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A gyermekek mosolya
Milyen a gyermekek mosolya? Őszinte,
természetes, szívből fakadó. Ilyen pici koruktól
fogva.
A kisbabák először édesanyjuk hangját ismerik fel. Az édesanyjuk mosolya – nagyon
hamar – visszhangra talál, és visszamosolyognak édesanyjukra.
Később, kisgyermekkorukban is és még később, ha az édesanya rámosolyog gyermekére,
ez nagyon jó érzés a gyermek számára. Azt jelenti, hogy kettejük között minden rendben
van.
Ennek ellentéte, amikor az édesanya sírni
látja – hallja gyermekét. Pici korukban ez így
természetes – több okból is. A sírás „zenéje”
sok mindent elárul. Az éhes kisbabák erőteljesen tudnak sírni.
Ahogy cseperednek a gyermekek, milyen
jó, hogy megtapasztalnak egy fontos érzést. Ez
az érzés arról szól, hogy – örömükben, bánatukban – édesanyjukhoz fordulhatnak.
A mi kis családunkban Tamás fiam – sajnos
– beteg fiú. Ő így, ahogy van – az ő gyermeki
lelkületével – a jó Isten legteljesebb áldása.
Más módon, mint az egészséges gyermekek.
Más beteg gyermekekről hallottam egy
szakember véleményét. Elmondta, hogy vannak olyan beteg gyermekek, akik soha nem viszonozzák édesanyjuk mosolyát. Ennek oka,
hogy betegségük olyan jellegű, hogy nem tudnak a mosolyra mosollyal „felelni”. Ezeknek
az édesanyáknak különösen nagy lelki erőre
van szükségük ahhoz, hogy szeretetteljes légkörben neveljék beteg gyermeküket.
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Jézus nagyon szerette a gyermekeket. Példaként állította őket a tanítványok elé. Arra tanította őket, legyenek olyan lelkületűek, mint a
gyermekek.
Jézus szeretete abban is megnyilvánult,
hogy ölébe ültette a gyermekeket és megáldotta őket. Hiszem, hogy ez az áldás egész életüket végigkísérte.
Hálás vagyok a bibliakörért, ahol a tanítók a
gyermekeket a bibliai tanításokon keresztül a
menny felé vezető útra terelgetik. Áldja meg a
jó Isten ezt a szép „virágos kertet” itt is és más
gyülekezetekben is!
Azért is hálás vagyok Megváltómnak, hogy
gyülekezetünkben sok gyermek és sok fiatal
van. Hiszem, hogy – ilyen módon is – van jövője gyülekezetünknek.
Gyermeknap alkalmából szívből kívánom –
a többi hívő szülővel együtt –, hogy a jó Isten
legteljesebb áldása nyugodjon meg gyermekeink életén.
(Halász Sándorné)

A tanító tanítása
Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya előtt állt, és azt a hazugságot mondta a gyerekeknek, hogy mindegyiket egyformán szereti. De ez lehetetlen volt, mert az első sorban
Horváth Peti olyan rendetlen és figyelmetlen
kisfiú volt, hogy Éva néni valójában élvezettel
írt a feladataira vastag piros ceruzával nagy X
jeleket, és a lap tetejére pedig a legrosszabb
érdemjegyet.
Egy napon Éva néni a gyerekek régi bizonyítványait nézte át, és megdöbbent Peti előző

