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Áldott ünnepet kívánunk lapunk olvasóinak!
Füle Lajos

Pünkösd fényében
Pünkösd… Fényedben élek,
teremtő égi LÉLEK,
erőd gerjeszti lelkem.
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.
Az Ige, mint zsarátnok,
Hűlt szívemben lángot
Lobbantott, hála érte!
Követségbe járok,
Ahogy a tanítványok,
Rajtam a Krisztus vére.
Dicsőítsd ŐT ma bennem,
Ki nem vetett el engem,
Illesse hála, hála,
KI – érte mit se várván –
Megváltott vére árán
ISTENNEK , az ATYÁNAK
––– o–––

Áldjon meg téged az Úr,
és árassza szívedbe
szeretetének minden gazdagságát,
hogy Szentlelkével eltelve
a béke és a kiengesztelődés
eszköze legyél!

Tanévzáró! Tanévzáró?
Fergeteges napok! Nyüzsgés, izgalmak,
szorongás, könnyek, kitörő öröm… Vala
hogy ilyenek a június eleji hetek minden
esztendőben. Mígnem eljön a nap, amikor
ünneplőben, a magyar lobogó alatt felsora
kozva, a Himnusz hangjaitól megilletődött
diáksereg áll az iskolák udvarán. Büszke és
izgatott szülők serege várja, hogy gyerme
kük kézbe vegye a vékony, kemény borí
tású könyvecskét: a bizonyítványt. Mit bi
zonyít ez a könyv? Ennyit ér a gyermek
egy esztendei munkája – elégséges vagy
közepes, jeles? S kinek mennyi az elégsé
ges? Igen, jól tudjuk, ismeretekre szüksé
günk van, nemcsak a tudásért, hanem, hogy
az életben megálljuk a helyünket.
Ki vonná kétségbe az írás, olvasás, szá
molás fontosságát? Már az is természetes,
hogy a számítógép használata alapismeret,
hiszen hogyan is boldogul majd gyerme
künk, ha nem járatos a billentyűk titokzatos
világában? Ezek mind mérhető ismeretek.
Az valóban bizonyítható, ki hogyan szá
mol, milyen gyorsan, ügyesen. De az már
nem, mennyi energiába kerül mindez, s ki
nek komoly érték a közepes, s kinek játszi
könnyedséggel gurul be a jeles, mert arra
van adottsága, s akkor is sokkal többre vi

szi, ha feleannyi energiát fektet bele, mint
pajtása, aki izzadó tenyerekkel ad számot
kemény órák munkájáról.
Vannak olyan osztályzatok is, melyek a
mérhetetlent próbálják besorolni az öt ka
tegóriába, a magatartás – szorgalom. Az
előbb említett kemény munka itt jelenhet
meg értékként, s az is, hogyan beszél valaki
a tanáraival, társaival, hogyan viselkedik.
Mégis sok kisdiák szomorú ilyenkor, tanév
végén. Jó akart ő lenni, mindent megpró
bált megtenni, hogy megfeleljen a mércé
nek, de nem tud reggeltől estig lapok fölött
görnyedni, mert annyi érdekes van ebben a
világban, s futni, szárnyalni szeretne, álla
tokat simogatni, madarakat röptetni, felhő
ket csodálni. Ezért senki nem dicséri meg,
mert csak azt hallja: írd meg a leckéd, szá
mold ki a feladatod, olvasd el a könyved,
rajzold már meg azt a kört… s számtalan,
nyűgös terhet raknak rá a felnőttek, akik azt
mondják: tanulj, fiam! Ebben a világban
nem lehetsz senki, ha nincs egy diplomád.
Bizonyítani, teljesíteni! Ez a mi rögesz
ménk. Valami kényszer ült ránk. Diplomák,
oklevelek… S ezektől lesz valaki elismert,
értékes a szemünkben. A látványt figyeljük.
Erre készítjük föl az új generációt. Mutasd
minél többnek magad, láttasd meg mások
kal, milyen okos vagy, milyen remekül tel
jesítesz, s akkor elfogadnak, elismernek, si
keres lehetsz.
S most gondolatban megjelenik egy má
sik bizonyítvány előttem. Aki állítja: a Te
remtő Isten az. Figyel, értékel bennünket,
csak kicsit másként, mint ahogy mi tesszük
egymással. Isten, aki életünket szeretetével,
jelenlétével ajándékozza meg, nem emberi
mérce alapján szemléli cselekedeteinket.
Nem a látvány kápráztatja el, hanem a szív
belső emberére figyel. Egyértelművé tette
számunkra, mit vár tőlünk, kezünkbe adta
egy alaptankönyv lapjain. Jó lesz, ha for
gatjuk, követjük tanítását, s a végső „tanév
záráskor” örömmel hallhatjuk a bizonyít
ványunkba feljegyzetteket, ami belépőt je
lent Isten országába. Újváriné Szabó Anikó

