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A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Új folyam: 143. szám

Szeretet Fejedelme…
Szeretet Fejedelme:
„Ellenem” menetelsz.
Szereteted serege
megsebzett ezerszer.
Leeresztem kezem,
mert kegyelmed lefegyverez…
Megnyerted lelkemet.
De esengek,
jegyezz el kegyelmeddel,
s nevem legyen kedves Neked!
Lehessek kedvenced
egyetlenegyszer
egy percre:
ezerszer ezerben
Egyetlen Egy.
Szeretet Fejedelme,
teljen kedved bennem!
Szentelj meg,
s Veled eltelve
jel leszek
szeretetseregedben!
Simon András

IMA
Nem kérek sem egészséget, sem betegséget,
sem életet, sem halált, de kérem, Uram, le
gyen a Te gondod az én életem, egészségem
és halálom, hogy minden a Te dicsőségedet
szolgálja. Ámen. (B. Pascal)

2004. november

IMA
Uram, taníts meg mind több embert arra,
hogy milyen nagy kegyelem, hogy a földi
élet annyi ostobasága között lelkünk az ég
ben járhat, és hogy bizalommal mondhat
juk: minden elmúlik, ami most gyötrelmet
és gondot okoz!
Igen, mindez elmúlik, és mi a mindig erő
sebben Feléd mutató más valóság felé kö
zeledünk. Ámen. (Chr. Blumhardt)

Advent első
vasárnapja
Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem
meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán,
nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból Feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!
Rónay György

REGGEL VÁRJAD AZ
URAT!

Köszönöm Neked,
Uram, embertársaimat

„Lelkem várja az Urat, mint az őrök a reg
gelt.” (130. Zsoltár 6.)

A szívemhez közel állókat, de az élete
men átsuhanókat is. Azokat, akiket már is
merek és azokat, akiket holnap, vagy öt év
múlva fogok megismerni.
Köszönöm Neked, hogy benépesítetted a
földet, így aki szívével is látni képes, soha
sem marad társtalan.
Add meg nekem az örökkévalóság mor
zsáit, melyek percnyi kapcsolatokban üdvö
zítenek. Add, hogy ha elibém áll az utcán
bárki bajbakerült, úgy bánjak vele, mintha
testvérem lenne, mivel az is, legyen bár ide
gen. Mielőtt még ő nyújtana felém kérően
kezet, hadd nyújtsam felé az enyémet, hogy
lássa, magamévá teszem baját, bánatát.
Mert ha méltónak ítélt rá, hogy éppen tőlem
kérjem segítséget, akkor és ott, ő kell, hogy
a legfontosabb legyen nekem.
Hiszem, hogy jó befektetés a jóság. Hogy
kamatostól visszakapom. Ha nem attól,
akire két tenyérrel szórtam, akkor másoktól.
Ahogy rosszaságaim is ennen fejemre hull
nak vissza. Nem azért, mert Te akarsz bün
tetni, Uram, hanem mert maga a bűn hordja
magában a büntetést.
A bűnök egyik legmegbocsáthatatlanabbika számomra, ha nem eléggé
figyelek embertársaimra. Ha nem veszem
észre akár némán rám vetett esdeklő
tekintetüket, s elmulasztom a segítésre még
alkalmas időt, átlépve a belőlük elibém
guruló gondokon.
Köszönöm Neked, Uram, hogy segíthe
tek, és hogy felém is nyúlnak segítő kezek,
ha az élet örvényeinek szélén támolygok.
Köszönöm Neked a régi embereimet és
az újakat. Az embertársaim körében töltött
meghitt órákat, melyeken mindenkitől ta
nulhatok és mindenkit taníthatok, tudván és
érezvén, hogy ha szeretet sugallta, a szó is
simogat.
Köszönöm Neked, Uram, hogy embertár
saim hasonlóak hozzám, s megértésük rám
sugárzó fényében kibontakozhatok.
(Kunitzer Szonja: Köszönöm c. könyvéből)