tanítóinak bejegyzésein. „Peti tehetséges gyerek, gyakran jókedvűen kacag. Munkáját pontosan végzi és jó modorú. Öröm a közelében
lenni” – írta első osztályos tanítója. Másodikban így szólt a jellemzés: „Peti kitűnő tanuló,
osztálytársai nagyon szeretik, de aggódik, mert
édesanyja halálos beteg. Az élet Peti számára
valódi küzdelem lehet.” Harmadik osztályos
bizonyítványában ez állt: „Édesanyja halála
nagy megrázkódtatás számára. Igyekszik mindent megtenni, de édesapja nem nagyon törődik vele.” Negyedik osztályos tanítója ezt írta:
„Peti visszahúzódó és nem sok érdeklődést
mutat az iskola iránt. Nem sok barátja van, és
néha alszik az osztályban.”
Ezeket olvasva Éva néni ráébredt a problémára és elszégyellte magát. Még rosszabbul
érezte magát, amikor a karácsonyi ünnepségen
tanítványai fényes papírba csomagolt, gyönyörű szalaggal átkötött ajándékait bontogatta, és
köztük meglátta Peti ajándékát, a fűszeresnél
kapható vastag barna papírba bugyolálva. Éva
néni a gyerekek előtt bontotta ki az ajándékokat, és gondosan nyitotta ki Peti csomagját.
Néhány gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta a kövekkel kirakott karkötőt, amiből néhány kő hiányzott, és mellette egy negyedüvegnyi parfümöt. De a gyerekek nevetése abbamaradt, amikor hallották, ahogy Éva néni
felkiált: „Milyen szép karkötő!”, és látták,
hogy felveszi a karkötőt és csuklójára cseppent
a parfümből.
Horváth Peti egy kicsit tovább maradt az
iskolában, hogy megszólíthassa: „Éva néni, ma
olyan volt az illata, mint valamikor édesanyámé.” Éva néni sokáig sírt, amikor a gyerekek
elmentek. Attól a naptól kezdve nem olvasást,
írást és matematikát tanított. Elkezdte a gyerekeket tanítani.
Éva néni különös figyelmet szentelt Petinek. Ahogy dolgozott vele, Peti elméje mintha
életre kelt volna. Minél több bátorítást kapott,
annál gyorsabban reagált. Év végére Peti az
osztály élére került, és már azért volt hazugság,
hogy minden gyerekeket egyformán szeret,
mert Peti lett a legkedvesebb diákja.
Négy évvel később egy üzenetet talált Petitől, amit az ajtaja alatt csúsztatott be. Az állt
benne, hogy ő volt élete legjobb tanítója. Azt
írta, hogy befejezte a középiskolát, az osztályában harmadik volt az élen.

Négy évvel később egy újabb üzenet érkezett, amiben azt mondta el, hogy bár voltak
nehéz időszakok, kitartott tanulmányai mellett,
és hamarosan egyetemi diplomát szerez, legmagasabb kitüntetéssel.
Még négy év telt el, és újra levél érkezett
Petitől. Ebben elmondta, hogy miután megszerezte diplomáját, elhatározta, hogy tovább tanul. Hozzátette, hogy még mindig Éva néni a
legjobb és legkedvesebb tanára, aki valaha is
volt. Ez alatt a levél alatt az aláírás hosszabb
volt: Dr. Horváth Péter.
A történetnek nincs vége itt. Azon a tavaszon újabb levél érkezett. Peti elmondta, hogy
találkozott egy lánnyal, és nősülni készül, és
kérdezte, hogy Éva néni elfoglalná-e a vőlegény édesanyja számára fenntartott helyet.
Természetesen Éva néni elfogadta a meghívást. A régi karkötőt vette fel, amiről kövek
hiányoztak, és azt a parfümöt cseppentette magára, amire Peti úgy emlékezett, hogy az utolsó
együtt töltött karácsonykor viselte az édesanyja.
Megölelték egymást és Dr. Horváth Péter
Éva néni fülébe súgta: „Köszönöm, Éva néni,
hogy hitt bennem. Hálásan köszönöm, amiért
segített nekem, hogy fontosnak érezzem magam, megmutatta nekem, hogy számítok és az
életem érték.”
Éva néni könnyekkel a szemében visszasúgta: „Peti, tévedsz. Te voltál az, aki megmutattad nekem, hogy számítok és az életem érték. Amikor találkoztam veled
megtanultam, hogy hogyan érdemes tanítani.”
(Elizabeth Silance Ballard)

Anyák napi beszámoló
Páratlan élményben volt részük azoknak,
akik részt vettek gyülekezetünk anyák napi istentiszteletén. A lelkes, vidám gyermeksereg
sokszínű, színvonalas, olykor rendhagyó szolgálata meghatóan emlékezetünkbe véste, hogy
Isten kegyelme által ajándék az anya. Ők képviselik a legfontosabb értéket: a szeretetet. Az
óvodások, iskolások, fiatalok felejthetetlen
prózai, ének és zeneszolgálatában elénk tárult,
milyen gazdagok lehetünk, mert van gyermekeit Isten igéjével tápláló édesanyánk. Az igehirdetésben Ézsaiás könyvének 49. részéből

