A harmadik

Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
Valamit kérnek tőled.
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Megtenni nem kötelesség.
Lehet, elégnél hamar.
Mást mond a jog,
Valóban esztelenség volna.
mást súg az ész.
De a szíved békességről dalolna,
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
s míg elveszítenéd,
Átod, megáldja Ő könnyes
vetésed,
tedd meg, ha teheted!
bizony megtalálnád az életet!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Bízd rá magad arra a harmadikra!
mert az a szeretet.
Mert az a szeretet.
Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért mégegyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! - nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet!

Turmezei Erzsébet

Nincs emberem…
Uram! Nekem nincs emberem!
Senkit nem mozdít meg nevem,
Bár mindig epekedve keresem,
Megállít-e valakit a tekintetem,
Hogy nyújtaná a kezét nekem,
S jönne segítve a tóig, velem,
Tudjam, most időben érkezem.
Azt már remélni sem merem,
Hogy nem tart fogva e verem,
És hamar lenne más életem.
Uram nekem nincs emberem!
Gyógyulásomat ma is keresem,
Most feléd nyújtom a kezem,
Ha már itt nem lehet emberem,
Légy Te én Uram és Istenem!
Makovei János
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Lukács 18, 10-14.
„Két ember méne fel a templomba imádkozni; az
egyik farizeus, és a másik vámszedő. A farizeus
megállván, ily módon imádkozék magában: Isten!
hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint
egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák,
vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy
héten; dézsmát adok mindenből, a mit szerzek. A
vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem
akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét,
mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!
Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő
házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, egaláztatik; és a ki megalázza
magát, felmagasztaltatik.”
János 5, 1-9.
„Ezek után ünnepük vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, a melyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornáca
van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a
víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: a ki
tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminemű betegségben
volt. Vala pedig ott egy ember, a ki harmincnyolc esztendőt töltött betegségében. Ezt a
mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda
néki: Akarsz-é meggyógyulni? Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor
a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép És azonnal
meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat
vala.”be előttem. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!