Bármilyen körülmények közt is élsz,
gondoskodj arról, hogy minden reggel Isten
előtt elcsendesedj. A reggeli csendesség
mindig áldást jelent. Minden Istennek szánt
félóra, amellyel naponta korábban kelsz,
sohasem fog neked hiányozni, az semmi
képpen sem rövidít meg téged. Légy a
csendesség megtartásában állhatatos!
Tartsd meg áhítatodat még mielőtt regge
liznél, vagy másokkal beszélgetnél, vagy
bármilyen munkába fognál! Minden külső,
vagy belső akadályoztatás és kísértés elle
nére is tusakodd át magadat imádságban
Isten jelenlétébe! Kedélyed reggeli tompa
sága ellenére imádkozz mindaddig, amíg
megtapasztalod az Úr Jézus jelenlétét! Min
den mást félre téve, összeszedetten, folya
matosan olvasd a Bibliádat!
Kérd Uradat, adjon számodra örök érvé
nyű éltető igéje által világosságot és erőt!
Majd kezdj el hálát adni az Úr Jézus vére
árán kapott váltságért, minden kegyelmének
gazdagságáért! Öntsd ki szívedet imádság
ban Isten előtt, de ne feledkezz meg em
bertársaidról sem!
J. Roos (Vetés és Aratás)
Senki sem örül annyira az isteni kegyelem
elnyerésének, mint az a bűnös, akinek erre
egy ideig várakoznia kellett.
Jeruzsálemben időzni és a Szentlélek kitöl
tésére várni nem időpazarlás, hanem türe
lem; nem semmittevés, hanem szorgalom.
Nem fogunk egyhamar elfáradni Isten várá
sában, ha szem előtt tartjuk, hogy Ő egykor
milyen nagy türelemmel várt, hogy hozzá
jöjjünk.
Spurgeon gondolatai a várakozásról
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Az igazi advent

elítélték magukat és a Bárány vérében
megmosattak, ítéletre egyáltalán nem fog
nak kerülni. Azoknak az ítélete a Golgota
nagy szenvedőjét érte! (1.Kor.11:31.;
Jel.7:13-14.)
Később a reformátorok ezt a célt tűzték
elénk: vissza a Bibliához! A mi tévedés
mentes vezérfonalunk is csak a Biblia lehet!
Az apostoli keresztyének nem várták min
den évben a karácsonyt, a gyermek Jézus
megszületését, hanem ők azt a Jézust vár
ták, aki tőlük az Olajfák-hegyén elszakadt,
és egy fényes felhő mögött eltűnt! Ők a
visszatérő királyt várták, a menny és föld
Urát, Dávid királyi székének helyreállítóját.
Új korszakot vártak a földön, amelyet Jé
zusnak királyként való elismerése fog
megindítani: a béke korszakát, amelyet a
szeretet valósít meg, és amelyet az igazsá
gosság diadala fog megelőzni.
Az igazi, bibliai adventvárás: visszavárni
az Úr Jézust ebben a megdicsőült testben,
amelyet a római katonák többé át nem szö
gezhetnek, és amelynek megjelenése egy
szer az igazságtalan világra rémületet fog
hozni (Jel.1:7.). Nekünk – akik megítéltük
magunkat, és ezzel az ítélettel Istennek ad
tunk igazat, akik nem a magunk jóságától,
hanem Isten könyörületétől várjuk az új vi
lág megvalósítását – nem fog rémületet
okozni a visszatérő király, hanem fejünk
felemelésével
fogjuk
üdvözölni
Őt
(Lk.21:28.).
A mi adventünk tehát nem a karácsonyt
megelőző négy vasárnapra szorítkozik, ha
nem egész évünket, egész földi életünket
betölti, míg Ő vissza nem jön. A Sátán
mindaddig kísérteni fog, és az utolsó lehető
séget is kihasználja annak bizonyítására,
hogy Isten nélkül és Isten ellenére is meg
valósítható az emberi boldogság, vagyis az
embereket félrevezeti és a boldogság lát
szatával igyekszik kielégíteni. Amikor a
földön is lelepleződik az antikrisztusi csa
lás, akkor megítéli őt és híveit az Úr. Az
Antikrisztus megjelenése, az utolsó nagy
nyomorúság, a Sátán látszólagos diadala te
hát Jézus Krisztus közeledtét jelenti. Ami
kor az Úr az égből jön, mintegy „maga előtt
tolja” a Sátánt és seregét, hogy az ég után a

