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Szeretettel köszöntjük az édesanyákat !
Szülők imádsága

Édesanyámnak
Anyám, te szenvedésből élő asszony,
ki adtál nékem földi életet,
- hogy szemedből bús könnyet fakasszon e drága eszközt köszönöm neked!
Ezzel tehettem én csak részesévé
egy másik Életnek, amely örök,
s te tetted sorsom addig jóvá, széppé,
míg vártad azt, hogy lassan felnövök.
Mit életedből adtál énnekem,
- szegény vagyok - meg nem fizethetem,
csak köszönöm, s az Úrnak adok hálát:
anyák napján pedig köszöntelek:
„Kimondhatatlan szereteted árát,
Ki éltét adta, Az fizesse meg!”
Balog Miklós

Istenem, tény jobb szülővé! Segíts meg
érteni gyermekeimet, segíts, hogy türelme
sen hallgassam végig, amit mondanak, s
hogy kérdéseikre kedvesen válaszoljak!
Tarts vissza attól, hogy félbe-szakítgas
sam őket, és állandóan ellentmondjak ne
kik! Tégy olyan udvariassá irányukban,
amilyen udvariasan szeretném őket, hogy
velem legyenek!
Add meg a bátorságot, hogy megvall
jam a gyermekeim ellen elkövetett bűnei
met, s hogy bocsánatot kérjek tőlük, ha va
lami rosszat tettem!
Nem szeretném megsérteni gyermekeim
érzéseit. Ne engedd, hogy hibáikon neves
sek, vagy hogy megszégyenítsem, és bünte
tésül nevetségessé tegyem őket!
Csökkentsd az utálatosságot bennem!
Abba szeretném hagyni az örökös zsémbe
lődést; s ha rossz a hangulatom, segíts,
Uram, hogy fékezzem a nyelvem!
Tégy vakká gyermekeim kis hibáira, és
segíts meglátni a jó dolgokat, amiket csi
nálnak! Tégy készségessé a megbecsülő, az
elismerő szavakra.
Segíts gyermekeimet életkoruknak
megfelelően kezelni, s ne engedd, hogy egy

felnőtt ítélőképességét várjam el tőlük!
Ne hagyd megrabolnom őket a lehető
ségtől, hogy kiszolgálják magukat, hogy
gondolkozzanak, hogy válasszanak, s hogy
saját döntéseket hozzanak.
Tiltsd meg, hogy valaha is azáltal sze
rezzek magamnak elégtételt, hogy megbün
tetem őket. Szeretnék eleget tenni minden
elfogadható kívánságuknak, s szeretném,
ha mindig meglenne az erőm az olyan ki
váltság megvonásához, amely csak kárt
okoz nekik.
Tégy becsületessé és igazságossá, meg
fontolttá és barátságossá, s így majd őszin
tén megbecsülnek!
Segíts nekem, hogy gyermekeim szeres
senek, és példaképük legyek!
Add, hogy nyugodt legyek, kiegyensúlyo
zott, s mindig legyen önuralmam! –

Anyámnak
Vállaltál, hordoztál – lettem!
Nem is gondoltuk mi ketten,
hogy az öröm rózsája,
akit engedtél sorsára,
ajkadról nyeri illatát,
szíved kútjából itatád…
Etettél, neveltél – nőttem,
én ábránd-szivárványt szőttem,
míg te gondterhesen, hősként
imádkoztál, imádkoztál új erőért,
hogy fiad keresztjét véve,
magad is küzdhessél – érte.
Hálásan emlékszem vissza
buzgó szereteted tiszta,
ki nem fogyó mélységére,
arcod sugárzó fényére,
azóta is folyton látom,
imámba foglalom, áldom…
Háló Gyula

