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Minden hetedik 
 

Minden hetedik napodon pihenj, 
minden hetedik esztendőben 
hagyj földet parlagon, 
szántót szántatlanul, legelőt legeletlenül, 
kaszálót kaszálatlanul, erdőt vágatlanul, 
szőlőt szüretetlen, gyümölcsöt szedetlen, 
tavat halászatlan. 
 
Hét év elteltével 
mondj le választott tisztedről! 
Hét év elteltével ne követelj adósságot! 
Hét esztendőnként legalább 
láss vendégül és ajándékozz meg 
egy regöst, lantost, vagy más egyéb 
hangszerrel-hangszerből élőt. 
 
Hét esztendőként legalább egyszer 
vegyél írott vagy faragott képet 
hajlékod díszítésére és Istennek tiszteletére, 
hét esztendőnként legalább egyszer 
ültess valamiféle lassan növő fát! 
Hét esztendőnként legalább egy alkalommal 
borulj le, és csókold meg a FÖLDET, 
legalább egy alkalommal pillants a Napba! 
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Köszönjük a szerzők, a szerkesztők és a sokféle 
segítő ingyenes szolgálatát. Köszönjük a bátorító 

kritikákat, javaslatokat és biztatásokat. 
Köszönjük az adományokat 

és a terjesztők munkáját. 
A lap esetleges jövedelmét 

a Kiadó szociális célokra fordítja. 
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