kaptunk útmutatást. Az istentisztelet végén a
fiatalok, gyermekek egy gyönyörű szál rózsa
kíséretében köszönték meg a sok-sok áldozatot
az édesanyáknak, nagymamáknak.
Az édesanyám drága jó lélek.
Ha velem van, semmitől nem félek...
Erős lelke támogat, drága keze simogat,
Így növök én majd nagyra boldogan!
Én Istenem, hallgasd meg hő imám.
Áldjad, védjed hűséges jó anyám!
Adj néki égi erőt, csodás lelki vezetőt,
Szereteted, hűséged, óvja Őt!
www.pbgy.hu

Pünkösdi beszámoló
Igazán bensőséges, áldott pünkösdi ünnepe volt gyülekezetünknek. A délelőtti istentiszteleten lelkipásztorunk a Róma 8:1-11.
alapján hirdette az Igét, kiemelve az ünnep
személyességét. A „ha” szó jelentőségének kihangsúlyozásával ráirányította a figyelmünket,
hogy Isten adta szabadságunk alapján eldönthetjük, hogy elfogadjuk-e az Ő lelke vezetését
életünkben, vagy nem. Ha Isten lelke lakik
bennünk, nem a test törvényei szerint élünk.
„Akiben pedig nincs Krisztus Lelke, az nem
az Övé”.
A délutáni alkalmon a szolgálatokat Kovács
Árpádné állította össze. Versek, bizonyságtételek, és magas színvonalú zenei szolgálatok készítették fel szíveinket az Ige üzenetének befogadására, melyet a Jn. I.1-8. alapján hallgathattunk. Éreztük, hogy jó Isten közelében lenni,
épülhetett, erősödhetett a lelkünk. Ha Isten lelke lakik bennünk, megtartjuk parancsolatait,
Úrnak valljuk Őt az életünkben, és egymás felé
is szeretettel tudunk fordulni. Nyissuk meg
szívünket, hogy Isten Szentlelke beáradjon életünkbe, és megújítson, megerősítsen és vezessen.
www.pbgy.hu

Segíthetünk!
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs
Szakkórház részére, a rehabilitációs munka
elősegítéséhez a következő eszközökre várják
a segítő testvérek felajánlását:
Kőtő- és hímzőfonalak, tű, cérna, bőr darabok, huzal (drót), színes kartonpapír, gombok, stb.
Minden olyan eszközt szívesen vesznek, amely
különféle kreatív dolgok készítéséhez hozzájárulhat.
Tájékoztatást Fonyódi Esztertől kérhetünk.
A kórházról:
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs
Szakkórház Dömös és Visegrád között, a Dunakanyar középpontjában található, természeti
környezete, mikroklímája páratlan lehetőségeket ígér. A mintegy 36 hektárnyi terület a Duna
partján húzódó 11-es számú fő közlekedési úttól a hegy gerincéig terjed É - D irányban, keletről a Lepence-völgy, nyugatról pedig egy út
határolja. Tehát a Pilisi Parkerdő bioszféra rezervátumának szívében helyezkedik el. A külön álló kórház háromszintes, jelenleg 230
ágyat befogadó épülete közel 100 éves, melynek egyes részei a közelmúltban felújításra, átépítésre kerültek. A parkban található egyéb
épületek részben a kórházat kiszolgáló egységek, részben személyzeti szállást-lakást biztosítanak. Rendezett parkban egy rekonstruált,
működő templom, valamint egy "villa" épület
található, melyet Riegler Ede családi villa céljára 1920-ban építtetett. Közel a kórházhoz, a
Lepence-patak dunai torkolatának közelében,
1973-ban létesült termálkút rendkívül értékes,
38ºC hőmérsékletű termálvizet szolgáltat. A
hőforrás jelentőségét növeli az a tény, hogy
igen nagy mélységből (1300 m), geológiailag
állandó természeti körülmények közül tör fel,
amelyet 2001-ben gyógyvízzé nyilvánítottak.
A forrástól a kórházhoz vezetéken érkezik a
gyógyvíz, mely az 1996-ban átadott medencében szolgálja a betegek gyógyulását. Az erdők,
a hegyek , a látvány, a levegő, a gyógyvíz jelentik a sajátos környezetet, mely méltán egyedülálló országos viszonylatban is.