A Lélek egysége
PÜNKÖSD egyfelől az az ünnep,
amely beleszürkült a mi egyre szürkébb,
egysíkú világunkba. Karácsony és húsvét
után nemcsak a világi, hanem a formális
keresztyén gondolkodás is alig tekinti ün
nepnek. Másfelől azonban – bizonyos ke
resztyén körökben – a legnagyobb, szinte
kizárólagos ünnep, mintha minden pün
kösddel kezdődött volna, és azzal is vég
ződnék.
Több mint húsz éve, amikor az ún.
„harmadik hullám” (a Szentlelket zászlajá
ra tűző legújabb karizmatikus mozgalom)
még nem is létezett, egy országos lelki
pásztor-továbbképző konferencián tartot
tam előadást a Szentlélek személyéről és
munkájáról. Elmondtam Th. Filthaut,
münsteri római katolikus teológiai pro
fesszort idézve, hogy a Szentlélek nélkül
egyszerűen nem lehetséges a keresztyén lé
tezésmód, s hogy a Szentlélekkel kapcsola
tos kérdések biblikus megválaszolása nem
kizárólag a hittudósok, vagy a misztikus
beállítottságú jámborok ügye, hanem mind
nyájunké.
A BIBLIKUS GYAKORLAT HIÁ
NYA, az elvilágiasodott egyházi gyakorlat
törvényszerűen vágyat ébreszt a megújulás
ra. Erre, ti. a megújulásra, a reformációra
az egyháznak mindig szüksége van. Pál
apostol az efézusiaknak írt csodálatos üze
netében többek között ezt mondja: „újulja
tok meg a ti elméteknek lelke szerint”
(4:23.). Ebben a versben a megújulás (ana
neousztai) a visszaállást, a restaurációt, a
reformációt jelenti. A deformáció reformá
cióval korrigálható!
Az Úr Jézus az övéi egységéért imádkozott
(Jn. 17:21.). Az egység nem jöhet létre,
csak a Szentlélek által. Ő az, aki „nyelve
ket egyező hitre” képes hozni. Különböző
fajú, nyelvű, karakterű és különféle tálentu
mokkal, meg karizmákkal megáldott hívők

egymást kiegészítő egységét teremti
meg a Szentlélek.
A Szentlélek által vezetett hívő nem tö
rekszik kizárólagosságra. Tudja, hogy más
nak lehet más ajándéka, és ez így van rend
jén. Nem gondolja, hogy csak őt vezeti a
Lélek. Az egymást és egymás ajándékait
kölcsönösen tisztelő, megbecsülő hívők ké
pesek csak egységre.
Az egységet őrizni kell. A Lélek egysé
gét is. „Igyekezzetek megtartani a Lélek
egységét!” (Ef. 4:3.) Az egységet őrző ke
resztyén alázatos, hosszútűrő, szelíd, s ha
kell, elszenvedi a másikat (Ef. 4:2.).
A Lélek egysége egyszersmind a hit
egysége. Pál apostol szinte váltószóként
használja a „Lélek egysége” és a „hit egy
sége” kifejezést. (A henotész=egység
összesen csak kétszer fordul elő az Újszö
vetségben, itt az Efezusi levélben – 4:3,
4:13.)
Ha túlságosan „színes”, „változatos”, az
egyház hite, ha nagy eltérések vannak a ta
nításban, sérül az egység. A hitkülönbségek
elvezethetnek egészen a szakadásig, amikor
is megszűnik az egység.
A Lélek egysége és a hit egysége azo
nos Jézus Krisztus egységes megismerésé
vel, az érett férfiúsággal (Ef. 4:13.). Egy Úr
van, egy Megváltó. Végezetül csak az Ő
nevére hajlik meg minden térd. Csak Őt
vallja minden nép Úrnak (Fil. 2:10-11.).
Egység, de nem mindenkivel és nem
mindenáron! Számos olyan teológiai irány
zat és egyházi mozgalom van, amely a fele
kezetek egységét célozza meg. Megállapo
dásokkal, mozgalmakkal nem teremthető
valóságos egység. Krisztus egyházában, a
láthatatlan egyházban megvan az egység,
de kell, hogy ez a láthatatlan egyház és ez a
valóságos egység láthatóvá váljék. Az utol
só idők egyháza nem a felekezetek egyesü
léséből jön létre emberek által, hanem Isten
műve lesz a Szentlélek által. Az igazi egy
ház a próbákat kiálló hívők közössége (do
kumosz =kipróbált, megbízható, kitartó).
Mindez igaz a magyarországi baptista

hívőkre is. Egyéni és gyülekezeti különbö
zőségünk, ha az a szolgálatok és az ajándé
kok különbözőségén nyugszik, nem akadá
lya az egységnek. De akadály, ha úgy gon
dolom, hogy csak az a fontos, csak az a jó,
csak az a biblikus, amit mi teszünk, amit én
teszek.
Hadd legyen az idei pünkösd gyüleke
zetünk számára az Úrhoz fordulás alkalma,
a hozzá való közeledés áldott ünnepe!
Dr. Almási Mihály