Köszönöm Uram
Dicsőség az Úrnak, nagy az Ő munkája
és kegyelme.
A kis unokám hallássérült. Hat és fél
éves, egy héten háromszor jár óvodába.
Május 23-án volt az évzáró ünnepély. El
mentünk megnézni, és boldogan láttam,
hogy nagyon szépen beilleszkedett a kis
csoportba. Részt vett a közös játékban,
ugyanúgy, mint a társai. Örömünkre egy rö
vid kis verset is elmondott segítség nélkül,
egyedül. Betelt a szívem örömmel és hálá
val az én Megváltóm iránt.
A sok könny és a sok ima „nem hullt a
porba”.
Az én drága mennyei Atyám meghallga
tott. Egyengeti a kis unokám életét. Odaadó
és szerető szívű óvónőket rendelt a kis Ani
ta és a többi gyermek mellé. Szívvel-lélek
kel végzik e szép feladatot.
Köszönöm Uram, hogy mindennap meg
tapasztalom a Te nagy szeretetedet.
Dicsőítlek, áldalak és magasztallak örökké.
Tóth Józsefné

Bocsánatkérés
Keresztény életünkben a bocsánatkérés
nem arra való, hogy igazságot szolgáltas
son a megbántott félnek, hanem arra, hogy
helyreállítsa a szeretet légkörét.
Ebből a szempontból tehát érdektelen, hogy
ki kéri a másik bocsánatát: a megbántó fél,
vagy pedig az, akit megbántottak. Így a bo
csánatkérés nem lehet többé presztízs-kér
dés, hanem csakis a JÉZUSI BÉKE esz
köze. A „jogállástól” – a valós, vagy vélt
igazságtól – függetlenül mindig az kér
előbb bocsánatot a másiktól, akiben a rö
vidlátó büszkeségnél nagyobb a békesség
és a Szeretet szeretete.
Simon András