Rovatvezető: Lovász Debóra

Ifjúsági rovat
Sok szeretettel köszöntöm a Testvéreket!
Az ifjúsági órák az elmúlt hónapban sajnos
többször elmaradtak. A május az érettségik,
vizsgák és osztálykirándulások időszaka. Ezeken kívül több hosszúhétvége is volt ebben a
hónapban, sokan kirándulni mentek vagy éppen távol élő rokonaikat látogatták meg. És
többek között Samu diplomakoncertjén is többen ott voltunk. Így a mostani ifi rovatban arról szeretnék beszámolni, milyen terveink vannak a nyárra.
Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom,
hogy már nagyon várjuk az iskola és a vizsgaidőszak végét. A reggeltől estig tartó tanulások, kialvatlanság és a folytonos koncentrációt
igénylő feladatok nagyon kimerítenek minket.
Gondolom a Testvérek pontosan értik, hogy
mire gondolok, hiszen a dolgozó emberek is
ezt élik át nap, mint nap. Tehát nagyon vágyunk már egy kis pihenésre, jó nagy beszélgetésekre, közös filmezésre és sportolásra. Úgy
tűnik ezeket a terveinket a nyár folyamán meg
is tudjuk majd valósítani.
Az ifjúságban hagyománnyá vált, hogy
minden június utolsó ifjúsági óráját városnézéssel töltjük el. Ilyenkor az imaház előtt szoktunk gyülekezni 6 óra körül (amikor kezdődne
az ifióra). Először elkészül a beosztás, hogy ki
melyik autóban kap helyet, ezután konvojban
haladva elindulunk a belváros felé. Célunk általában a Hármashatár-hegy vagy a Gellérthegy. Ez a program mindig nagyon jól szokott
sikerülni. A kirándulás maga, a gyönyörű város és a társaság olyan hangulatot tud teremteni, ami egy teremben sose sikerülne. Természetesen ezen az estén sem feledkezünk meg
Istenről. A Széll testvéreknél természetesen
van gitár, s mivel ilyenkor már sötét van, olyan
énekeket szoktunk énekelni, melyeket fejből is
tudunk.
Az ifjúságunk tagjai közül többek is nagy
lépés előtt állnak, összekötik életüket azzal az
emberrel, akit szeretnek. Igyekszünk mi többiek mellettük állni és segíteni nekik amiben
csak lehet. Daniella és Dani (jún.15.), Kriszti
és Gergő (júl.13.) mindannyian az ifjúságunk

fontos tagjai, ezért próbáljuk úgy alakítani a
nyári elfoglaltságainkat, hogy majd az esküvő
napján is velük örülhessünk. De ugyanígy
együtt fogunk örülni Imolával és Attilával is
(júl.6.).
Július végén sor kerül a nyári programjaink
legfontosabbikára, az ifinyaralásra. A helyszínt
már kiválasztottuk, idén egy Balatontól nem
messze fekvő falu lesz a főhadiszállásunk. A
környékben rengeteg gyönyörű hely van, sok
az erdő és domb, így biztos vagyok benne,
hogy nem fogunk unatkozni. Terveink között
szerepel, hogy a közeli termálfürdő mellett a
Balatonban is megmártózunk néhányszor és
sportolásra is lesz lehetőség bőven. A nyaralás
fő szervezője Krisztián, akinek ezúton is köszönjük azt a sok időt és energiát, amit odaszán, hogy egy igazán emlékezetes nyaraláson
vehessünk majd részt. Az előző években mindig nagyon jól telt az a pár nap, amit ilyen módon együtt tölthettünk mi fiatalok, s biztos vagyok benne, hogy Isten idén is velünk lesz.
Szeretném már most megkérni a testvéreket,
hogy gondoljanak erre a kirándulásra imádságos szívvel. Legfontosabb, hogy ne csak a csapat kovácsolódjon össze jobban, hanem az Istennel való kapcsolatunkat is mélyíteni tudjuk,
hiszen ez az utazásunk fő célja. A mindennapos bibliaórák és a közös beszélgetések alkalmával épülni tudunk egymás gondolatiból,
imáiból. Biztos vagyok benne, hogy Isten mindenki számára tartogat valamit az idei
ifinyaraláson is.
Ezeken a programokon kívül a terveink között szerepel egy több napos sátrazás a Mátrában. Ezen a kiránduláson is minden ifitag részt
vehet, remélem jó sokan leszünk. A szervező
Bence, aki már a helyeket is lefoglalta. Mint
már említettem sátrakban fogunk aludni és
magunknak fogunk főzni. Az élelmiszereket
magunkkal kell vinnünk, hiszen a tábor közelében nincsen bolt, így a főzést is mi oldjuk
majd meg. Izgalmas három napnak ígérkezik!
Augusztusban lehetőségünk nyílik a regionális baptista táborban részt venni. Ez egy
olyan tábor ahova az ország minden részéről
érkeznek fiatalok. Minden második évben
Fonyódligeten kerül megrendezésre, ahol rendszerint az egész tábort megtöltik a fiatalok. A
köztes években (így idén is) regionális táborok
vannak, ilyenkor mindenki a hozzá legközelebb eső helyszínen rendezett táborban vesz

