
Az Útmutató 2009. áprilisi igéje: 
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az útból, odaszegezve a keresztfára.“ (Kol 2,14) az útból, 
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„Noli me tangere!”
 

Mária hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de 
nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: 
„Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” İ azt gondolta, 
hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: „Uram, ha te 
vitted el ıt, mondd meg nekem, hova tetted, és én 
elhozom.” Jézus nevén szólította: „Mária!” Az 
megfordult, és így szólt hozzá héberül: „Rabbuni!” - 
ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: „Ne 
érints engem, mert még nem 
mentem fel az Atyához, hanem 
menj az én testvéreimhez, és 
mondd meg nekik: Felmegyek az 
én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, 
az én Istenemhez, és a ti 
Istenetekhez.” Elment a magdalai 
Mária, és hírül adta a 
tanítványoknak: „Láttam az 
Urat!”, és hogy ezeket mondta 
neki. (Jn 20,14-18) 

A Keresı idıt és fáradtságot 
nem kímél. A rátalálás vágya 
hajtja mindig új utak, új 
lehetıségek, új emberek, új 
eszmék, új találkozások felé. 
Keresi az igazit, a tökéletest, a 
csalódásoktól menteset, a mindent 
megoldót, a megnyugvást és 
biztonságot adót, a hiányt 
betöltıt. Az Urat keresi és mindig csak a kertésszel 
találkozik. İt ismeri fel, rajta kéri számon a hiányzót. 
Pontos elképzelései vannak arról, kit és mit keres, és 
mindent hajlandó megtenni azért, hogy megtalálja 
ezeket. A múltból a jövıre koncentrál, a jelenlét nem 
az erıssége. Még a kertész lényegre törı kérdései - 
„Miért sírsz? Kit keresel?” – sem láttatják meg vele 
önnön gondolatainak, elképzeléseinek és érzéseinek 
rabságát.  

A Megszólító nevemen szólít. Ott és úgy szólít 
meg, ahogy az teljes valómban elér. Ismer ı, így látja 
jól gyengeségeim, erıtlenségeim, kereséseim, vágyaim, 
hiányaim. Lényem mélyét és egészét ismeri, elıtte 
nincs mit és nem is lehet mit takargatnom. İ nem 
megtéveszthetı, nem megvesztegethetı, nem 
megfélemlíthetı. Tudja, mi lakik belül, és mi az, amit 

kifelé mutatok. Még azon indulataim és érzéseim is 
elıtte vannak, amelyek magam számára sem 
érzékelhetıek. 

A Felismerés alázatra hív. Nem megalázkodásra, 
hanem annak beismerésére, hogy Isten sokkal 
hatalmasabb, nagyobb és dicsıségesebb, mint ahogy az 
általam felfogható. A halálon gyız az élet, Istennek 
teljesen más útja és terve van az élettel, mint az 

számunkra megtapasztalható. A 
felismerés alázata nyitottságot 
jelent. Készséget arra, hogy ne a 
magam életét éljem, hanem 
engedjem azt, hogy életemmel 
beolvadjak Isten tervébe és 
akaratába. Hogy elfogadjam, 
felvállaljam és megéljem a nekem 
felajánlott életet.   

A Találkozás nem olyan, mint 
amilyennek mi elképzeljük. A 
Mester nem szorítható általunk 
behatárolt keretek közé, nem 
meghatározható, nem megérinthetı, 
nem birtokolható. Nem önös 
vágyaink és hiányaink kipótlására 
szolgál, de nincs jelen ott sem, ahol 
nevére hivatkozva nem az ı útjait 
járják. A találkozás nem 
állandóság, hanem megérkezés és 

kezdet, megpihenés és erıgyőjtés, terhektıl való 
megkönnyebbülés, felismerés. Intenzív pillanatai ezek 
az életnek, amikor tettek, gondolatok és érzések nem 
homályosítják el a lét lényegét, mélységét, a 
Feltámadottal való egységét.   

Az Élmény valóságos és a miénk. A „Láttam az 
Urat!” megtapasztalása oldja belsı görcseink, 
megnyitja életünk Krisztus követésére. A Feltámadottal 
való találkozásnak ereje és hatása van. A 
megtapasztalás öröme és bizonyossága az örömhír 
megélésére és továbbadására buzdít. Gyümölcstermı 
életre, amelynek terhei és könnyei, örömei és 
szépségei, áldozatai és eredményei, vágyai és 
beteljesülései Krisztussal együtt el vannak rejtve és 
életre vannak hívva az Istenben.  

