Mustármag megújulás-szolgálat

„A gyökér hordoz téged…” (Róm. 11, 18.)

HISZEK A ROMOKON
- rockoratóriumAz erdélyi egyházmegye kelet és nyugat határán
helyezkedik el, így a két egymást kizáró világ közötti választás
kényszerűsége sok gondot és szenvedést okozott a történelem
folyamán.
Szent István király és utódai nyugat melletti döntése nem
formális, politikai érdekszövetség, hanem a Krisztusi
értékrendhez való szívbéli elköteleződés. Ezt igazolja az Árpádházi szentek nagy létszáma és a későbbi véráldozatokba kerülő
hűség ehhez a döntéshez.
A latin kereszténység felvételével a magyar nép saját
fajrokonságát szorította háttérbe. Orbán Balázs szavaival: „Ázsia
szülöttei Ázsia vészes viharai ellen fedezték Európát”. Csak a
tatár erők fővezére több mint harmincszor küld követet, levelet a
magyar királynak, aki a kereszténység által testvéresült népek
védelmében, nem engedte országán átvonulni a mongol hadakat
és nem is csatlakozott a pogányokhoz (pedig abban a helyzetben
az sem lett volna szégyen, ha behódol és együtt rohannak rá a
nyugatra).
Kelettől elfordultunk, nyugat sem érzett magáénak,
hiszen hálája az lett, hogy mikor a tatár keletről betört, a
keresztény német császár nyugatról rontott rá Magyarországra.
E történelmi kényszerek fő színtere és szenvedője az
erdélyi egyházmegye. Nagy csoda, hogy kő kövön maradt, de a
legnagyobb csoda mégis az, hogy a nép lelke hű maradt és
állandóan megújult. Szinte évszázadonként kellett a hamuból
otthont, templomot, életteret építsen magának.
Emelt fővel léphetjük át az új ezredév küszöbét.
Szemléletmódunk nem lehet a sajnálkozás, hanem a csodálat és a
hála. Számon kell tartani az eseményeket, és éltetni azon
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személyek lelkületét, akik ezt a megújuló életerőt, hitet hordozták
a csatatereken, a börtönök mélyén, az ekeszarvánál, a kolostorok
csendjében.
Talán a legnagyobb mulasztást az utóbbi évtizedben
követtük el, amikor az Istentől adott közösségi megújulás
alkalmát elmulasztottuk.
A HISZEK A ROMOKON cím ítéletnek hangzik, mert az
intézményi kereteink még üzemelnek.
A jelképnek választott óriásfát nem a vihar töri le, hanem
leroskad, beomlik, mint „meszelt sír”. „Nem hagynak benned
követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.” (Lk.
19,44b), ezért „lesznek elhagyatottak házaik”.
A hangsúly most mégis a HISZEK-re kerül. Ez a hit az
előző nemzedékek hittapasztalatára épül és az emlékezés élteti.
„…Ha egy napon a gyermekeitek megkérdezik, mit jelentenek
ezek a kövek…” (Józsué 4, 21)
A mű kezdetén megjelenik a kő és a gyermek jelképe, de
tovább már nem is használunk szimbólumokat, sem a figyelmet
megosztó külső cselekményt, hanem a hétköznapi ember
egyértelmű nyelvezetével mondjuk el azt, amit tudnunk kell, ha
élni akarunk.

HISZEK A ROMOKON rockoratórium kerettörténete: a
csíki hegyekben, a Szép-havason, a Szent László kápolna
romjainál gyülekeznek a Csíksomlyóra menő zarándokok.
Virrasztanak, emlékeznek, bűnbánatot tartanak. Ez a
biblikus magatartás a történelmi határhelyzetekben segít
önmagunkra, életünk alapjaira való rátalálásban.
Megszületik a döntés, ellene-mondás mindannak, ami
lelkileg, testileg, elpusztítja a személyt, a családot a közösséget.
Emberi lelkünk követel egy egyértelmű állásfoglalást az élet,
Jézus Krisztus mellett – ez a hitvallás. Ezeken a mozzanatokon
keresztül a lélek megújul, megerősödik és egy növekedő,
életörömet sugárzó közösséget épít.

„Öltözz erőbe!” Iz. 52, 1.

2

SZÖVEGKÖNYV

1. Nyitány: A kipróbált örökség
I. Rész: A CSÍKSOMLYÓRA MENŐ
ZARÁNDOKOK EMLÉKEZÉSE A SZÉPHAVASON
2. Jöjjetek fel a Szép-havasra
3. Jöjj, állj ki az ezer év magas ormára
4. Ó, Szent István dicsértessél
5. Szent Imre herceghez
6. Hálaadó ima az Árpád-házi szentekért
7. Történelmi kényszerek között
8. Madéfalvi gyász
9. A letagadott múlt
10. Zavaros jelen
II. Rész: BŰNBÁNAT A KÖZÖSSÉGI BŰNÖKÉRT
11. Bűnvallás
12. Szólj hozzánk
13. Békesség nektek
III. Rész: ELLENE MONDUNK A GONOSZNAK
14. Ellene mondunk
IV. Rész: HITVALLÁS ÉS ÜNNEPLÉS
15. Hiszünk a Teremtő Atyában
16. Azért jöttem, hogy életetek legyen!
17. A Te utad
18. Jézus, a közénk jött Ige
19. Nagy tüzeknek átengedtél
20. Erdélyi hitvallók
21. Az igaz utat a vérünkkel írtuk
22. Magasztalunk az idők végezetéig
3