Bumeráng
Az ajtó becsapódik. Vihar utáni csend.
Nos, hogyan tovább? A lecke feladva. Ti
zenéves gyermekem érvelt, vádolt. Hogy
képzeli ez a gyerek…! S keserűen úgy ér
zem, milyen jogos a felháborodásom. Ek
kor egy elképzelt arc jelenik meg az emlé
keimben, az apámé, aki egy hasonló viha
ros kitörésem után nézett így vissza rám.
Igen, ezt érezhette, ugyanezt fejezte ki az
arca, mint most az enyém. A tükörhöz lé
pek.
Nemrég még engem dajkáltak, tanítottak,
később fenyítettek. Roppant szigorral akar
ták kihozni belőlem a sikert szüleim.
Mennyire ellenálltam! Nem, csak azért
sem! Végül ember lettem, szocializálódott
lény, becsülettel, tisztességgel élek. Soha
nem gondoltam arra, mi ebből a nevelteté
sem eredménye, ki az eredője annak, hogy
ilyen vagyok. Az alapvető mércéhez igazo
dik az életem. Rendben a családom, igaz,
sokat dolgozunk, hogy a gyerekeknek min
den meglegyen. Tegnap is a márkásabb há
tizsákot kapta meg, amilyen csak „Gaz
dagék” fiának van. S most tessék, máris
visszabeszél, s nem tetszik neki, ha szó
lok… Az apám arca… Mit is mondott ak
kor, ott? Majd megtudod… valami ilyes
mit. Nem is gondoltam, hogy a meg nem
értés tud fájni, főként, ha a gyerekemtől ka
pom.
Ez így fájt az apámnak is? Már nem kér
hetek bocsánatot tőle. Mondott valami
olyasmit is, hogy a szülői szeretet mindig
előre ad, s nem hátra. Ha már neki nem
mondhatom: ne haragudj… akkor bocsás
sak meg a gyerekemnek?! De hát mit kép
zel, mégiscsak ő a gyerek. Neki kell enge
delmeskednie. Jó, tudom, már nem kicsi.
Nem állíthatom a sarokba. Nem is tettem
soha. Hiszen a szüleim szigora miatt elha
tároztam, hogy én engedem a gyerek sze
mélyiségét kifejlődni, s nem az el nem ért
vágyaimat oltom belé. Na, de akkor is, ami

sok, az sok. Mégiscsak én vagyok a szülő!
Mi romlott el, miért mond zsinórban ku
darcot a nevelési elméletem? Valami hi
ányzik? Hol találom meg azt? …
Az odaszánó, elfogadó szeretet. Ez lenne
a megoldás. Mindkét oldalról. Akár fiatal, a
felnőttkor első, bátortalan lépéseit próbál
gató ember, akár szülő vagyok, tapasztala
tokkal a hátam mögött. A „bezzeg az én
időmben” mással fel nem oldható feszült
sége így tisztul le. Az első lépést nekem –
aki ezt felismerem – kell megtennem. A bi
zalmat, a szeretetet elindítom, a válasz nem
marad el. De illúziókat nem kergethetek,
kompromisszumokra szükség van. Ettől
egyikünk sem lesz vesztes. Minden ember
egyéni, más-más megközelítést igényel.
Valaki képes egyenként figyelni ránk. Va
laki képes egyéni módon, a nekem legmeg
felelőbben szeretni. Odaszánó, elfogadó
szeretettel. Sőt áldozatot hozó szeretettel.
Agapé. A szó ismerős. Keresd Őt, aki ezt
adja! Keresd, s figyeld, hogyan szeret! Ak
kor te is átalakulsz. Az élet bármely szaka
szában jársz is. …
Keress, figyelj, szeress. Megyek a gyerek
szobájába. Most azonnal. Hadd gyógyuljon
be ez a seb!
Újváriné Szabó Anikó

A szeretet hiteljegye
Minél jobban szeretsz valakit, annál
több lemondásra vagy képes érte,
s minél több áldozatot hozol önként valaki
ért, annál értékesebbé válik számodra.
Ne csinálj magadnak hiúsági kérdést abból,
hogy vajon hányan hoznának érted
komoly áldozatot a baráti körödből.
Inkább magadat készítsd elő gondolatban
arra, hogy mindig képes légy áldozatot
hozni azokért, akiket szeretsz,
s azokért is akiket kevésbé,
vagy talán egyáltalán nem szeretsz,
de akik
Krisztusban mégis testvéreid és