Solymár Mónika 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna 
2009. április 05. 11.00 óra Istentisztelet 
2009. május 03.  11.00 óra Istentisztelet 
2009. június 07. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2009. április 05. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2009. június 07. 16.00 óra Istentisztelet 

Kirándulás Nasswaldba 
2009. április 26-án (vasárnap) kirándulást szervezünk Nasswaldba (Alsó-Ausztria). A csodás természeti 

környezetben fekvı kis alpesi település az ausztriai protestantizmus egyik jellegzetes helyszíne. Itt a hegyek között, 
távol a nagy és jelentıs településektıl nyíltan gyakorolhatták evangélikus vallásukat azok a hegyi fakitermelık, akik itt 
éltek.  

A kiránduláson megtekintjük az evangélikus templomot – itt áhítatot is tartunk -, a fakitermelık életét bemutató 
kiállítást, ebédidıben megkóstoljuk a Raxkönig nevezető fogadó kínálatát, majd végigmegyünk a „Kaiserweg” nevezető 
csodás hegyi úton. A terep nem nehéz, könnyő séta, gyönyörő hegyi kilátással. Akik kicsit bátrabbak és gyorsabbak, 
azoknak rendelkezésükre áll a Kaisersteiggel párhuzamosan haladó, ám korántsem ugyanolyan „császári kényelemmel” 
rendelkezı hegyi út is.  

Indulás Bécsbıl 2009. április 26-án (vasárnap) 8.30 órakor, érkezés vissza kb. 18.00 órakor. Mint ahogy İriszigetre 
is mentünk, autókkal és kisbuszokkal utazunk. Jelentkezni lehet a gyülekezet telefonszámán ill. e-mail címén.  Grazból 
indulás 8.00 órakor. Szeretettel várjuk azokat is, akik nem Bécsbıl vagy Grazból utaznak, számukra azonban nem 
tudunk szervezett odautazási lehetıséget biztosítani. Találkozó Nasswaldban a fogadó elıtt 10.00 órakor.   

A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhetı): � +43/650 58 777 12 
A lelkészi hivatal e-mail címe: � evang-ungarisch@chello.at 
 

id. Kapitány Alfrédra emlékezünk 
Gyülekezetünk egykori presbiterétıl búcsúztunk el 2009. március 24-én 

a Bécs-Grinzingi temetıben.  
Kapitány Alfréd 1919-ben született Hegyeshalmon. Pannonhalmán 

érettségizett, majd a Magyar Államvasutaknál kezdett el dolgozni. Nem 
kívánt belépni a pártba, amit a munkahelyén nem néztek jó szemmel. 
Politikailag üldözték, hónapokon keresztül börtönben volt, így egy új jövı 
reményében 1956. november 4-én feleségével és fiával Ausztriába 
menekült. 

Szegényen kellett a semmirıl újraindulni az új hazában, de kitartása, 
szorgalma, megbízhatósága és német nyelvtudása mindebben segítségére 
voltak. A kezdeti fél évet leszámítva nyugdíjáig ugyanannál a 
szállítmányozási cégnél dolgozott. Megbecsült és szeretett tagja volt 
családjának, munkatársi közösségének és a gondozóintézetnek is, ahol élete 
utolsó öt évében ápolták. A szőkebb és tágabb családja egyaránt 
számíthatott gondoskodó szeretetére. Evangélikus vallásához hőségesen 
ragaszkodott, gyülekezetünkben hosszú idın keresztül presbiteri tisztséget 
töltött be.   

 

 

1944-ben vette feleségül Németh Arankát, egy fiúk született, Alfréd. Szeretett feleségét 2004-ben, két héttel a várt 
és elıkészített 60. házassági évfordulójuk elıtt veszítette el. Ez nagyon megviselte, agyvérzést kapott és fokozatosan 
elgyengült. 2009. március 13-án, 90 éves korában csendben eltávozott az élık sorából. 

