te, hogy a szent „rothadást lásson” – Isten is
megelőzte őket, és föltámasztotta az önmagát ál
dozó Megváltót.

Alapítva: 1948-ban

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 124. szám

„Ki hengeríti el
nekünk a követ?”
– Márk 16:3 –

2003. április

kürtszó jelzett, átélhették, hogyan nyitnak ki az
üzletek és népesülnek be a teraszok…
Az asszonyok megvásárolták a drága keneteket,
és várták a hajnalhasadtát. Nem a szombat miatt,
hisz az már elmúlt, hanem azért, mert nem akar
tak éjszaka a sírhoz menni. Várták a hajnalt, a
fényt, mert féltek.
Az első akadály a Jézus felé vezető úton az éj
szaka volt. A sötéttől való félelmet nem tudták
legyőzni, ezért kivárták a reggelt, a napfelkeltét.
Praktikusan gondolkodtak. A fény kivárható. A
Nap minden reggel fölkel. Ez tapasztalati tény.
Vártak hát hajnalig. Nem gondolták, hogy az
Igazi Nap, a Megváltó már „fölkelt”, föltámadt.

Az Úr Jézus föltámadásának híre futótűzként
terjedt. Mielőtt azonban győzedelmeskedett vol
na az igazi evangélium: JÉZUS ÉL! – a tanítvá
nyok épp úgy, mint az Urat gyászoló asszonyok,
cselekvésképtelenül, gyászba merülten várakoz
tak. Az asszonyok tették meg az első lépéseket.
A szombat elmúltával, azaz szombat este –
miután a csillagok megjelentek az égen – indul
tak (Márk szerint a magdalai Mária, Mária, a Ja
kab anyja és Salómé) illatos keneteket vásárolni.
Aki töltött már szombat estét Izráelban, az ta
pasztalhatta, hogy a teljesen elnéptelenedett ut
cák hogy élednek – mintegy varázsszóra – a
szombat múltán, amit annak idején Jeruzsálemben, később más városokban is, messzehangzó

A második akadály a sírt lezáró hatalmas kő
volt. Tudták, arra hiába várnak, hogy a kő csak
úgy magától elhengeredjék, mégis indultak. A
hajnalt lehetett várni, el is érkezett, de mi lesz a
kővel? A kő nem mozdul „magától”, mint a
Nap. Nem volt megoldásuk, de indultak. Hittel.
Aztán – maguk se gondolták -, hogy kételyekkel
teljes hitük működik: a kő el volt hengerítve! Az
Úr angyala előttük érkezett. A kő neki nem volt
akadály.
A harmadik „akadály” a Jézushoz vezető
úton – akár hittel is – legyőzhetetlennek tűnt. Ez
maga a halál. A halál azonban az asszonyoknak
nem akadályt jelentett. A halált – szomorúan
bár, de – elfogadták. Tudták, ez ellen nem lehet
tenni semmit. Eszükbe sem jutott, hogy Jézus él
het, hisz a saját szemükkel látták, hogy meghalt
és eltemették. Nekik elég lett volna a halott
Krisztus is.
Ezen a csodás reggelen azonban nem csak a
Nap járt előttük és nem is csak az angyal, ha
nem maga Isten, aki nem hagyta egyszülött Fiát
a seolban, a holtak hazájában, és azt sem enged

A negyedik akadály újra a félelem.
A föltámadott Úr félelmetesebb, mint a halott.
Angyali bátorításra van szükségük ahhoz, hogy
elinduljanak vinni a jó hírt a férfiaknak, akik ra
cionálisan gondolkodva „otthon ülnek”, mert ők
tudják: halál ellen nincs orvosság! Lázár föltá
madhatott, mert Jézus szólt neki, de ki szólna a
halott Úrnak?! Istent kifelejtik kusza gondolata
ikból. Arra sem emlékeznek, hogy Jézus több
ször is beszélt haláláról és föltámadásáról…

Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad.
Krisztus támad és eszmél,
Odúkat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?
Ady Endre

Az asszonyok már tudják, hogy Jézus él, de
ez a tudás is kevés ahhoz, hogy legyőzzék félel
müket. Márk szerint „elfutottak a sírbolttól, mert
remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek
se mondtak el semmit, mert féltek” (16:8.).
Az akadályokon túl azonban az élő Jézus vár
ta őket. Szembejött velük és rájuk köszönt: „Le
gyetek üdvözölve!”… - Az asszonyok pedig elé
borultak, imádva Őt…
Ezen az idei húsvéton vizsgáld meg magadat,
hogy hol tartasz?! Melyik akadálynál? Vagy túl
jutottál már mindegyiken? Megtaláltad a föltá
madottat? Nincs olyan őrség (politikai vagy ka
tonai hatalom), nincs olyan mozdíthatatlannak
tűnő kő, nincs az a hatalom, a halált is beleértve,
és nincs az a félelem, amely ne lenne legyőzhe
tő, ha hittel keresed a Föltámadott Urat.
És nincs nagyobb öröm, mintha szembetalál
kozol Vele, és leborulsz előtte, hogy aztán indulj
boldogan és feltartóztathatatlanul a húsvéti hír
rel: JÉZUS ÉL!
dr. Almási Mihály

A szép Húsvét
Odúkat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:
Ilyen a Húsvét szent tavasza
S ilyen marad.
Miért tudjon Ő az embervérről,
Mikor künn, a Tavaszban
Minden csoda csodát csinál
S minden drága fizetség megtérül?

Füle Lajos

Tavaszodik
Zsolt. 104:24.

Tavaszodik, ébred az élet,
rügyed, URAM, kertünkben sok van,
bimbók vidám serege éled,
betelt a föld gazdagságoddal.
Nemes Nagy Ágnes

A tárgy fölött
Mert fény van minden tárgy fölött.
A fák ragyognak, mint a sark-körök.
S jönnek sorban, derengő végtelen,
fény-sapkában 92 elem,
mind homlokán hordozva mását –
hiszem a test feltámadását.

A feltámadás lé
nyege
„Ha feltámadtatok a Krisztussal, azokat ke
ressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus
van…” (Kol. 3:1.)
Elgondolkoztató, hogy az Úr Jézus feltá
madásáról először asszonyok értesültek, akik
hűségesen követték Őt. Elsőnek fedezték fel a
feltámadás tényét és az üres sírt. Az indíték az
Úr iránti szeretetük volt. Ezért is vittek maguk
kal a hét első napján illatos keneteket, mégpedig
kora hajnalban. Igencsak megdöbbenhettek,
amikor azt látták, hogy a kő el lett hengerítve, és
nyitva van a sír bejárata. Beléptek a sírba és ta
nácstalanul megálltak, mert nem találták ott az
Úr testét. Ekkor hozzájuk lépett két férfi fényes
ruhában:
„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt,
hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan
beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az
Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adat
nia, és megfeszíttetnie, és harmadik napon feltá
madnia” (Lk. 24:5-7.).
Nem kell csodálkoznunk azon, hogy ma általá
ban nem hisznek az Úr Jézus feltámadásában,
hiszen még a tanítványok is az asszonyok üres
fecsegésének tartották, amikor meghallották a
hírt. Pedig a hitélet alapköve az Úr Jézus feltá
madásának ténye, és ezt a tényt hiteles szemta
núk bizonyítják. Pál apostol így ír erről: „…
Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások sze
rint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások sze
rint – feltámadt a harmadik napon, és megjelent
Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megje
lent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, …
azután Jakabnak, majd valamennyi apostolnak.
Legutoljára pedig, … megjelent nekem is” (1.
Kor. 15:3-8.). Majd így folytatja: „Ha pedig
nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirde
tésünk, de hiábavaló a ti hiteletek is” (1.Kor.
15:14.). Aki ennyi szemtanúnak nem tud hitelt
adni, hogy az Úr Jézus feltámadt, ott egyszerűen
arról van szó, hogy nem is akar hinni. Ez az
igazság!
Jézus Krisztus halálának és feltámadásának van
egy másik, de nagyon lényeges kihatása. Isten
Igéje kijelenti, hogy aki bűneit megbánva elfo
gadta Jézus Krisztust személyes Megváltójának,
az vele együtt meghalt, eltemettetett, de fel is tá