Lukátsi Vilma

Ének a közösségről
Aki találkozott már a tűzzel
saját pünkösdje reggelén,
és kapott szikrányit belőle,
hogy ki ne hunyjon majd a fény –
őrizze, óvja azt a lángot!
A tűzből kiemelt parázs
önmagában hamar kialvó
csalóka fényű tűzvarázs!
Jobb helyen van a többiek közt:
sok kis zsarátnok égni kezd,
ha a szent Szél átjárja őket,
a gyönge is erőt szerez!
…ha kettőt-hármat az Ő nevében
Krisztus nem talált kevésnek:
belép az ajtón, ott van középen!
És
amíg Neki zeng az ének,
és
a kezek egymáshoz érnek,
áldottak lesznek nemcsak a percek,
órák, napok és az évek:
áldott lesz ott az egész élet!

Amikor édesanyát
megszúrta a méh
Egy hívő ember egyszer megkérdezett egy
fiatalembert, mióta ismeri Megváltóját, és
tudja-e bizonyosan, hogy bűnei meg van
nak bocsátva.
A fiatalember így válaszolt: „Bűneim meg
vannak bocsátva, ezt biztosan tudom.”
„Mikor tudta ezt meg először?” – kérdezte
a hívő ember.
„Amikor édesanyámat megszúrta a méh.”
„Amikor édesanyját megszúrta a méh?
Hogy érti ezt? Mondja el!”
„Édesanyám hívő asszony volt” – kezdte a
fiatalember a történetet. „Gyermekkorom
ban gyakran elmondta nekem, mit tett ér
tem Jézus Krisztus, de soha nem értettem
egészen, nem tudtam elképzelni, hogyan
halt meg helyettem. És ekkor, egy délután a
kapunk előtt játszottam. Édesanyám a
konyhaajtó közelében feltűrt ruhaujjal va
salt. Hirtelen egy dühös méh repült felém,
és keringeni kezdett a fejem körül. Nyilván
meg akart szúrni. Megijedtem, és megpró
báltam a zsebkendőmmel elhessegetni. De
az csak egyre ott körözött, és mindig köze
lebb jött. Végül kétségbeesve rohantam be
a házba, hogy megszabaduljak szúrós ellen
ségemtől.
Anyámhoz futottam, aki egész idő alatt
szemmel tartott, és most betakart a köté
nyével. Bár mosolygott az ijedtségemen,
mégis anyai gondossággal átölelt, mintha
csak ezt mondaná: »Nálam biztonságban
vagy.« Alighogy ezt tette, a méh a karjára
szállt és hirtelen megszúrta. Anyám össze
rázkódott, azután a méhre nézett, nekem
pedig azt mondta: »Nyugodtan előjöhetsz,
a méh édesanyát szúrta meg helyetted; nézd
csak, hogyan mászik a karomon. Most már
nem árthat, mert a méh csak egyszer tud
szúrni« (1.Kor. 15:55.).
Még mindig féltem egy kicsit, meg aztán
sajnáltam édesanyámat is. De meg mertem

nézni a fullánkot, míg anyám okosan fel
használta ezt az eseményt. Elmondta
ugyanis: »Látod, ez szépen kiábrázolja azt
a csodát, amelyről már oly sokszor beszél
tem neked: Krisztus a helyedbe állt és he
lyetted halt meg«.
Megtanultam, és sokszor ismételgetem a
bibliai mondást: »Bűneinket maga vitte fel
testében a fára, …az Ő sebei által gyógyul
tatok meg« (1.Pt. 2:24.) – de mindaddig
soha nem értettem, hogy Jézus Krisztus va
lójában önként vállalta helyettünk a bünte
tést. Most, hogy láttam a méhet és a ful
lánkját, egyszerre világos lett előttem min
den. Isten nem kéri számon kétszer az
adósságot – engem sem hív már többé íté
letre – hiszen Jézus Krisztus a vérével fize
tett értem.”
Vetés és Aratás - B.E.
Hudson Taylor mondásai:
Csak a kereszt lábánál látjuk helyes megvi
lágításban önmagunkat, a világot és Istent.
o

