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 Hit és üzenet. 
 

Baricz Lajos 
 

Jézus szavai a kereszten: „Éli, Éli...” 
(Mt. 27, 46.) 

 

Én szeretetből jöttem le a földre, 
Atyám akaratát mindig megtegyem, 
és a világ bűnét magamra vegyem, 
hogy legyen ismét a kegyelem földje. 
 

Bármit cselekedtem, velem volt Atyám 
és megáldotta minden egyes tettem, 
amint keresztem vállamra vettem, 
még azt is éreztem, velem van a fán. 
 

Borzasztó átélni, egyedül vagyok, 
mély sötét van bennem, Isten elhagyott, 
sosem gondoltam, ily nagyon tud fájni. 
 

Ó, „Éli, Éli, lamma szabaktáni?” 
Atyám, Istenem, mért hagytál el engem? 
Nehéz magamban dicsőséged zengnem. 

 

„Bocsáss meg nekik!” 
(Lk. 23,34) 

 

Tegnap Fiában szólott hozzánk 
(ó, ha e Szóért áldozatot hoznánk!), 
ma már szavára az ember válaszol, 
az emberi szó az egekig hatol: 
 

a főtanács előtt István így beszél: 
„Jézus, a Megváltóm, mindörökre él, 
akit az égben Atyja jobbján látok; 
kis idő múlva én is oda szállok...” 
 

Dühöng a tömeg és megkötözi őt, 
az élő Krisztusról tanúságtevőt, 
s a várfalon kívül meg is kövezi. 
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István mindenben a Mestert követi: 
„Nem tudják, mit tesznek, bocsáss meg nekik, 
a szeretet-törvényt akik megszegik.” 

 

„Velem leszel...” 
(Lk. 23,43) 

 
Megtérő bűnösnek Atyám megbocsát, 
erről tanúskodom három éve már, 
mert ő mindent ismer, titkok mélyén lát, 
és minden bűnöst magához visszavár. 
 

Bármily nagy volt a bűn, kövesse bánat, 
mert Isten szívében nagy az irgalom, 
mely a megtérőre azonnal árad — 
még az angyalok is örülnek azon. 
 

Te  pedig, barátom, ki szenvedsz velem, 
szívedben-ajkadon bűnbánat terem, 
és elítéled sok gonosz tettedet, 
 

én, mint megváltód, mondom most neked: 
tengersok bűnöd megbocsátom nyomban, 
s „ma velem leszel a paradicsomban!” 

 

„Kezedbe ajánlom” 
(Lk. 23, 46) 

 

Az volt mindennap az én eledelem, 
hogy teljesítsem Atyám akaratát — 
megnyertem közben számtalan csatát, 
mert az én Atyám ott volt mindig velem. 
 

Hogyha szóltam, az ő nevében szóltam, 
és benne tettem minden egyes tettem, 
csakis általa s érte cselekedtem, 
bár ősidőktől örök fia voltam. 
 

Volt néhány esemény, amely fájt nekem 
— de a szenvedésből megváltás terem — 
s kértem Atyámat, múljon el ez óra, 
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de tudom, fordíthat ő mindent jóra, 
mert ő meghallgatott mindig engemet: 
„Kezedbe ajánlom, Atyám, lelkemet!” 

 

„Íme, a te fiad” 
(Jn. 19, 27) 

 

Kis idő után elhagy majd a lélek, 
égi Atyámhoz újra visszatérek, 
egy ideig testben nem leszek veled, 
fájni fog talán a szívbéli sebed. 
 

De majd nemsokára eljövök érted  
— tudom, most még nem, de akkor megérted —, 
hogy ott legyél velem, ahol én vagyok, 
ahol Atyánk arca, mint a nap ragyog. 
 

Addig itt van János, íme, a fiad, 
ő jól ismer téged, tudja, hogy ki vagy, 
neki légy helyettem szerető anyja, 
 

(mint nekem voltál — világító napja) 
és benne ott van születő egyházam, 
légy annak is anyja, az az én vágyam. 

 

„Íme, a te anyád!” 
(Jn. 19, 27) 

 

Kedves Barátom, te hűséges János, 
aki anyámmal keresztemnél állasz, 
amíg a többit elnyelte a város, 
kitüntetés neked, hogy te itt állhatsz, 
 

annál is inkább, mert Atyámhoz térek, 
az idők végéig bár itt maradok, 
azelőtt tőled szívességet kérek — 
jó anyámban neked, ím, anyát adok. 
 

Kérlek, állj mellette, bátorítsad őt, 
az istenszülőt, a tisztaságos nőt, 
mert a mai naptól ő lesz az anyád, 
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anyai áldását adja ő majd rád 
és mindazokra, kik bennem maradnak, 
mert így általad ők is anyát kapnak. 

 

„Szomjazom!” 
(Jn. 19, 28) 

 

A helytartóságtól nehéz volt az út, 
a kereszt alatt többször földre estem, 
de áldásos volt mindenik elestem, 
mert aki bennem hisz, mindenkinek jut. 
 

Majd felszegeztek a nagy keresztfára, 
hosszú órák óta tűz reám a nap, 
a számban a nyelvem ínyemhez tapad — 
a szeretetnek szenvedés az ára. 
 

Egy kortynyi friss vízre nagyon szomjazom, 
nem csüggedek el, ha nem kapok, azon, 
mert az emberekben nincsen szeretet, 
 

pedig minket Atyánk oly nagyon szeret, 
kegyelem forrását bőven nyítja meg: 
átszúrt szívem által árad ki e kegy. 

 

„Beteljesedett” 
(Jn. 19, 30) 

 
Az én földi pályám ezzel véget ér, 
én megtettem mindent, amit lehetett, 
egy időre elfogy az idő s a tér, 
de mindenek fölött győz a szeretet. 
 

Isten jóságát hirdettem a földön, 
s hogy Isten országa már elérkezett, 
a megváltott világ nem rideg börtön, 
bár az ember benne sokat vétkezett. 
 

Megdicsőült bennem az én Istenem, 
és ezt rövidesen magadja nekem, 
hisz együtt leszünk odafent az égben, 
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amiért eddig forró lázban égtem. 
„Consummatum est”, hát „Beteljesedett” — 
máris indulok, az Atyához megyek. 

 
Nagy Irén 

 

Keresztalja 
 

Szél himbál, hűvös hajnali szél, 
templomi zászlón font koszorút. 
Harangok érces zúgása alatt 
végéhez közel a zarándokút. 
 

Keresztalja jő, fáradt emberek, 
cipőiken már kérges a sár. 
Öltözetük is esőáztatott, 
hangjuk: fészkére vágyó madár. 

Mégis, mégis olyan a szemük, 
mint mikor felhőkön áttör a fény. 
Arcukon béke, derűs áhítat, 
tekintetükben tiszta remény. 
 

Mégis, mégis a jó pirkadat 
szelíd fényével nyomukba áll, 
s úgy von köréjük, féltőn, glóriát, 
mint mikor valaki kincset talál, 

 

vagy titkot sejt meg. Mindent áthatót, 
minek mélyét nem látja senki. 
Megérezhették a zarándokok, 
miként lehet azt megkeresni?  

 
Beke Sándor 

 

A pap bácsi 
 

Föléje hajolt. Meghallgatta. 
Hányadik gyónás volt ez, 
hányadik tapasztalata? 

 

Vasárnap délután 
 

A templom árnyékában 
az arany gömbtuja melletti 
megkopott padon 
lábait pihenteti az ige — 