Évről-évre négy adventi héten át várjuk
karácsony ünnepét. Minden évben elmúlik a
karácsony, és minden újabb évben új ad
venti vasárnapokon készülünk az ünnepre.
Vajon, ha valami lényegeset, valami való
ságosat, valami maradandót kapnánk kará
csonykor, akkor is újra kezdenénk ezt a vá
rakozást? Vagy ez a megismétlődő várako
zás azt mutatja, amit a folyton megismét
lődő ószövetségi áldozások mutattak:
semmi valódi gyümölcse nincs várakozá
sunknak? Kedves, kellemes, gyönyörköd
tető érzelmek talán születnek advent hetei
ben és karácsonykor, de ezeket az érzelme
ket elfújja később a szél, és lelkünk, szívünk
újra üressé válik.
Mit várunk advent heteiben? A gyermek
Jézus megszületését? De hiszen karácsony
kor többé nem születik meg Jézus,
legfeljebb a reá való visszaemlékezés.
Visszaemlékezés
pedig
mindig
van
bennünk; arra külön várni, annak a
várakozásnak az évben külön napokat
kijelölni tartalmatlan vállalkozás.
Nézzünk a múltba egy kicsit! Milyen ad
ventet, azaz megérkezést vártak az apostoli
egyház tagjai?! Nem a gyermek Jézust vár
ták, hanem a királyt, aki a felhők közt
megjelenik az ég seregével, ellenségeit
megsemmisíti, és az övéit menyegzőre
hívja! Ez után az advent után pedig több
advent és adventi várakozás nem fog követ
kezni.
Az apostoli kort követő egyház csak las
sanként ejtette el ezt az igazi adventet, ezt
az eredményes várakozást. A Sátán, a lelkek
gyilkosa először a derűt lopta ki az adventi
várakozásból: Krisztus visszajövetelében
csak a Bíró eljövetelét látták, „aki eljövendő
ítélni élőket és holtakat”. Pedig a holtak
megítélése a Biblia szerint később lesz, mint
az Úr eljövetele. A visszatérő Jézus csak az
élőket fogja megítélni, a holtakra később, az
utolsó ítéletkor kerül sor, amikor feltűnik
majd a nagy fehér királyi trónus. Azok pe
dig, akik már a földi zarándoklásuk idején
-3-

földről is kisöpörje a gonosz tevékenységét.
A Sátán csatavesztetten jelenik meg a föl
dön!
Örüljünk a karácsonykor örülőkkel, de
állítsuk helyre az igazi adventet, amely ab
ban áll, hogy életünkben Krisztus valósul
jon meg.
Az advent eljövetelt, megérkezést jelent.
Ha egyszer valóban megérkezik az, akit vá
runk: új adventi várakozásra nem lesz to
vább szükség!
AZ ÚR JÖN!

