Alapítva: 1948-ban

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 146. szám

Bizonyságtétel
– az új év első hétfő
reggelének igéje nyomán
Az új év első munkanapjának Áhítat
szerinti igéje: 1.Mózes 12:1-9. „ÁLDÁS
LESZEL”. Milyen szép ige: indítás hétfő
reggel! Ábrahám (Ábrám) elhívásáról
szól. Számomra ez azért is nagy öröm,
mert visszaemlékeztet a bemerítkezésemre, egy ekkor kapott igei útravalóra. 1971ben, egy őszi vasárnap délután, az ócsai
gyülekezetben bemerítés volt. Hat fiatal
követte az Úr Jézus példáját – egy ócsai és
öt dunaharaszti fiatal. A dunaharasztiak
közül négyen test szerint is testvérek
lehetünk. Szüleink első négy gyermeke
(köztük én is). A bemerítés szolgálatát
Ugrai Kovács Imre testvér végezte. A
bemerítés után köszöntések hangzottak el.
Bretz néni is (Bretz Emilné) – a
szigetszentmiklósi gyülekezetből – kö
szöntötte az új testvéreket. A négy Surányi
gyermek személyre szóló igét kapott.
Bretz néni ezzel az igével köszöntött en
gem: „Megáldalak … és áldás leszel”.
Bretz néni a szívemre helyezte, hogy kér
jem a jó Istent: mutassa meg, hogy lehet
az életem áldás mások számára. Ez a buz
dítás mélyen a szívembe vésődött.
Az áldás feltétele – ahogy az Áhítat-ban
is olvashattuk – az engedelmesség.

2005. február

Újévkor többen hálát adtunk azért, hogy
gyülekezetünkben a tiszta ige hirdettetik –
a mi megjobbításunkra. Nem kell mást
tennünk, csak – engedelmes szívvel –
hallgatnunk az Úr szavára, és tenni azt,
amire Ő indít.
Az Úr áldásának jelei láthatók az éle
tünkön. – Az én életemben is? – Akkor
van áldás az életünkön, ha jó gyümölcsö
ket termünk (Gal. 5:22.). A gyümölcstelen
élet nem hordoz áldást. A test cselekedetei
nem a Lélektől valók (Gal. 5:19-21.).
Őrizzen az Úr ettől minket!
Ezen a hétfő reggelen is két fiammal együtt ol
vastuk az igét, és imádságban kértük a jó Istent,
mutassa meg mindig – ma is –, hogy mit kell ten
nünk! Ha esetleg nem tudnánk, hogy mi a dol
gunk, az Úr mutassa meg, hogy valóban áldás le
hessen az életünk.
Halász Sándorné

Kegyelem-tárta menedék
Amikor már az őrjítő kérdésekre – úgy ér
zed –
nem érkezik válasz, és önmagad mély
homályában sodródsz úttalan,
kifosztottan, koldus-szegényen
oltalomra vágyva –
s ekkor magától, szíved rejtekében
egy rád sugárzó Fényt látsz…
az a diadalmas felelet, a drága lehetőség,
az a tiszta Fénysugár, amelyben egy
igazibb élet menedékével
közelít feléd az Isten –: a testté lett igében!
(Balázs Károly)

Bizonyítékok a Te
remtő létezésére

zsiráf nem jöhetett létre az evolúció kö
vetkezményeként.
Az atkák legyőzik az evolúció elméletét
Az atkák nagyon kis teremtmények.
Mindenhol elférnek, például egy éjjeli
lepke fülében is, ahol egész atka-kolóniák
élnek. A lepke fülének különböző részeit
különböző célokra használják, pl. petera
kásra, táplálkozásra stb. A baj az, hogy a
lepke füle annyira tele van velük, hogy
alig tud hallani. Ha mindkét füle tele
lenne, akkor egyáltalán nem hallana, és a
denevérek könnyen megfognák és megen
nék az atkákkal együtt. A megoldás az,
hogy az atkák a lepkék csak egyik fülében
élnek. De erre ők hogyan jöttek rá?

(1. rész)
A növények és állatok világában
előforduló számtalan csoda a hatalmas Te
remtőre mutat. Míg bizonyos élőlények
nek különleges képességeik vannak, pl.
élelemszerzésre és a ragadozók előli me
nekülésre, addig mások beépített tudásuk
következtében olyan dolgokat cseleked
nek, amelyekre senki sem tanította őket. A
következőkben bemutatjuk néhány közön
séges növény és állat csodálatos képessé
geit, amelyek nem jöhettek létre egy sor
véletlenszerű baleset, azaz az evolúció kö
vetkezményeként.

