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SZERESSÜK
EGYMÁST!

� 1. Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet:
a folyóvizek sem boríthatnák azt el: ha az
ember minden házabeli marháját adná is
e szeretetért, mégis megvetnék azt.

� 2. Nincsen senkiben nagyobb szeretet
annál, mintha valaki életét adja az õ
barátaiért.

� 3. A szeretet képmutatás nélkül való le/
gyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragasz-
kodjatok a jóhoz.

� 4. A szeretet nem illeti gonosszal a fele-
barátot. Annakokáért a törvénynek be-
töltése a szeretet.

� 5. Most azért megmarad a hit, remény,
szeretet, e három; ezek között pedig leg-
nagyobb a szeretet.

� 6. Minden dolgotok szeretetben menjen
végbe!

� 7. De a Léleknek gyümölcse: szeretet,
öröm, békesség, béketûrés, szívesség,
jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.

� 8. És járjatok szeretetben, miképen a
Krisztus is szeretett minket, és adta
Önmagát miérettünk ajándékul és ál-
dozatul az Istennek, kedves jó illatul.

� 9. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek
föl a szeretetet, mint a mely a tökéle-
tességnek kötele.

� 11. És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és
jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,

� 12. Lelketeket az igazság iránt való enge-
delmességben képmutatás nélkül való
atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek
által, egymást tiszta szívbõl buzgón
szeressétek;

� 13. Mindenek elõtt pedig legyetek haj-
landók az egymás iránti szeretetre; mert
a szeretet sok vétket elfedez.

� 14. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy
Õ az õ életét adta érettünk: mi is köte-
lesek vagyunk odaadni életünket a mi a-
tyánkfiaiért.

szerencsétlen úgy verte a billentyûket,
hogy majdnem szétesett a zongora.
Rákiáltottam, hogy hozzon valami meló-
diát, vagy Waltz-ot, de nem hallgatott
senkire.

Egyik este, amikor együtt volt apraja-
nagyja, ismét fellépett egy énekes, de úgy
hallatszott, mintha vadállat üvöltene az
õserdõben. A mikrofon mindent nagyon
meg tud erõsíteni. Mondtam is a legköze-
lebb vizitelõ orvosnak, hogy ezek a sze-
gény emberek pihenni vágynak és nem e
lélekölõ vad ordítozásra. Meg is ígérték,
hogy ezt az énekest nem hívják többé.

Nem is hittem volna, hogy annyi em-
ber lelkesedik a dobokért. Jóval a kezdés
elõtt már egybegyültek, hogy minden-
kinek jusson egy zeneszerszám. Vezény-
szóra el is kezdõdött az ütemes dobverés.
Ropogtak, recsegtek a kisdobok, csilin-
geltek a kis arany csengettyûk. Mindig
gyorsabb lett az ütem, mindig nagyobb
lett a lelkesedés, úgyannyira, hogy a nagy
lendülettõl beszakadt két nagydob. Nem
is hittem volna, hogy idõs emberek any-
nyira bele tudnak jönni a lelkesedésbe,
hogy az erõs hangszert is szétverik.

Elgondolkodtam, vajha a sátán ellen is
ilyen erõvel harcolnának! „Legyetek fér-
fiak, legyetek erõsek, mert nem vér és test
ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a
levegõbeli hatalmasságokkal.”

Azt mondja Dávid: „Megtaposod az
oroszlánkölyköt és a sárkányt.” Nagy erõ
kellett Dávidnak ehhez. Küzdjetek erõ-
sen, „aki meghátrál, abban nem gyö-
nyörködik a lelkem.” Van, aki elõttünk
járt és legyõzte ellenünket. A sátán már
egy legyõzött fejedelem. „Álljatok ellene
az ördögnek és elfut tõletek.”

„Fel az áram ellen testvérek, küzdjünk
ama jobb honba át. Kezeljük erõsen eve-
zõnket, leküzdve a nagy vízárt. Csak fogd
erõsen evezõdet, kezedbõl azt ki ne bo-
csásd. Fel az áram ellen testvérek, ho-
nunkba érünk, meglásd!”

Somogyi Gáborné

Pillanatképek a
Nursing Home életébõl (6)

Éneklés meg dobolás
Nagyon szép szokás az, hogy itt min-

denkinek megünneplik a születésnapját,
felköszöntéssel, tortával. Vigyáznak a
nyilvántartásra, hogy senki ne maradjon
ki az ünneplésbõl.

Egy ilyen alkalommal boldogan ösz-
szegyûlik az Otthon apraja-nagyja, hogy
részt vehessen az ünneplésben. Sietnek
lefelé az emeletekrõl, hogy jó helyet
kaphassanak, ahonnan mindent lehet
látni és hallani.

Ilyenkor vendég elõadókat is szoktak
hívni, aki a szórakoztatást biztosítja. Meg
is jelent egy fekete frakkba öltözött
csinos, jólfésült fiatalember, csillogó
lakkcipõkkel, aki az üdvözlések után
elkezdte mûködését. A szépen elkészített
szinpadon feltette a hanglemezeit, és
becsukott szemmel, mély átérzéssel
elkezdett énekelni. „Mindenek szemei rá
voltak függesztve.” Állandó mozgásban
volt, hol elõre, hol hátra mozgott, járkált a
szinpadon. Az én lelki szemeim egy
ketrecbe zárt oroszlánt láttak, aki sze-
retne kiszabadulni, de a rácsok nem en-
gedik. Nem is nagyon tapsolták meg.
Letünt, mint egy hulló csillag.

Egy másik nap BBQ-t készítettek az
udvaron és oda hívtak egy zenészt. Ez a

� 15. Aki nem szeret, nem ismerte meg az
Istent; mert az Isten szeretet.

� 16. Szeretteim, szeressük egymást: mert a
szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki
szeret, az Istentõl született, és ismeri az
Istent.

� 17. Szeretteim, ha így szeretett minket az
Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.

A megfejtéseket március végéig
várjuk.


