       Húsvéti költemények



Rázendül-e a szíved?           	

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Harsan a szó, s felujjong rá szívünk. 
Széles mezőkön tavasz fénye árad. 
Újult lélekkel így ünnepelünk. 

Friss szelek fújnak. Elsodornak bátran 
Üdvösnek vélt, számító tetteket.
Csak hitben lehet igaznak maradni 
Béklyóvá kövült ritmusok helyett!

Reánk az Isten karja vár, kitárva, 
a keresztről. Sugárzó kegyelem,
áldozat, amely nem marad halálba 
roskadó kín, de győzelmet terem. 

Világnagy hír ez! Rázendül-e szíved?
Késztet-e, hogy a múlt kötéseit
mind veszni hagyd, s próbáló szenvedések 
útján is járj, ha Krisztus megszólít?

Hogy semmi, semmi meg ne tántorítson, 
míg megismered azt a szent erőt,
amely vezet a tövisverte úton 
feltámadt életben meglátni őt. 
	Bácsi Sándor



Tavaszi virág            

„És származik egy vesszőszál Isai törzsekéből 
És gyökeriből egy virágszál növekedik…”
		És 11:2

Nézd már kivirul a halálból az élet, 
és nyílik a lombbal a téli reményed,
száz tarka virággal szívedből a hála 
és lelki jövődben a mennyei pálma!

De jusson eszedbe az égi Virágszál, 
Kit nem mindig vársz, Kit nem mindig vártál. 
Bár virágvasárnap: hű leszel – fogadod, 
s e drága Virágot virággal fogadod, 

másnap már tövisből nyomsz rá rút koszorút, 
te, aki azt mondtad, szívedbe bevonult!
Alig sarjadt benned: „Feszítsd meg! Ki vele! 
- kiáltod, s megöli szíved vad hidege. 

De újra kisarjad, mint húsvét Virága!
Testvér, ez ünnep legyen hiába!
Zengje szíved velem: „Örök, szent Szeretet,
Megváltó Jézusom, töltsd be a szívemet!

S így nekem szent szépség, örök virág maradsz,
Örök Feltámadás, Élet, örök Tavasz!”
    Balog Miklós



Feltámadott!

Feltámadott! – ezt zengje ajkatok. 
Értelmet ad, ha nemcsak angyalok 
jó híre jő. Csodálkozó szívek, 
kiknek e jel több volt, mint bárkinek 
az üres sírt ámulva érik el – 
Péter kiált, a szíve énekel.

Feltámadott! – Ezt zengje ajkatok! 
Ezt vallom én, nemcsak az angyalok. 
Feltámadott! Én hitetlen hitem! 
Nehéz öröm elhinni ezt híven. 
Ellene mond tudás, tapasztalat,
Nem volt ilyen soha az ég alatt. 

De szemtanuk szent bizonysága szól. 
Ők sem értik, Tamás felém hajol: 
„Figyelj reám, hogy roskadoztam ott! 
De Jézus él, sebeket hordozott.”
Feltámadott! Dobogj riadt szívem!
Feltámadott! Én Uram Istenem!
 
Feltámadott! – Kiáltják századok, 
Értelmet ad, hogy nemcsak angyalok 
Zengik e hírt: kétkedő emberek, 
Csodálkozó de meggyőzött szívek!
Pál is beszél, ötszázat hoz, tanút. 
Csodát jelez a damaszkuszi út. 
Új életét le nem tagadhatod. 
Élő Úr volt, kivel találkozott. 
Nem semmi ez, de megnyílt nagy titok, 
Hogy Jézus él! Jézus feltámadott!

Feltámadott! Élete győzelem!
Bűn és halál, nincs dolgotok velem!
Az elmúlás az utolsó adó, 
Mert ez a test bűnös és rothadó, 
De épp mint Ő, majd új életre kel, 
Velünk az Úr egyszer még remekel, 
Kilépünk majd, s a széttört istenarc
Ragyog… ragyog… Mert győztes volt a harc, 
Melyet Urunk érettünk megvívott!
Élsz én Uram! Krisztus feltámadott!
Fejes Ádám 



A Feltámadotthoz 

Jóságos Mester, Te Feltámadott!
Testi szemeim még nem láttak Téged, 
De azért Tamás én mégsem vagyok; 
Nem óhajtom, hogy szent sebeid lássam, 
S azokba bűnös ujjam belemártsam, 
Én hiszem Uram, hogy Te vagy az Élet!

Érezlek sokszor láthatatlanul, 
Amint benyitsz a lelkem szentélyébe 
S áldó kegyelmed rám szeretve hull;
És hallom szelíd szavad suttogását, 
Mint halkan zengő, szent mennyei hárfát: 
- Fiam, gyermekem! … Béke neked, béke!…

Ó, légy vendégem sokszor énnekem!
Ó, légy már enyém úgy, hogy sohse hagyj el, 
Én feltámadott, drága Mesterem!
Hogy enyém legyen a győzelmes élet 
Te segíts eltiporni a bűnt, a vétket, 
S önzésem sírjából, ó, Te támasz fel! 
                    Vitovszki István



Csodállak, Húsvét Hőse!

Csodállak Téged, Húsvét Hőse, 
Értünk feszített, meghalt Bárány, 
Minden bűnösök menedéke, 
Mert átmentél a halál árnyán. 

Mert hűen hordtad a keresztet, 
Amit válladra adott Isten, 
Szereztél örök diadalmat, 
Mert meghajolt Előtted minden. 

Csodálatos volt minden lépted, 
El nem múlhat a tanításod, 
A halál kötelét letépted, 
A fájdalom, a kín nem ártott. 

Csodállak Téged: példaképünk, 
Csodállak Téged mindörökre, 
Bárcsak megértene a népünk. 
Elébed hullana a rögre 

És úgy mondaná Húsvét napján, 
Hogy Téged követ tiszta szívvel, 
Ez új világnak virradatján, 
Húsvéti, boldog, győztes hittel. 

Hogy csengnének mind a harangok, 
Messze szállana a csodálat, 
Kiáltanának mind a hangok, 
Akik egy nagy csodára várnak: 

- A poklok poklát itt legyőzni, 
Jöjj Húsvét fehér palástjában, 
S nagypéntek gyászát messzeűzni 
Győzőkké tegyél a halálban!
	Kárász Izabella 


Ne sírj!

Csukva a sírbolt, benne a Mester. 
Koporsó száját nehéz kő zárja. 
Bérelt vitézek őrizik a sírt, 
Éjjel és nappal vigyáznak rája. 
Elült már a zaj, csendes lett a táj, 
A Názáreti a sírban pihen. 

Bús tanítványok haza széledtek, 
Kétség s bánat dúlt mindegyik szívben, 
Fájt a lelküknek a nagy vesztesség, 
Hiába volt hát a hit s a remény? 
Koldussá lettek, elhagyatva, 
Mert Jézus nélkül éltük oly szegény. 

De ne sírj szívem, félre csüggedés!
Harmadik napnak kora reggelén;
Jézus feltámadt, kijött a sírból, 
Nem szégyenült meg sem hit, sem remény; 
A Máriáknak, kik sírhoz mentek, 
A nagy csodáról már Angyal regél; 

Aztán ők mentek, hogy elhirdessék:
Jézus feltámadt! Jézus újra él!
Félre fájdalom, félre csüggedés, 
Már szívemben is bíztat e remény: 
Én is ott leszek, ahol Jézusom!
A feltámadás dicső reggelén!
	Vad Lajos 



    Egy régi Húsvét

Rendezgetek az emlékek polcain 
- Lent a frissek, fent régi történetek. 
Itt az életből apró mozzanatok, 
Tapasztalatok és kedves élmények. 