Félelem az öregségtől
Némelyeteket kísért az öregségtől való
félelem. De örvendezem azon, hogy jám
borságotokat, istenfélelmeteket nem veszi
el. Lassan-lassan majd nagyothallók lesztek,
szemetek fénye elhomályosul, tagjaitok
reszketnek, de azért még megismeritek az
Úr hangját, halljátok szavainak szépségét,
és képesek vagytok az engedelmesség útján
járni. Ha az Úr egy ifjúnak egy szívet és egy
utat ajándékozott, akkor mindenkor féli az
Urat, nem hagyja Őt el akkor sem, ha az
öregség tünetei már fellépnek. Gyümölcsöt
fog hozni késő vénségében is, bizonyítva,
hogy valóban kegyelmes és irgalmas az Úr.
Mert kegyelem olyan istenfélelemben élni,
mely nem meghatározott évekig, hanem
mindenkorra érvényes.
(C.H. Spurgeon)

Csia Lajos nyomán

Hányféle keresztyén
él a földön?
Sötétkamra keresztyén. – Hitéletét titkon, a
sötétben éli, hogy más meg ne lássa.
Novemberi keresztyén. – Közelében az em
bert a hideg rázza.
Nézőközönség keresztyén. – Érdeklődik,
lelkesedik, de nem vesz részt semmiben.
Porcelán keresztyén. – Vigyázni kell vele,
mert érzékeny és könnyen sértődik.
Kirakat keresztyén. – Kifelé szépet mutat,
de élettelen, mint egy kirakati bábu.
Látszat keresztyén. – Képmutató, azaz ha
mis képet mutat önmagáról.
Névleges keresztyén. – Csak a neve az, de ő
maga halott.
Tamáskodó keresztyén. – Aki csak azt hiszi
el, amit lát.
Mentsen Uram! – keresztyén. – Aki a szen
vedésnek még a gondolatától is visszariad.
Ágaskodó keresztyén. – Csak egy a fontos
számára, hogy ki a nagyobb? Természete
sen ő maga!
Világítólámpás keresztyén. – Olvasd el
Máté evangéliumának 5. része 16. versét!

Kérés az öregséghez
Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,
taníts meg, hogy csendemhez csendben ér
jek.
Ne ingerelj panaszra, vagy haragra,
hangoskodóból halkíts hallgatagra.
Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint a holló.
A közlékenység kútját tömd be bennem,
karthauzi legyek a cella-csendben.
Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
folyók a torkolatnál csendesednek.
Ments meg zuhatag-szájú emberektől,
könyvekbe plántált szó-rengetegtől.
Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez,
egy pátosztalan, kurta szó elég lesz:
a túlsó partot látó révülésben, a
„KÉSZEN VAGY?”-ra ezt felelni: KÉ
SZEN!
Áprily Lajos

(-olló-)
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ILONKA NÉNI

1959-ben egy megújulási mozgalom hatá
sára az addigra már a könnyed stílusú no
vellák, frappáns elbeszélések írójaként jól
ismert nevet Újszászira változtatták.
1959. őszén érkezett meghívás a
székesfehérvári gyülekezet részéről, melyet
a házaspár elfogadott, és 1960. februárban
Székesfehérvárra költöztek.
Munkálkodásukat Isten gazdagon
jutalmazta, már az első év végi bemerítésen
19 fehérruhás állt a bemerítőmedence előtt.
Ebben az időben alakult ki az erdélyi
testvérekkel is a szoros lelki kapcsolat.
Sokszor, sokan fordultak meg és kaptak
szállást az egyszerű lelkipásztorlakásban az
onnan
érkező
testvérek
közül.
Cserelátogatásra is többször került sor,
amikor is lelki írásokat, Bibliákat vittek
/titokban/ a leginkább lelki éhségtől sújtott
testvéreknek. Az Erdélyi „turizmus” akkor
ért véget, amikor már a határon név szerint
várták őket a milicisták.
A közös gyülekezetépítő munka 1966.
októberében megszakadt. Újszászi tv. egy
csütörtöki bibliaóra után Urához költözött.
Ilonka néni, aki addig teljes életét az Úr
ügyének szentelte – egyedül maradt 14 éves
gyermekével, polgári foglalkozás és saját
lakás nélkül. Mivel helyben nem volt
munka és a lakáshelyzetet is meg kellett ol
dani, Budapestre jött, ahol mindkét prob
léma megoldódott. 1968-1970-ig volt az er
zsébeti gyülekezet tagja, majd a családi kö
rülmények változásának hatására Rákoscsa
bára költözött. Édesanyjának egészségrom
lása miatt azonban úgy döntött, hogy szülő
helyére Újszászra költözik és kiveszi részét
édesanyja gondozásában.
20 év özvegység után, 1986-ban kötött
házasságot az Ó utcai közösséghez tartozó
Seres Károly testvérrel, akivel 12 évnyi
közös időt adott az Úr. Ezalatt az idő alatt
az Ó utcai és a Wesselényi utcai
gyülekezeteket látogatták. Károly bácsi
halála után költözött gyermekeihez 1999ben, azóta az erzsébeti gyülekezet hűséges
és imádkozó tagja volt. Bár fizikai
gyengesége sokszor nem engedte meg, hogy
személyesen is jelen legyen a gyülekezeti
alkalmakon,
imáival
és
személyes

