„Kelj fel és menj le…”
„Kelj fel és menj le
a fazekasnak házába, és ott
közlöm veled az én beszédeimet!”
(Jeremiás 18, 2.)

De Lelked még most is
Oda lefelé vezet,
És a fazekas műhelyében
Formál a kezed.

Ez számomra kegyelem,
Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
Örökkévaló élet.
Uram, jobban szeretnék
Formálsz és adsz nekem
Fölfelé menni,
„Lefelé dicsőséget”.
Nem szeretem e kérdéseket:
„No és ez itt mi?”
Mert szolga voltál te is
E bűnös földön itt,
Fölfelé menet az emberek
Uram lefelé menet ma is
Értőn csodálnak,
Ragyognak tetteid!
Ünnepi menethez készen
Sorfalat állnak.
Legyen enyém is mindig
Itt a lefelé, lefelé,
Lefelé Uram, ugyancsak
Nem több a szolga dolga,
Nehéz a menet,
Mint a Mesteré.
Makovei János
Sanda-szürke gondolatok
Mozdítják a kezet.
Lenn a fazekas házában
Mindenfelé agyag,
Nehezen formálható ez
A kemény anyag.
Olykor sárnak látszik,
Ez kidobni való.
Uram, tanulni valamit
Másutt volna jó.
Én csak jobban szeretnék
Fölfelé menni,
Ma szolgálatodra készen
Csodákat tenni.
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Zsoltárok 95, 3-5
„Mert nagy Isten az Úr,
és nagy király minden
istenen felül.
Akinek kezében vannak
a földnek mélységei,
és a hegyeknek magasságai is az övéi.

Jeremiás 18, 2-10.

Zsoltárok 31,15-17.
„De én benned bízom, Uram!
Azt mondom: Te vagy Istenem.
Életem ideje kezedben van: szabadíts
meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől.
Világosítsd meg orcádat a te szolgádon,
tarts meg engem jóvoltodból.”

„Kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet!
Lemenék azért a fazekas házába, és íme ő edényt készít vala a korongon. És
elromla az edény, amelyet ő készít vala és amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belőle, amint a fazekas jobbnak látta
megkészíteni. És szóla az Úr nékem, mondván: Vajon nem cselekedtem-é veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izráel háza? Ezt mondja az Úr. Íme, mint az agyag
a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza! Hogyha
szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem: De megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam: én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghezvinni gondoltam. És hogyha szólok a nép
felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem; De a gonoszt cselekszi előttem,
és nem hallgat az én szómra: akkor megbánom a jót, amellyel vele jót tenni akartam.”

