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Péter húsvétra vár

Mesterem, jöjj és jelenj meg a parton,
mondd meg, hova vessem a hálóm,
Várlak, várlak. Mesterem, várlak.
mondd, amit elvesztettem, hol találom.
Mikor jelensz meg énnekem?
Jöjj, kérdezd újra, hogy szeretlek-e!
Nem úgy, mint Magdaléna várt,
Háromszor kérded és háromszor
nem bolyongok temetőkerteken,
Átod, megáldja Ő vallom.
könnyes vetésed,
és nem keresem halott testedet.
Más a szavam és más az életem,
Mint élő, örök Mesteremet várlak,
más az élet és más az akarat.
mert húsvét van, öröm zeng a világon Tudsz mindent. Tudod: megtagadtalak,
... és rám esteledett.
mégis szeretlek.

Tanítvány voltam, s megtagadtalak.
Tanítvány voltam. Láttam a csodád,
és hallgattam életadó szavad.
Szerettelek.
Kész volt a szívem, kész volt, én
tudom,
mind a halálig elmenni veled.
Olyan erősnek éreztem magam.
S mindennek vége lett.
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Máté 28, 5-8.
„Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok
a helyet, ahol feküdt vala az Úr. És menjetek
gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak,
hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy
Galileába; ott meglátjátok őt, íme megmondottam
néktek. És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel
és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják
az ő tanítványainak.”

Az élet és az akarat között,
Uram, teremts igaz harmóniát!
Sebzett, beteg tanítványéletem
égi erőért Utánad kiált.
Legelesettebb és legárvább lettem.
Végső reményem, hogy irgalmas arcod
húsvéti fényben felragyog felettem!
Túrmezei Erzsébet

Menjünk halászni. Halász voltam én.
Legyek megint. Hiszen Simon
vagyok.
Csak csupa seb az életem.
Majd csak eltengetem.
A bánatom
majd csak elaltatom.
A Genezáret gúnnyal néz felém.
Halát nem adja hálóm terhinek.
Máté 28, 18.
Rossz apostolnak, rossz vagyok
halásznak,
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik
mondván: Nékem adatott minden hatalom
jaj, nem vagyok jó semminek.
mennyen és földön.”

Lukács 24, 1-11.
„A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített
fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. És a követ a sírról elhengerítve találták. És mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. És lőn, hogy
mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:
És mikor ők megrémülvén a földre hajták orcájukat, azok mondának nékik: Mit
keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá,
mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt, Mondván: Szükség az ember
Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon
feltámadni. Megemlékezének azért az ő szavairól. És visszatérvén a sírtól,
elmondák mindezeket a tizenegynek, és mind a többieknek. Valának pedig Mária
Magdaléna, és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ő velük,
akik ezeket mondák az apostoloknak. De az ő szavuk csak üres beszédnek
látszék azok előtt; és nem hivének nékik.”

