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Túrmezei Erzsébet: ADD ÖSSZE! 

 

Félve megyek az iskola felé, 

Félve a Mester hű szeme elé. 

Szabódva nyújtom át a füzetet, 

A sok kusza, egymás alá vetett 

Tétova számot: "Valaki beteg.. 

Szenved, gyötrődik, akit szeretek... 

Ellenség tör reám. S magam vagyok, 

Önmagamnak ellensége - legnagyobb." 

A Mester nézi... hosszan, komolyan. 

"Bizony, a feladatban hiba van! 

Sorakozik a sok sötét adat, 

S nem adtad hozzá a hatalmamat!" 

 

Pirulva nézem. Ó, mennyire más, 

Ahogy Ő vezet, az összeadás. 

Olyan megnyugtató a vége is, 

Oly biztató az eredménye is! 

Hozzáadva hatalmát, erejét, 

Szeretetét, mely melengetve véd, 

Mindenhez, ami nyomja a szívem. 

Az eredmény: "Hiszek, Uram! Igen!" 

 

 

Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik 

magáért: elég minden napnak a maga baja." Máté 6:34  

Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Ezekben a 

napokban tanárok köszöntik egymást: boldog újévet. Nem 

véletlen, hiszen új tanév indul. Ha nem nekem, akkor a 

gyermekemnek, keresztgyermekemnek, unokámnak.  

 Van olyan állapot, hogy a rossznak nagyobb eshetőséget 

tulajdonítunk, mint a jónak. Ebből ered a félelem, a szorongó 

aggodalmaskodás, és jön utána az elképzelt problémák 

számtalan valószínű eshetősége. Van egy görög monda, 

amely szerint az isten-atya, a föld-istennő és a gond istennője 

egyszer azon vitatkoztak, melyiküké legyen az ember? Végül 

is úgy döntötték el a vitát, hogy az ember halála után a lelke 

legyen az isten-atyáé, teste a föld-istennőé, mind a halála 

pillanatáig azonban legyen az ember a gond istennőjének a 

gyermeke. Így beszéli ezt el egy régi pogány monda. Az a 

nagy igazság jut benne kifejezésre, hogy az aggodalmaskodás 

pogány dolog. Isten igéiből válogattam a magunk számára, 

hogy mindig legyen erőnk a mához és reménységünk a 

holnaphoz. 

 

Zs,55,
 
23 Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem 

engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.  

 

Zs,37.25 Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, 

hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke 

koldussá vált.  

 

Lk12,23-26 Mert több az élet a tápláléknál, és a test a 

ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is 



aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja 

őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! De 

aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy 

arasznyival is meghosszabbítani életét? Ha tehát a 

legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a 

többi miatt? 

 

Zs 40.18
 
Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az 

Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne 

késlekedj!  

 

Zs 145.14-19
  
Támogat az ÚR minden elesettet, és 

fölegyenesít minden görnyedezőt.  

Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik 

eledelt.  

Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt 

kegyelmesen.  

Az ÚRnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.  

Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki 

igazán hívja.  

Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és 

megsegíti őket.  

 

Zs
 
104.25-28 Ott van a nagy és széles tenger! Számtalan lény 

nyüzsög benne: kisebb és nagyobb állatok.  

Ott járnak a hajók, és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy 

játszadozzál vele.  

Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt.  

Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak 

javaiddal.  

 

     Albert Gábor 

 

 

 

Ünnepeikre, életükre Isten áldását kérjük! Erős vár a mi 

Istenünk! 
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