A legfelső sarkon egy régi húsvét, 
- Egyszerű mint mindegyik; mégis csodás
Imák szállnak az öreg kápolnába, 
S a medence körül én, mint fehérruhás. 

De előbb… találkozásom volt Vele. 
Ketten voltunk ott… a Jópásztor és én, 
S ő, a mindenség Ura, ennyit mondott: 
„Érted is meghaltam – légy az enyém.”

Érted is… Ebben benne volt Golgota, 
S hogy nagyon szeret… Ez elég volt nekem. 
- Akkor és most sem tudok mást mondani, 
Uram… kezedbe teszem az életem. 

Rendezgetek az emlékek polcain, 
A felső polcon van az én történetem, 
És boldog vagyok, hogy ezt a Húsvétot, 
Imádkozva, újra megköszönhetem. 
	Tamáska Gyula 

                          Húsvéti ének 

Bánatos éjszakán, 
Madár se szólt a fán – 
Ködös, bús tavaszon, 
Meghalt a nagy úton…

Siratta Őt a föld, 
Nem várták: visszajött!
Csodálatos napon 
Fényes, nagy hajnalon…
Ki e földön megáll, 
Várja bár száz halál 
A Krisztus oldalán – 
Feltámad, igazán!
	                                                 Somogyi Imre 


                                           Dal a búzaszemről 
Dúsan került és életteljesen 
a föld alá az első búzaszem. 
Magán érezte még 
az Úr teremtő, alkotó kezét. 

Aranynap fénye lenn nem érte már, 
nem is érinthette csillanó sugár. 
Mégis, meleg titokkal volt tele 
sötét éjjele. 

És egy napon a szíve meghasadt 
ott lenn a durva, barna föld alatt. 
Szállt, szállt a hír fekete réteken: 
Meghalt a búzaszem. 

Ég, ölts magadra borút, felleget, 
zokogj, zokogj a gyilkos föld felett,
pacsirta, sírjon, sírjon a dalod,
a búzaszem halott!

Dalold a gyászt, dalold a szenvedést, 
sötétlő mélyben kínos tespedést, 
ahol a fény többé rá nem talált, 
dalold a nagy halált!


És a magasban megzendült a dal: 
„Győzelmes élet! Édes diadal! 
Meghasadt szívből nő a búzaszál!
A halál nem halál!

Halleluja! Aranykalász fakad. 
Aranykalászból újra hull a mag;
és újra meghal: életet terem. 
Az élet végtelen!”

Aranytenger ring szét a földeken, 
amerre néz, amerre lát a szem;
s halálból támadt életről beszél, 
ha rázza lenge szél. 

Halálba hullott égi búzamag, 
erő és élet szívedből fakad. 
Halálod támaszt tenger életet, mert
mert égi kéz vetett. 

Ne sírjatok a búzaszem felett. 
Oszoljatok szét, sűrű fellegek; 
Elmúlt nagypéntek és, 
Halleluja, most sarjad a vetés! 
                                           	Túrmezei Erzsébet. 



                   AZ ÉLET DIADALA
               
Sötét a sírnak éjszakája,
Sötét a bánat és a gyász,
Sötét ott a szív birodalma,
Hol nincs senkinek nyugodalma,
S nem hallik más, csak zokogás.

A Mester meghalt a szégyen fáján!
A kétség ott ül sok tanítványán:
Kialudt hát a szent Világosság?
Romba dőlhetett a nagy Igazság?
Egy áruló csók bitóra vitte,
S a nép, mely sokszor Illésnek hitte:
Megkorbácsolta, földig alázta,
Arcul verdeste, szidta, gyalázta!
Elhamvadt tűz lett az örök Élet?
Elhervadtak az üde remények?...
Csak állnak, várnak bús imádsággal,
Királyt sirató szomorúsággal...
Nagy fájdalmukat, ó, ki érti meg?

A Mester hallgat, -
Az ajka néma, a teste hideg.

Kajafás főpap s cinkostársa mind
Kaján mosollyal és dőre gőggel
Az elcsendesült Golgotára int:
,,Aki szerette, most menjen vele!
Fusson az kinek ő volt Istene,
Most ott pihen a halottak között,
Nem uralkodik Izráel fölött...
Ki mindig tudott máson segíteni,
Miért engedte magát felfeszíteni?’’

Bár sír takarja a nagy halottat,
A rút irigység örömmel kongat,
S hol önző, tévedt emberszív dobog
A gyűlölet még mindig föllobog:

De Kajafások,
Ne siessetek!
Messiástiprók,
Ne tapsoljatok!
Csak három napig
Várva várjatok!
Hallgassatok el kereszt-ácsolók,
Hamis vádolók, gonosz csácsogók!
Ne gyűljetek lakomára, ne még4
Ne bántsátok a megfélemlített
Tanítványoknak örök Istenét!

Bús tanítványok,
Emlékezzetek!
Az élő Mester
Mit mondott nektek?...
Szükség volt, hogy Ő testben meghaljon,
Hogy harmadnapra az Írás betelvén:
Föltámadhasson!

Az égi Atya akarta így ezt,
Áldozatoltár volt a fakereszt,
Hol bűneinket mosta el vére!
Most álom borult kedves szemére...
Tekintsetek föl - bízva - az égre!
Múlnak a napok és az éjjelek,
S harmadik hajnal bíborfényében
megnyílnak az egek!...
Ne sírjatok és ne féljetek már,
Csak higgyetek!

Minden zord télre rügyfakadás jön,
Szomorúságra támad az öröm;
Sziklák mozdulnak, a kripta nyílik,
Isten hatalma elhat a sírig,
Sűrű homályból világosság lesz,
Ó, nem káprázat, szent valóság  ez;
Sötét  üregben nincs már halott,
Angyal hirdeti: az Isten Fia
Föltámadott! Föltámadott!

Az egész világ
Hittel csodálja,
Tavaszi szellő
Ezt orgonálja...
,,Halál, hol a te fullánkod éle?
Hol a győzelmed, koporsó mélye?’’

Vissza, kísértők! Félre, csüggedők!
Gátat szaggatnak titkos, nagy erők,
S eltörpül minden emberi gazság,
Mert a halálon diadalt arat
Az Élet, az Út és az Igazság!
Nyíljatok ki mind, fehér virágok,
Illatozzátok be a világot,
Minden bús szívben öröm fakadjon,
Ének zendüljön minden hű ajkon,
Magasba törő, ujjongó ének:
Győzött a Krisztus,
Győzött az Élet!
	Somogyi Imre
(Mustármagok c. verskötetből)

                 FELTÁMADOTT

Zeng-bong a húsvéti harang,
s mint millió fehér galamb;
ujjongva röppen szét a hang
elűzni gondot, bánatot:
- Feltámadott! Feltámadott!

Tavaszi szél repes, dalol,
fű kacag az avar alól;
fa a fának, hegy a völgynek
adja tovább a szózatot:
- Feltámadott! Feltámadott!

Feslő levél erről susog,
kicsiny és nagy legátusok
viszik a nagy hírt szerteszét:
nem maradt sírban a Halott,
- Feltámadott! Feltámadott!

Ne sírj özvegy, ne sírj árva,
nincs a sír örökre zárva,
ölelheted még boldogan,
ki egyidőre itthagyott...
- Feltámadott! Feltámadott!

Ne sírjatok édesanyák,
a síron túl egy új világ,
tökéletes öröm árad,
és semmi meg nem rothad ott...
- Feltámadott! Feltámadott!