felebarátaid.
Simon András

Amikor pedig a
pünkösd napja eljött
Apostolok cselekedetei 2 :1-4, 22-27
Ezekben a napokban úgy a krisztus
hívõk, mint az izraeliták pünkösdről emlé
keznek meg. Az Úr Jézus Krisztus földön
jártakor, három nagy ünnep volt: Húsvét,
Pünkösd és a Sátoros Ünnepek. Ezekre az
ünnepekre minden izraelita férfi, aki 30 ki
lométeres körzetben lakott, felment Jeru
zsálembe. Pünkösd görög eredetű szó, öt
venediket jelent. Mindig a húsvéti páskabá
rány elfogyasztása után a hetedik héten, 50
nap letelte után ünnepelték, és körülbelül
május utolsó vagy június első napjára esett,
ilyenkor már Palesztinába jó idő volt az
utazásra és nem csak Jeruzsálem környéké
ről hanem a diaszpórákban élő izraelita fér
fiak közül is sokan igyekeztek Jeruzsálem
be.
Az ünnepnek két fő jelentősége volt.
Először is történelmi jelentősége volt. Meg
emlékezés arról, amikor Mózes Istentől át
vette a törvényt a Sínai hegyen.
Másodszor mezőgazdasági jelentőségű is
volt. Az első véka árpa-lisztjéből 2 árpa ke
nyeret vittek felmutatási áldozatul.
A zsidó naptárban a hetedik hónap első
napján nem volt szabad semmilyen munkát
végezni. Hálaadási ünnep volt ez, a ter
mény és a gyümölcs betakarítása után.
Egy ilyen pünkösdi ünnep közeledett, az
Úr Jézus Krisztus tanítványai együtt voltak
Jeruzsálemben, egy akarattal imádkoztak.
Ez volt az Úr Jézus Krisztus feltámadása és
Menybemenetele után az első pünkösd ün
nepe. Ezen a napon nagyon sokan voltak
Jeruzsálemben. Ezen a napon töltetett ki a
Szent Lélek az Úr Jézus Krisztus tanítvá
nyaira. Ennek a napnak jelentőségét csak
azok értik meg igazán, akik elfogadták az
Úr Jézus Krisztust személyes Megváltó

juknak. Akiknek a karácsony a Megváltó
születését jelenti, a nagypéntek és a húsvét
pedig azt, hogy meghaltak a régi bűnös, Is
tent figyelmen kívül hagyó életnek, és már
itt a földön új életet kezdtek. Úgy, ahogy
ezt Pál apostol a Kolossé 3:1-ben írja: "An
nak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal,
az odafentvalókat keressétek."
Miért is van olyan nagy jelentősége a Pün
kösd napjának?
Először is azért nagy jelentőségű ez a
nap, mert a Szent Lélek kitöltetésének nap
ján alakult meg az első Keresztyén gyüleke
zet. A kis tanítvány csoport egyedül maradt,
a megfeszített és feltámadt Mester menny
be ment. Egyszerű emberek voltak, akiket
Jézus Krisztus szeretete egybe kovácsolt;
félelem volt szívükben, tele voltak kéte
lyekkel, tudatába voltak gyengeségeiknek,
de szerették az Úr Jézus Krisztust és ez
egybekötötte őket. "Egy akarattal együtt
valának."
A sorsdöntő változást az egybegyűltekre
- a pünkösd napján egy akarattal együtt
levő kis tanítvány csoportra - a Szent Lélek
kitöltetése hozta. Az életük kapcsolatba ke
rült Isten erejével. Ez a másik nagyon fon
tos jelentősége pünkösdnek, a Szent Lélek
kitöltetésének. Isten az Õ Szent Lelke által
bevonult az apostolok életébe. Új lelki erőt
adott számukra. A gyávákból bátor szóno
kok lettek, és az isteni erő képessé tette
őket arra, hogy Jeruzsálemben a pünkösd
ünnepét ünneplő, különböző nyelveket be
szélő emberek megértsék őket.
Nem kívánok ma a nyelveken szólásról
írni, de azt megjegyzem, hogy az ige sze
rint a nyelv, amit az apostolok használtak
érthető volt mindenki számára, nem csak
Isten és a beszélő értette meg, hanem min
den jelenlévő. Az emberek álmélkodtak,
zavarba jöttek és nem hittek saját fülüknek;
részegséggel vádolták a tanítványokat.
Péter el mondja a pünkösdi prédikációjá
ban, hogy "Jézus Krisztust gonosz kezeitek
kel keresztfára feszítve megöltétek" Ám Jé
zus Krisztust fel támasztotta az Isten, minek

mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk."
Péter ige hirdetése hatásos volt. Nem
okoskodott, bölcselkedett, hanem miután a
tényeket felsorolta a Szent Lélek szócsöve
ként megtérésre, bűnbánatra szólította fel a
hallgatóságot: "Térjetek meg és keresztel
kedjetek meg mindnyájan az Úr Jézus
Krisztus nevében a bűnöknek bocsánatjára
és veszitek a Szentlélek ajándékát" ApCsel
2:38.
Az igehirdetés eredményes volt, mert a
Szent Lélek, aki erőt, bátorságot adott Pé
ternek ugyanő készítette elő a hallgatóságot
"Akik azért örömest vevék az Ő beszédét,
megkeresztel-kedének, hozzájuk csatlako
zék azon a napon mintegy háromezer lé
lek." ApCsel 2:41.
A harmadik fontos jelentőségű esemény az
volt, hogy a tanítványok rájöttek arra, hogy
a krisztusi élet, az Úr Jézus Krisztus köve
tése nem bizonyos szabályok törvények és
tanok betartásában áll. A betű öl, a lélek pe
dig megelevenít" (2Kor 3:6). Ez a megele
venítő lélek Isten Szent Lelke.
Szent Lélek nélkül az egyház, a gyüleke
zet élet-képtelen. Napjainkban a Szent Lé
lek jelenlétének hiányát a közösségben né
hány jel határozottan bizonyítja.
Az első ilyen jel az észhitűség (rationaliz
mus). Ez a gondolkodásmód kételyt olt be
lénk a Bibliában leírt csodák iránt. Nem fo
gadja el a teremtés történetet, a szűztől való
születést és a Szent Lélek újjászülő erejét.
A második jel a szertatásokhoz való túl
ságos ragaszkodás, az összejövetelek sab
lonos rendje. Az ilyen összejövetelek nem
emelik fel lelkileg az egyént és nem adnak
minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak.
Nem csoda, hogy a rituális, liturgiához ra
gaszkodó összejöveteleken egyre kevesebb
a lelki töltet, az Úr Jézus Krisztus követésé
re történő elhatározás, megtérés és a Szent
Lélekkel való beteljesedés.
A harmadik jel amely a Szent Lélek je
lenlétének hiányára vall az, amikor a gyüle
kezet tagjai annyira elfoglalttá válnak,
hogy nincs idejük imádkozásra, az Ige ta

nulmányozására, a szeretet szolgálatok el
végzésére (a segítő kezek szentebbek, mint
a tapsoló kezek!) A lélek nélküli - földi esz
közök - földhöz ragadt, mulandó eredmé
nyeket hoznak.
A Szent Lélek jelenléte láthatóvá vált az
Úr Jézus Krisztus mennybemenetele utáni
első Pünkösd alkalmával, amikor a Szent
Lélek kitöltetett az együtt imádkozó, egy
akarattal együtt lévő tanítványok kis gyüle
kezetére. Először is látható jel és erő jött
hozzájuk. Ez jöhet ma is, hozzánk is, ha
emlékezünk Istentől függő viszonyunkra:
"Nem erővel sem hatalommal, hanem az
Én Lelkemmel." (Zak 4:6)
Második jel, amikor a Szent Lélek meg
felelő hangsúlyt kap a gyülekezetben. A ke
resztről szóló Igének a Szent Lelek meg
győző erejével való hirdetésén áll vagy bu
kik a gyülekezet létjogosultsága.
A Szent Lélek az Atyától és az Úr Jézus
Krisztustól jön, az Atyához és az Úr Jézus
hoz vezet. Jön hogy vigasztaljon, vezessen,
hogy Istent - az Atyát - és az Úr Jézus
Krisztust - a Fiút - dicsőítse és az Õ gyüle
kezetét építse.
Amilyen mértékben beteljesedünk Szent
Lélekkel, olyan mértékben éljük a bűn rab
ságától, a káros szenvedélyektől és szoká
soktól felszabadult krisztusi életet. "Az Úr
pedig lélek és ahol az Úrnak Lelke ott a
szabadság." (2Kor 3:17)
Jöjj az Úr Jézus Krisztushoz, hogy az Õ
Lelke megelevenítsen, megújítson egy gyü
mölcsöző életre!
Hunter Vadász János
A jó és a rossz örök harcban állnak érted.
Ha azonban átadod magad Istennek,
Szent Lelke által
Ő győzi le benned
A rosszat
A szívedben lakó jó erejével
Simon András