(Folytatjuk)

Légy szent fiacskám!

A zsiráf különleges keringési rendszere
A zsiráf – a legmagasabb állat – nem
csak a hosszú nyaka miatt érdekes. A zsi
ráf és egy normál rövid nyakú állat között
számos eltérés van. Mivel a vért fel kell
pumpálni több méter magasba a fejéhez, a
zsiráf vérnyomása kétszerese az átlagnak
és neki van a legerősebb szíve a világon.
Szíve 2 láb (60 cm) hosszú, súlya 25 font
(11 kg) és falának vastagsága elérheti a 3
hüvelyket (7,6 cm). A gond az, hogy az
agynak árt a magas vérnyomás, így mikor
a zsiráf lehajol inni, vérnyomása tönkre
tenné az agyát. De a Teremtő gondosko
dott erről is: a zsiráf nyaki vénáiban egy
irányú billentyűk vannak, melyek bezárul
nak a fej lehajtásakor. Viszont még így is
túl sok vér marad a nyaki verőerekben. A
fölösleges vérmennyiséget „felszívja” az
agy mellett levő, kis vérerekkel teli sziva
csos szövet. Azonkívül az agy körül levő
folyadékban ellennyomás jön létre, ami
megakadályozza a hajszálerek megpatta
nását. A zsiráf ütőereinek falai vastagab
bak bármely más emlősénél. Figyelembe
véve a sok módosítást, melyre szükség van
egy hosszú nyakhoz, nyilvánvaló, hogy a

Ember! – hívnak a száraz téli erdők,
Hogy virágba borítsd a tar világot,
Szikkadt ó kutak öble búg utánad,
Hogy kristály-buzogású tiszta vízzel
Töltsd meg őket: – ezért ma mély öröm
mel
Hinned kell, hogy a kósza fellegek mind
Biztosan kiszabott úton suhannak,
S minden lépted után nyomok maradnak.
Ismerd meg – fiam, ó – a fűbefekvő
Ember békefödött, szelíd derűjét,
Nyisd ki már az aranykaput, amelynek
Alján kék patakok zenéje zendül.
Minden bús madarat, szomorka bárányt
Végy öledbe, becézz, étess, vigasztalj! –
Légy vidám, sugaras: légy szent, fiacs
kám!
(Dsida Jenő)
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Az ünnepek
margójára

családi körben, az ünnep felemelő voltát a
gyülekezetben.
Az ünnepkör felemelő koronája volt a
két karácsonyi nap a szolgálatokkal. Az úgymond - „felnőtt karácsony” esti szol
gálatok, tudom, nem csak az én szívemet
örvendeztették meg és az est végén - hogy
ismét gyereknek érezhettük magunkat, an
nak minden gondfeletti szépségével – cso
dálatos érzés volt. A másnapi - gyermeke
ink és unokáink szolgálatai - reményteljes
örömmel töltötte el a szívünket. A számban
is növekvő, értelemben is fejlődő jövő
gyülekezetét jó volt látni. Az imatéma
adott, hogy az Úr tartsa meg valamennyit.
Nagy hála van a szívemben a megtapasz
talt áldásokért a gyülekezetben.