Ujjongj béna, szegény, beteg,
virulni fog még életed,
gazdag leszel, ép és erős,
jövőd Krisztusra bízhatod:
- Feltámadott! Feltámadott!

Halld meg te is, küzdő magyar:
bús sorsod éje nem takar,
higgy annak, ki örökre él,
s felkél, majd fényes szép napod!
- Feltámadott! Feltámadott!

Húsvéti hír, lobogj, lobogj,
s minden szívet egy hitbe fogj,
ez a szegény, beteg világ
higgye a boldog szózatot:
- Feltámadott! Feltámadott!

Ujjongj szívem, dalolj remény! 
Él Krisztus, s Benne élek én,
nem ijeszt halál, sem pokol:
porrá lesz bár szívünk, agyunk,
feltámadunk! Feltámadunk!
	Bódás János
(Mustármagok 212 old. ) 

HÚSVÉTI HIT

Bármit beszéltek, hitetlen Tamások,
a húsvéti hit győzelmes marad.
- Az Úr feltámadt! - vallja millió szív,
s nem roskad össze semmi súly alatt.

Én sem hajlok a hitető beszédre,
nagyképű bölcseknek nem hódolok,
de, - tördelvén a titkok néma zárát, -
csak azt hiszem, mit megtapasztalok,

de mit nem érzek vak, süket kezemmel,
s hová nem ér el káprázó szemem,
Lelkemmel látom azt, melynek ha szárnyal,
nem ér nyomába gyarló értelem.

Én hallom, mit súg virág a virágnak,
bár hangjának fülemben nincs nyoma,
értem a tavasz illatos beszédét,
s érzem Istent, bár nem láttam soha.

S bár győzött a bűn, mikor a Keresztről
lelket mosva hullt alá a vér,
mégis hiszem a Krisztus diadalmát,
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él!

Ő áll mellettem könnyben és mosolyban,
amíg az élet rögeit töröm,
s nyugodtan küzdök, mert tudom, hogy vár majd
egy új élet, s benn mennyei öröm.

E hit vigasztal minden megtiportat,
özvegyet, árvát, sír felé menőt,
gyermeket vesztett zokogó anyákat,
s aki beteg is, ebből nyer erőt.

- Az Úr feltámadt! - vallja millió szív 
s nem roskad össze semmi súly alatt...
- Bármit beszéltek, hitetlen Tamások,
a húsvéti hit győzelmes marad!
	Bódás János
(Mustármagok 216 oldal)


                    MEGNYÍLT A SÍR

Szent húsvéti hajnalán
Megnyílt a sír
,,Legyőzve a halál!’’
Szárnyal a hír...

Feltámadt Ő
Az Isten szent Fia.
Nincs ott a kő
Mert él, halleluja!
Él! Jézus él!
Boldog mind, aki hisz.
A menny a cél,
S Ő minket odavisz.
	Varga Erzsébet   (Mustármagok)

               
                 ÁLDOTT A FELTÁMADÁS!

Ragyogó fény, ragyogó nap,
Szép húsvéti ragyogás.
Áldott legyen ez az ünnep,
Áldott a feltámadás!

Énbennem is feltámadott
Jézus Krisztus, a dicső.
Várom is Őt minden napon;
Tudom, hogy majd visszajő!
	Kárász Izabella  (Mustármagok)

            ÉNEKELJÜNK, TESTVÉREK!

Csodás nap húsvét napja,
Szálljon hozsánna, dicséret,
Jézus győzelmét aratta;
- Énekeljünk, testvérek!

,,A sír nem tarthatta fogva’’,
Mert Ő az Isten Fia, az Élet.
Nem lehetett halál foglya,
- Énekeljünk, testvérek!
Harmadnapra föltámadott,
Legyőzte a poklot, halált;
Zengjük hát mind, kicsik, nagyok
Jézus Krisztus diadalát!
	Varga Erzsébet    (Mustármagok)


ROHANÁS KÖZBEN

Ketten futottunk. János megelőzött.
Tüdeje-szíve jobban bírja. Ifjú.
De nem volt mersze, hogy sírodba lépjen.

Mikor a fehér lepleket megláttam,
Villám hasított szívembe, agyamba:
A rablók, lám, most újra elraboltak!

De angyal szólt szelíden: Kit kerestek?
Holtak között élő miként lehetne?!
Siessetek! A hegyen vár reátok.

Irgalmas Jézus! - Neved megtagadtam.
Mint gyáva eb, nyüszítve szükölt lelkem.
Lehet még nálad irgalom számomra?

Fogadkoznom mit érne? Térdre hullok
Előtted, áldott, égi üdvözítőm!
Szikla leszek? - Te légy örök Kőszálam!

Azt hitték, eltemettek. Ám a kőtömb
Elhengerült. Te győztesen kijöttél.
Nincs hatalom, amely Téged legyőzhet!
	Gerzsenyi Sándor
(Mustármagok)



                HÚSVÉTI FÖLDINDULÁS

Jeruzsálem városában
Megrettentek a vitézek
S a völgyeknek futamodva
Reszkettek, ha hátranéztek.

Fönt a hegyen hajnal lángolt:
Piros hajnal rózsatelten,
S angyal szállott a mennyekből
A hónál is fehérebben.

Angyal szállt le, s míg megrendült
A városnak minden tája,
A keresztre fölfeszített
Messiásnak sírját tárta.

Örömkönnyes asszonyarcok
boldog szíve, zengő szája
Hirdette az embereknek:
Föltámadt az ég Királya!
Hívő szívek, zengő szájak
Harsogjátok ma is bátran:
Örök hála és dicsőség
Istennek a magasságban!
	Piován Győző
(Mustármagok)

HÚSVÉTRA

Zengem néked, Húsvét Hőse,
Én Jézusom, az énekem,
Csodás erőd általsegít
Engem is majd az életen.
Így a halál csak nyereség,
Így még közelebb jő az ég!
Zengem Néked háladalom
Áldott szíved magasztalom.
	Kárász Izabella
(Mustármagok, 219)



TUDOM HOGY HŰ MEGVÁLTÓM ÉL!

Tudom, hogy hű Megváltóm él
És folyton rám tekint.
Jelét mutatja, hogy szeret,
Áldást osztott megint.

Emelt fővel járok tehát:
Az üdvösség enyém.
Szabadnak érzem már magam,
Kegyelme nyúlt felém.

Hogy szent legyek, akarja Ő,
- Álljak tán ellene?
Nem hat már rám e csúf világ,
Vezérel Szelleme.

Jézus, én nálad maradok,
Hitem beléd vetem...
És egykor, majd ha megjelensz,
Koronát adsz nekem.
                              Charles Wesley - ford.: Somogy Géza




                         Feltámadás ünnepén
                                                                      (HÚSVÉTI LOCSOLÓ VERS)

Feltámadás ünnepén
Örömhírrel járok én:
Olyan, mint a mi Megváltónk,
Nem járt még a Fold színén.

Nagy kő fedte bár a sírt,
Asszonycsapat csendben sírt:
Megnyílt sírból égi angyal
Zengte szét a drága hírt:

 Ne féljetek, higgyetek!
Örvendezzen szívetek!
Isten Fia feltámadott,
Győzött sír és gyász felett.

Hálás szívvel áldom Őt,
Ő készíti a jövőt.
Ő az élet, Ő a béke,
Fáradt szívek menedéke.

Ha eljön, és feltámadunk,
Mindörökké áldjuk Őt.
                        	Győri József  (Szőlőben c. kötetből)



                         FELTÁMADT!