Jézus szeretetét akkor nyerjük meg, amikor
Benne bízunk.
o

A földi élet kemény fegyelmező. Még a
megbocsátott bűnt sem lehet meg nem tör
téntté tenni.
Dávid bűne megbocsáttatott, de a próféta
megbízásból azt is mondta neki, hogy a
kard nem fog eltávozni a házától.
Minden elkövetett bűn vetés, bármilyen el
rejtetten is, következményei tovább tarta
nak. Megváltónk tanítja, hogy a bűnnek
nyilvánvalóvá kell lennie.
o

A láthatatlan Kormányos gyakran más uta
kon és más eszközökkel éri el céljait, mint
amit mi előre elgondoltunk.
o

„Ha csodát látnék egyszer – mondják –,
megtérnék. Azt képzelik az ilyenek, hogy a
megtérés valami üzletelés az Istennel.”
Balise Pascal

Széles és keskeny út!
Először is köszönöm a testvérek vissza
jelzéseit, és a buzdítást újabb írásra.
Elöljáróban egy igeverssel kezdem a törté
netet.
„Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas
az a kapu, és széles az az út, amely a kár
hozatba visz, és sokan vannak, akik azon
járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny
az az út, amely az életre visz, és kevesen
vannak, akik azt megtalálják.”Mt.7:13-14.
Egy nyári délután történt a következő,
majdnem baleset. Pontos időpontra nem
emlékezem, de úgy az 1980-as évek tájé
kán lehetett. A Közmű- és Mélyépítő Válla
latnál dolgoztam gépkocsi szerelő-ként.
Igen meleg, tikkasztó nyári hőség volt.
Munkaidő után hazafelé jöttünk két munka
társammal együtt. Beszélgettünk az aznapi
munkáról, problémákról, és a holnapi ter
veinkről. Közben kiértünk az akkor még
Vörös Hadsereg útjára. Más irányban lak
tunk, így elköszöntem.
– Na, szevasztok.
– Hová mész? - kérdezték?
– Hazafelé – válaszoltam.
– Gyere, igyunk egy jó hideg sört. Ilyen
melegben megérdemeljük!
– Kösz, most nincs pénzem.
– Ne törődj vele, nekünk sincs. - Unszoltak,
gyere, különben is mi van veled, fizetünk.
Máskor persze nem kellett kérdezni ilyes
mit tőlem. (Sajnos.) Nógattak, de nemet
mondtam. Bevertem a durcást. Mint Bálám
szamara megmakacsoltam magam. Hogy
miért, nem tudom? Később rájöttem.
Megint egy „véletlen” történt. Igyekeztem
az 50-es villamos megállója felé, mert
messziről láttam, hogy jön a jármű. Mielőtt
odaérkeztem volna, egy fodrászüzlet előtt
haladtam el. Egyszer csak az orrom előtt,
szinte súrolta az arcomat, leesett egy nagy
paladarab a tetőről. Megijedtem, mi törté
nik itt, talán javítják a tetőt? Rossz helyen
járok talán? De semmi ilyesmi különös ese