részt. Idén Felsőtárkány, Ceglédfürdő és
Pálköve lesz hangos a baptista fiataloktól. Ez
az egy hét nagyon jó alkalmat biztosít arra,
hogy megismerkedjünk más fiatalokkal, ifikkel
és barátságokat kössünk egymással. A jó programok, áhítatok, közös éneklések szerves részét képezik a programnak. A mi ifjúságunkból
is többen szeretnénk menni ebbe a táborba,
biztos nagyon jó lesz.
Mint látják a Testvérek jó sok tervünk van a
nyárra, reméljük, hogy az Úr átsegít minket ez
a néhány héten ami még az iskolából van és a
pihenés során is velünk lesz!
Fiatal házasulandók figyelmébe:
Megjelent a családról, a házasságról szóló
könyv. Nagy szeretettel írtam, és ugyanolyan
szeretettel ajánlom olvasásra, átelmélkedésre.

A szeretet bölcsője
Emberi léted kibontakozásának fontos
perce, amikor megtapasztalod a tiszta, őszinte
szerelmet. A mesében olyan egyszerű minden:
„Megházasodtak és boldogan éltek, míg meg
nem haltak!” A valóságban azt tapasztaljuk,
hogy sok kísértés próbálja ellopni a hűséget, az
őszinte egymásra figyelést, kioltani a házastársi szerelmet. Az oltár előtt a keresztre tett eskü
könnyen elkopik a mindennapi terhelés alatt.
Ha azt látom, hogy valaki a sípályán hatalmasat esik, akkor nem arra gondolok, hogy a
síelés ostoba sport, hanem arra, hogy az illető
nem tanult meg jól síelni. Ha azt látom, hogy
sok házasság felbomlik, hogy nem élnek szépen, szeretetben együtt, akkor nem a házasság
intézményét kell elvetnem, hanem azt kell
megállapítanom, hogy sajnos sokan naivan,
vakon, túl gyorsan rámentek a fekete pályára,
és emiatt összetörték magukat. Nem a pálya
rossz, egyszerűen nem tudtak bánni a felmerülő nehézségekkel.
Könyvünkben végigvesszük a házasság útjának 18 mérföldkövét, azok örömét, sajátos
feladatait, kihívásait, melyekre ha tudatosan
készültök, könnyebben megbirkóztok velük.
Imádkozom azért, hogy töretlen hűséggel szeressétek egymást, kapcsolatotokat ápoljátok, és
egymás iránti szerelmeteket mindeneken keresztül megőrizzétek.
Böjte Csaba