Egy édes titkom van nekem,
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én, 
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!
       Túrmezei Erzsébet. 1933.   (Őszből tavaszba c. verskötetből, 175.old)



Hárman vagyunk!           


Emmausba több út is vezet: 
tört reményekkel kikövezett, 

Ketten járjuk, vagy néha többen, 
és újra, újra belénk döbben, 

hogy meghalt! És el is temették! 
A sírkövet lepecsételték!

…hogy feltámadt? és újra élne?… 
Ki hallgat ma ilyen beszédre? 

Beszélünk szomorúan, halkan, 
a szívünk veszik a szavakban, 

De mégis:

Irgalmas Isten! Hinni akarunk!
 - és észrevétlen – 
                         már hárman vagyunk! 
Lukátsi Vilma 

Húsvét hajnalán      

Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel
sírva sietnek a sír felé hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím, ébred az élet és ébred a nap már,
a madarak kara csak egy fénylő sugarat vár
és csattog az ének, száll által a légen
fel, fel az ég felé… csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék,
mikor a Mester előttünk ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak és a fáradtaknak?!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe.
És suhog a korbács és csattog az ostor.
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atyja hallgat? – Mély csend ül az égen.
S most hajnallik újra, csak úgy… úgy mint régen. 

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt!
S még volt, aki gúnnyal nevette Őt,
amitn a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót:
könnyet fakasztót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!

Viszik az illatozó kenetet
és sírva sietnek a sír felé hárman,
nagypénteki gyászban, húsvéti sugárban.


Hogy látnák szemükben könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel!
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak!
A virágok át harmatkönnyeiken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!

Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva,
beletekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.
*
Húsvétkor, ha még nincs húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón, búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, nem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állni feltámadottan!
Túrmezei Erzsébet (Hozsannázó napok, I. 312.)


Húsvét   

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámast az isten-ember
Gyozedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az isten-ember
Gyozedelmesen.                   Reviczky Gyula
Hárman vagyunk   

…- ezen az úton Emmausba? 
- Igen, odavezet. 
Látod, tört reményekkel kövezett. 
Tudom, te is másképpen hitted, 
Keresztre ki gondolt volna? 
„ a szívünk ver, mintha dobolna? 
Vagy – te is hallod a hangot?
Figyelj! Hárman vagyunk?
Valaki a közelünkbe lépked
Nem vagyunk már magunk!
- Beszélni kezd…
- Ó, ti balgák, hát nem értitek?
Nem hiszitek el, amit hisztek?
Nem tudjátok amit tudtok 
A bizonyság elől futtok 
El?

- Beszélj, Uram, jaj el ne hallgass!
Házunk már int felénk 
De szavaid új világképet 
Villantanak elénk…
- Tovább ne menj! Nézd, este van már, 
Kérünk, maradj velünk!
Ha megtöröd nekünk a kenyeret, 
Talán… fölismerünk.
  Lukátsi Vilma

Emmaus   

Elmúlt immár a legszebb nap is, 
Az alkony ráborult a tájra,
Úgy mennek ők Emmaus felé, 
Mint két könnyes, szomorú árva. 

Egymást nézik vigasztalanul, 
Hallottak valamit, mely csodás, 
De köd borong a lelkük előtt, 
És minden csak puszta látomás. 

Leszáll az alkony, esteledik, 
S fenn ragyog mégis egy csodás nap, 
S ím fényözönben áll a kereszt, 
A kegyelem, mely életet ad. 

A hegyormon zengnek a kürtök, 
Alkonyban így örök a hajnal, 
Velünk van már az Élet ura, 
Kik telve vannak jajjal-bajjal. 

Emmaus felé hogyha megyünk 
És az alkony lassan ránk borul, 
Ha sírunk, szemünk tele könnyel: 
Ő odajön mellénk vigaszul. 

Bejön házunkba ismeretlen, 
Megtöri nékünk a kenyeret, 
Sebhelyes kézzel felénk nyújtja 
Az új, győzelmes életet. 

Angyali ének ütemére
Száll életünkből minden óra, 
Szóljunk mi is: maradj velünk, 
Mert megérkeztünk Emmausba. 
Aytay Gábor  (Balog Debóra gyűjteményéből, Kolozsvár)


Emmausi tanítványok      

Nagy búsan lépeget két tanítvány az úton
Alkony borult a kis Emmaus fölé; 
Csüggedten gondolnak a félelmes jövőre - 
„Hogy kezdjünk hétköznapot Jézus nélkül itt?“
Ekkor egy szelíd arcú vándor lép hozzájuk,
Melegen érdeklődik beszédük iránt;
Majd kezdi fejtegetni, mit mond Bibliájuk,
Mért halt meg ő a gyászos Golgotán.

A drága Jézus volt az úton tanítójuk,
Szívükből ím tűnedez a bú s homály.
„Maradj velünk!“ - ez hozzá buzgó imádságuk;
Ő megy és otthonukba velük vacsorál.
Most ismerik meg őt a kenyér megáldásról,
Ezt soha senki így nem gyakorolta még.
(Épp reá tette sebhelyes kezét.)
Ám az Úr Jézus Krisztus eltűnt a szobából,
Felismerték, és ez őneki elég.

Oly sokszor járunk mi is emmausi úton,
Alkony borul hivő életünk fölé.
Csüggedten gondolunk a félelmes jövőre,
Hogy ér majd sok hitpróba készületlen itt.
Ekkor a drága Jézus lép hozzánk szelíden,
Melegen érdeklődik a sorsunk iránt.
Ilyenkor mondj el néki bizalmasan mindent,
Ismerd fel őt, Urunk bárhol lép hozzánk.

Van mit nem értünk Jézus drága ígéjéből,
Kérjük meg Őt, legyen Ő a tanítónk.
Miközben titkot közöl nagy dicsőségéből,
Eltölt a szent Szellem, a nagy Vigasztaló.
És mikor elragad, majd mi szállunk meg Nála,
Ott már oly szép dicső s örök lesz a lét.
Ott már lelkünknek nem lesz egyéb kívánsága,
Szemléljük Őt, és ez minekünk elég.
  Énekszöveg (Fodor Irma versesfüzetéből, Lupény)

MARADJ VELÜNK!     

A Szentírásnak roppant csarnokából
Egy kép előttem gyakran megjelen.
Alakjai, mint régi jó barátok
Lépnek be hozzám és szólnak velem.
Ha járok, vagy ha ülök asztalomnál
Velem időznek gyakran estelig,
Kérő szavuk visszhangot kelt szívemben:
- Maradj velünk, mert beesteledik!

...Vasárnap volt. Oly páratlan vasárnap,
Milyen nem volt s nem lesz többé sohsem.
Két férfi, megy az emmausi úton,
Két szürke vándor, némán, csendesen.
Tavasz dalol az olajfák hegyéről,
Virul Nisán hó bájos évszaka.
...A két utas a zengő ébredésben,
Csak hulló alkony, hulló éjszaka.

Ne háborítsuk őket bánatukban!
Szívük miért fáj, majd megkérdi más.
...Íme egy könnyű árnyék lép közéjük,
Egy könnyű árnyék, egy új utitárs.
Orcája halvány, mély tűz ég szemében,
Beszéde halk, járása nesztelen,
Úgy tetszik, mintha nem is földi lenne,
Csupán vendégként volna itt jelen.

