„És lészen egy akol…”

Szívembe hasít a
Fájó gondolat:
„Más juhaim is vannak nékem,
Kit körülvesz
amelyek nem ebből az akolból valók:
Dicső hódolat,
azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak
Te hatalmas,
majd az én szómra; és lészen egy akol
Csodás, égi
és egy pásztor.” (János 10, 16.)
Üdvözítő
Nagy Király,
Átod, megáldja Ő könnyes
vetésed,
Vajon meglátlak,
Szelíd a szó,
Ha egyszer ott
Egyre hívogat,
Együtt lesz a nyáj?
Égő sebekre
Hűs enyhet ad.
Ha majd egyszer
A Nagy Pásztor
Győzhet a szív,
Szava ez:
Mely örök hódoló, és
„Tudom ma fáj,
Szeretetre hív,
de ne félj!
Ott lehetek-e én is,
Egyszer ott,
Parányi porszemed?
Együtt lesz a nyáj!”
Hol dicsér minden száj,
„Amit más itt
Szerteszaggatott,
Együvé szeretem
Én azt, majd ott.
Ott, hol örök
Tavasz lesz, s
Virágba borul a táj,
Ahol igaz
Szeretetben, csak
Együtt lehet a nyáj!”
Az életed ma
Talán belesajog,
Bár nem volt
Részed soha jobb,
S minden olyan,
Mint örök,
Törvényszerű ár-apály.
Nincs megnyugvás,
És béke sem, míg
Együtt nincs a nyáj.
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Ahol minden szív
Boldogan felragyog:
Végre, együtt van a nyáj!
Mert addig hiába,
Ó hiába minden.
Egyet akarsz Uram,
hűséges, alkotó Isten.
Szíved szeretőn
Atyai gonddal
Ma is remegve azért fáj:
Hogy mindvégig
Együtt legyen, s
Együtt maradjon a nyáj!
(1967)
Makovei János

„Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét
adja a juhokért. A béres pedig és aki nem
pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai,
látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat,
és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és
elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért
fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az
enyéimet, és engem is ismernek az enyéim…”
Zsoltárok 23,1-6.
(Dávid zsoltára.)
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat
engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az
igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért. Még ha a halál árnyékának
völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én
ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,
s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”