madt egy új életre. Sajnos sokan vannak, akik
csak a Golgotáig jutnak el, és csak azzal számol
nak, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért. Ezért
nem tudnak megszabadulni a bűnöktől. Mert:
„Ha… Krisztus – csak meghalt, de – nem tá
madt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűnei
tekben vagytok” (1.Kor. 15:17.). Az újonnan
születés Jézus Krisztus feltámadása által válik
valósággá. A feltámadás által leszünk új teremt
ményekké, és Istennek az új teremtmény a ked
ves. Mindebből következik az is, hogyha Krisz
tus nem támadt volna fel, hiába is hinnénk ben
ne, örökre elkárhoznánk. Ugyanis egy ember –
Ádám – által jött be a halál a földre, és egy em
ber – Jézus – által van a halottak feltámadása is.
Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghal
nak, akképpen mindazok, akik hisznek a feltá
madott élő Isten fiában, Jézusban, új életet, örök
életet nyernek.
Kedves Olvasó, feltámadtál-e már erre az új
életre? Elnyerted-e már annak bizonyosságát,
hogy Isten gyermeke vagy? Elnyerted-e a Szent
Lélek zálogát, ahogyan az efézusi levélben írva
van: "„…eljegyzett pecsétjével, a megígért
Szentlélekkel,
örökségünk
zálogával…”
(Ef.1:13-14.). Ha mindez így van, akkor bűneid
meg vannak bocsátva, nem kárhozhatsz el, ak
kor már tiéd az Isten országa, és azokat keresed,
amik a mennyben vannak!
Fritz Berger nyomán
(Vetés és Aratás)

A kereszt alatt
Állj meg csendben, alázattal
Tekints fel a keresztre,
Ott látod az Isten fiát,
Bűneinkért szenvedett.
Az áldozat Ő volt értünk,
Helyettünk Ő szenvedett.
Ezért olyan drága nekünk
A golgotai kereszt,
Kimentett a kárhozatból,
Megváltotta életünk,
Üdvözítő halálában
Örök életet nyerünk
Zsótér Ferencné