mény nincs itt. Csak egy pala megcsúszott
és pont előttem esett le. Ahogy forgolód
tam, hátam mögött megszólalt egy nénike.
Fiatalember ne haragudjon, nem volt idő
kiáltani, pedig láttam a lehulló törmeléket.
Időközben a villamos megérkezett. Fel
szálltam, irány most már hazafelé. A villa
moson gondolkodóba estem a történteken.
Mi lett volna, ha kollégákkal megyek? Ivá
szat? Mi lett volna, ha fejbe vág, mondjuk
élével; kórház? Mi lett volna, ha egyenes
sietek haza, vagy más útvonalon megyek.
És még néhány kérdés foglalkoztatott. „Vé
letlen” történtek ezek meg? Hát igen, a vi
lág, a széles út sokakat csábít. Pillanatnyi,
de múlandó örömöket ad. Közben elaltat,
megvakítja az elmét az igazi életről. (Pl.
szenvedélyek, megkötözöttségek.) A kes
keny út bár rögös, csábításokkal, veszé
lyekkel teli. Sokszor igen szűk. De megéri
rajta járni, hiszen örök és nem múlandó
örömöket kapunk az út végén. Ahogy Pál
apostol írta: „Amit szem nem látott, fül
nem hallott, és ember szíve meg sem sej
tett, azt készítette el az Isten az őt szeretők
nek.” Köszönöm az Úrnak, hogy végül a jó
utat választottam. És ezt kívánom minden
egyes testvérnek! És aki még nem döntött,
kutasson emlékeiben, biztos talál érdekes
séget, figyelmeztetést életében. Csak késő
ne legyen, közel van az Úr!
Keskeny útra lépjen mind az … /HH 488./
Dani Tibor
Gyülekezeti

hírek

Április hónapban két alkalommal volt bib
liaóra az Anyaoltalmazó Otthonban. Az
óvodások Jézus gyermekkoráról és megkí
sértéséről hallottak tanítást. Az iskolások az
Úr Jézus Krisztus két csodatételének törté
netét ismerték meg.
„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete
van…”
Ján.ev. 3: 36/a.

Isten neve: Jahve –
Itt vagyok!
Itt vagyok – ha egyedül érzed is magad.
Itt vagyok – ha valami bánt.
Itt vagyok – ha megbántanak az emberek.
Itt vagyok – ha úgy gondolod, ez így nem
mehet tovább.
Itt vagyok – ha kétségbeesett és szomorú
vagy.
Itt vagyok – ha rettegsz és félsz.
Itt vagyok – ha téged senki sem szeret.
Itt vagyok – ha barátaid elszakadnak tőled.
Itt vagyok – ha gondjaid miatt aludni sem
tudsz.
Itt vagyok – ha valamelyik gyermeked bá
natot okoz.
Itt vagyok – ha veszedelembe kerül az éle
ted.
Itt vagyok – ha beteg vagy és segítség kel
lene.
Itt vagyok – ha nem tudod legyőzni szomo
rúságodat.
Itt vagyok – ha benned egy világ omlott
össze.
Itt vagyok – ha több szeretetre vágysz.
Itt vagyok – ha szíved nagyon fáj.
Itt vagyok – ha senki meg nem ért.
Itt vagyok – ha a fáradságtól már-már el
alélsz.
Itt vagyok – ha valami miatt gyötör a lelki
ismeret.
Itt vagyok – amikor kiáltva hívsz.
Itt vagyok – amikor hozzám visszatérsz.
Itt vagyok – mint a Nap, mely melegséget s
vidámságot ad.
Itt vagyok – mint a láng, mely soha ki nem
alszik.
Itt vagyok – mint egy szép virág, melynek
örülni tudsz.
Itt vagyok – mint a felhő, mely szeretettel
árnyat ad.
Itt vagyok – mint a fény, mely megvilágítja
utadat.

Itt vagyok – mint egy szem, mely szeretet
tel rád tekint.
Itt vagyok – mint egy kéz, mely aggódva
fogja a kezed.
Itt vagyok – mint egy szív, mely szünet nél
kül éretted dobog.
Itt vagyok – mint angyalod, ki téged véd s
vezérel.
Itt vagyok – mint jóbarát, ki sohasem hagy
cserben.
Itt vagyok – mint nővéred, ki veled együtt
érez.
Itt vagyok – mint testvéred, ki melletted áll
bánatban, örömben.
Itt vagyok – mint együttérző jó anya, ki
egészen megért.
Itt vagyok – mint jóságos atyád, ki örök
biztonságot ad.
Itt vagyok, mindig veled vagyok,
mint végtelenül szerető Istened.
(Borovi József és Csanád Béla fordítása)

Egy kis zsemle
töltelékkel
1.
2.