Temetésén a nagyszámú búcsúzó rokonok és ismerısök vigasztalására hangzott Isten igéje: Ezt mondja az Úr: „Íme, 
én egy angyalt küldök elıtted, hogy megırizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem.” (2Móz 23,20) A 
feltámadás reménységével búcsúzunk.   
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A Biblia a képzımővészetben III.  
 

A húsvéti események központjában Krisztus keresztre 
feszítése mellett leginkább a halálát és eltemetését követı 
feltámadása áll. Az evangéliumokban leírt, Golgotán 
történt események részletes beszámolója bıséges képi 
anyagot szállított a képzımővészek számára. Sok neves 
festı gazdagon és drámaian ábrázolta “Krisztus a 
keresztfán” témájú képeit, amelyek egyes részletei az 
evangéliumi szövegekben szó szerint meg is találhatóak. 

Ezzel szemben János evangéliumában (Jn 20,1-2) 
leírt üres sír látványa, az elbizonytalanodott asszony 
riadalma nem mondható olyan kép- és eseménygazdag 
helyzetnek, amit a feltámadás jelentıségének megfelelıen 
lehetett volna megfesteni. Mit tehettek hát a festık, hogy 
Krisztus személyét “visszahozzák” az esemény 
helyszínére (azaz a képbe), anélkül, hogy a halálból való 
feltámadás tényét, tehát Krisztus eltávozását (a képbıl) 
szem elıl veszítenék a nézık? E paradoxont feloldó 
megoldás nyilvánvalóan a kortól és a mővész egyéni 
fantáziájától, képességétıl függött. 

 

Kezdjünk egy 1020-ban készült kódex - Salzburger 
Perikopenbuch - miniatúrájával, amely nagy 
leleményességgel oldja meg a fent leírt ellentmondásos 
feladatot, miközben szorosan ragaszkodik a bibliai 
szöveghez (Mk 16,1-6). 

Egy képzeletbeli, építészeti elemekkel körülhatárolt, 
kétemeletes térben helyez el három jelenetet: legalul az 
asszonyok (a két Mária) érkeznek balzsamos tégelyekkel 
és füstölıvel a sírbolthoz, ahol a nyílt és üres koporsó 
mélyén már csak a halotti lepleket láthatják, valamint a 
félretolt sírkövön ülı angyalt, aki így szól hozzájuk: “Ne 
féljetek! A Názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? 
Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahová ıt tették.” 

A kép felsı részén látható hármas boltozat alatt a már 
feltámadt Krisztust látjuk, amint Tamás apostolnak 

kínálja oldalán lévı sebét megtapintásra. Mellettük Mária 
Magdolna tárja ki karjait csodálkozása jeléül. A kép két 
nagy jelenetét egy kis városkép választja el, amin két alvó 
ır látható, akik a város falain belül lévı sírkamra 
timpanonja mellett kornyadoznak. 

A kódexfestı ezzel a frappáns ötlettel három valós 
idıpontot és helyszínt hoz össze egy kétdimenzionális 
térben, aminek arany háttere a jelenségek transzcendens 
mivoltát is jelképezi. A nézı egyszerre láthatja az elızı 
éjszaka alvó katonáit, az üresen maradt koporsót és a – 
két tanú jelenlétével hitelesített – bizonyítékot Krisztus 
fizikai feltámadásáról. 

Háromszáz évvel késıbb már természetközelibb 
módon próbálta Giotto di Bodone az eseményt ábrázolni. 
A nagyszerő, kora reneszánsz festı valószínőleg János 
evangéliumának leírását vehette alapul (Jn 20,11-18), 
amikor a páduai Scrovegni kápolnát festette ki freskókkal, 
köztük Krisztus életével és a feltámadás jelenetével 
(1304-06). 

A nyílt koporsó oldalfalán két angyal üldögél. 
Lábaiknál a földön alvó ırök és a siránkozó, lefátyolozott 
Mária Magdolna látható, aki a neki megjelenı Krisztus 
után nyúl. Krisztus jobb kinyújtott karjával visszautasítja: 
“Ne tartóztass engem, mert még nem mentem fel az 
Atyához.” A kép címe ezért: Noli me tangere.  