Miért kellett
meghalnia?
A történet egy fiatalemberről szól, aki büntetlen
előéletű volt, és köztiszteletnek örvendett. De
egyszer kártyázás közben annyira dühbe gurult,
hogy agyonlőtte kártyapartnerét. Letartóztatták,
kihallgatták, majd halálra ítélték.
Rokonai és barátai – kifogástalan előéletére hi
vatkozva – kegyelmi kérvényt nyújtottak be.
Mivel sokan ismerték, mindenki aláírta a kér
vényt. Egész kosárra való aláírás gyűlt össze.
Amikor a kormányzó meglátta a sok aláírást, na
gyon meghatódott, és aláírta a kegyelmi határo
zatot, amelyet személyesen akart átadni. Belé
pett a siralomházba a hivatalos talárban, amely
hasonlított a lelkészi palásthoz.
Amikor az elítélt meglátta őt, felugrott és kia
bálni kezdett:
Menjen innen, nem vagyok kíváncsi magára!
Elegem van a vallásból!
Várjon csak barátom, hoztam valamit magának!
Hadd mondjam el! – mondta a kormányzó.
Idefigyeljen – kiabált az elítélt dühösen -, ha
nem el azonnal innen, hívatom az őrt, és ki fogja
magát dobni!
De fiatalember, egy életre szóló üzenetem van a
maga számára, nem akarja meghallgatni?
Nem hallotta, mit mondtam? Semmire nem va
gyok kíváncsi!
Sajnálom, akkor nem segíthetek – mondta szo
morúan a kormányzó és eltávozott.
Nemsokára jött az őr.
Láttam, hogy a kormányzó itt volt magánál láto
gatóban – mondta.
Micsoda? – kiáltott az elítélt. – Ez a palástos
ember a kormányzó volt?
Bizony, és a maga felmentését hozta, de maga
nem akarta őt meghallgatni! – mondta az őr.
Az elítélt papírt, tollat kért, és írni kezdett: „Igen
tisztelt Kormányzó Úr! Nagyon sajnálom, hogy
így viselkedtem Önnel szemben. Kérem, bocsás
son meg nekem, és részesítsen kegyelemben!”
A kormányzó, amikor megkapta a levelet, átfu
totta és ezt írta rá: „Nem érdekel az ügy.”
Kivégzése előtt megkérdezték a fiatalembert, mi
az utolsó kívánsága. „Kérem, tegyék közhírré –
mondta az elítélt - , hogy nem gyilkosságért kell
meghalnom. A kormányzó megkegyelmezett ne
kem, és én életben maradhattam volna. Meghal

nom azért kell, mert nem fogadtam el a kegyel
met!”
Kedves Olvasó, ha elkárhozol, nem a bűneid
miatt történik ez veled, hiszen Jézus Krisztus,
Isten egyszülött Fia meghalt érted a kereszten,
és megváltott téged. De ha az így felkínált ke
gyelmet nem fogadod el, akkor nem menekül
hetsz meg az örök haláltól. Ha Jézus Krisztust
elutasítod, a szabadulás egyetlen lehetőségét do
bod el magadtól. Ha hiszel az Úr Jézus Krisztus
ban, és elfogadod Őt személyes Megváltódnak,
akkor üdvözülsz, ami azt jelenti, hogy örök éle
ted van!
(Új Élet I. évfolyam 2. szám)
„Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne kemé
nyítsétek meg a szíveteket…”
(Zsidókhoz írt levél 3:7-8.)

Úgy szeretnék…
Úgy szeretnék jó lenni,
Minden rossztól mentes lenni.
Szeretni a jót, a szépet,
Gyűlölni a bűnt, a vétket.
Add Uram, hogy így legyen,
Fogd a kezem, vezess a keskeny úton
át a viharzó élet tengerén
a túlsó partra.
Hol belépve térdre hullva, leborulva,
drága lábad átkarolva
boldog leszek újra.
Iván Lajosné (Marika)
Kiskőrös, 2003. 03. 24.
Állandó alkalmaink
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Vasárnap:

19,00 Ifjúsági óra /nagyok/
18,30 Bibliaóra
19,00 Ifjúsági óra /kicsik/
9,00 MKBK v. Imóra
10,00 Istentisztelet
16,00 Barátkozók órája
17,00 Istentisztelet

