Akkor jön el

Csodát virágzik a jelen

Ha fájni kezd majd, ami vagy,
„Csodálatos!” Teveled járni,
és ami nem vagy, bár lehetnél, álljon utamba gátnak bármi…
majd ha bevallod végre, hogy
kaput tárni,
Átod, megáldja erődnek
Ő könnyeshittel
vetésed,
sosem voltál igaz keresztyén,
és új csodákra várni jó.
ha fájni fog, hogy annyian
vannak, kiket megejt a tévhit,
Mert Neked új csodáid vannak.
s ajkadról értük száll ima:
Néha észrevétlen suhannak…
akkor jön el az ébredés itt.
s nincsen látó szeme, csak annak,
aki meglátja a csodát.
Majd hogyha bűnné lesz a bűn,
s a Golgotához sírva érsz el,
A látó szem! Ámuló tekintet!
letenni ott mind keserűn,
Segíts, Uram, meglátni mindet,
nem alkudva testtel és vérrel;
Mint a harmattal telehintett
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT,
Réten csillogó cseppeket!
s a döntésed is végleg megérik,
mert megtisztított az a Vér:
Csodákat körülöttem, bennem,
akkor jön el az ébredés itt.
Segíts boldogan észrevennem,
Hogy az ének ujjongva zengjen,
Majd hogyha jobban érdekel,
És dicsérje irgalmadat!
kik õk, akik vetnek, aratnak,
s közéjük állsz, és nem leszel
Megújulás és bűnbocsánat!
többé olyan fontos magadnak,
Üde sarjat hajt a kiszáradt,
mert látod már a tájat itt,
Kopár fa gyümölcshozó ága!
amely aratásra fehérlik,
Halál helyén élet terem.
s munkára lelkesít a hit:
akkor jön el az ébredés itt.
Előttünk jársz! Te vagy az élet!
Füle Lajos
A tegnap is hirdeti fényed,
De ha mi ma követünk téged,
Csodát virágzik a jelen!
Túrmezei Erzsébet
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„Mert íme a tél elmúlt,
az eső elmúlt, elment.
Virágok láttatnak a
földön, az éneklésnek
ideje eljött,
és a gerlicének szava
hallatik
a mi földünkön.”

2 Királyok. 5, 9-14.
„És elméne Naámán lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja
előtt. És külde Elizeus követet ő hozzá, mondván: Menj el és fürödj meg hétszer a
Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharaguvék Naámán
és elment, és így szólt: Íme én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és előállván,
segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbak-é Abana és Párpár,
Damaskus folyóvizei Izráel minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném-é meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, nagy haraggal elment. De
hozzá menének az ő szolgái, és szólának néki, mondván: Atyám, ha valami nagy
dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel
inkább, a mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz? Beméne azért
a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult.”