Krisztus arany szegélyes fehér ruhában látható és egy 
piros keresztes fehér lobogót tart bal kezében, ahogy 
távozni készül a jelenetbıl és a képbıl. Ez egy gyızelmi 
lobogó, amely már a római csapatoknál Labarum néven 
volt ismeretes, és a feltámadott Krisztus attribútumává 
(jelképévé) vált a keresztény festészetben. A halál és a 
sötétség hatalmai felett való gyızelmet képviseli. Eredetét 
Nagy Konstantin római császár álmában megjelent piros 
keresztes lobogójára vezetik vissza, aki 312-ben a Róma 
elıtti Milvio folyó melletti csata elıtt álmodta, hogy “in 
hoc signo vinces” (E jel alatt gyızni fogsz!). Tudjuk, 
hogy Konstantin gyızött és bevezette a kereszténységet 
mint államvallást. 
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Az ısi kopt (etiópiai keresztény) ábrázolásoktól 
kezdve a barokk korig és azon túl is fennmaradt a 
feltámadott Krisztusnak ez a prototípusa, ahol a zászló 
jelzi Jézus megjelenésének másságát, lényegének 
megváltozását.  

  
 

Számomra az összes híres festmény között Mathis 
Nithard, Gothart, alias Grünewald (1470/80-1528) 
Colmárban található Isenheimi szárnyasoltár egyik 
szárnyán lévı “Feltámadás” képe a legkiemelkedıbb. 
Senki - sem elıtte, sem utána - nem tudta ezt a 
kereszténység számára fundamentálisan fontos 
eseményt ilyen drámai vízió-szerően és a nézıt 
lenyőgözıen megeleveníteni, mint ı.  

Láthatóan Grünewald a feltámadás momentumát 
egy valós természeti eseményhez hasonlóan akarta 
ábrázolni, olyannak, amit mi magyarosan “égszakadás, 
földindulás”–nak szoktunk nevezni. Igaz is, hiszen 
Máté nagy földrengésrıl és villámlásról beszél (Mt 
28,2) és a képen ennek minden dinamikája és lesújtó 
ereje látható. Ezért a Krisztust ábrázoló központi alakot 
körülvevı színtér leírásával szeretném kezdeni a 
festmény elemzését: 

A kép kompozíciója két, azaz egy alsó és egy felsı 
félre osztható. A közép-háttérben a sziklasír elıl 
elgördülı hatalmas kı, vagy inkább sziklatömb látható, 
amint éppen egy (két?) embert temet maga alá. A jobb 
középtérben egy másik hasra esı katonából csak a 
vértezete látszik, valamint hogy kardjára támaszkodva 
nagyon igyekszik az esés erejét letompítani. Csupán 
jobb térdével ér a földhöz, miközben egész teste a föld 
felett lebegve zuhanni látszik. Az alsó elıtérben 
további két vasinges, páncélos katona vesztette el 
egyensúlyát, és félrecsúszott sisakkal esik hanyatt vagy 
elıre a nyílt kıkoporsó elıtt. Szinte komikus ez a 
méltatlan helyzet a látszólag lovagoknak öltözött 
katonák számára, de Grünewald ezzel érzékelteti, hogy 
mekkora elemi erıkkel állnak szemben az egymásra 
zuhanó emberek.  

Minden mozog, zuhan, gurul feltartóztathatatlanul. 
Az esemény epicentrumában, azaz a kép középsı és 
felsı felében a robbanásszerően felemelkedı Krisztus 
alakját látjuk egy hatalmas fényaura közepében. A 
koporsóból fellövellı alak magával húzza halotti leplét 
és az szálltában egy gyızedelmi zászló lobogásával 

vetekszik. A fehér lepel színe lépcsızetesen 
megváltozik, ahogy Krisztus testét öleli körül. Az 
anyag öblös drapériája a fehér, kék, lila, bíbor, 
vörösbıl a narancssárgán át a vakítóan sárga fény felé 
módosul, amely Krisztus testébıl sugárzik. Arca, feje 
kontúrja belevész a fényárba. A színek a fénytörés 
szabályainak megfelelıen sorakoznak, míg a 
Krisztusiból áradó vakító fényforrás elnyeli 
mindegyiket. Krisztus sugárzó arca, igézı tekintete és 
diadalmasan felemelt (stigmás) kezei jelzik a földi és 
égi erık crescendoját. Az irizáló fénygömb mögött 
csak a sötét csillagos égbolt, a végtelen univerzum 
látható.    