Imaházcím: Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok

„Hang”-os tábor
A gyülekezet és a MERA (Magyar Evan
géliumi Rádió Alapítvány) jóvoltából március
27-29-ig egy úgynevezett Hangos táboron ve
hettem részt Máté Lukáccsal együtt. Ebben a tá
borban azokat próbálták összegyűjteni, és okíta
ni egy kicsit, akik gyülekezetekben hangosítás
sal, hangrögzítéssel foglalkoznak. A tábor elég
feszített tempójú volt, mivel 3 napba bele kellett
sűríteni rengeteg mindent. A napok reggel 8 óra
kor kezdődtek és este 11-kor (hajnali 2) műhely
gyakorlattal végződtek. Közben előadások és
eszközök kipróbálása volt a program.
Néhány példa a témákból:
keverők
akusztika
mikrofonok
effektek
digitális és analóg hangrögzítés
mesterfogások
Az előadók a MERA munkatársai, szer
kesztők, hangtechnikusok, egyetemi tanárok,
akusztikai professzorok voltak. (Akik sok-sok
képletet használtak.)
Ebben a 3 napban nagyon sok hasznos in
formációt kaptunk, de nagyon rövid idő alatt.
Ezeknek az információknak még le kell üleped
niük, de bízunk benne, hogy a tanfolyam tapasz
talatait a gyülekezet részére hasznosan továbbí
tani tudjuk ezek alkalmazása által.
Ezúton is szeretnék elnézést kérni a múlt- és jö
vőbeli hibáinkért, és kérjük mindenki türelmét.
Próbálunk mindig javítani és természetes módon
nem minden sikerül. Ebben nagy segítséget je
lent számunkra a pozitív és a negatív visszajel
zés. Ezek nélkül csak a saját megérzéseinkre tá
maszkodhatunk. Szeretnénk a közeljövőben egy
felmérést végezni, hogy az imaházban hol, ho
gyan hallatszik, mennyire érthető a prédikáció,
mivel ez a termen belül változik.
Köszönöm azoknak, akik segítették eddig is
munkánkat. Szeretnék egy kéréssel fordulni
mindenki felé: elég sok problémát okoz szá
munkra a kazetták (CD-k) koordinálása, után
munkálása. Szeretném megkérni azt, aki érez af
finitást erre a szolgálatra, van otthon számítógé
pe, magnója, szóljon nekem, szívesen fogadjuk.
Ez fontos szolgálat, mely némelyik más gyüle
kezetekben már működik, mivel sok betegnek,

lelkipásztor nélküli szórvány-gyülekezetnek az
egyetlen út, hogy a prédikáció eljusson hozzá
juk.
Befejezésül köszönöm mindenki türelmét a stú
diós csoport, de főleg felém irányulóan, és kívá
nok mindenkinek sok áldást az életében.
Marton Zoltán

Tavaszi tűz
Mint áldozófüst, száll a gaz
kék sóhaja és ellebeg…
Elégetem a tegnapot,
befogadják a fellegek.
Füle Lajos
Te a Pásztor és Te vagy a Bárány
Te vezess majd halálom óráján,
Szó és Tett és Mennyország!
Te békéje minden térnek,
Add, hogy vissza-visszatérjek
Mindörökké Tehozzád.
Vas István

Élet, erő, egészség
Még mindig a mézről (VII. rész)
Az egészséges életmódra törekedve több mézet
fogyasszunk. A méz több mint édesség. „Amb
rus nap” – a legszebb mézes nap.
Ambrus milánói püspök, élt 340-397. Ambrus
Gallia kormányzójának harmadik gyermekeként
született. Mint csecsemő, bölcsőjében feküdt a
palota udvarán. Míg nyitott szájjal aludt, méhraj
ereszkedett le rá, s ellepte arcát, száját, ki-be
menve rajta.
Atyja, ki épp arra sétált, megtiltotta az aggódó
dadának azok elhessegetését, látni akarta a cso
dás jelenség végét. Nemsokára a méhek elrepül
tek. Mire a megilletődött atya így szólt: - Ha ez
a kisded életbe marad, valami nagy ember lesz
belőle.
Előérzete beteljesedett.
Lelkipásztor, egyháztanító, hitvédő, államférfiú.
Püspökké 374. december 7-én szentelték. A mé
hészek, mézeskalácsok és kereskedők védő
szentjeként tisztelik.
Kitűnő erősítő-frissítő szerek a méhészeti termé
kek, a méhpempő, a propolisz és a virágpor és a
méz is.
Segítségükkel nemcsak kisebb egészségká
rosodások előzhetők meg, hanem operáció, ill.
más intenzív orvosi beavatkozás után a lábado

zás időszakában gyorsítják a felépülést. A pro
polisz a fertőzésekkel szemben az immunitást
fokozza. A méhpempő, ez a csodálatos tápanyag
növeli a fizikai és szellemi teljesítőképességet.
(A dohányzás, a feketekávé és a szeszes ital
megsemmisíti hatását.)
A virágpor glutaminsav és a rutina tartalmának
köszönhetően fokozza a teljesítőképességet, ha
tásfoka nő a vérben.
Csaknem tökéletes tápszer, reformi étrend kere
tébe illesztve megelőzi a hiányállapotokat.