- Mi fáj? Mért jártok ily szomorú arccal?-
Testvéri hangja kérdi szelíden.
A két utas egyszerre csupa kérdés:
- A városban csak te vagy idegen?
Te nem tudod, hogy pénteken mi történt,
Hogyan feszíték föl keresztre Őt,
Ki nagy hatalmú volt és tiszta jóság,
Ki meggyógyított minden szenvedőt?!

Beszélnek még, de rájuk néz a vándor:
- A szívetek oly rest, oly, balgatag!
A Golgotán nem az történt-e véle,
Mit Róla az Irások mondanak?
Igznak tűrés szenvedés a sorsa!
A törvény szent és mindörökre áll:
Csak vérből tud, születni szebb jövendő 
Az Üdvösségnek ára kinhalál!

A két barát hallgat, szent áhítattal, 
Hisz így csak drága Mesterük beszélt!
Vajon ki ez, az Ő hangján beszélő, 
Ki új remények magját hinti szét?
És lángralobban hitük azonnal,
Örömre fordul a forró panasz,
Érzik megint, nem koldusok, nem árvák,
Kit úgy sirattak, ím velük van az.

Sötétedik... A felleget az égen
Barnára festi már az alkonyat,
Már itt a falu, melyben válniuk kell.
E gondolat ujabb fájdalmat ad.
Elválni újra! E seb egyre égőbb,
Átjárja őket szívük mélyéig.
Egyszerre kérik: Ó, Uram, maradj még!
Maradj velünk, mert beesteledik!
                             *
A Szentírásnak roppant csarnokából
E kép előttem most is megjelen.
Ott járok én is Emmaus vidékén,
Vasárnapon, kietlen útfelen.
Eltűnt a május már, a nyár is elmúlt,
Kihalt ligetben tél következik...
Őt kérdem én is, mint a két zarándok:
- Maradj velünk, mert beesteledik!

Életünk lejár. S ha elfutó időnkben
Nem gyűjtöttünk mást csak a föld javát:
Leszáll az est, s mi koldusok, kifosztva
Evezhetünk a túlsó partra át.
De ha az Úr lesz lelkünk útitársa,
S nyomába járunk éltünk végéig:
Új kincset hoz számunkra minden óra...
... Ha ő velünk van, sosem esteledik.
Özv. Csepei Györgyné, szül. Borzási Klára versesfüzetéből, Ipp, 1980)



Emmaus   

Nem merték megkérdezni: ki vagy Te.
S hirtelen, olyan hirtelen
nyomodat vesztették.

Villant köntösöd, s már messze jártál,
előresiettél, Dicsőséges,
más, bezárt ajtók felé.

Nem merték megkérdezni: ki vagy Te.
Úgy sugárzott az a szent kéz az asztalon,
s mindent betöltő fényben
a megtört kenyér.
    Anna-M. Raittila után finnből - Túrmezei Erzsébet

A HARMADIK        
A kettő búsan ballagott. 
Gyászt cipelt, mélyet és nagyot. 

Nem tudott megnyugodni, nem!
...Kit szeretett, sírban pihen. 

És, ó! Hogyan került oda!-
„Nem lehet rá vigasz soha…

Nem is lett vigasz mindaddig, 
Amíg nem jött Harmadik, 

A kenyeret meg nem szegte, 
Sebes kezét rá nem tette, 

Azt nem mondta: ím én vagyok!
Élek, a tegnap még halott…

Ó, Jézusom, Te azóta is, 
Ha utunk Emmausba visz, 

Ott vagy vigasszal, s Teveled 
Húsvét van, Nagypéntek helyett!
	Somogyi Béláné  (Hozsannázó napok, I. 320
MEGNYÍLT SZEMMEL        

Sokszor nem ismerünk fel Téged...
Ó, Jézus, nyisd meg szemeinket,
mint ama két bús tanítványnak
egykor ott Emmausban.

Tudjuk, velünk jársz utainkon,
Hozzánk szegődsz és elkísérsz,
repítsen bár képzelet szárnya,
szerelmeddel Te utólérsz.

Ha néha magányba rejtőzünk,
utánunk jössz és ránk találsz.
Ha lankad, lassúl már a léptünk,
az út végén Te állsz, Te vársz.

Jézus, ismered útjainkat!
Oly kevés az öröm hegye...
Látod a mai Golgot￡kat..mai Golgotákat...
figyelsz sötet völgyeinkre.

Ha gyász vagy bánat könnye felhőz,
nem látjuk, hogy itt vagy velünk.
Oly nehéz felismerni Téged,
míg próbáinkban szenvedünk.

Napunk már túlhaladt a délen,
napunk már lefelé halad.
Rettegő szívvel hadd keressünk,
s kérleljünk, hogy velünk maradj!

Válaszául a sok miértnek:
Úr Jézus, nyisd meg szemeinket!
Mint ama két bús tanítványnak,
alkonyatkor ott Emmausban...
   Oláh Lajoné, 1987. (Ige és élet c. kötetből)

Emmaus felé   

Emmausnak tart két vándor, 
Lelkük oly bús, csüggeteg,
Arcuk ázott könnyhullástól, 
Szívük sok gond tépte meg; 
Kifakadnak fájdalmukban. 
Ó, de nézd, hisz Jézus ott van,
Hogy a bánat fellegét 
Nyájas szóval űzze szét!

Ó, ma is hány szív barangol 
Bánat-lepte utakon,
Melyből hangos panaszt sajtol
Az emésztő fájdalom;
Más meg elmegy a magányba,
Ott jobban foly'a könny árja.
Ámde Jézus megjelen' 
Bármi bús rejtekhelyen.

Maradj, szívem nagy Királya, 
Maradj velem, hű Barát;
Lelkem ha e világ bántja, 
Uram, hadd fussak Hozzád!
Zúgó vihar ha fenyeget, 
Védő pajzsa légy szívemnek,
Közelléted üdvöt ad, 
Eloszlatja gondomat. 

Annak is te légy vigasza,
Aki bujdos egyedül,
Vagy kit fogva tart fájdalma,
Összetörten otthon ül;
És ha búsan elrejtezik,
Hogy ne lássák sok könnyeit:
Látogasd meg őt, Uram,
Így nem lesz vigasztalan!
Jer, ha már beestvéledik, 
És a nap nyugvóra száll;
Segíts, hogyha közeledik 
Sötét árnyként a halál!
Maradj tovább itt mivélünk, 
Mint hű tanítványid kérünk;
Drága Vendég, el ne hagyj, 
Hiszen éltünk csak Te vagy! 

Johann Neunherz 1653-1737  Payr Sándor fordítása
(*BGyÉ. 115. A hit hangjai 172 – teljesebb valtozata, lásd: A hit hangjai, 1960. kiadás, 90.ének)





              Emmaus felé   

Két tanítvány indul útnak. 
Mennek Emmaus fele. 
Viszik terhét fájdalmuknak. 
Szemük még könnyel tele. 
Panaszukat beszéli el. 
De az élő Jézus közel, 
Hogy a bánat fellegét 
Igéjével űzze szét.

Ma is hányan vándorolnak 
Bánatlepte utakon. 
Terhek alatt roskadoznak. 
Lelkük csupa fájdalom. 
Sokan árván, egymagukban 
Sírnak gyötrő bánatukban, 
Míg Jézus nem kérdi meg: 
Miért nehéz a szíved?

Rögös úton láttam sokszor: 
Jézus soha nem hagy el! 
Ott van, mire kell, még jókor, 
És a porból felemel. 
Néha gyötört bár a kétség, 
Mintha Jézus messze késnék, 
De ő segítségével 
Ott volt egészen közel.

