A soha el nem némuló hívás
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Ma is!

"Kövess engem"— hangzott először
Ma újra rácsodálkozom.
csaknem kétezer éve már.
Újra megérint toborzó szavad.
A Genezáret kék hullámait
megáldja Ő könnyes
vetésed,
Átzeng
tovatűnt évszázadokon,
beragyogta fénylőn aÁtod,
napsugár,
ahogyan
nem az erőseket,
és odahagyva hálót, otthont, múltat,
magabiztosakat hívogatod,
az első tanítványok elindultak.
csak a kicsiket, megterhelteket,
gyengéket, fáradtakat.
Azóta századok tűntek tova,
de ez a hívó, szent, jézusi szó
nem némult el soha!
S várhattak rájuk próbák, szenvedések,
mindig voltak, akik nyomába léptek,
hogy elveszetteket keressenek,
halálból új életre mentsenek,
békét hirdessenek, szeressenek!
Áldott az a felejthetetlen óra,
amikor ez a hívás felém hangzott,
s elindulhattam a Mester nyomában
a boldog, szolgálatba hívó szóra!
Élőn, győzedelmesen, feltámadottan,
Jézus ma is itt áll előttetek.
Hív, hogy tanítványai legyetek,
s szívetek boldog, új életről zengjen!
Ma felétek hangzik a "Kövess engem",
Hogy szemetek csodát csodára lásson!
Legyen áldás minden elinduláson!
Túrmezei Erzsébet

Aki magának is teher,
aki más senkinek se kell,
az kell neked.
Volt-e valaha kívüled vezér,
aki így toborzott sereget?!
Századok tűnnek. Vén földünk forog.
Letűnnek vezérek, diktátorok,
emberalkotta rendszerek….
De Teneked ma is van sereged.
S ma újra rácsodálkozom.
Újra megérint
fáradtakat és megterhelteket
toborzó, hívó szavad.
Hisz így állhattam seregedbe én is,
hogy boldogan szolgáljalak!
Századok szállnak, tűnő fellegek.
De neked, élő Krisztus,
láthatatlan Vezér,
ma is van sereged!
Túrmezei Erzsébet
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„Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, a ki jó reggel kiméne, hogy munkásokat
fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a
munkásokkal napi tíz pénzben, elküldé őket az ő
szőlejébe. És kimenvén három óra tájban, láta másokat, a kik hivalkodván a piacon álltak vala. És
monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és a mi
igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmenének. Hat és kilenc óra tájban ismét kimenvén,
ugyanazon képpen cselekedék.”

Máté 20, 6-16.
„Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, a kik hivalkodva állottak vala, és
monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván? Mondának néki: Mert
senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és a mi
igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledék, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve
mind az elsőkig. És jövén a tizenegy órásak, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek. Jövén
azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt
vőnek fejenként. A mint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen, Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és egyenlőkké tetted azokat velünk, a kik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén, monda azok
közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, a mi a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az
utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad-e nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a
hivatalosok, de kevesen a választottak.”