Olajos magvak
Fontos szerepet szolgálnak a szervezetünknek.
Mégis el kell különítenünk a gyümölcsöktől –
nagyon magas az olaj és a fehérje tartalmuk.
Szervezetünk megbetegszik, ha nem jut kellő
mennyiségű és minőségű fehérjéhez.
Mindezeket megkapjuk a különféle olajos mag
vakból, azonban mértékkel fogyasztjuk őket.
Nagyon tömény koncentrált táplálékféleségek.
Mintha a jó Isten óvni akart volna minket a mér
téktelenségtől, mert pl. a diót, mogyorót fel kell
törni, a tökmagot, napraforgót meg kell tisztíta
ni, s mire túl sokat ennénk belőle, elfáradunk a
kibontásában.
F. Eszter

Mentő kéz nyúlik feléd
Skócia hegyeiben – így mondják – egy madár a
legmeredekebb szakadékok kiszögelléseire rakja
a tojásait. Ezeket a tojásokat drágán megfizetik.
Merész férfiak gyűjtik össze. Egy ilyen tojás
gyűjtő leereszkedett egy szikla lejtőjén, és miu
tán többször lendületet vett, biztosan megállt
egy sziklahasadékban. De alig hogy leteszi a lá
bát, kicsúszik a kötél a kezéből. Borzasztó hely
zet! Ekkor észreveszi, hogy a kötelet a lengések
még közel hozzák hozzá. A lengések azonban
minden pillanatban gyengülnek, és azután már
semmi kilátás sem lesz arra, hogy a mentőköte
let elérhesse. Egy pillanat alatt határoz. Isten
nek ajánlja lelkét. Hirtelen ugrik, szerencsésen
megragadja a kötelet, és meg van mentve.
Most még a te számodra is itt a kegyelem ideje.
Lehet, hogy már csak rövid ideig. Használd ki,
és ragadd meg!
(nn)

Utazás a föld közép
pontja felé”
– legalább is egy darabig
Egy márciusi szombat reggel tizen barlangász
túrára indultunk az erzsébeti imaház előtti par
kolóból. Úti célunk a Bükk hegységbe vezetett,
a Nagylétrás melletti “Vizes “barlangba.
A reggeltől még kicsit álmosan, de jó kedvel
és nagy lelkesedéssel keltünk útra. Gyorsan és
kényelmesen értünk a balrang közelében lévő
erdészházhoz, ahol előbb átöltöztünk, magunk
hoz vettük a felszerelésünket, majd egy gyors
eligazítást kaptunk a ránk váró nehézségekről,
és a barlangászat néhány alap szabályáról. Meg
tudtuk, hogy már az út elején kiderül ki hogy
boldogul a bezártság érzetével ,többek kőzött azt
is odalent egymásra figyelve , egymást segítve
kell haladunk. A “vizes” barlang hosszúsága
kb.1500 méter, a bejárattól mért legmélyebb
pontja 80-90 méter lehet. Szép, hó födte tájon
vezetett utunk a barlang egyik bejáratához, ami
a legnehezebb volt. A vezetőnk elmondta, hogy
a fagy miatt a másik bejáratot nem lehet kinyit
ni. Rövid előkészület után egyenként útnak in
dultunk a keskeny és hirtelen mélyülő bejáraton
át. A barlang - nevéhez hűen - párás, sáros, csú
szós volt. Útközben a barlang élővilágat is meg
szemléltük, a meredeksziklafalakon többféle de
nevér pihente ki éjjeli fáradalmait. Számos kes
keny átjárón átpréselve magunkat rövid pihenőt
tartottunk az “Adrenalin kürtőnél”, befelé veze
tő utunk felénél. Ennek a kb.20 méter magas
földalatti teremnek igen érdekes története van.
Feltáráskor egyik barlangász rajta keresztül
akart a felszínre jutni. Felszínhez közel megcsú
szott és a mentőkötélbe akadva, fejel lefelé zu
hant. Az esést a sziklába ütött rögzítések sem
tudták megállítani. Az utolsó pillanatban akadt
meg, az egyik rögzítési ponton a mentőkötél
megfogta a barlangászt, aki ekkor egy métere
lógott fejel lefelé a kövek fölött. Rövid pihenő
után tovább haladtunk a kis földalatti 2 méter
mély 8-10 fokos vizű tó irányába. A kis tavacs
kát egy forrás táplálta, ami a tó túloldalán volt.
A forrás hoz a tó fölött egy kötél segítségével le
hetett át jutni. Ezt, az esetleges hideg fürdő esé
lye miatt csak kevesen tették meg.
Itt egy páran még vizesebbek és még fá

