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A természet templomában
Az élet bennem megújulni vágyott,
Feledni – mit szemem eddig látott,
A természet templomában,
Megpihenni a hűs lombok alatt.
Ahol a szív csendben megpihen,
Látni eget, földet, mezőt, futó vadat,
Ahová út már szárnyakon viszen,
Őszinteséget, szívni tiszta levegőt,
Ahol a végtelen csönd Téged dicsér,
Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
Örülni annak, mit Isten keze szőtt.
Gyors patakok friss hangja
kísér.
Ott, hol igazán megpihen a szív,
Fenyvesek mély zúgása — hódolat.
És tiszta színeiben tündököl az ív,
Itt nem találsz rémisztő kőfalat,
A ragyogó cseppekben élő napsugár,
Itt minden szikla él és felemel,
Itt áldott élet-gyümölcsöt érlel a nyár.
Itt minden bérc ősi oltár-hely,
Az Úrnak templomában
Itt nincs, csak igaz istentisztelet,
Járok egy élet, új élet nyomában.
Istent dicséri: nyár, ősz, tél, kikelet.
A természet templomában
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Járok az idők végtelen nyomában.
A természet templomában,
Hol sokkal szelídebben kéklik az ég,
Hol hazát lel a sas és hazát a méh,
Hol ég felé száll milliónyi háladal,
Hová csak szívedet viheted magaddal,
Hol virág is csak illatosan terem,
És tiszta marad az emberi értelem,
Hol a levélhullásban is ima remeg,
Hirdetve: vegyétek észre emberek!
Minden elmúlik! E röpke földi lét
Csak álom! Ne feledjétek semmiképp!
A természet templomában
Járok az idők végtelen nyomában.

JÓ LENNE,
— Ha mindjárt most az év elején
őszintén és igazán felmérnénk
mindannyian, hogy az elmúlt év,
az elmúlt időszak során mennyire
tudtunk egymás javára élni, tenni
bármit is, és szolgálni bármivel.
— Ha megnéznénk azt is, hogy
tulajdonképpen miből is állt a mi
közösségi életünk? Mennyire
segített előbbre jutni a hitéletünkben? Ha minden marad a
régiben, mire számíthatunk?
— Ha mérlegre tennénk azt is,
hogy az emberileg nagyon is jogos
és elfogadható akadályok és problémák mellett mennyi áldozatot
hoztunk azért, hogy kis közösségünk ne csak létezzen, hanem
éljen!
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1. SZÁM
Zsoltárok 37, 3-6.

„Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél; e földön lakozzál és
hűséggel élj. Gyönyörködjél
az Úrban, és megadja néked
szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra
a te útadat, és bízzál benne,
majd Ő teljesíti. Felhozza
a te igazságodat, mint
a világosságot, és a te jogodat,
miként a delet.”

Zsoltárok 32, 1-5.
„Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjelnappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a
nyár hevében. Vétkemet bevallám Néked, bűnömet el nem
fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak és te elvetted rólam bűneimnek terhét.”