A januári Szeretet-Szolgálat-ot végig
lapozva most is kerestem azokat az íráso
kat, amelyeknek az íróit személyesen is
merem. Hát ilyenre én sem találtam, vi
szont a szerkesztői gondolatoknál megta
láltam Máté Dániel testvér szelíden kor
holó szavait ugyanebben a témában.
Érintve éreztem magam, hiszen több
ször lettek volna közölnivaló gondolataim,
mégis elodáztam az írást.
Most nem a kényelemnek engedtem.
Az év utolsó hónapjai különösen ala
kultak számomra. Sok munka, - teli meg
oldatlannak látszó feladatokkal, problé
mákkal. Vannak olyan időszakok, amikor
az ember szeretné tolni, siettetni a dolgo
kat és semmi nem úgy alakul, ahogy sze
retné. Ehhez még jönnek egészségi prob
lémák, hogy enni sem tud az ember, vagy
csak kínnal. Az már a mélypont, mikor
altatót kell bevenni az éjszakai pihenés ér
dekében. - És közelednek az ünnepek, és
itt az ádvent, az elcsendesedés ideje -.
Milyen jó, hogy közösségben, Isten
gyermekeként élhettem át ezt az idősza
kot. Az ádventi vasárnapok, a szolgálatok,
az igehirdetések valóban ünnepnapok
voltak a hétköznapok őrlődése között.
Az egész gyülekezet apraját - nagyját
megszólaltató szolgálatok nemcsak engem
töltöttek el örömmel, hanem - a visszajel
zésekből tudom - sokak örömére hangoz
tak.
Ádvent harmadik vasárnapján a dél
előtti igehirdetés úgy éreztem nekem szólt
Lukács 21:25-35. alapján: „Emeljétek fel
fejeteket”. Van az életnek olyan időszaka,
amikor erre a kézenfekvő dologra is fi
gyelmeztetni kell minket.
Végső elkeseredésében az ember min
dent letesz és elenged. És ezután tapasz
taltam meg Isten felemelő csodálatos
gondviselését. A karácsony békességét

Laczkovszki János

Hóvirág
Úgy vártam jöttödet,
te kis fehér virág!
Mit üzen nekem
az a másik világ?
Hogy jöttél létre ott a hó alatt?
A fagy ölén hogy élhet virág?
- Szirmodon bomlik a lét örök
titka,
s arcomra hinti fénylő sugarát.
Az ívek hajlatát egyre nézem,
ki formálhatta szép vonalát?
Emlékemben a szivárványt idézem,
az égi ívet, az örök csodát.
S e két titok közt hullámzó Életen
ringnak napjaim fogyó szirmai;
de az Ég és Föld üzeni nekem:
új Élet kél hulló leveleken,
ahol összeérnek az ívek csúcsai.
(Páskuly
né Kovács Erzsébet)
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Brünni utazás

templom címét, és a Smetana utcában
megtaláltam az épületet. Ez egy emeletes
ház, melynek földszintjén van az imaház,
építés alatt. Nem véletlen, még éppen ott
volt két testvér (mintha csak engem vártak
volna!). A fiatalabbal angolul tudtam be
szélni, az idősebb testvér pedig a gyüleke
zetvezető volt. Megmutatták a készülő
nagytermet, amit azért kell megnagyobbí
tani, mert már nem fértek el benne. Az,
hogy egy ennyire jellegzetesen katolikus
városban baptista imaház épülhet, nem
természetes, Isten kegyelméből lehet. Az
építkezés ideje alatt más templomban jön
nek össze a testvérek, erre egyrészről a
huszita egyház templomában kapnak le
hetőséget. Még azt is megtudtam, hogy
aznap este női összejövetelt tartanak az
imaház feletti 2. emeleten, a lelkészlakás
ban. Már eddig is csak csodálatos élmé
nyeim voltak, de ez még fokozódott, és itt
már nagyon megtelt a szívem hálával Isten
vezetéséért. Mert mindez úgy történt, hogy
emberi ész szervezésével elképzelhetetlen
lett volna.
Este 7 órára visszamentem oda, de már
nem egyedül! Bacsó Sándor testvér és fe
lesége előző nap érkeztek meg ugyanabba
a szállodába. Így Szilviát elhívtam, men
jünk együtt.
A nőtestvérek olyan szeretettel fogadtak
minket, hogy azt leírni nem lehet. Ketten
tudtak angolul, Szilvia pedig egy németül
tudó testvérnővel beszélgetett és ők tolmá
csoltak a többieknek. Amikor a családi
témák után Pesterzsébeti gyülekezetünket
említettük, egyszercsak az asztal másik
oldalán ülő egyik testvérnő megszólalt
magyarul! Azt az örömet, amit éreztünk! –
még fokozta a hálát szívünkben. Ez a test
vérnő is vendég volt ott, egy vidéki gyüle
kezetből, ami a déli határtól 40 km-re van
(régi magyar terület). Mivel havonta
jönnek össze a testvérnők, ezen az estén az
adventi-karácsonyi alkalmuk volt fehér
asztalnál, ajándékozással.
Egy történetet is felolvasott az egyik
testvérnő, amely arról szólt, hogy egy hívő