radtabbak lettek. Majd az ismerősnek gondolt
útvonalon kifelé menet megismertük a barlangot
ebből az irányból is. Nagyából négy órányi út
után ujjra felszínre értünk. A felszíni fényt volt,
aki elégedetten a féklábszárig érő hóban hanyatt
dőlve ünnepelte. Ez a túra a profiknak csupán
bemelegítés, nekünk amatőröknek én azt gondo
lom egy kellemes élmény marad.

Pistai Ferenc
G y ü l e k e z e t i e s e m é n yek
Január 30.
Megszületett Boros Gréta.
Február 2.
A Baptista Világszövetség Vasárnapja. Délután
Kispesten több gyülekezettel együtt ünnepi al
kalmon vettünk részt. A felkért lelkipásztorok
elsősorban missziós feladatainkkal kapcsolato
san szóltak hozzá. A résztvevő gyülekezetek
összevont énekkara és alkalmi zenekar szolgála
ta színesítette a programot.
Március 2.
Kovács Lajosnét köszöntötte Laczkovszki János
gyülekezetvezető, aki Kispestről áthozta tagsá
gát, mert Pesterzsébeten lakó leányához költö
zött. A testvérnő férje – Lajos bácsi – 1951-től
1959-ig imaházunk gondnoka volt a Ferenc ut
cában.
Gabora Artúrék elhozták Botond Hunor nevű
gyermeküket bemutatásra.
Március 9.
Délelőtt az idősek otthonában és a kórházban
végeztek szolgálatot gyülekezeti csoportok
Délután Albertírsán szolgált az énekkar, ahol Al
mási testvér evangélizációs alkalmakat tartott.
Március 16.
Televíziós felvételen vettünk részt délután Kis
pesten. Az istentisztelet keretében meg
emlékezés hangzott el a magyar korona 25 évvel
ezelőtti hazahozataláról és Füzessy testvér „Via
Dolorosa” című festményéről, a mű elkészülése
évfordulóján. Almási testvér a korona hazahoza
talának körülményeiről tartott beszámolót, Pát
kai Béla kispesti lelkipásztor hirdette az igét.
Felszólaltak a kispesti katolikus, református és
evangélikus közösségek lelkészei. Az estén az
összevont kispesti és pesterzsébeti énekkar éne

kelt és Horváth László által szervezett alkalmi
zenekar szolgált.
A felvételről készülő adás május 25-én lesz lát
ható a TV1 csatornán.
Március 23.
A délelőtti igehirdetésben Márk 10:7-12. versek
alapján a válással kapcsolatban hallottunk taní
tást. A fiatalok körében ennek hatására igény fo
galmazódott meg olyan előadásokra, vagy be
szélgetésekre, ahol a házassággal kapcsolatos
kérdésekre a Biblia útmutatása szerint kaphat
nak választ.
~s~ó
Fakanál