Pünkösdkor

Szolgálat

Tüzek jönnek, különös lázak:
LÉLEK járja által a házat.
Szárnyas remény lobog fel bennünk,
szólnunk kell és valamit tennünk,
amit az ÚR tűzlángja mível,
szétfutni a hatalmas hírrel:
a szeretet ímé kiárad,
nem lesz vége még a világnak,
JÉZUS KRISZTUS itt jár keresvén…
Fehér zászló lobog keresztjén,
út lett nekünk, igazság, élet,
átöleli a mindenséget.

Szolgálatod minden – mit Jézussal teszel!
Dicséretet nem vársz, nem is könyveled el.
Ha Jézus nevében tudsz könnyet törölni,
megfáradt szívekbe örömhírt önteni.

Füle Lajos

Élet, erő, egészség
Tanácsok egészséges ételek készítéséhez
Amennyiben lehetséges, teljes értékű és
megbízható minőségű alapanyagokat hasz
náljunk: teljes őrlésű lisztet, barnarizst, fé
nyezetlen rizst, vegyszerekkel nem kezelt,
tartósítószer-mentesen konzervált zöldsé
geket és gyümölcsöket. A tartósítószerek
kel, adalékanyagokkal készült citromlé he
lyett fogyasszunk frissen facsart citromlét.
A hidegen sajtolt olaj a legmegfelelőbb zsi
radék az ételek készítésére. De túlzásba
vinni nem szabad.
A panírozott ételeket, fasírt-féleségeket ne
bő olajban süssük, hanem kikent tepsibe
téve a sütőbe, fóliában, zsiradék nélkül.
Szokjuk meg a természetes ízeket. Hasz
náljunk zöldfűszereket. A bazsalikom, zsá
lya, kakukkfű jó hatású és dísze is lehet a
konyhának.
A cukor nem tartalmaz semmilyen vita
mint, ásványi anyagokat, sőt emésztése vi
taminokat von el a szervezettől. Helyette
síthetjük mézzel, édes gyümölccsel. A só
val is csínján bánjunk!
Az ételeket ne főzzük túl, mert elveszthetik
értékes vitaminjukat. Ha csak lehet, elé
gedjünk meg a párolással. Együnk minél
több nyers zöldséget és gyümölcsöt!
F. Eszter

Ha beteget, időset meglátogatsz,
hálaadó imád legyen mindig szerény,
vigaszt nyújtó remény.
Égi üzenet, mely betölti a szíveket,
Jézus nevében szolgálni így lehet.
Ilyen az igazi, krisztusi szeretet!
Kovács Gáborné

A nyugalom
ajándéka
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg
fáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.”
(Máté 11:28.)
Jézus Krisztus nyugalmat ad. Azért hor
dozta el bűneink nyomasztó terhét, hogy
nekünk ne kelljen többé hordozni azt. Ő sa
ját maga lett a nagy teherhordozó, hogy
mindazoknak, akik súlyos terheket hordoz
nak, ne kelljen tovább görnyedni a hatal
mas súly alatt.
Ez valóság! Hiszed ezt? Kipróbálod? Most
azonnal? Jöjj az Úr Jézushoz úgy, hogy adj
fel minden más reménységet, csak rá gon
dolj, higgyél annak, amit Isten róla mond,
és bízd rá magad mindenben. Ha így jössz
hozzá, mélységes lesz az a nyugalom, amit
Őtőle kapsz, biztos, szent és örökké tartó.
Olyan nyugalom, amely elér a mennyekig,
és ezt Ő már ma megadja mindazoknak,
akik hozzá jönnek.
A megváltottak nyugalmat találnak Krisz
tusban. Nem kell megvásárolnunk, sem
kölcsönbe vennünk: ajándék, fogadjuk el!
C. H. Spurgeon

Osszátok meg!

