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fogadalomtételt jelenti), mert a haldoklót kísérés 
felnyitotta a szemüket az igazi értékekre... 
Másnap könnyes szemmel köszöntünk el a nagyszámú 
baráti közösségtől, akiknek sokat köszönhetünk. Négy 
alkalommal jártunk már náluk, de mindig nehezen 
találjuk utána itthon a helyünket. 
Vágyakozunk egy hasonlóan elkötelezett jézusi 
szeretet-közösségbe, ahol lehet vállvetve, mindenünket 
megosztva bizalommal építkezve megvalósítani egy 
darabot az Isten Országából, hogy ne csak keressük, 
hanem megtaláljuk végre! 
 
 
HABOS LÁSZLÓ 

VERSEK 
 

 
elmúlt a húsvét 

 
elmúlt gyorsan és csendben 

a komor a komoly 
a rideg a hideg 

húsvét ma bennem 
 

s itt maradt némi kétely 
a haldokló barkaág 

a rideg gyertyacsonk 
és egy marék szeg 

 
*** 

 
Húsvét hajnalán 

 
A hajnali csendben 

meglátogatott az Isten. 
Átölelt 

a felkelő nap fényével. 
Szólt 

az írásnak igéjével. 
Felkent 

lelkének erejével, 
s én 

elmerültem a csendben, 
lelkemben 

meghallva a feltámadt szavát 
húsvét hajnalán. 

 
*** 

 
húsvét napján 

 
fehér galamb ült virágzó ágon 
s fekete szemének tükrében 
az eljövendő idő reszketett 

villant dörrent 
s hófehér tolla vért könnyezett 

csend borult a remegő barkaágra 
gyilkos osont 

a pap megtörte a kenyeret 
s felzúgtak nehéz harangok 
hirdetve hogy az emberfia 

ma megint feltámadott 
 
 

MERZA JÓZSEF 
ÜNNEPI ÉNEK HÚSVÉTRA 

 
Valóban méltó és igazságos, 
illő és üdvösségünkre váló, 

hogy Téged, Urunk, 
mindig dicsőítve magasztaljunk, 

de leginkább a mai napon, 
amikor húsvéti Bárányunk, Krisztus, 

végső diadalt aratott a bűn fölött. 
 

Ő ugyanis akkor, amikor eljött az óra, 
nem védte meg földi életét, 
hanem vállalta a halált is, 

hogy ezzel megpecsételje mindazt, 
amit közöttünk élve mondott és tett. 

 
Hogy pedig bizonyságot tegyen 

tanításának isteni eredetéről 
dicsőségesen feltámadt, 

hogy ezzel még fényesebben megvilágítsa 
az Élet kapuját, 

és megmutassa a homályban élő világnak 
az Atyához vezető utat. 

 
Mostantól kezdve mindazok, 

akik ezen az Úton járnak 
birtokolják az Életet 

és a halálnak nincs hatalma rajtuk. 
 

Ezért az angyalokkal és főangyalokkal, 
trónállókkal és uralmakkal 

és a mennyei seregek egész hadával 
a Te dicsőséged himnuszát zengjük, 

szüntelenül énekelve: 
 

Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene! 
telve ég és föld a Te dicsőségeddel. 

Hozsanna a magasságban. 
Áldott, aki az Úr nevében jő. 

Hozsanna a magasságban! 