zel kis kroketteket (hengereket) formálunk belő
le, és zsemlemorzsában meghempergetjük. Bő
olajat forrósítunk, amelyben szép világossárgára
megsütjük. Az olajból kivéve a felesleget lecsö
pögtetjük, és tűzálló tálban elrendezzük. A már
táshoz a felvert tojást simára keverjük a tejföllel,
a kaporral, a sóval és a borssal, majd ráöntjük a
megsült krokettekre. Előmelegített sütőbe vagy
grillsütőbe toljuk, és a mártást kissé rápirítjuk.
Jóízű, egyszerű étel, amelyet olcsóbbá tehetünk,
ha párizsival és 50 dkg főtt, áttört krumplival
készítünk. Az elkészítés ideje persze megnő.

Derűs percek

Sajtos tojáskeverék zellerrel
Hozzávalók: 5 deka zeller, 4 deka fűszeres sza
lámi, 3 tojás, 5 evőkanál tej, 2,5 deka ementáli
sajt, só, őrölt fehér bors, reszelt szerecsendió, 1
kávéskanál vaj.

Hallatlan
Pistike, miért némák a halak? – kérdezi a bioló
giatanár.
Próbáljon meg tanár úr fejjel a vízben beszélni!

A zellert szeletelje vékonyra, a szalámit pedig
vágja csíkokra. A tojásokat tejben jól verje fel,
és keverje hozzá a reszelt sajtot és az ízesítősze
reket. Egy serpenyőt a zsiradékkal együtt mele
gítsen fel, öntse bele a tojáskeveréket, majd adja
hozzá a zellert és a szalámit. Villájával gondo
san a közepe felé keverje, hogy a tojáskeverék
jól összeálljon.

Két pösze moszat beszélget a tengerparton:
Maga is moszat?
Nem, én magam moszok.
Mi az: pikkelyes, négy lába van és telefonál?
Halló!

Mártásos sonkás krokett

Pistike, mondj egy mondatot múlt időben!
Apu tegnap elment horgászni.
Jól van. Most mondj egyet jelen időben!
A hal most is a vízben van.

Hozzávalók a kroketthez: 20 dkg bármilyen faj
ta kicsontozott füstölt hús, 10 dkg krumplipe
hely, 2,5 dl tej, 4 dl víz, 1 tojás, 1 teáskanál sü
tőpor, 1 gerezd fokhagyma, 1 csapott mokkáska
nál törött fehér bors, 1 csapott evőkanál ételíze
sítő-por, kevés zsemlemorzsa, és olaj a sütéshez;

Egy kisfiú horgászik a vízparton. Odamegy hoz
zá a halőr:
Kisfiam, tudod, hogy itt csak horgászenge
déllyel lehet horgászni?
Köszönöm a tippet, halőr úr, én egész nap csak
gilisztával próbálkozom.

a kapros mártáshoz: 2 dl tejföl, 1 tojás, 1 teás
kanál szárított kapor, só és fehér bors ízlés sze
rint.

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja

A krumplipelyhet mély tálba szórjuk. A vizet és
a tejet ráöntjük, majd a felvert tojást is hozzáad
juk. Ezután rászórjuk az összes fűszert, és a zú
zott fokhagymát, valamint a sütőport is bele
tesszük. Addig keverjük, amíg az összes folya
dékot felveszi. Néhány percig állni hagyjuk, ez
alatt formázható masszává sűrűsödik. (Ha nem
elég sűrű, egy-két kanál liszttel sűríthetjük.) A
füstölt húst nagy lyukú darálón megdaráljuk, és
beledolgozzuk a masszába. Ezután nedves kéz
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