
Fiad egyik példabeszédében azt mondja a hűséges szolgáról, hogy kettős fel
adatot .lát el: gondoskodik a háznépéről, és virrasztva várja urát. Hálásan
köszönjük, Urunk, hogy László testvérünknek, akit a keresztségben fiaddá fogad
tal, megadtad a hűséges szolgálat kegyelmét: az emberi értékek és a magyarság
őrzésére tette rá az életét. Qnirónikusan vallotta magáról: "pisze, nyápic, de
sztoikus helytartó voltam magányes fellegvárom mélyén - aki megőrizte a népet,
s visszavárta az urat."

Életének utolsó szakaszában az egész Európában otthonos, mégis hazavágyó
vándor egyre jobban megfáradt. Addig "rejtett töviskoronát" viselt, - ettől kezd
ve a szenvedés nem újabb szerep, hanem egész lényét próbára tévő és átformáló
feladat lett. Fiad utasítása szerint fölvette keresztjét, hogy ebben is kövesse őt.

Fájdalom és halál ettől kezdve kísérőjéül szegődtek.Amint egyik versében kérte:
"Harmadévre föltámadtam. Halál, add vissza keresztfámat,"

László testvérünk "a vándor testből kilehelte mindenünnen hazataláló lelkét".
"Annyi szenvedést és annyi időt adtál élni neki ezen a Világon, amennyire szük
sége volt ahhoz, hogy elmondja azt, amiért megszületett." Tudta jól, hogy Ir

mennyei otthon föltétlen szeretettel várja - nem kell gyűjtött vagyonra, szerzett
kincsekre hivatkoznia akkor, amikor bebocsátást kér. "Isten szemében nincse
nek hősök, csak megmenthető vagy elvesző lelkek," .; vallotta.

Atyánk, Te a szeretet Istene vagy. Fogadd magadhoz testvérünket, a Te szolgá
dat és fiadat. "Hét határból, hét országból, hét tengerről, vedd Uram őt kegyel
medbe."
Hűséges szolgád volt a kevésben, bízd rá a sokat, a mindent, és hívd be a

magad örömébe. Amen.

PARANCS JÁNOS

Amíg az egyensúly lehetséges
Határ Győzőnek

egyedül a sivatagban
mégis együtt veletek
kuszán összegubancolódva
a langyos közelségtöl riadozva
folyvást közeledve távolodva

, saját utamat járva
a jeges közönytöl űzötten
örzörn a megértés parazsát
amíg az egyensúly lehetséges
a kietlen üzleti kapcsolatokból
dideregve kihátrálni adj eröt
bátoritsd szívemet remény
hitesd el velem: van még esély
átvészelni e zord idöszakot
s a lelketlen barbársáqot
átjárja ismét az eleven tűz

szétroncsolódnak a bűn fészkei
hitesd el velem: a falánk lángokat
a testünkkel is táplálni kell
s nincs ennél fontosabb
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