Maradj mindig énmellettem, 
Jézus, leghívebb barát! 
Bármi sebzi, vérzi lelkem, 
Hadd tekintsek fel reád! 
Minden bajban, minden vészben 
Te légy váram, menedékem! 
Közelséged erőt ad, 
Eloszlatja gondomat.
Ne hagyj senkit se magára, 
Akit gyötör a bánat, 
Bezárkózik fájdalmába, 
S árván sóhajt utánad! 
Szíve sebét mélyen rejti, 
Hogy ne lássa könnyét senki: 
Vigaszt adó igéddel, 
Jézus, légy hozzá közel!

Johann Neunherz 1653-1737 (németből ford. Túrmezei Erzsébet). Evangélikus Énekeskönyv, 221. ttp://enekeskonyv.lutheran.hu/enek221.htm


Válasz     
Bizony szomorú volt a leveled…
Sötét, reménytelen, vigasztalan.
Kezét tördelte benn a fájdalom.
A fájdalomnak annyi hangja van.
Komor, gomolygó, tépett fellegek,
és el nem űzi őket semmi sem.
Hát tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód még sírban pihen?

Nem akarod te megtagadni Őt,
mégis tagadja lényed és valód,
mégis tagadja koldus életed
az érted vérezőt és meghalót.
Pedig te küzdesz – keményen, nagyon,
s a sorsod küzdeni, de győzni nem. –
Hát tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód még sírban pihen?

Hiszen amerre feltámadva jár,
megzengeti a győzelem dalát,
szemek sugáros fénye hirdeti
erejét, életét, diadalát…
vén téli fának korhadt törzse is
rügyet bont új tavasz reményiben!
– És tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód sírban pihen?

Nem gondolod, hogy ott halad veled?
Siettek együtt Emmaus felé.
Hangja már bontogatja az eget,
S balga szíved úgy gerjedez belé.
Itt-ott kék hasadék a fellegen,
sugarak törnek át, fénylik be Őt…
Egy pillanat még… s hittel boldogan
borulsz le élő Megváltód előtt.
                             Túrmezei Erzsébet


Húsvéti vádak 

Feltámadottnak, Élőnek, Úrnak 
Hiszlek, hirdetlek. Nélküled 
Árva, üres és nincstelen lennék. 
(Vagy csak árvább, üresebb, nincstelenebb? 
Nem vagyok-e nem egyszer üres és ára, 
Mintha ezer pecséttel 
Lennél még sírba zárva?!)
Mért nem vagyok akkor 
Húsvéti hírrel futó Magdalénád?!…
Éjszakában hajnalt hallelujázó 
Emmausi tanítvány?! 
Erőért kiáltó világban 
Mért ez az erőtelen, 
Örömért kiáltó világban 
Mért ez az örömtelen, 
Krisztusért kiáltó világban 
Mért ez a krisztustalan 
Nyomorgás? 

Kérdezed, kérdezed, kérdezed. 
Hullnak szívemre a húsvéti vádak. 
S nincs mivel mentenem magam, 
Ha fel nem oldoz átszegzett kezed: 
Hogy életem 
Húsvéti örömmondás legyen, 
Ne nagycsütörtöki „nem ismerem!”

Lábam húsvéti útra, 
Kezem húsvéti tettre, 
Nyelvem húsvéti dicséretre
Oldozd fel, élő Mesterem!
 Túrmezei E.	1957.

SZÍVEDBEN KELL  FELTÁMADNIA!   
 

Már harmadnapja ma, hogy eltemettük,
s nem jött felőle, csak egy kósza hír!
Utunkat így hát hazafelé vettük,
s az este immár Emmausban ér.
 
Térjél be hozzánk, ó áldott idegen,
ki együtt jöttél s fáradtál velünk,
pihenj meg kissé nálunk idebenn,
megosztjuk veled mustunk, kenyerünk.
 
Minden, mit az úton Róla beszéltél,
szívünkben boldog érzetet fakaszt.
Kérünk, ha teheted, jöjj , még beszéljél,
hisz minden szavad oly csodás malaszt.

Mi szívünkben Őt úgy eltemettük,
s búsultunk rajta egész szombaton.
Ma reménytelenül útnak eredtünk,
s nyomunkban a bú, az aggodalom.

Ha nem jöttél volna, te csodás szavú ,
mi  sírtunk volna, mint két kisgyerek.
De szívünk most már nem oly szomorú.
"Én sejtem már!" .... "Én hinni is merek!"
 
Az asztalfőre leült az idegen,
s kovásztalan kenyerét megtöri.
Az arca komoly, szenvedő, színtelen -
s a szőlő levét  most felemeli.
 
Most! E pillanatban nyílt meg a szemük!
De már el is tűnt, mint egy látomás.
"Valóban Ő, az Úr Jézus volt velünk!"
Számunkra most volt a feltámadás!
 
Mert mit sem ér az ábránd és a kultusz,
ha valósággá nem válik hitünk!
Majd ha szívünkben feltámadott Krisztus,
Akkor támad fel Krisztusban szívünk!
                             (Bajor László)

Húsvét után  
 
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények. 
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt élnek.
(Túrmezei Erzsébet)

          HÚSVÉT     

Miért keresnéd Őt a sírba
Hisz nincsen ott, mert nem halott.
Halál bilincse szétszakítva,
Az Úr Jézus feltámadott!

A Golgotán volt az ítélet,
Ott gyõzte le a bűnt s halált.
A sírból most kikelt az élet,
Az ígéret valóra vált!

A Golgotán Õ meghalt érted,
Ó bűnös szív, ezt ne feledd.
A Golgotánál hajtsd meg térded,
És sírva sírj bűnöd felett.

De nagypéntekre jött a húsvét,
Örülj, ujjongj bűnbánó szív,
Az Úr életre kelve ismét,
Örökre él s életre hív!
                           Szabolcska Mihály






Húsvéti csend  

Lelkem, dalolj a húsvét öröméről!
Csengjen a hangod, mint a hegyi csermely
fentről hozott kristályos-tiszta hangja,
mint a hóvirágok fehér harangja.
Legyen dalodban élet és erő…
fakadó rügyek, fesledő virágok:
a tavasz, mely meggyőzte a világot.
Legyen benne ragyogó diadallal
a hosszú éjszakát elűző hajnal!

Az a mosolygó, bíborfényű reggel,
melyben a sírban hasztalan keresték
gyászt illatozó, könnyes kenetekkel
a Názáreti Jézus drága testét,
mert élt, előttük feltámadva járt.
Visszhangozd szívük ujjongó szavát.
Húsvétról zengjen, zengjen hát az ének!
Lelkem, adj hangot húsvét örömének!

Figyelek… várok… Csend van, hosszú, tiszta,
mint mikor az ég harmatkönnyét issza
minden fűszál még… és hiába kérem:
ösvényein ott jár az élő Mester
feltámadottan, tündöklő-fehéren,
bűn és halál felett vett diadallal.
Ujjongó lelkem lépteire hallgat
és ezt a csendet hogy zavarná dallal?!
Túrmezei Erzsébet



       Húsvét reggelén   

Zengjen ma hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk égbe szállva,
Olvadjon össze hő imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva:
Feltámadott! Feltámadott!

A szellő susogva hogy átmegy a tájon,
Könny csillog utána ezernyi fűszálon.
Érinti az erdőt, lombját az olajfa
Megrezgeti vígan, s bólintva lehajtja...
Áldott legyen a szó, mit a szellő mondott!
Zizegve beszélik egymásnak a lombok:
Feltámadott! Feltámadott!