(1921-2004)
1921. 11. 21-én született Újszászon, egy
komoly római katolikus család 3. gyerme
keként. Az elemi iskola után a polgári 1-4.
osztályát Gyömrőn végezte és nagybátyja:
Vágó Ernő gyógyszerész népes családjánál
lakott. Ebben a környezetben találkozott a
baptista gyülekezeti élettel, majd Stuart Ja
kab evangélizációjára tért meg és adta át
életét Urának. Hitét 1938-ban Rákoshegyen,
Baranyai Mihály tv. bemerítése által pecsé
telte meg. Miután a család úgy ítélte meg,
hogy hitét elhagyta, kitagadták.
Ebben az időben találkozott jövőbeni
férjével Benyó Illéssel, akivel 1940.10.02án házasságot kötött. 1944-ben született
kislányuk 2 napot élt. A háborús
viszontagságok között - amiben sokszor
kézzel foghatóan tapasztalták meg Isten
szabadító kegyelmét - végezte el Benyó tv.
a teológiát, majd 1948-1953-ig a noszvaji
körzet lelkipásztoraként kezdték közös
szolgálatukat. A 16 állomásból álló körzetet
– mivel vonaton kívül más jármű nem volt –
a bükki hegyek közötti 12-20 km-es
kerékpárutak megtételével lehetett csak
bejárni, pásztorolni. Ezt a feladatot
kizárólag az Úrtól kapott tűzzel lehetett
elvégezni. Testvérnőnk hűséges társa,
segítője volt férjének, a lelki munka
sohasem fárasztotta el.
1952-ben leánygyermeket kaptak az
Úrtól, akit szeretetben, hitben, jó
példaadással
neveltek.
1953-ban
a
rákospalotai
gyülekezet
meghívását
elfogadva költözött a kis család Budapestre.
A palotai gyülekezet is erősen megsínylette
a háború és az azt követő nehéz éveket,
lelkipásztorlakás nem lévén a gyülekezeti
kisteremből alakítottak ki lakhelyet. Ekkor a
Benyó házaspár eladta egyetlen örökségét,
Benyó tv. tápiósülyi házát, ennek árából
sikerült elfogadható lakást kialakítani a
kisgyermekes pásztorcsaládnak.
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beszélgetésekben
történt
bizonyságtételeivel, lelki tanácsaival a gyülekezet
építő részévé vált. Ez évben egészségi
állapota jelentősen megromlott, a többszöri,
kórházi gyógykezelés sem hozott jelentős
javulást állapotában. 2004. augusztus 23-án
csendben hazaköltözött Urához. November
21-én lett volna 83 éves.