Grünewald képzelıereje és feltámadás-ábrázolása 
semmivel nem marad el egy sci-fi filmben 
megjelenített szupernóva robbanás, ill. az univerzum 
galaxisairól készült valós fénykép (lásd a Hubble 
teleszkóp felvételeit) mellet - holott 500 évvel ezelıtt 
készült! 

A zseniális és megihletett festı egyéni 
ikonográfiája, különösképpen Krisztus-alakja alatt és 
mögött zajló kaotikus események ábrázolása ismeretlen 
a többi kortárs mővész elıtt. Alvó, szendergı, földön 
fekvı, guggoló, hadonászó, menekülı katonát ugyan 
ábrázoltak mások is, de a természet erejének teljesen 
kiszolgáltatott, zuhanó, az elemi erıktıl letepert emberi 
alakokat nem látni máshol. Krisztus földöntúli 
diadalmát ilyen galaktikus erıvel és fénnyel senki más 
nem tudta sem elképzelni, még kevésbé ábrázolni, mint 
Mathis Nithard mester. 

Páll Csilla mővészettörténész, Baden  
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A hegyek mögött emberek élnek 
 

Szeretem ezt a vidéket. A Rax és Schneeberg között 
húzódó Höllental völgyét, amelyre meredeken ráborul a 
két kétezres hegy. A Rax-fennsíkját, ahol 1600 méteres 
magasságban a hegyi kunyhók között kényelmes 
gyalogutakon sétálhatunk, miközben a szomszédos 
Schneeberg csúcsaiban gyönyörködhetünk. A forrásvidék 
megannyi kisebb-nagyobb erecskéje összetéveszthetetlen 
hanggal csordogál, hogy belılük gyors sodrású patak 
formálódjon, a Schwarza. Innen, Kaiserbrunnból indul az 
a bécsi vízvezeték, amelyet Ferenc József építtetett, hogy 
az Alpok friss forrásvize Bécsben is iható legyen.  

Csodálatos, mesebeli, titkokat rejtı táj ez, megannyi 
meglepetéssel. Nyáron a gyalogtúrák megszámlálhatatlan 
kunyhót, kilátót, csodálatos panorámát, völgyekben 
meghúzódó kis településeket, megmászható 1200-1600 
m-es kisebb hegycsúcsokat, soha ki nem számítható 
idıjárást, ugyanakkor éles-tiszta levegıt, alpesi illatokat 
hoznak elénk. Télen mindig az a kérdés, hol kell felrakni 
a hóláncot, járhatóak-e az utak, melyik van lavinaveszély 
miatt lezárva. A sífutás és sígyaloglás kitőnı terepei 
találhatóak itt. Élı betlehemest is ezen a környéken láttam 
elıször, és ezideig csupán itt, Rohr im Gebirge-ben, ahol 
a kicsiny település lakói felváltva hozták állataikat, 
öltöztek be pásztornak, háromkirályoknak vagy épp 
Máriának. Csupán a kis Jézus volt mindig tízéves formájú 
kisgyermek – hisz a kisebbek megfáznának a hideg istálló 
felállított jászolában.   

E környéken, a Rax mögött közvetlenül, a 
Schneealpe-Schneeberg-Rax által határoltan található 
Nasswald. Valóban a hegyek háta mögötti kis zsákfalu, 
melynek területe akkora mint Bécsé, lakossága pedig 
kevesebb mint 200 fı. Rabul ejtı kis település ez, amely 
számomra a természet fenségességét, harmóniáját és 
békességét, a becsületes és verejtékes munka 
eredményességének lehetıségét, a hitvalláshoz való 
hőséget és a kis emberi közösségek erejét hirdeti. 

A Salzkammerguti Gosauból, a szegénység elıl 
menekülve érkezett a két testvér, Johann és Georg 
Hubmer az 1770-es években az Ötsch és a Rax területére, 
hogy fakitermelıként (Holzknechte) dolgozzanak. 
Különösen nehéz volt a fakitermelés és szállítás a Rax 
Nasswaldnak nevezett területén, amelyet összefüggı, sőrő 
erdıség borított, veszélyesen meredek hegyfalakkal, 
gyors sodrású, bıséges folyamú hegyi patakokkal. Utak 
természetesen nem voltak, a faszállítás innen 
megoldhatatlannak tőnt, épp ezért nem is használták ezt a 
területet. Ugyanakkor a fa volt akkoriban a tüzelıanyag, 
amelyet az ipar és a háztartások egyaránt használtak, és az 
Alsó-Ausztriai erdıkbıl egészen Bécsig szállítottak.  