Idézetek Böjte Csabától:
“Egy nagyon fontos dologra jöttem rá az elmúlt közel húsz év alatt: hogy jót tenni jó.
Tiszta, nemes öröm. De jó lenne, ha egyre többen mernénk ajándékká válni egymás számára!
Hihetetlen, szédületes távlatok lennének az
emberiség előtt, ha minél többen rá mernénk
lépni a szeretet útjára! Egy új és magasabb
rendű emberi civilizációt lehetne megteremteni. Verne Gyula még csak álmodott arról, hogy
milyen lenne, ha repülnének az emberek, és ez
akkor lehetetlennek tűnt, mégis megvalósult.
Miért ne lehetne arról álmodni, hogy milyen
lenne ez a világ, ha a szeretet mozgatná az emberek szívét?”
“A gyerek olyannak látja magát, amilyennek a
te szemed tükre mutatja.
De ez így van velünk, felnőttekkel is.
Ha hazafelé egy pattanásos legényke csodálattal megbámulja a fiatal lánykát, az a hölgy kivirágzik. Van egy kolléganőm, egy idősebb
hölgy, akinek a férje nagyon szépen tud bókolni, minden alkalmat megragad, hogy kedvesen
megdicsérje a haját, a ruháját.
A kolléganőm ilyenkor mindig azt mondja a
férjének: te vén csacsi, hagyd már abba – de
tudom, ha abbahagyná, szomorú lenne. Jólesik
neki.
Legalább tíz évvel megfiatalítja, hogy a férje
állandóan udvarol neki.
A meccsen a nagy, benga hokistáknak is jólesik, hogy a lelátón ezren üvöltik: mindent bele, hajrá, fog ez menni!
Mindannyiunknak nagy szükségünk van arra,
hogy drukkoljanak nekünk, hogy bátorítsanak,
biztassanak, lelkesítsenek bennünket. Olyan
nehéz volna ezt nap mint nap megadni egymásnak?
Azt látom nagyon szörnyűnek és fájdalmasnak, hogy a mai társadalom nem hisz a változás lehetőségében, úgy gondolkodik, hogy ha
valaki terrorista, az örökké terrorista marad, ha
valaki szent ember, az örök életében szent lesz.
Holott - szerencsére és sajnos - egyik sem igaz.
Arról már nem is beszélve, hogy nem Hófehérkék és vasorrú bábák élnek ezen a földön mindannyian fényből és sárból gyúrt lelkek
vagyunk. Ahogyan mi magunk is irgalomra és
nagylelkűségre vágyunk, nekünk is így kellene

néznünk mások hibáit és gyarlóságait. Jómagam sok-sok emberrel kerülök kapcsolatba, bizalommal fordulok mindenkihez, de mindig
gyanúsnak érzem, ha valaki keményen, alázat
nélkül beszél másokról.
Ha az emberre valaki szeretettel néz, az
olyan, mint a napfény, amely az alvó magot
kihozza a földből. Télen miért nem virágzik a
cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a kibontakozásnak, tudja, hogy a fagy elpusztítaná a
szirmait, nem bízik a környezetében, érzi, hogy
veszélyben van. Az emberi szívben is megbújik egy kis bimbó, de ha nincs, aki kedvesen
rámosolyogjon, hozzá szóljon, akkor inkább
bezárva marad.
Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink
visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre
jobbá tesznek bennünket, a rossz tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra,
hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré.
Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk
előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak
minket.
Ez élet aranyló porszemcséit akárhogy
szorongatjuk, mind kevesebb lesz belőle, és eljön az a pillanat, amikor az utolsó aranyszemcse is, az utolsó nap is, az életünk a tenyerünkből elsodródik. Én mindig azt mondom, az
ember arra született, hogy odaadja ezeket az
értékeket valamiért, egy nagyobb értékért.

Gyökössy Endre
gondolatai a szeretetről,
a házasságról:
Két ember kapcsolatának négy szólama
van. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a házasság megbetegszik. A teljes, négyszólamú
házasságot Gyökössy Endre Életápolás című
könyve alapján (aminek egyébként elolvasását
ajánlom) így lehetne ábrázolni:

