A konferencia témája: Otthonom a templom.

Mindenkit szeretettel várunk!



JÓ PÁSZTOR

T72018. ÁPRILIS–JÚNIUS

2017 decemberében Kormányhatározattal a Szent 
Korona évének nyilvánították a 2018-as esztendőt.  
Különféle rádió- és tv-műsorokban számos alkalommal 
megemlékeztek arról, hogy a korona hazaadásában 
elévülhetetlen érdemei voltak az amerikai és a magyar 
baptistáknak, név szerint is említve Jimmy Cartert, Billy 
Graham-et, Haraszti Sándort, és Almási Mihályt.  Azt a 
szolgálatot, amit ebben az ügyben ők tettek, a Magyar 
Állam kitüntetésekkel is elismerte. 

Jimmy Carternek, Göncz Árpád köztársasági elnök 
1996 -ban a „Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje a Csillaggal” kitüntetést adományozta. 

Haraszti Sándornak szintén Göncz Árpád, „A Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztjét” (1997. április 7-én). 
Almási Mihálynak pedig Áder János köztársasági elnök a 
„Magyar Érdemrend Tisztikeresztje” kitüntetést 2018. 
március 15-én. Ez utóbbi szövege a következő: „… a 
magyarság érdekében itthon, és az Amerikai Egyesült 
Államokban végzett szolgálata, kiemelten a Szent Korona 
negyven évvel ezelőtti hazahozatalának előkészítését 
szolgáló diplomáciai tevékenysége elismeréseként a 
»Magyar Érdemrend Tisztikeresztje« kitüntetést adomá-
nyozom…”

– Hírszolgálat –

Kitüntetések 

A SZENT KORONA HAZA ÉRKEZÉSE KAPCSÁN

HIT ÉS KULTÚRA
Albertirsa 

Közösségi életünk egyik kiemelkedő eseménye volt a 
Központi Énekkar tavaszi, „Énekelt Imádságok”  c. kon-
certsorozatának június 2-i hangversenye, mely az 
Albertirsai Baptista Gyülekezet meghívására és szerve-
zésében történt a helyi Művészetek Házában. A nemré-
giben felújított, 200 évvel ezelőtt épült, kiváló akusztiká-
jú Zsinagóga – mint ahogy ezt Fazekas László polgár-
mester úr üdvözlő beszédében is elhangzott – a történe-
lem viharai miatt méltatlan évtizedeket „élt meg”, ám 
most végre méltó módon adhat helyt közösségi-kulturá-
lis rendezvényeknek. A „teltházas” koncert kezdetén 
Újvári Ferenc helyi lelkipásztor köszöntötte az Énekkart 
és a vendégeket, majd Oláh Gábor vezényletével és 
műsorvezetésével folytatódott a program. Az elhangzó 
művek gerincét a „MI  ATYÁNK” és más zsoltár-imád-

ságok képezték, számos magyar alkotása, műve hangzott 
el; ugyanakkor a klasszikusnak számító Liszt Ferenc, 
Kodály Zoltán, Harmat Artúr, Farkas Ferenc, Csemiczki 
Miklós ihletett kórusművei mellett több, ugyancsak 
ihletett ének csendült fel a „régi karénekesből” – mint pl. 

„Mi Atyánk”, „Vigyázz, és gyakran 
merülj hő imába”. A főleg acapella 
kórusművek mellett néhány orgona-
kíséretes mű is elhangzott Tóka 
Szabolcs közreműködésével. A ben-
sőséges légkörű koncerten, melyet a 
kórus hihetetlen finomságú piano 
éneklése váltakozott a kitörő fortis-
simóval, a jelenlévők az „Égiek” 
bekapcsolódását is átélhették: kint 
hatalmas villámlás és mennydörgés, 
nyári zivatar volt, ám a koncert végé-
re nem csak a hallgatóság lelke 
ragyogott, hanem a természet is – 
napfény, szivárvány és friss levegő 
búcsúztatta a jelenlévőket Albertir-
sáról . 

A Baptista Központi Énekkar énekel az albertirsai zsinagógában, 
vezényel Oláh Gábor karnagy