3.
4.

5.
6.

morzsa: Barátod ne megtérítendő ob
jektum legyen!
morzsa: Imádkozz érte! Ne várd, hogy
gyorsan megtérjen. Lehet, hogy évek
múlva végzi el Isten a munkát benne!
morzsa: Ne erőltesd állandóan a meg
térés témát, inkább mindig légy ott, ha
lelki beszélgetésre vágyik!
morzsa: Ne add fel lelki értékeidet! Ne
hagyd magad eltéríteni. Nem mindegy,
hogy hova, milyen társaságba mégy el
vele.
morzsa: Próbáld őt idővel a gyülekeze
tedbe vezetni!
morzsa: Ha újjászületett, ne szakadjon
meg barátságotok!

Ez már majdnem egy zsemlére való mor
zsa!
Szalámi, sajt…:
Az apostoli munka lényege a személyes
szeretet kisugárzása. A lélektől-lélekig érő
szeretet meleg áramlása, amelynek hátteré
ben nem a megtérítés, hanem a megajándé
kozás szándéka áll. A többit Istenre kell
bízni! PETI 2001/1)

A szöcske
Olyan mozdulatlan a fűszálon, hogy első
pillantásra ő maga is annak látszik. De lük
tet benne az élet. Parányi idegrendszer. –
Vajon vélekedik-e valahogyan? Tud-e arról,
és mit tud, ami körülötte van, amit lát, érzé
kel, ahová eljut, amikor sokszorosan túl
ugorja önmagát?
Ez a túlugrás ma már nemcsak a szöcskére
jellemző, hanem miránk, emberekre is.
Annyi mindent látunk, hallunk, olvasunk,
amit értelmünk összességében be nem fo
gadhat. És akkor még mindig azt mondja,
aki sokat tanult és sokat tud, hogy az a sok
is milyen kevés!
És akár sokat tudunk, akár keveset – mit tu
dunk mi a Teremtőről? Nem úgy gondolko
dunk-e Róla, mint… mint pl. a szöcske a
nála sokszorosan nagyobbról? Valamikép
pen azt szöcskeként tudja csak elképzelni,
mivel az ő világképébe más nem illik bele,
azt gondolja, hogy más – nincs is!
…és ha beszélni szeretnék a szöcskével, ha
meg akarnék értetni vele valamit abból,
amit én tudok, értenem és szólnom kellene
a szöcske jelrendszerén: fel kellene vennem
az ő alakját, és akkorára kellene zsugorod
nom, hogy elférjek egy fűszálon… vállalva
azt is, hogy esetleg eltaposnak!
Pedig ez nem is szöcske-gondolat! Hiszen
ezt tette a mi Teremtőnk, megszánta a tájé
kozatlanul botorkáló voltunkat, és „embe

rekhez lett hasonlóvá, magatartásában is
embernek bizonyult, megalázta magát…”
(Fil. 2:7-8.).
Így mondta el nekünk mindazt, amit el
mondhatott, emberi értelmünkhöz igazítot
tan. És nem állunk-e mégis olykor értetle
nül az Ő végtelen szeretetével szemben,
nem bízunk-e inkább szöcske-voltunk lehe
tőségeiben? Nem gondoljuk-e, - amint ug
rásaink egyre nagyobbak lesznek -, hogy az
olyan dolgok, mint az alázatosság, szeret,
egymás gyöngéinek elhordozása és főkép
pen az Ő akaratának csendes figyelése csak
olyan… olyan fűszálon ülőknek való be
széd…
De a fűszálakról is látható az ég!
(BH. 1996.06.05.) L.V.
Gyerekszáj
A négyéves Éva egy reggel ezzel kezdte: „Jó
reggelt, Gréti néni! Az én nevem Tündi!” és szi
lárdan ki is tartott e mellett. Amikor Klára, a nő
vére hazajött az iskolából és meghallotta kishú
ga legújabb ötletét, így felelt neki: „Nem tudom,
ez lehetséges-e? A vasárnapi iskolában azt tanul
tuk, hogy a nevünk fel van írva a mennyben.”
Mire Éva: „Gondolod, hogy Istennek nincs ra
dírja?”
o