Október.3.
Úrvacsora. Délelőtt 9-10 óra között az idő
sek otthonában istentiszteleten vett részt egy
csoport Almási tv. vezetésével a korházban
10 órától Surányi Péter tv. tartotta az alkal
mat, aki már régebb óta végzi ezt a szolgá
latot.
Délután a VISZ szolgálatevői voltak kö
zöttünk. „A válás következményei a gyer
mek életében” témakörben hangzott el elő
adás.
Október 10.
Délután gyülekezeti tanácskozás volt.
Október 17.
Hálaadó nap. A „hálaoltárt” Császár test
vérék készítették el, szimbolizálva az Is
tentől jövő áldásokat. Mindenkor mindenért
hálát adjunk – szólt az igehirdetés.
Délután az ószövetségi zsidó nép hálaadó
alkalmairól hangzott az ige. A gazdag prog
ramot Lovász Gyula szervezte.
Október 24.
Délelőtt Almási testvér 1956 eseményeire
emlékezve a Zsolt 56:1-8., 12-14. igeversek
alapján végzett szolgálatot. Délután a teoló
gus tv. a gyülekezet rendjéről szólt (1Kor.
14:26-33.). Egymás épülésére kell töreked
nünk. Ne üresen menjünk az Úr házába, le
gyen mit „adni” másoknak.
Október 25-50
Reformáció emlékhét az evangélikus
templomban. Luther Márton tevékenységé
nek bemutatása mellett estéről-estére Jósiás
király életét bemutató igék alapján (2Kir 22.
rész) hangzottak az igehirdetések.

Gyülekezeti események

Augusztus. 31.
Seres Károlyné (Újszászi Illésné) temetése a
pesterzsébeti temetőben. Élt 83 évet. A né
pes gyászoló közösség előtt Almási tv. a ra
vatalozóban Jel 21:1-4., a sírkertben
Dán. 12:3. alapján hirdette az igét.
Szeptember 4.
Vass Béla és Váci Ágota menyegzője. Igei
útravalójuk: Ef 5:21-22; 25; 28
Szeptember 12.
Elkezdődtek az MKBK alkalmai vasárnap
reggel 9-10 óra között. Egész nap vendé
günk volt dr. Viczián János lelkipásztor tv.
Véglegesen kitelepülnek Kanadába. Beszá
molója alapján beleláthattunk kinti, nem
könnyű munkájába. Igehirdetésében délelőtt
a félig kész életünk, hívőségünk, szolgála
tunkból fakadó veszélyre hívta fel a figyel
met, délután „miért vagyok keresztyén?”hangzott a kérdés. Éljünk úgy, hogy Jézus
Krisztus kiábrázolódhasson bennünk.
Simon Lídia külföldre megy dolgozni, elkö
szönt a gyülekezettől.
Szeptember 19.
Gyermekbemutatás volt délelőtt. Piros Er
vin és felesége hozták el gyermeküket Ré
kát. Vácra, az új imaház orgonaavató ünne
pélyére voltunk hivatalosak délután. Tóka
tv. és fia szólaltatta meg a gyülekezet új or
gonáját.
Szept.26.
Délelőtt szolgálattal mutatkozott be a
4004/2005 tanévben gyülekezetünkben
szolgáló
teológus.
Papp
Barnabás
(Szomolya) 3. éves teológus.
Almási tv. Tibor testvére beiktatásán vett
részt a budai gyülekezetben.

Hirdetések

37 cm-es képátlójú LG színes tv, távirányí
tóval
eladó.
Irányár
14.500,Ft.
Tel.: 06-20-4138316
Praktikum Perfekt kártya 3.600,- Ft lebe
szélhetőséggel 3.000,- Ft-ért, Panasonic GD
52-es mobiltelefon Li-akkuval, töltővel,
bőrtokkal, fülhallgatóval 8.000,-Ft-ért el
adó. A kettő együtt 10.000,- Ft.
Tel.: 06-20-4138316
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Bölcs

m o n d á s ok

Fakanál

„Egy bűnös az egész mennyországot po
kollá tenné.”

