"TEGNAP, MA ÉS ÖRÖKRE"
(Zsidók 13,8)

Utunkat és fejünket
míg fehér tél havazza,
mi Őreá tekintünk,
a mindig Ugyanarra.
Utunkat és fejünket
Hónál is fehérebbre
most fehér tél havazza.
mossa ruhánkat vére.
vetésed,
Emlékszel arra a Átod,
régi megáldja Ő könnyes
S megyünk
új holnapokba
orgonavirágos házra,
parancsa ütemére;
arra a régi tavaszra,
nevéről énekelni
ahonnét elindultunk?
és lépteit követni,
Változunk, te is, én is,
irgalmát osztogatni,
és minden körülöttünk.
szolgálni és szeretni!
Hatalmak omlanak össze
Menni a változások
hirtelen dübörögve,
között a változatlan
de kísér egy ujjongó ének:
Jézus Krisztus nyomában,
"Tegnap, ma és örökre!"
míg örök hajnal virrad
éjszakára, ködre!
S vallani boldog hittel:
Öregen? Fiatalon?
"Jézus Krisztus ugyanaz
Nyárban, télben, tavaszban?
tegnap, ma és örökre!"
Túrmezei Erzsébet
Borúban, napsugárban?
Velünk a Változatlan!
Változatlan hűséggel
2 Timótheus 3, 1-5.
hordoz, vezet, vigasztal.
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolIrgalmas szeretettel,
só napokban nehéz idők állanak
örökre ugyanazzal
be. Mert lesznek az emberek matekint ránk, drága vérén
gukat szeretők, pénzsóvárgók,
megváltott bűnösökre,
kérkedők, kevélyek, káromkodók,
s visz "erőről erőre"
szüleik iránt engedetlenek, háládattegnap, ma és örökre.
lanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül
valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók,
mértékletlenek, kegyetlenek, a
jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
Kiknél megvan a kegyességnek
látszata, de megtagadják annak
erejét. És ezeket kerüld.”
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2. SZÁM
Márk 13, 33
„Figyeljetek,
vigyázzatok és
imádkozzatok;
mert nem tudjátok,
mikor jő el
az az idő.”

Máté 24, 4-14.
„És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
Mert sokan jönnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről:
meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De
még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen;
és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a
sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és
megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És
akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És
sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság
megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos
marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd
az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.”

