
AKIÉRETTON K VÉRREL VEREJTÉKEZETT

Az Olajfák hegyén. egy hideg köre ráborulva,
míg aludt a világ s a tanítványok is aludtak.
(csak a bún virrasztott éberen. a bún s az árulás).
egy hideg köre rászorítva homlokát
érettünk vérrel verejtékezett.

Ertem, érted. míndannyíunkért, elkövetett és eljövendó bűneinkért.

harcolva értem. érted. elkövetett és eljövendó bűneinkért.

emberségében embermódra szenvedőn és
istenségében mégörökült fájdalommal
verejtékezett vérrel;
verejtékezik vérrel
évszázadok s évezredek során át.
időtlen megváltása müveként
időtlen fájdalommal.

Az Isten. aki mindenütt jelen van.
míndenütt jelenvaló fájdalommal.

Benned is jelenvaló fájdalommal.
Vérrel verejtékezve benned.
Lelkedben bűneiddel küzdve érted, mint egykor ott az Olajfák hegyén.
Ha testi kézzel megfoghatnád lelkedet, vér volna. csupa vér,
az Isten vére festené vörösre ujjad.
az Istené. ki benned készül a halálra
és benned retteg a haláltól
és benned könyörög, hogy váltsd meg öt a szenvedéstöl.
Hogy múljék el a keserű pohár.
amellyel újton-újra meqitatnád,
újton-újra megölve
magadba az Istent.

2.

Míg hazafelé bandukolsz a dombon. ujjaid közt morzsolva olvasod
s tízszer egymás után magasztalod áldottnak öt. aki
érettünk vérrel verejtékezett:
nézd fönn az égen a holdat tágas udvarában:
ez látta öt azon az éjszakán vérrel verejtékezní értünk.
s ezt látta Ö. ha föltekintett két heves
rohama közt a kinnak;
ezt látta s lenn a lombokat s a Kidron habjait a holdsugárban.
meg egy~egy villanást odább. világos ablakot vagy örtüzet;
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de aztán sorra kialudtak mind a földi fények.
s Ö ott maradt a félelmes magányban.
négyszemközt a halállal,
négyszemközt a halállal és a félelemmel.

o mennyi szál köt össze. mennyi rejtelmes rokonság!
Hogy el tud keveredni sziv a szívvel, vér a vérrel
a változatlan hold alattl
Inie a te órád is eljött. míndannyíunk órája eljön egyszer:
sok apró szenvedés, gond. nyüg után
ez az egyetlen hozzánk méltó, bűneinknél

hatalmasabb isteni szenvedés,

Ime itt a te órád, az Isten szenvedése beborít.
Ime itt a te órád. együtt szenvedhetsz Isteneddel.

Szenvedheted az Isten szenvedését.
Váltságul. Vele. értünk,
akikért vérrel verejtékezett.
A világért, mely megváltását kéri tőled.

Míndazokért, akik a félelem
és halál árnyékában élnek.
Azokért. akik szeretnek, mert szeretnek.
Azokért. akik gyűlölnek, irgalomból.
és hálából, hogy szeretheted őket.

Heródesért. Annásért. Kaifásért.

Bs azokért a szegény poroszlókért.
kik nyomban elindulnak ellened
fáklyákkal, dárdákkal, kardokkal, kötelekkel.

Rónay György,

AKIT ÉRETTüNK MEGOSTOROZTAK

Úgy törtetek rám; mint egy gonosztevőre,

dárdákkal, kardokkal. kötelekkel.
Megkötöztétek kezemet. úgy rángattatok, mint egy állatot,
belöketek a hídról a patakba,
letaszítottatok a porba.
hogy csupa vér lettem és csupa sár és csupa szenny,
és mégsem hívtam az angyalok légi6it.
hogy beteljesedjék az Irás.
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Ó szegény, riadt emberi arcok a kapuboltok árnyán,
tele rémülettel és szánalommal, tele félénk iszonyodással,
ahogy rájuk vetődik a fáklya világa
s eltűnnek gyorsan egy~egy védekező kar,
kifordított tenyér möqött,
s a behúzott vállak fölött a leszegett koponyákon
pattog a szolgák csomózott ostora:
ó, ott kezdödött igazában az én ostoroztatásom,
akkor kezdtek rajtam csattanni mind a csapásók.
mikor ott fetrengtek a kapuk alatt, ott sírtak a fal tövében az úton,
akiket értem megostoroztak.

Fájhat-e ütés csak egynek is közűletek. hogy énnekem ne fájna?
S nem magatokat ütítek-e, amikor engem üttök,
kettőzve kínomat. a magaméhoz toldva a tiétek?
Hurcoltatok Annáshoz, Kaifáshoz, Heródestól Pilátusíq.:
bírótól bíróig cipeltetek , hogy négyszemközt egy percre se maradjunk;
hogy engem ne válasszatok. választottátok Barabást helyettem;
zajongtatok és üvöltöztetek. lármáztatok és ordítoztatok.
hogy ne halljátok a hangomat, mert akkor is bennetek könyörögtem,
hogy irgalmazzatok meg magatoknak.

Hát annyira fáj a szeretetem sziveteknek,
hogy ostort ragadtok kínotokban s elkezdtek ütlegelni engem?
Itt állok előttetek, Pilátus tornácán, évszázadok óta,
mít akartok tőlem, miíéle vallomást, mííéle tanúságot?
Mit mondhatnék még nektek, embereknek, amit el birnátok viselni,
szeretetem vallomása után?
Meg akartokalázni? C, mélyebbre nem alázhat senki engem,
mint amennyire magamat én aláztam,
mikor emberré lettem, én, az Isten,
hídnak vetettem magamat magam közé és tiközétek,
Isten és az ember közé,
hogy tapossatok rajtam nemzedékről nemzedékre,
s úttá simultam lábatok elé, hogy haladjatok rajtam
nemzedékről nemzedékre;
mikor ember lettem, hogy ostorral verjetek engem
mcstantól az idők végezetéig,
napról napra és nemzedékről nemzedékre, a bűnök szöges ostorával,
szaggatva csontomról a húst, véres csíkokat szántva hátamon.
s még véresebben hasogatva szivemet --

mig belefáradtok a hajszáha, belefáradtok az ostorozásba,
eldobjátok szerszámaítok, lefeküdtök a véres kőre aludni,
szegény bűnösök, belefáradva bűnötökbe.

s én végre lehajolhatok értetek, letörölhetem verejtékét arcotoknak.
karomba vehetlek
és elaitathatlak a szivemen.

Rónay György
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