Egy csodálatos élményemet szeretném
megosztani a testvérekkel.
December 2. hetében, egy Advent je
gyében szervezett, 5 napos, autóbuszos
körutazáson vehettem részt egyik fiammal.
Különböző városokból indultak a buszok,
Békéscsaba és Nagykanizsa felől is. Mi a
Hősök terén szálltunk fel egy modern
buszra, melyen egész utazásunkon ké
nyelmes helyünk volt.
Első napi programunkban Pozsonyon át
haladtunk, a buszból néztük meg a neve
zetes épületeket, városrészeket. Kaptunk
város-térképet és a délutáni szabad séta
lehetőségünket is teljesen kihasználtuk.
Karácsonyi fényekkel és díszben pom
páztak az utcák, adventi vásárt, hatalmas
feldíszített karácsonyfákat láttunk min
denhol, amerre jártunk.
Estére a célállomásra, Morvaország
fővárosába, Brnoba (Brünnbe) érkeztünk,
ahol négy éjszakát töltöttünk egy szép
szállodában. Reggelenként innen indul
tunk tovább, mindennap más irányba. Egy
híres búcsújáró hely volt a következő úti
cél. A város 13 szép templomából néhá
nyat idegenvezetővel végignézhettünk.
Felejthetetlen élmény volt számunkra látni
a gyönyörű, díszes építményeket, többszáz
éves templomokat.
Harmadik napon Prágába utazhattunk.
Már nagyon vártuk ezt a lehetőséget és
nem is csalódtunk. Csak címszavakban:
Vár, őrségváltás, Károly-híd, délben a hí
res zenélő óra csodálatos hangjai, és itt is
ünnepi hangulat, karácsonyi zene, énekek
szóltak mindenütt.
Negyedik napon a helyi város, Brünn
megtekintésére indult a csoport. Én erre a
városnézésre nem tartottam velük, hanem
egyedül, térkép alapján jártam az utcákat,
nevezetességeket, közlekedési érdekessé
geket néztem meg, templomokba mentem
be.
Kora délután egy turista információs
irodában megtudtam a brünni baptista
-4-

család hogyan látott vendégül a háború
alatt karácsonykor olyan menekülteket,
akik előzőleg ellenségek voltak.
Aztán a lelkipásztorné igét olvasott, be
szélgettek róla, utána az előttük álló fel
adataikról is.
Amikor vége lett, két testvérnő autóval el
vitt minket a szállodáig, nem engedték,
hogy gyalog menjünk vissza.
Ez az este volt a fénypontja az egész uta
zásnak és csak hálaadással tudok vissza
gondolni rá, hogyan teljesült az a vágyam,
hogy találkozzak hittestvérekkel egy távoli
városban.
Marton Andrásné

Szerdán este a 12-13.verset hallhattuk.
A fundamentumra vagytok építve.
Kérdések, amit fel kell tenni magunknak:
Jó helyen vagyok-e? Jót és jól építek-e?
Az életem üdvözített élet? Kősziklára
állított? „Örök kőszálra állva a lelkem
megpihen.” Gyermekeinkbe, unokáinkba
építés. Felelősség mások iránt. Mennyi a
felebaráti szeretet? (2004.december 5.!)
Harmadik fő kérdés: Eljön a tűzpróba.
Nem ússza meg senki.Nincs értékes az
életemben? Ha kősziklára alapozott –
emiatt megmenekül. Ez a KEGYELEM!
Következő estén az alapige mellé Kain
és Ábel példája állt. Hol a testvéred? –
kérdezi tőlünk is Isten. És Ábel visszakér
dez: Avagy őrizője vagyok? A válasz:
Igen. A mai ember eredményekben gon
dolkozik. Mit ért el? De Isten megítéli fá
radozásainkat is, amit felépítünk.
Pénteken este hangzott a figyelmezte
tés: ha valaki bölcsnek gondolja magát, ne
tegye, mert megcsalja önmagát. „Az Úr
tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiábava
lók.”
Szombaton a 18-20.versek alapján
folytatódott a heti tanítás: A fundamentum
Jézus Krisztus, Akire bátran építhetjük
életünket. Ha valaki erre a biztos alapra
épít, szíve, látása, ahogy szemléli a vilá
got, gondolatvilága átalakul, kicserélődik.
Amit addig tudásnak, bölcsességnek gon
dolt, mint Pál is tudós ember volt – kárnak
és szemétnek mondta ezeket.
Mi az, ami érték? A „felülről” való látás,
Jézus Krisztus ismerete, a fundamentum.
Felelősségünk, hogy eszköz legyünk en
nek továbbadásában, Tőle jövő értelemmel
és bölcsességgel, mert Nála változásnak
árnyéka sincs. VÁLASZD AZÉRT AZ
ÉLETET!
Hálás vagyok, hogy ezen az imahéten
minden este ott lehettem a templomban.
Kívánom minden testvéremnek, hogy ezt a
felülről jövő bölcsességet kérjék minden
ben, és ajánlom, olvassák el az I.Korintusi
levél 3.részét.
Marton Andrásné