Gyülekezeti események

Osszátok meg a kenyeret, megtörve
csak még jobb ízű a falat!
Osszátok meg a kenyeret, megosztott ke
nyérből bátorság fakad!
Osszátok meg az Igét másokkal, túl
sok az csupán magatoknak!
Osszátok meg az Igét másokkal, szolgál
jon üdvére sokaknak!
Osszátok meg a bánatot, ugyanaz
csüggeszti testvéreteket!
Osszátok meg a bánatot, hiszen az Úr pa
rancsa a szeretet!
Osszátok meg a világosságot, az éj
szakát messzire űzze!
Osszátok meg a világosságot, sötétben ne
legyen senki sem!

Április 27. Délután a péceli gyülekezet lá
togatott el hozzánk. Eszes Zoltán lelki
pásztor, az énekkar, az ifjúság és a szavalók
tartalmas szolgálatát hallhattuk. Az igehir
detés Jn. 21. alapján , Péter tagadás utáni
helyreállításáról szólt. A mindenkit túllici
táló Pétert Jézus akkor tudta helyreállítani,
amikor a szíve összetört. Mi is így adjuk
Neki szívünket, hogy akarata szerint for
málja át.

J. Hausen
(Ford.: Kovács Andrásné
„Miközben beszéltem, soha nem tanultam
semmit.” (Larry King)
„A ma az a holnap, ami miatt tegnap annyi
ra aggódtunk.” (Carlos Martinez Vazquez)
„A szó olyan, mint a gyémánt: ha az ember
túl sokat csiszolja, kavics marad belőle.”
(Bryce Courtenay)
„A gyűlölet gyűlölete az egyetlen gyűlölet,
ami éppen az ellentétét, a szeretetet szülheti
meg.” (Jókai Anna)
„Saját titkainkat leginkább úgy őrizhetjük
meg, ha tiszteletben tartjuk másokéit.”
(José Saramago)
„Nem az az igazán figyelemre méltó, aki
sokat tud, hanem az, aki sokféle tettben
hasznosítja azt a keveset, amit tud.”
(Hugo René Ortiz)

Fakanál

Május 4. Egész nap a miskolci testvérek
voltak vendégeink. Délelőtt Balogh Miklós
nyugalmazott lelkipásztor, délután Szűcs
Sándor, a Teológiai Akadémia hallgatója
hirdette az igét. Jézus, vagy Barabbás –
hangzott a kérdés délelőtt. Mi személyesen
hogyan döntünk? A tömeg sodor, mi meg
tudunk állni ilyen környezetben is szilár
dan? Délután Jézus Krisztus kijelentése, –
„Én vagyok az út, az igazság és az élet …”
– volt a téma. Út – hová tartasz? Igazság –
minden ember bűnös, ennek ellenére Isten
szereti az embert. Élet – Krisztus Jézusban
nyert új életet éljük át.
A miskolci testvérek énekkara, zenekara és
szolgálattevői emlékezetes napot szereztek
számunkra.
Május 11. Boros Attila és felesége Csilla,
elhozták Gréta Bianka kislányukat, hogy az
Úr előtt bemutatva imádkozzunk érte.
A törekvők órája kezdődött 16 órakor.
A délutáni istentiszteleten anyáknapi meg
emlékezést tartottunk, ahol korosztályok
szerinti szolgálatokkal köszöntöttük az
édesanyákat.
Május 24. szombat. Közgyűlés Kiskő
rösön. Gyülekezetünk küldöttei Laczkovsz
ki János, Baka Sándor és Lovász Gyula
testvérek voltak.
~s~ó