 agapé - hitbeli szeretet
(Szeretlek, mert szeretlek.)
 filia - baráti szeretet
(Szeretlek, mert társam vagy.)
 erosz - érzelmi szeretet
(Szeretlek, mert ilyen vagy.)
 szexus - testi szeretet
(Szeretlek, mert enyém vagy.)
Szexus nélkül nincs házasság, ahogy test
nélkül sincs ember. A szexualitás testi kapcsolata több mint a gyermeknemzés szüksége. Két
ember testi öröme ez: a másik odaadásának és
a magam odaadásának a boldogsága. Aki csak
a gyermeknemzés szükségét látja két ember
szexuális kapcsolatában, az a szájat se tekintse
másnak, mint rágógépnek, élelmiszer-kapunak,
ahol belökjük az anyagot. Pedig szánkkal beszélni is tudunk, sőt dalolni, fütyörészni is.
Az erosz más. A testi szerelem lelkibb,
esztétikaibb oldala. A másiknak nem egyszerűen átengedem magam, hanem tetszeni vágyom neki. Kívánom őt, és igyekszem ezért én
is kívánatos lenni. Az erosz tapintja meg a
kedves hangja selymét, látja meg szeme színét,haja göndörségét. Ha szeretetünkből ez a
szólam hiányzik, akkor jól olajozott gép lehet
még kapcsolatunk, de izgalmas, sokszólamú,
emberi közösség már nem. Fel kell fedezni a
másikat! Ez a szerelem megismerésének az útja.
A filia baráti, szociális szeret, ami két embert társsá, baráttá tesz. A szeretnek ez a fajtája
sorsközösséggé teszi kapcsolatunkat. Általa azt
mondom el, hogy azért szeretem a másikat,
mert segítőtársam, akivel mindent megosztok.
Ide tartoznak közös élményeink, emlékeink,
közös kalandjaink, amelyek stabillá teszik
kapcsolatunkat, és (különösen életünk alkonyán) széttéphetetlen kötelékként fűzik össze
hanyatló életünket. Sokszor a gyerekekre, a
körülményekre hivatkozva hanyagoljuk el a
szeretetnek ezt a szólamát. Pedig ez a baráti
közösség a házasság szeretetkapcsolatának
nagy jellemnevelője. Közösen könnyebb újjá
lenni az önzés felett. Könnyebb megtanulni a
másokért élés krisztusi parancsát. Ha a szeretetnek ez a szólama hiányzik, kiürül kapcsolatunk. Ez tanít meg észrevenni azt, aminek a
másik örül, és behunyni a szemünket ott és akkor, amikor viszont így kell szeretni. Belőle
fakad a türelem, az, ha tudunk közösen imádkozni, és egymásért áldozatot hozni. Általa

megtanulhatunk átlátszónak és egyértelműnek
lenni, és itt értjük meg a gyakorlatban, mit jelent a megbocsátás. Mindezt csak derűsen lehet
megélni.
Az agapé a házasság lelki oldala. Az Istentől kapott szeretet továbbadott formája. Nem
érdemekre, szépségre, vagy a testi kapcsolat
örömére épít ,bár ezeket sem tagadja , hanem a
hálára. Hálás azért, hogy az Istentől érdemtelenül kapott szeretetet van kinek továbbadni és
van kitől újra meg újra, naponta megkapni. Ez
teszi teherbíróvá szeretetünket. Ez kell, hogy
legyen az alapszólam. Itt lehet feltöltekezni.
Ha a barátságunk elgyengül, ha nem tudjuk
már maradék nélkül adni önmagunkat, ha
megkopik bennünk a másik féltő, felfedező
csodálata és a szürke megszokás fojtogat, az
agapé ad erőt, alapot újra szeretetünknek.
Régi szokás a szeretet szívvel ábrázolni.
Találó kép. Az anatómusok a szívben két pitvart és két kamrát különböztetnek meg. Szeretetünknek is vannak pitvarai meg kamrái. A
pitvar a találkozás helye, ott van az a hely, ahol
egymásra lelünk, udvarolunk (pitvarolunk); a
kamra a titkok helye, az intim szféra, ahol azok
a dolgok történnek, amelyek nem valók mindenki elé.
Ez a titok is hozzátartozik házasságunkhoz.
Egy óra hosszat szeretni állati dolog.
Egy évig szeretni emberi dolog.
Egy életen át szeretni angyali dolog.
Egy életen át egyet szeretni isteni dolog.

Evangélizáció és
egyházzenei hangverseny
Május 26-án vendégünk volt Papp János
egyházelnök testvér. Arra kértük egyházunk
vezetőjét, hogy sok fontos munkája között jöjjön el hozzánk, és osszon meg velünk szívéből
fakadó, lelki üzenetet. Beszéljen arról, miért
értelmes ma a hit útján járni!
Délelőtti istentiszteletünkön 10 órakor
prédikált, majd este 6 órakor a Baptista Egyház
Központi Énekkarának hangversenyén mondott néhány szót áhítatra buzdítva.
www.pbgy.hu

A Szeretet himnusza
Szólhatok az emberek vagy az angyalok
nyelvén ha szeretet nincs bennem, csak zengő
érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem,
mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a
nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égő
áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem
használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a
gyermek,
úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet,
ez a három,
de közülük legnagyobb a SZERETET.
Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13.