 A két testvér, Johann és Georg Humber 1782-ben 
felvállalták, hogy Nasswald területén állítják fel 
kunyhóikat és megkezdik innen a faszállítást. Télen szinte 
lehetetlen és rendkívül veszélyes volt a munka, nyáron a 

gyakori árvizek okoztak nehézségeket. A kitermelés 
folyamán az erdei patakokat használták a fák úsztatására, 
egy-egy árvíz azonban elmosta az egész berendezést. 
Georg Hubmer, a „Raxkönig”, a kolónia vezetıje, k.k. 
sodrásmester (Schwemmeister) faszállító liftet, késıbb 
pedig – matematikai ismeretek nélkül, még az írást sem 
ismerve – hegyen átvezetı alagutat (1827) tervezett és 
építtetett. 

Gosauban evangélikusok éltek, a két Hubmer testvér 
által vezetett kolónia evangélikusokból állott. İk elıször 
Alsó-Ausztria egyetlen evangélikus gyülekezetébe, a 
türelmi rendeletet (1781) követıen alapított Mitterbachiba 
jártak. Az oda 11 órás gyalogút azonban sok fáradtsággal 
járt, így Georg Hubmer egy épületet építtetett, hogy 
imaháza és iskolája legyen a kolóniának. Az 1826-ban 
elkészült imaház a türelmi rendeletnek megfelelıen 
természetesen még torony nélkül épült - de lekerekített 
ablakokkal! –, 1910-ben kapott tornyot a templom. Ezek  
miatt az ablakok miatt többször is császári hivatalnokok  
és csıre töltött fegyverek elıtt kellett felelniük a közösség 
tagjainak. Szállóigévé vált az úsztatómester 
határozottságról és kiállásról valló egyszerő hitvallása: 
„Die Fenster bleiben rund!” 1833-ban evangélikus 
temetıt is létrehozott Hubmer, aki még ugyanebben az 
évben ide is lett eltemetve. A letelepült kolónia tovább 
ápolta és élte az ısök hitét és örökségét. 

Szeretem Nasswaldot. A csodás természeti táj, a 
hegyekkel határolt szők völgy, a hangulatos fogadó, az 
ısök hitvallásáról ma is valló templom, a fakitermelık 
életét bemutató kunyhó, az itt élı kis közösség megérinti 
az ide érkezıt. Elgondolkodtatja életrıl, hitvallásról, 
munkáról, közösségi összetartásról. Istenrıl tanúskodik.   

Dr. Solymár Mónika 
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Juhász Gyula: Húsvétra 
 

Köszönt e vers, te váltig visszatérı  
Föltámadás a földi tájakon, 
Mezık smaragdja, nap tüzében égı, 
Te zsendülı és zendülı pagony! 
Köszönt e vers, élet, örökkön élı, 
Fogadd könnyektıl harmatos dalom: 
Szívemnek már a gyász is röpke álom, 
S az élet: gyızelem az elmúláson.  
 
Húsvét, örök legenda, drága zálog, 
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 
Öröm: neked ma ablakom kitárom, 
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 
Virágot áraszt a vérverte árok, 
Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! 
 
Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott sok tőnt nemzedék, 
Én dalt jövendı húsvétjára zsongok, 
És neki szánok lombot és zenét. 
E zene túlzeng majd minden harangot, 
S betölt e Húsvét majd minden reményt. 
Addig zöld ágban és piros virágban 
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!  

 

 „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is 
megvolt:  
mert ı Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlı Istennel, hanem megüresítette önmagát, 
szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és 
magatartásában is embernek bizonyult; 
megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, 
mégpedig a kereszthalálig. 
Ezért fel is magasztalta ıt Isten mindenek fölé, és azt a nevet 
adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy 
Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké 
és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus 
Úr az Atya Isten dicsıségére.” (Krisztus-himnusz Fil 2,5-11) 
 