Palermói körözött
Hozzávalók 4 személyre: juhtúró 20 dkg, már
ványsajt 15 dkg, vaj 5 dkg, olíva bogyó 5 dkg,
metélőhagyma fél csomó, zöldpetrezselyem fél
csomó, fokhagyma 2 gerezd, zsemle 8 db, hóna
pos retek 1 csomó.
A juhtúrót finom szűrőn áttörjük. A már
ványsajtot lereszeljük, a lágy vajjal együtt hoz
záadjuk a juhtúróhoz, és habverővel simára,
krémmé keverjük. Az olíva bogyót, a metélő
hagymát, és a zöldpetrezselymet együtt finomra
összevágjuk. A fokhagymát lereszeljük, és a fű
szernövényekkel együtt a körözöttbe keverjük.
Szükség szerint kevés sóval ízesítjük.
Az elkészült körözöttet 2-3 órán át letakarva a
hűtőszekrényben tartjuk, hogy az ízek jól össze
érjenek. Tálaláskor pirított zsemleszeleteket
adunk hozzá, és külön tányéron a felszeletelt hó
napos retket kínáljuk.

Erdélyi ízes körözött
Hozzávalók 4 személyre: juhtúró 40 dkg, vaj 8
dkg, tejföl 1 dl, tárkony 2 dkg, póréhagyma 10
dkg, újhagyma 1 csomó, fejes saláta fél fej, pi
rospaprika, só.
A juhtúrót áttörjük, hozzáadjuk a lágy vajat, a
tejfölt és habverővel simára keverjük. A friss
tárkonylevelet és a póréhagymát vágódeszkán
apróra összevágjuk, majd ezt is hozzáadjuk a tú
róhoz. Sóval, egy kevés pirospaprikával ízesít
jük, majd az anyagokat jól összekeverjük. Üveg
tányérra megmosott és leszárított fejes saláta le
velet teszünk és ízlésesen formázva, erre hal
mozzuk fel a körözöttet. Külön újhagymát
adunk mellé.
Chilis körözött pirítóssal
Hozzávalók 4 személyre: tehéntúró 40 dkg, vaj
8 dkg, kapribogyó 1 dkg, metélőhagyma fél cso
mó, zöldpetrezselyem fél csomó, zöldpaprika 1
db, paradicsom 1 db, retek fél csomó, újhagyma
1 csomó, törött bors, pirospaprika, chili por, só.
A túrót áttörjük, hozzáadjuk a lágy vajat, és fa
kanállal simára keverjük. Sóval, törött borssal,
pirospaprikával és chili porral az átlagosnál erő
sebben fűszerezzük.
Vágódeszkára tesszük a kapribogyót, a metélő
hagymást és a petrezselymet, majd mindhárom

fűszernövényt apróra vágjuk. Az ízesített túróba
keverjük, majd egy üvegtálra ízlésesen felhal
mozzuk. Szeletelt zöldpap-rikával, cikkekre vá
gott paradicsommal, karikára szelt retekkel és
újhagymával díszítjük, 25-30 percre a hűtő
szekrénybe téve, kissé megdermesztjük. A
zsemléket szeletekre vágjuk, és szép világosra
megpirítjuk. Az elkészített chilis körözöttet fris
sen pirított zsemleszeletekre felkenve fogyaszt
juk.
Derűs percek

-

Miért nem adnak a királyoknak soha öt al
mát?

-

Mert a szokás hat alma…

-

Hol alszik a csap?
Csapágyban.

-

Miért nincs az ágyban „ű” betű?

-

Mert az ágyneműtartó.

-

Miért veszélyes az udvarba füvet ültetni?

-

Egybetűs rokon, mi az?

-

Nagyi.

-

Mi az, piros és nagyon lassan folyik?
Csigavér.

Mert a gyeplő.

Állandó alkalmaink
Csütörtök:
Vasárnap:

18,30 Bibliaóra
9,00 MKBK v. Imóra
10,00 Istentisztelet
16,00 Barátkozók órája
17,00 Istentisztelet
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