De ah, amott, zöld selymén a rétnek,
Galileának özvegy női jőnek...
Kezükben balzsam, sok jóillatú,
Szemükben némán ott virraszt a bú...
- Te néma bánat, nyílt örömre változz!
Győzelmi dalként szállj az ég Urához:
Feltámadott! Feltámadott!

Nézd, ott a sir, az Úr akarta, s ímhol
Örökélet bölcsője lett a sírból...
Lehullt a kő: helyén az égbe látunk,
A sir üzen: halál, remélve várunk!
Szegezd nyilad bár az ember szívének,
Fülünkbe cseng mindig az angyalének:
Feltámadott!  Feltámadott!

Töröld le könnyed ember, nem vagy árva,
Út lett a sir egy szebb, dicsőbb hazába.
Csak légy erős, csak légy szilárd a hitben,
Az út felén ne félj, nem hágy el az Isten.
Ha tán a bűn lett újra rajtad úrrá,
E mennyei varázsszó szüljön ujjá:
Feltámadott! Feltámadott!

Zengjen hát hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk égbe szállva
Olvadjon össze hő imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva,
A Golgothának szent halottja
Feltámadott! Feltámadott!




A BOLDOG TAMÁS         

Egy nem volt ott, mikor a többiek ott voltak,
Ő nem látta azt, amit mások láttak.
Ő csak hallotta, hogy volt feltámadás,
De a sírnál nem volt. - Ez volt Tamás.

Mikor Jézus Jeruzsálembe előbb megjelent,
Egy nem volt ott, nem látta, mi végbement
Mikor megmutatta kezét, oldalát.
Aki hiányzott: ez volt Tamás.

Mikor megjelent és köszönt: „Békesség néktek!”
S rájuk lehelvén mondta: „Vegyetek Szentlelket!”
Ezek örömmel mondták, úgy ahogy hallották,
Annak ki nem hitte – ez volt Tamás.

Csak miután látott, azután hitt,
Mikor érintette a Mester sebeit.
De azután boldogabb volt mint más,
Ez a boldog: ez volt Tamás. 






PÉTER HÚSVÉTRA VÁR    

Várlak, várlak. Mesterem, várlak.
Mikor jelensz meg énnekem?
Nem úgy, mint Magdaléna várt,
nem bolyongok temetőkerteken,
és nem keresem halott testedet.
Mint élő, örök Mesteremet várlak,
mert húsvét van, öröm zeng a világon
... és rám esteledett.

Tanítvány voltam, s megtagadtalak.
Tanítvány voltam. Láttam a csodád,
és hallgattam életadó szavad.
Szerettelek.
Kész volt a szívem, kész volt, én tudom,
mind a halálig elmenni veled.
Olyan erősnek éreztem magam.
S mindennek vége lett.

Menjünk halászni. Halász voltam én.
Legyek megint. Hiszen Simon vagyok.
Csak csupa seb az életem.
Majd csak eltengetem.
A bánatom
majd csak elaltatom.
A Genezáret gúnnyal néz felém.
Halát nem adja hálóm terhinek.
Rossz apostolnak, rossz vagyok halásznak,
jaj, nem vagyok jó semminek.

Mesterem, jöjj és jelenj meg a parton,
mondd meg, hova vessem a hálóm,
mondd, amit elvesztettem, hol találom.
Jöjj, kérdezd újra, hogy szeretlek-e!
Háromszor kérded és háromszor vallom.
Más a szavam és más az életem,
más az élet és más az akarat.
Tudsz mindent. Tudod: megtagadtalak,
mégis szeretlek. 

Az élet és az akarat között,
Uram, teremts igaz harmóniát!
Sebzett, beteg tanítványéletem
égi erőért Utánad kiált.
Legelesettebb és legárvább lettem. 
Végső reményem, hogy irgalmas arcod
húsvéti fényben felragyog felettem!
Túrmezei Erzsébet

ÉBREDJ, LÉLEK!    

Ébredj, lélek, új örömre húsvét reggelén,
sötétség hatalmán úrrá lett a fény.
Nem rejti a sír mélysége, a Megváltó él,
újjászületett az élet, s benne a remény.

E szent öröm gyújtson lángot ma is szívünkben,
ragyogja be fényével, teljes életünket.
Van élet a halál után, aki hitben él,
léte már e földön, boldog újjászületés.
Schvalm Rózsa


 GYŐZELEM    
Alig múlt Uram, a gyönyörű vasárnap,
mikor lábad elé pálmaágat szórtak,
és ünnepelve hozsannát kiáltottak,
most már kegyetlenül halált kiáltanak.

Kiknek szemében szeretet csillogott,
már sötéten, vak gyűlölet lángja lobog,
s Te némán tűröd, hogyan tombol a gonosz,
ártatlanul kínoz, megaláz, ostoroz.

Tudtad, hogy hatalma csak ideig való,
megdöntötte azt, Te keresztáldozatod,
mert eljött Húsvét, dicső feltámadásod,
és a halál felett győzelmet aratott.
Schvalm Rózsa

HIRDETEM A FELTÁMADÁSOD   
 
Állok a húsvéti csendben kopár kövek között, 
egy sziklasír nyitott szájánál,
hol az Élet és a Halál
egyszer megütközött.
Állok a múltba révedve,
események peregnek le:
születés, kereszt, halál, feltámadás.
És az a tanítói három év;
lebbentem a múlt  csipkefüggönyét:
- bizonyságnak sok,
nagyon sok - elég.
 
Olyan sok, hogy meg sem érthetem,
amit értek is részleteiben.
- Felépítetted három nap múlva
azt a lerontott templomot.,
Kérlek Jézusom, építs bennem is
Szentlelked által templomot.
Hogy bennem élj, s én benned éljek,
mert kezedben van az élet:
hittel hiszem, s dicsérlek Téged.
 
- A múlt emlékeiből kilépek,
zendül az ének ajkamon.
- dícsérlek az égi karokkal
feltámadt, élő Krisztusom!
Te vagy az Élet és a remény,
hivő szíveknek záloga,
hirdetem a Feltámadásod
én a bűnös, kit véred megváltott;
nem hallgatok már el soha!
 
- Fájdalmas tán a gondolat,
meg kell halni, - egyszer vége.
S a gondolatot, mint zúgó ár,
elsöpri az öröm, béke.
A sir nem lesz a végső helyünk,
Veled élünk majd odaát:
ezért jöttél, ezért haltál,
ezért vívtad ki a halált.
 
- Te vagy az élet és a remény,
hivő szíveknek záloga,
hirdetem Életed, Halálod,
hirdetem a Feltámadásod,
én a bűnös, kit véred megváltott,
nem hallgatok már el soha!
                 (Páskulyné Kovács E)

BÉKESSÉG NÉKTEK!   
 
Békesség néktek! Visszajöttem,
három nagy éj maradt mögöttem,
három sötét nagy éjszaka.
A békétlenség szülte őket,
a halált és a szegverőket, –
s a Golgotának hét szava 
vád a békétlen élet ellen.

Békesség néktek! Ez a Szellem,
a Lélek, a Test szava most.
Parancs. A Feltámadott adja,
mert azt szeretné, azt akarja:
húsvéti hitben járjatok!
Miért, hogy össze sose fértek,
hogy könyörögtök, egyre kértek,
de tenni érte ki akar?

Engedni magunk önzéséből
nem csak beszélni a békéről
de tenni érte: diadal!
Tanítványaim vagytok nékem,
miért élnétek hát sötétben? –
húsvéti szép nap fénye ég!
Induljatok ezzel a fénnyel,
ezzel az élő békességgel,
legyen mindenütt békesség!
Kárász Izabella
 

PÉTER APOSTOL HÚSVÉTJA   
 
Jártam Veled Galileában,
Láttam a sok-sok, nagy csodát.
S követtelek, bár süllyedezve,
Örvénylő hullámokon át.
 