Dalol az anya
Én gyermekem, te drága, bájos gyermek.
Vidám kis arcod, s szájad rám nevet.
S míg nézem mély, ragyogó két szemed
És elmerülök bársonyos sötétjén,
A tekinteted átjárja lelkemet,
Hatalmas lángra gyullad a szívem.
Oh, hogy szeretlek: szépem, drága, kedves, Szádat, szemed, hajad, egész valódat,
S piciny ártatlan gyermeklelkedet.
Mert most még érzem furcsa gondjaid
- lényed játékos csöpp koboldjait, Most még letörlöm minden könnyedet,
S kis életedben percek láncolatját
Én napsugárba fonhatom.
Most még lehet, most még tudom …
… De illanóban mind e szép napok
S az éjszakák, miken őriztelek …
Tipegő kis láb, pillangó kezek nagyobbra nőnek
S a dobbanó szívecske lázasabb, mert
Komolyra váltak gyermekgondjaid,
- És akkor elbocsátom két kezed,
S szelek szárnyára bízlak gyermekem …
Aztán később jön sok, nehéz vihar …
- Hol élet él, ott kél a gyötrelem –
S a fájdalomra nem lesz ír sehol,
Anyád nem tud segíteni gyermekem.
Te majd megharcolod a harcokat
S míg szenvedő szíved fájón dobog
- Hiszen tudások szomja ostromolja –
Vigyázz, hogy győzedelmes légy a nagy tusán,
Amelyen én csak kérdező leszek,
Mert én már akkor nem segíthetek,
Mert én már akkor nem leszek veled.
F A K A N Á L
Hagymás-túrós pogácsa
Hozzávalók: 25 dkg túró, 25 dkg sütőmargarin, 25
dkg liszt, min. 5 szál újhagyma, só, reszelt sajt
(füstölt és sima vegyesen)
Elkészítés: A hagymát felkarikázzuk. A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, hozzáadjuk a túrót, a sót
és a hagymát is. Ha van rá lehetőség, egy éjszakán
át állni hagyjuk, de akár azonnal is süthető. Ujjnyi
vastagra nyújtjuk, apró pogácsákat szaggatunk, és
megszórjuk sajttal. Előmelegített sütőben, 190 fokon pirosra sütjük. (Ha nincs újhagyma, üvegesre
párolt vöröshagymával szoktam kiváltani.)

H U M O R
- Mondd csak, mekkora volt a legnagyobb hal,
amit fogtál?
- Körülbelül 20 centi...
- Az nem túl nagy!
- ...mármint a távolság a két szeme között.
- Miben hasonlít egymásra a kertész és a szélmalom?
- ???
- Abban hogy mind a kettő bepörög ha megfújják a
lapátját.
Pistikéék tanulják a szorzótáblát az iskolában.
Másnap felelnek belőle. Felszólítja Pistikét a tanár
néni.
- Tanár néni, kérem, a szöveg még nem annyira
megy, de a dallamát már tudom. Lalalalaa
lalalalaa.

Á l l a n d ó

A l k a l m a i n k

Istentisztelet: vasárnap 10 és 17 órakor (nyári
időszakban 18 órakor)
Bibliaóra: csütörtök 18,30 órakor
Korosztályok szerinti gyermek bibliakör:
vasárnap 9 órától 10 óráig (nyári időszakban
9.30 tól imaóra)
Ifjúság bibliaóra:
pénteken 18,00 és vasárnap 9 órától
Kiscsoportos biblia tanulmányozás /MKBK/:
vasárnap 9 órától 10 óráig
Énekóra: csütörtök 19,30, vasárnap 18,30 órától
Elöljárósági megbeszélés: a hónap első
vasárnapját követő szerda 18 órától
Sakk szakkör a hónap első vasárnapját követő
hétfő 17 órától
Imaházcím:

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

Lelkipásztor:

Katona Béla

Gyülekezetvezető/Gondnok:
Laczkovszki János
Telefon: 284-46-04
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