Köszönöm a többes számot

Az Ő nevében

Az Ő nevéért,
Az Ő nevében,
Hozzátartozik az életemhez
Suhant a kis kő
természetesen, észrevétlen,
Gyorsan
és keményen!
Átod, megáldja Ő könnyes
vetésed,
mint a levegő, ha belehelem.
Hányszor mondtam el, számát sem tudom.
Góliát porba hullt,
De még nem köszöntem meg Neked,
Micsoda szégyen!
hogy így tanítottál rá Mesterem,
Csak egy kis kő suhant
mérhetetlen kincset hagyva ránk:
Gyorsan és keményen.
„Ti így imádkozzatok: MI ATYÁNK!”
Uramért én is
— Az Ő nevében —
Köszönöm, Uram, ezt a többes számot!
Kiállok ma bátran,
Köszönöm, hogy önző szívem kitárod.
Mert Ő az én reményem.
Mindennap milliók kenyerét kérem,
és az enyémet millió testvérem;
Az Ő nevéért,
A bocsánatot, a szabadítást,
Az Ő nevében
oltalmat millióknak kérhetem,
Szembeszállok én is
s milliók kérik mindennap nekem.
Minden ellenséggel!
Soha nem lehetek elhagyott, árva,
nem maradhatok önmagamba zárva,
hiszen az imádságok imádsága
milliókat ölel össze velem.
Tágul a tér, tágul a végtelen,
és szűk szívembe fér egész világod.
Köszönöm neked
ezt a csodatevő többes számot,
megváltó Istenem!
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Máté 6, 9 és 12.
„…Mi Atyánk, ki vagy
a mennyekben…,
A mi mindennapi
kenyerünket add meg
nékünk ma.”

Makovei János

Máté 6, 33-34.
„Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és
ezek mind megadatnak néktek. Ne
aggodalmaskodjatok tehát a holnap
felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég
minden napnak a maga baja.”

Máté 6, 25-32.
„Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek
és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az
élet hogy nem az eledel, és a test hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti menynyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda
pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező
liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint
ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne
aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk?
vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja
a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van."