Imahét
Az elmúlt időszakban, esténként az
imahét keretében, nagyon fontos téma áll
hatott előttünk: Krisztus az egyház egyet
len fundamentuma. – I.Kor. 3. rész 6. ver
sétől.
Első estén az említett igeszakaszból a
6-8. versek alapján szólt az alap
ige.Ültetés, öntözés az ember dolga. A nö
vekedést Isten adja. Ő a mennyei gazda,
szeretettel vigyáz mireánk. Mi Isten szán
tóföldje vagyunk. Nem minden szív reagál
egyformán az Igére, pedig ettől függ, mi
lyen talajra hull az igemag. Ha útfélre,
vagy köves talajra hull, és nem a szí
vünkbe, terméketlen lesz az életünk.A jó
talaj azt jelenti, aki nemcsak hallgatja, ha
nem érti és megtartja az Igét. Ha megér
tem, hogy nekem szól, nem a szomszé
domnak. Akkor élő reménységem van
arra, hogy Aki elkezdte munkáját, elvégzi
a Krisztus napjára.
Kedden a 11. vers volt az Ige. Más
fundamentumot senki sem vethet a meglé
vőn kívül, amely Jézus Krisztus. Sajnos
ma a világban nincs meg ez a szilárd alap,
amely nem gyenge, nem omlik össze, mint
az épület, amit elmosott az ár. Ma meg
vetik, kigúnyolják a keresztet. De a kő,
amit az építők megvetettek, az lett a szeg
letkő.
-5-

A körülöttünk élő
angyalok

Az angyalok nem mindentudók, mint
Isten. Vannak dolgok, melyeket Isten nem
nyilatkoztatott ki nekik. Nem tudják pél
dául, mikor lesz a világ vége.
Az egész Újszövetségen áthúzódik az a
tan, hogy egyes személyeknek vannak őr
angyalaik. Az őrangyal, vagy őrzőangyal
fogalma nem tévesztendő össze a „védő
szent” fogalmával. Noha Isten angyalai
szentek, védelmezik is az embereket, hí
vőket, azok mégis mennyei lények, Isten
szolgái, küldöttei Isten közeléből, a
mennyországból. A „védőszentek” foga
lom viszont emberek által szentnek kiki
áltott, földön élt embereket jelöl. Róluk a
Szentírásban egyetlen szó sem esik, ilyen
„szenteket” a Biblia nem ismer, így Isten
általi közvetítő jellegű megbízatásuk sin
csen.
Az angyaltan és az angyalokban való
hit a keresztyénségnek nem fő jellemzője.
Megtalálható a pogányságban, ahol az is
tenségek és emberek között közvetítenek,
de emberi lények is lehetnek. Jelen van a
zsidóságban, a szaddoceusok azonban ta
gadták az angyalok létezését. A keresz
tyénség számára Isten közelségét, akaratát,
nem az angyalok biztosítják, hanem Jézus
Krisztus. A keresztyénség is vallja az an
gyalok létezését.
Számtalan történetet ismerünk arról,
hogy az angyaloknak nevezett, tisztán
szellemlények képesek bennünket segí
teni, irányítani, vezetni. Volt idő, amikor
könyvek sokaságát írták róluk, de olyan
kor is akadt, amikor az emberek ostoba
ságnak tartották az angyalok létezését és
mindent elkövettek, hogy ezt a tudatokból
kiirtsák.
Lassan azonban megérthettük, hogy a
teremtéssel együtt ők is részei lettek a vi
lágnak. Megszerettük őket. Megtapasztal
tuk, hogy a fizikai jelenségek mögött ott
van egy, vagy egy egész angyal sereg. A
Krisztus korabeli Esszénusok szintén min
dennap az angyalok segítségét kérték, amit
aztán meg is kaptak. Kiderült, hogy szere
tik, ha mi is segítségül hívjuk őket, hiszen