Libacomb pékné módra
Hozzávalók: 2 nagy, vagy 4 kicsi libacomb,
10 fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1
zöldpaprika, 80 dkg burgonya (lehetőleg
apró szemű), só, 4 szegfűszeg, 1 babérlevél,
5 szem borókabogyó.
Elkészítése: A combok széléről a fölösleges
zsíros bőrrészeket levágjuk, egy éles kés
hegyével a bőrt több helyen megszurkáljuk,
hogy a sütés során a zsír könnyebben
kicsurogjon. A combokat tűzálló tálba, vagy
tepsibe
fektetjük,
a
zöldpaprikát
felszeletelve mellé tesszük és a fűszereket is
hozzáadjuk.
Melléje
teszünk
egy
megtisztított
hagymát,
amibe
a
szegfűszegeket beleszúrtuk. A tálat lefedjük
és sütőben 40-50 percig pároljuk (vizet nem
kell aláönteni). Ekkor a fedőt levesszük, a
kiolvadt zsír nagy részét leöntjük (kitűnő
pecsenyezsírt kapunk), a fokhagymákat
kidobjuk. A megtisztított, egészben hagyott
hagymákat a húsdarabok közé rakjuk,
sózzuk és a sütőbe még 10-15 percre
visszatoljuk, amíg a hagymák teljesen
megpuhulnak. A főtt, meghámozott
burgonyákat a pecsenyezsírban kissé
megforgatjuk és a sütőben 10-15 perc alatt
ropogósra sütjük. Párolt káposztát, vagy
savanyúságot adunk hozzá tálaláskor.

„Az ember mennybe juthat egészség, rang,
képzettség és barátok nélkül, de sohasem
Jézus Krisztus nélkül.”
„Aki nem rendeli alá magát Istennek, az
nem várhatja el, hogy szükség esetén vé
delmére keljen.”
„Sehol sem lehetsz nagyobb biztonságban,
mint amikor teljes odaadással követed Jé
zust.”
„Emberfélelem bukáshoz vezet, de aki az
Úrra hagyatkozik, oltalomban lesz része.”
(-olló-)

Nézem a tv-t
Délután van. Nemrég érkeztem haza a
munkából, éppen csak a késői ebédet
fogyasztottam el. A fotelba elterpeszkedve a
távirányítót hozom működésbe. Halottak
napja van. Erről beszél egy katolikus pap.
Meg Krisztusról. A feltámadt Krisztusról.
Halottak napján az Élet lehetőségét hirdeti!
Jólesik hallgatni. A fáradságos munkanap
után jó látni egy nyugodt arcot, és jó tudni,
átérezni, hogy mennyire igaz minden szó,
ami elhangzik. A háttérben a kereszt, előtte
a világító gyertyaszál. Sajnos csak néhány
perc az egész.
Reklám. Nagyon nem szeretem. Sokszor
egyenesen felháborít. Most viszonylag rövid
ideig tart. De újra vallásos műsor követke
zik. (Miért kellett reklámmal megszakí
tani?) Fiatalok énekelnek, tapsolnak, üteme
sen mozognak. Az utcán. Evagélizálnak.
Ők, akiknek a múltban ez nem volt termé
szetes. Sugárzik arcukról az öröm, a bol
dogság. Átéléssel énekelnek. Meggyőzően
hirdetik Isten szeretetét. Sokan vannak. Sok
boldog fiatal. Kortársaik a célszemélyek.
Karizmatikus katolikusok. Mindez a her
cegprímás támogatásával! Nem maradtunk
le egy kicsit?
Máté Dániel

Ludaskása
Hozzávalók: 1 libaaprólék (szárnya, nyaka,
zúzája, szíve), 25 dkg csirkemáj, 20 dkg
rizs, 2-2 fehér- és sárgarépa, 1 kis zeller, 10
dkg zöldborsó, 1 vöröshagyma, 3 gerezd
fokhagyma, só, szemes bors, 1 babérlevél.
Elkészítése: A zsíros részeket a szárnyról
levágjuk (tepertőnek kisütjük), a zúzát fel
daraboljuk, a szív eres részeit kivágjuk, és
annyi vízzel öntjük le, hogy a húst bőven el
fedje. (A máj később kerül bele.) A fűszere
ket és a hagymát belerakjuk, felforraljuk és
gyenge
lángon
félpuhára
pároljuk.
Beletesszük a feldarabolt zöldséget, a csir
kemájat és a rizst, sózzuk, majd teljesen pu
hára főzzük. Forrón tálaljuk.
-7-
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Pikáns kacsaragu
- Hogy hívják a téli zöldséget?
- Síparadicsom.

