
IV. Most kérlek azért, kedves testvérek, titeket,
kik e szent fény csodálatosvilágánál körülöttem álltok:
a mindenható Istennek irgalmát velem együtt kérjétek,
hogy Ő, ki engem - bár nem vagyok rá érdemes 
levitáinak sorába kegyesen meghívott,
fényének ragyogásával töltsön el,
s e Gyertyának dicsérő.énekét vigye végbe ajkam által!

Emberfölötti a szerpap feladata. Az angyalok szavát fogja idézni, az Egyház
üzenetét közvetíteni, s hallgatő]a lesz neki az egybegyűlt pár száz ember éppúgy,
mint az emberiség milliárdjai. Ha ez-a szó nem hangzik el évről évre a százado
kon át a világ templom-ezreiben, akkor elhal az örömhír, s rettenetes ítélet vár
mindazokra, akik elmulasztották, hogy a. megfeszített és feltámadott Krisztust
hirdessék. Erzi a szerpap kicsinységét, gyarlóságát; érzi, hogy hangja erőtlen,

hogy figyelme lankadékony. Tudja, hogy esetleges hibáival akár nevetség tár
gyává is teheti az üzenetet, megcsukló hangja botrányt okozhat, nyelvtani hibái
az Ige értelmét rongálhatják - és élete hibái az Ige hitelességét vonják kérdésbe.
Megrettenve kéri hát testvéreinek jóindulatú segítségét. Tudatosítja önmagában
is, és azokban is, "akik e szent fény csodálatos világánál őt körülállják", hogy
benne, az érdemtelen emberben, a gyarló levitában az Egyház hangja fog meg
szólalni, sőt tulajdonképpen maga Isten viszi végbe általa a Gyertya dicséretét.
Magának közbenjárást kér, de figyelmeztet is, egy félmondatba elrejtve: ha hibá
zom, arra gondoljatok, hogy e Gyertya dicséretében ajkam által egy isteni üzenet
jut el hozzátok.

(A befejező részt következő számunkban közöljük.)

Húsvéti köszöntök és locsolóversek
Feltámadt a Jézus húsvét ünnepére,
dicsö koronája fénylik a fejébe.
Eljöttem e háznak megtisztelésére,
kigyelmeteknek ne essék terhére.

Költsék lányokat, kérem, szeretettel,
had öntsem meg fejét egy kis hideg vizzel.
Viruljon orcája minden szépségében,
áldja: meg az lsten friss, jó egészséggel!

(Veskóc, v. Ung megye, Szlovákia)

Gyászoló Golgota, sötét az ég alja,
az ártatlan Jézus megfeszitve rajta.
De hogy harmadnapra hasadt fel a hajnal,
örömet hozott a mennybéli angyal.

Még most is gyászol. a föld, sír a világ népe,
meqhatt a szeretet, testvér és a béke.
No, de csak bízunk Istenbe, Mennyei Atyánkba.
szebb húsvétot hozzon szeretett hazánkba!

(Szirénfalva, v. Ung megye, Szlovákia)
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Hasad a szép hajnal, mutatla sugarát,
szivvel és lélekkel dicsérjük az Atyát.
Az Atyaistennek imádandó Fiát,
Ki el hagyta érni húsvét másodnapját.

Lejön az Úr a mennyekből, megöntöz titeket,
s olyanok lesztek, mint a szép pálmafák,
úgy virágoztok, mint a szép rózsafák.
Szivem ből kívánom!

(Abara, v. Zemplén megye, Szlovákia)

Ezerkilencszáznyolcvannegyedik esztendeje,
még ma is látszik-a kereszt helye
a Golgota hegyén, hol megfeszittetett,
érettünk a Jézus kínokat szenvedett.

Kinokat szenvedett, halt meg lsten Fia,
angya:lok őrizték a kőkoporsóba.

De harmadnapra megnyilt a sír szája,
kilépett belőle az élet királya.

Ezzel mutatta meg, hogy lesz feltámadás,
a siron túl örök jutalmazás.
Szívemből kívánom,
a tojást elvárom!

(Kiskolcs, Szatmár megye, Románia)

Örömteli szivvel léptem be hozzátok,
meggyőzte az élet a halál fullánkot.
Mert lsten szent Fia, kit megfeszítettek,
nem maradt a sírban, azon hatalmat vett.

Legyen hát köztetek béke és szeretet,
töltsétek boldogan a húsvéti ünnepef
Szivem ből kivánom!

(Szirénfalva, v. Ung megye, Szlovákia)

(E húsvéti versek népköltészetünk vallásos rétegének kevéssé ismert alkotásai. Első

sorban - de nem kizárólag - református vidékeken: Ung, Bereg, Zemplén, Szatmár, Három
szék községeiben éltek és élnek. Eredetileg lelkészek, tanítók, diákok, versfaragó paraszt
emberek írták e szövegeket, amelyek a szóbeliségbe kerülvén a szájhagyomány útján
terjedtek, variálódtak, csiszolódtak vagy éppen romlottak. Frazeológiájuk a temetési, a
nagyböjti, a nagyheti és a húsvéti énekekból. dicséretekből, valamint prédikációkból szár
mazik. Barna Gábor gyűjtéséből.)
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