S mikor szóltál: "Szeretsz-e engem:"
Könnyektől vérzett a szemem,
Úgy fogadkoztam, hogy szeretlek,
Én Uram és én Istenem!
 
Ott ujjongtam virágvasárnap
Királyi köntösöd megett,
Hallottam a "hozsanna"- zengést,
Hallottam a "feszítsd meg"-et.
 
Gyötrődtem a Gecsemánéban,
Virrasztva a bús holnapot -
S jaj, elszunnyadtam, mint a gyermek,
Amikor Júdás eladott.
 
Követtelek nagy eltökélve,
Hogy véremmel megváltalak,
S mielőtt a kakas szólt volna:
Háromszor megtagadtalak.
 
Kísértelek a  Golgotára,
S mikor nagy lelked elhagyott,
Azt hittem az Isten Fiáról:
Csak ember ő is, csak halott.
 
S ma húsvét hajnalán a lelkem
Örök bizonyság forrja át:
Látom a sírt csodás-üresnek,
És hallom az Élet szavát.
 
És nincs már kétség a szívemben,
Hogy Jézus él, hogy nem halott!
És hirdetem, amíg csak élek:
Feltámadott! Feltámadott!
   Baja Mihály
A FELTÁMADÁS REGGELÉN  
 
Sötét az éjjel, hűvös a hajnal,
A nap felkelte messze még!
Hallik, már rég megszólalt a kakas:
Jön a reggel, múlik az éj.
Néhány szent asszony szorongó szívvel,
Zöld-harmatos füvön lépdel.
Kezükben az illatos kenettel,
Szívükben remegve, félelemmel…

Pénteken látták Őt utoljára,
Árnyék borult szent arcára,
Begöngyölték fehér lepelbe,
Pihen a sziklasír ölébe’.
Ekkor bennük minden összeomlott:
Remény, hit boldog élete…
Mindennek vége, hitük elfogyott,
Eltemette a sír öle.
Hullnak a könnyek, fájnak a sebek,
Lelkük remeg… szívük temet.
Nagy kő a síron, gondjuk még nagyobb:
Ki veszi félre a követ vajon?

Odaérnek, szívük nagyot dobban,
Égi tűz villámlik a távolban.
Angyal ül a kövön s szól hozzájuk:
„Ne féljetek, szent asszonyok,
Akit megfeszítettek, nem halott,
Nincs a sírban: feltámadott!”
„Induljatok, örömmel fussatok,
Mondjátok el, mit láttatok.”

S viszik már a jó hír üzenetét:
Hogy feltámadott: „Jézus él!”
S ekkor valaki szembe jön velük.
Lágy, szelíd hangja érinti szívük.
Elé borulva néznek arcára,
Tündöklő égi csodára!
Kezén, lábán a szegek helye,
Visszatér lelkük ereje!
„Ne féljetek, vígan hirdessétek:
Halott voltam, de íme, élek!”
 

BÉKESSÉG NÉKTEK!    

Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt!
– hirdetik a sírnál járt asszonyok.
De a tanítványok hitetlenül
bezárkóznak.

Zárt ajtók mögött idézgetik
emlékeiket, csalódásaikat.

Vádolják Istent,
nem csalta-e meg
saját magát és barátait?
Nem tette-e őket nevetségessé
mindenki előtt?

Vádolják a népet:
hogyan ujjongott feléje,
elfogadta segítségét,
hallgatta igéit,
aztán halálra ítélte.

Vádolják önmagukat:
Nem hagyták-e el Őt
gyáván a bajban?!

Zárt ajtók mögött
szállnak perbe Istennel, a világgal, önmagukkal.

De Jézus behatol a zárt ajtón át
bezárt szívükbe.
S ahogyan egykor a hullámoknak
csendet parancsolt,
kinyújtja kezét a panaszok és önvád
vigasztalan háborgása fölé:
Békesség néktek!

Feltámadott,
a Te békeköszöntésed
több, mint köszöntés!
Győzelmed az és aratásod!
Azért lettél testté,
hogy békét szerezz.
Azért éltél, tanítottál,
szerettél és szenvedtél.
Azért szálltál le
a Halál mélységébe.
Megszerezted a békességet.
És most hozod a békességet.
Te vagy a békesség!
Megbékéltetted az embert
Istennel és önönmagával,
hogy mint megbékélt, legyen
embertársai testvére, barátja.

Feltámadott!
Rejts el békességedbe
minket, barátainkat, ellenségeinket –
embereket és állatokat –
korokat és tereket –
most és mindörökre!
Ernst Lange  - Túrmezei Erzsébet


 

MAGDOLNA KÖNNYEI

Halovány arcán könnyek árja
Patakzott végig két szeméből,
Amikor drágakenet ömlött
Az alabástrom szelencéből…
Amikor Jézus lábainál
Bűneit bánva haját tépte,
Akkor is könnyek közben szállott
Nyugalom s béke a lelkébe!

Sziklasír előtt nagy-nagy csendben
Fénysávos hajnalhasadáskor
– Mellette finom aromákkal –
Könnye hull most is mint a zápor…
Leroskad, mint a letört rózsa,
Ő most a sírnak néma őre,
Hullnak könnyei, mint gyöngyszemek
A sötét, hideg sziklakőre.

Üres a sír… Ó, hol a Mester?
Vigasztalan, kietlen látvány…
De nemsokára ujjong lelke
A föltámadott Krisztus láttán!
S aki bűneit elfedezte,
Aki a szívnek mélyét látja:
A szomorú, gyönge asszonynak
Kishitűségét megbocsátja…

Magdolna könnye Jézus lábán:
A bűnbánatnak bizonysága, –
Testvér, könnyek közt lehelj csókot
A golgotai keresztfára!
Magdolna könnye ott a sírnál:
A szeretetnek drága éke, –
Testvér, sirass meg minden percet,
Amit a Jézus nélkül élsz le!
  Somogyi Imre

               Húsvéti reggel

Húsvéti reggel
tavaszi kedvvel
zeng a berekben:
Feltámadott!
Egei kéklik,
szelei végig –
zúgják az erdőn:
Feltámadott!
Dongói dongják,
méhei zsongják,
kórusban mondják:
Feltámadott!
Lepkéi írják,
bimbói nyílják,
fűből virítják:
Feltámadott!
Égi madárkák
dalolva szántják
az új barázdát:
Feltámadott!
Tavasz van íme,
hatalmas ige
zuhog a szívre;
Feltámadott!
             Füle Lajos
                                       
                                           Húsvétra

Cseresznyefa előtt
megállok csendesen,
és a bomladozó
rügyek titkát lesem.
Húsvétra kivirágzik.

A lila orgona
nő lankadatlanul.
Bársonybimbóira
a fény kacagva hull.
Húsvétra kivirágzik.

Szívemben a dalok
bokrán is bomlanak
a barna kis rügyek.
Mosolyog rá a nap.
Húsvétra kivirágzik.

Ezer ének fakad
rajta, ezer virág.
Őt fogja áldani
mind, az Isten Fiát!
Húsvétra kivirágzik…
Őt és a diadalt
sötét, hideg síron.
Krisztust, az életet!
Ének, fehér szirom…
Húsvétra kivirágzik!
Túrmezei Erzsébet (Vetés és aratás 11 évf. 12 sz.) 