Hozzávalók (4 személyre): 1-1 kacsamell és
kacsacomb (kb. összesen 50-60 dkg), vagy
2-2 kacsamell, 1 nagy fej vöröshagyma, 15
dkg gomba, 1 dl félédes vörösbor, fél cit
rom, 1 fiola kapribogyó, 1 evőkanál mustár,
2 gerezd fokhagyma, 1-1 teáskanál gyömbér
és burgonyaliszt (vagy búzakeményítő), 1-1
mokkáskanál porcukor, őrölt babérlevél és
frissen őrölt borskeverék, ízlés szerint só; a
tálaláshoz néhány babérlevél és szendvics
paradicsom (vagy apró kockára vágott para
dicsom).
Előkészítése: A kacsadarabokat kicsonto
zom, és a húst nagyobb darabokra vágom. A
kacsabőrt a húsról óvatosan lenyúzom, fel
aprítom, majd a zsírját kisütöm. A hagymát
tisztítás után finomra vágom. A citromot
felkarikázom. A gombát vékonyan felsze
letelem.
Elkészítése: Egy evőkanál kacsazsírra ráte
szem a vöröshagymát, és ráöntök egy evő
kanál vizet. Fedő alatt üvegesre párolom. A
húsdarabokat is hozzátéve, erős lángon fe
héredésig pirítom, majd rászórom az összes
fűszert. Megsózom, belekeverem a citrom
karikákat és a gombát, végül ráöntök 3 dl
vizet és a vörösbort. Fedő alatt, kis lángon,
időnként megkeverve, puhára párolom. Ha
teljesen megpuhult, a burgonyalisztet, a
kapribogyó levét, a mustárt meg a zúzott
fokhagymát összekeverem és a húsra ön
töm. Jól összeforralom. Végül belerakom a
kapribogyót is, kevés cukorral ízesítem, és
10 percig befedve hagyom állni saját gőzé
ben. Babérlevelekkel és paradicsommal dí
szítem. Zsemlegombóc, vagy burgonya
gombóc illik hozzá.

- Miért nem lehet a Lánchídon biciklizni?
- Mert nincs rajta pedál.
- Mi a különbség az Eiffel-torony és a
villamos között?
- Az egyik függőlegesen hosszú, a másik
vízszintesen sárga.
- Mivel lehet leküzdeni a farkaséhséget?
- Piroskával.
- Hová járnak a fiatal hernyók?
- Bábszínhába.
- Melyik a legcsúszósabb madár?
- Hát a banán-héja
- Hol alszik a csap? - Csapágyban.
Nagyon favicc
Két fahasáb beszélget a pince mélyén:
- Mondd csak, miért vagy ilyen búval
bélelt? – kérdi az egyik.
- Lehordtak.
Két favicc
Két favicc ül az ágon. Az egyik hirtelen el
kezd nevetni.
- Miért nevetsz? – kérdi a másik.
- Eszembe jutottam.
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

SZERETET - SZOLGÁLAT
A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja
Felelős szerkesztő:

dr.Almási Mihály
Szerkesztő: Máté Dániel
Technikai szerkesztő: Lesták Károly
Megjelenik havonta nyomtatva 200 példányban
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Törekvők órája
Istentisztelet
Énekóra
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Dr. Almási Mihály
Pesterzsébet, Ferenc u.3.
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