Az angyal szó a görög „angelos” szóból
származik, jelentése: követ, küldött. Az
angyalokat Isten követekül küldi a földre
akaratának hírül vivésére és végre
hajtására.
Minden nagy, jelentős isteni kijelentés
kor az emberiség történetében jelen van
nak az angyalok is, olykor egyes termé
szeti tüneményeket befolyásolnak.
Együtt vigadoztak és ujjongtak már a
világ teremtésénél, angyali hiradás készí
tette elő Jézus Krisztusnak, a világ Meg
váltójának születését is. Angyal hirdette
meg Máriának, hogy ő lesz a Megváltó
édesanyja. Karácsony éjszakáján az Úr
angyala jelent meg a pásztoroknak és
meghirdette Jézus születését. Angyal je
lenti be az utolsó ítéletet, „Így lesz a világ
végén is: eljönnek az angyalok, és elkülö
nítik a gonoszakat az igazaktól…”
Isten küldöttei szemmel láthatóan je
lennek meg az emberek előtt. Megjelen
hetnek embertestben is, emberi hangon,
érthető nyelven folytathatnak párbeszédet
emberekkel. Az emberiség történelmének
leglényegesebb eseményeinek bejelentése
mellett angyali közreműködést tapaszta
lunk egyes emberek életében is, különös
képpen annak fordulópontjainál. Az an
gyalok szolgálnak, védenek, a kegyesek
lelkét haláluk után angyalok viszik az
égbe.
Az angyalok Isten követeiként, Isten
büntetését, vagy figyelmeztetését is tolmá
csolják. Isten minden angyalt jónak te
remtett. Az angyalok közül egyesek bűnbe
estek. Ezeket Isten az alvilág sötét mély
ségébe taszította, hogy őrizetben maradja
nak az ítéletig. A bukott és gonosszá vált
angyalok közül legismertebb a Sátán. Ő
felfuvalkodott és Istennel egyenlővé akart
lenni. Fellázadt ellene, és levettetett az ég
ből.
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feladatuk az emberek segítése, akár tudo
másul vesszük őket, akár nem.

Egy hurrikán több energiát fejt ki 10 perc
alatt, mint a világ atomfegyverei összesen.

ODOR (Nemzetőr Vasárnapi Újság)

Fizikai képtelenség megnyalni a könyö
künket.
Az Indiana Egyetem Központi Könyvtára
évente több, mint egy hüvelyket (2,45 cm)
süllyed, mert építésekor nem vették fi
gyelembe a benne tárolt könyvek súlyát.

Egy angyali történet
„Egy fiatalember álmában bement a tele
pülés virágmag-kereskedésébe. A pult
mögött angyal állt és a vevő megkérdezte:
- Mit lehet itt vásárolni?
Az angyal udvariasan mosolygott, és így
szólt:
- Mindent, amit csak akar.
- Akkor szolgáljon ki gyorsan: szűn
jön meg minden háború, a nyomor,
a társadalmi ellentétek. Legyen
mindenkinek elegendő munkája,
uralkodjon a szeretet az egész vilá
gon.
Az angyal közbeszólt:
- Kedves barátom! Nem értett meg
egészen: itt nem gyümölcsöt áru
lunk, hanem csak magot!”
(B. Ferrero: Több fényt c. kötetéből)

(folyt. köv.)
Fakanál

Göcseji csirkemell
Hozzávalók (4 szem.): 2 kisebb csirke
mell-filé, 20 dkg göcseji sajt egy darab
ban, 10 dkg (4 nagy, hajszálvékony szelet)
császárszalonna, 2 paradicsom, 1 marék
friss bazsalikomlevél, durvára őrölt bors,
ízlés szerint só; olaj a sütéshez.
Előkészítése: A sajtot 4 darabba vágom. A
csirkemelleket félbevágom, így négy da
rab lesz belőlük. Mindegyiket felszúrom,
hogy a sajt beleférjen. A bazsalikomlevelet
felaprítom. Négy alufólialapot vágok,
hogy beleférjen 1-1 húsdarab.
Elkészítése: A csirkemellekbe belenyom
kodok egy darab sajtot és a bazsalikom
negyed részét, majd mindegyiket különkülön szalonnaszeletbe tekerem, és alufó
liába csomagolom. Forró olajban megsü
töm. Körete párolt zöldség.

