A boldog út éneke

Mérlegen

Isteni mérlegére tette
"Nem találok az utamra!"
egész életem:
— sírta búsan, sírta régen,
szolgálatom, szeretetem,
panaszolta énekében
bizonyságtételem...
életharcba - indulása
és megremegtetett a félelem,
idején egy kisdiák.
"Nem tudom, hogy merre menjek! arcom fakóra vált...
Átod, megáldja Ő mert
könnyes
vetésed,
az én
Uram engem
Annyi út van a világon!"
"megmért, és könnyűnek talált"...
— zengték-bongták a szívében
"megmért, és könnyűnek talált".
— bánatos melódiák.
Jó is biztos útra lelni,
biztos úton útra kelni,
biztos útról le nem térni,
biztos úton célhoz érni
viharon át, harcon át.
Sírt a szív és sírt az ének,
míg a célra, míg a boldog,
biztos útra rátalált.
Biztos utam, boldog utam
fényben, éjben és borúban,
célegyenes, keskeny utam,
végre megtaláltalak,
hogy bár néha botladozva,
mégis, bármi roskadozva,
bízó hittel járjalak.
Jézus Krisztus, Út és Élet,
rólad zengjen minden ének!
Boldog Utam, élő Jézus,
mindörökre áldalak!
Túrmezei Erzsébet

Aztán — egy vércsepp hullt a
serpenyõbe,
és az egyensúly helyreállt.
Ítéletet vártam, halált,
s kegyelmet kaptam, életet!
Megváltóm, azt az értem hullott,
csodatévõ, drága vércseppet
hogyan köszönjem meg neked?!
Túrmezei Erzsébet

Máté 7,16-20.
„Gyümölcseikről ismeritek meg
őket. Vajon a tövisről szednek-é
szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz
gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó
fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem
teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa,
a mely nem terem jó gyümölcsöt,
kivágattatik és tűzre vettetik.
Azért az ő gyümölcseikről ismeritek
meg őket.”
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Ezékiel 47,12
„És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem
fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a szenthelyből foly ki;
és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra
valók.” Jelenések 22,2
„Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok
gyógyítására valók.”

János 15,1-8.
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely
gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták
vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem és
én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától,
hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő
benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem
maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok,
és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.”