Nemrégiben együtt nyaraltam az unokámmal a
hegyekben. Egyik nap megálltunk és megcso
dáltuk, milyen magasak a hegyek. Néhány perc
nyi csönd után Richárd ujjongva felkiáltott:
„És gondold el, mami, hogy mindezt Isten fél
kézzel alkotta!”
Kicsit meglepődtem és megkérdeztem: „Hogy
érted, hogy fél kézzel?”
Mire elkerekedett szemmel rám nézett.: „Hát
nem ma reggel olvastuk a Bibliából, hogy köz
ben Jézus ott ült az Atya Isten jobbján?”
o

Aranyosak a félrehallások.
Nagyobb testvérke tanítja a kisöccsét az arany
mondásra: „A felfuvalkodás után jön a bukás.”
„A felfuvalkodás után jön a bokás” – mondja
öcsi.
S jól bokán rúg.

Fakanál

Derűs percek…
Angyalaink
Apu valamiért mérges, és nem éppen hívő em
ber módján ad ennek hangot.
Egyszer csak Pisti komolyan közbeszól:
Apu, megmondlak.
És aztán kinek? – enyhül meg apja.
Az Úr Jézusnak.
Most mutasd meg!
Két mókus találkozik az erdőben, az egyiknek
ökölbe van szorítva a keze.
–
Mi van a kezedben?
–
Találd ki!
–
Diócska?
–
Nem.
–
Mogyorócska?
–
Nem.
–
Hát akkor?
–
Görcsöcske.
Két szú beszélget
–
Mondja kolléga úr, miért nem jött át ebbe a
remek bükkbe?
–
Nem tehettem, mert a feleségem cserben
hagyott.
–

Miért gyártanak fehér csokit?

–

Hogy a néger gyerekek is összemaszatol
hassák az arcukat.

–
–

Hogy hívják a sült nyulat?
Tepsifüles.

Mandulás töltött csirke
Hozzávalók 4 személyre:
1 nagyobb csirke, 2 száraz zsemle, tej, 20-25
dkg borjúhús, 1-2 tojás, só, bors, 5 dkg vaj, 5
dkg mandula.
A borjúhúst a tejben áztatott és kicsavart zsem
lékkel ledaráljuk, a vajat a tojássárgájával kike
verjük és összedolgozzuk a darált hússal. Hoz
zátesszük a hártyájától megtisztított és vékonyra
szeletelt mandulát, sózzuk, borsozzuk, majd az
egészbe belekeverjük a habbá vert tojásfehérjét.
A tölteléket a fentebb már említett módon be
töltjük a csirke mellbőre alá. Ami kimarad a töl
telékből, a hasüregbe tesszük, s a nyílásokat
hústűvel összetűzzük. Tepsibe tesszük, s a saját
levével locsolgatva sütjük forró sütőben.
Meg kell jegyezni, hogy a hozzávalók mennyi
sége attól függ, hogy mekkora a csirke, s
mennyi töltetléket tudunk a bőre alá gyömöszöl
ni. Minden töltött csirkére vonatkozik azonban,
hogy sütés után 15-20 percig pihentetni kell,
míg egy kissé megmerevedik. Így könnyebben,
szebben vágható és tálalható.
Állandó alkalmaink
Csütörtök:
Péntek:
Vasárnap:

Autópiacon:

–

Jó napot! Mennyit fogyaszt ez az autó vá
rosban?
Nem tudom, falusi vagyok.

•

–

Hányadik születésnapját ünnepli, asszo
nyom?

•

–
–
–
–

Pontosan ugyan annyit, ahányas cipőt vise
lek
És hányas cipőt hord?
Harmincötöst!
Nem szorítja egy kicsit!?

–
–

Melyik az a jármű, ami hőre lassul?
A lovas kocsi. Hőőőő!

–
–

Hogy hívják a lengyel salakmotorost?
Mikor Sodródzky.

–

Imaházcím:

18,00
19,00
9,00
10,00
16,00
17,00
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