Meglepő Információk

(- pedig azt hitted, hogy mindent tudsz…)
A Boeing 747 szárnyainak fesztávolsága
hosszabb, mint a Wright fivérek első re
pülőútja.

Céklaleves
Meghámozunk 5-6 céklát, 2 sárgarépát, 2
gyökeret, 1 zellergumót, egyforma hos
szúkás darabokra vágjuk. Egy szál pó
réhagymát, fél kiló fehérkáposztát is
feldarabolunk. Két fej hagymát kockára
vágunk, olajban üvegesre pirítjuk. Hozzá
adjuk a zöldséget és együtt sütjük paradi
csompürével, 1-2 kanál céklasaláta lével
meglocsoljuk. Leöntjük annyi vízzel, hogy
ellepje, bors, babérlevél, kömény kerül
bele, tejföllel adjuk asztalra.

Több kalóriát égetsz el, ha alszol, mintha
tévét nézel.
A Vénusz az egyetlen bolygó, amelyik az
óramutató járásával megegyező irányba
forog.
A kacsahápogás nem visszhangzik, és
senki sem tudja miért.
A pillangók a lábaikkal érzik az ízeket.
Az elefánt az egyetlen állat, amelyik nem
tud ugrani.
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Humor

Miért alszanak olyan sokat a kisbabák?
- Azért, mert szeretik, ha a felnőttek
nézik őket, és azt mondják rájuk,
hogy milyen édesek.

Orvos viccek
- Uram, maga igazán csak az erős
szervezetének
köszönheti,
hogy
meggyógyult.
- Jó, hogy mondani tetszik. Már éppen
fizetni akartam a doktor úrnak!

Mi a boldogság?
- Ha valaki annyit játszhat, amennyit
akar, azzal akivel csak akar, és össze
sem kell pakolnia.

Orvos így szól a pácienséhez:
- Azt hiszem, csinálnunk kéne egy EKG-t.
- Hát, ha szükséges…
- Nohát… Nekem megvan a kapcsolási
rajz, maga meg elektromérnök, igaz?

Mi a művészet?
- A felnőttek arra mondják, hogy mű
vészet, amikor nem tudják meg
mondani a gyerekeknek, hogy mit
látnak a képen.

Szakmai kongresszuson készül felszólalni
az orvos. Gondolatait jó előre, néhány
sorban papírra veti. Amikor a szónoki
emelvényre lép, megrémül, mert nem
tudja elolvasni a saját írását. Pár
másodperc múlva megszólal:
- Van gyógyszerész a teremben?

Miért van gyertya a szülinapi tortán?
- Mert onnan tudják a szülő, hogy
hány éves a gyerekük.
Mi a barátság?
- Amikor odadjuk valakinek
játékunkat, de másnak meg nem.

- Ali bácsi, most megmérem a vér
nyomását.
- De hát a múlt héten mérte, doktor Úr!
- És akkor mennyi volt?
- Ezer forint, de most erre nincs pénzem!

a

Mi a munkahely?
- Amíg a gyerekek óvodában vannak,
addig a szüleiknek el kell menniük a
munkahelyre, ahol a főnökeik vi
gyáznak rájuk.
(Internet)

- Most sokkal jobban néz ki, mint a
múltkor – mondja az orvos a betegének.
- Nyilván azért, mert betartom, ami a
gyógyszeres üvegre van írva.
- Mi van az üvegre írva?
-Hogy az üveget tartsuk mindig lezárva.

Állandó alkalmaink
Kedd:
Csütörtök:

19,00
18,30
19,30
Péntek:
18,00
Vasárnap: 9,00
9,00
10,00
16,00
17,00
18,30

(Internet)

SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet
lapja
Felelős szerkesztő:

Imaházcím:

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

Lelkipásztor:

Dr. Almási Mihály
Pesterzsébet, Ferenc u.3.
Telefon: 283-14-13

dr.Almási Mihály
Szerkesztő: Máté Dániel, Máté Daniella
Technikai szerkesztő: Lesták Károly
Megjelenik havonta nyomtatva 200 példányban
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