1. Nyitány: A kipróbált örökség
Gyermek: Édesapám, mik ezek a kövek?
Édesapa: Régi romok.
Remete: Nem! Ősi alapok.
Gyermek: Miért vannak itt?
Édesapa: Nem kellettek senkinek.
Remete: Ezek megszentelt kövek.
Ezek a megbízható alapok. Az építkezés neheze már
megvan. Ezt így kell mondani!
Fiam a kipróbált örökség fölé, álmodd meg, milyen
jövőt akarsz, s ha Isten szándéka szerint való, az új
falak is felmagasodnak.
Zarándokok:
Levágják,
Tördelik,
Szállásadó gallyait.
Széthányják,
nem szánják,
Tépázzák gyökereit,
Mégis rügyezik.
I. Rész: A CSÍKSOMLYÓRA MENŐ ZARÁNDOKOK
EMLÉKEZÉSE A SZÉP-HAVASON
2. Jöjjetek fel a Szép-havasra
Remete:
Jöjjetek fel a Szép-havasra,
Ott állott valaha a Szent László kápolna.
ott, a holdfényben Pogány-havasa,
Ha jött a vész, kigyúlt a lármafa.
Zarándokok:
Jöjjetek, virradatig virrasszunk!
Emlékezzünk a letűnt időkre,
Így gyűjtsünk erőt a jövendőre.
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Mire pirkad, bűnbánatban megtisztulunk,
A felkelő nap felé fordulunk.
Zarándokok:
Jöjjetek, virradatig virrasszunk!
A sötétség urának ellenállunk,
Élő hitünket reggel megvalljuk.
Mire kitakarja a nap a hegyet,
Az elszántak, bátrak mind itt lesznek,
Zarándokok:
Jöjjetek, virradatig virrasszunk!
Jöjjetek, Csíksomlyóra átvonulunk!
3. Jöjj, állj ki az ezer év magas ormára
Székely határőr:
Jöjj, állj ki az ezer év magas ormára,
Nézz körül e gazdagon megáldott tájra,
Buzdulj, látva a sok csodát,
Amit a természet s a szorgos kéz alkotott.
Az erdélyi püspökség határa
A Kárpátoktól körös-körül van bástyázva,
Az Olt, Maros, Kőrös, Szamos
kaput nyit rajta.
Erdély szépsége és gazdagsága:
sója, ezüstje, érce, aranya
ingerként szolgált a hódítókra.
Zászlóalj-vezető:
Szent királyaink alighogy letették
a szentegyházak alapkövét,
már jött a pogány s kincset keresve kiforgatta.
Építve vívtuk az ostromot, csatát,
örök csatatér volt e haza,
örökösen villogott fölötte a nagy népek kardja.
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Legyenek ellenünk vagy mellettünk,
azért minden megnyert vagy elvesztett csata
vérünkbe került és vagyonunkba.
Zarándokok:
Jöjj, állj ki az ezer év magas ormára,
Nézz körül e gazdagon megáldott tájra,
S a viharos századokra.
Emlékezz a rég letűnt napokra.
Emlékezés:
Úgy van, bizony, eldübörgött sok viharos század. A régi
öregek azóta őrzik az emlékeket, amikor ősapáink, Attila népeivel
a fényűző Róma zsarnokságát és gőgjét megtörték, hogy a kis
népek is szabadon építsenek hazát…..
Letűnt az a korszak, amikor a föld népei egymást
felzavarva útra keltek, az újhaza és zsákmány fölött egymással
tépelődtek.
Árpád fejedelem utódai az ázsiából hozott lovas népek
szokásai és a keresztény elvek alapján megszervezték a
keresztény királyságot.
Szépnek akarta Isten a magyar nemzet életét, ezért a
bölcsője mellé odaállított egy szent családot. István király bölcs
törvényeivel szabályozta a kormányzást, a haza védelmét és az
egyházat. Apostoli buzgósággal tíz püspökséget alapít. Minden tíz
falura megparancsolta, hogy építsenek templomot.
Szilárd alapokra teszi a családot, a tulajdont, a
szabadságot. Ő maga pedig egész házanépével úgy élt, mint szent
és jó példával járt elől. Mintha Isten jutalmazni akarta volna
eleinknek azt a családszeretetét, mely a pogányságában is egy
férfi mellett egy asszonyt ismert és azt teste, lelke, szíve
felemásának, feleségnek nevezte.
Szent István apostoli munkáját követték későbbi magyar
királyok: IV. Béla, Károly-Róbert, Nagy Lajos, új püspökségeket
alapítanak a Kárpátok külső karéján túl is.
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4. Ó, Szent István dicsértessél
Csángó zarándok asszony:
Ó, Szent István dicsértessél,
Menny és földön tiszteltessél.
De főképpen nálunk ma,
mint hazánk fő oszlopa.
Kérünk, mint apostolunkat
és az első királyunkat,
Szent István nézz mennyből le,
a szép magyar népedre.
Boldogságos Szűzanyánknak,
mint magyarok asszonyának,
föláldoztad hazánkat,
szentelted koronánkat.
Kérünk, mint apostolunkat
És az első királyunkat,
Szent István nézz mennyből le,
a szép magyar népedre.
5. Szent Imre herceghez
Zarándokok:
István király fia, Szent Imre, segíts!
6. Hálaadó ima az Árpád-házi szentekért
Ima:
Jóságos Atyánk, Árpádházi szenteknek Istene!
Imádunk Téged a mérhetetlen áldásért, amit e királyi
nemzetség által, mint bővizű patakot árasztottál népünkre.
Hallottuk elődeinktől, hogy Szent István unokája, Skóciai
Szent Margit szentségével megreformálta az egész királyi udvart.
Műhelyeket, iskolákat, korházakat indít.
Hallottuk elődeinktől, hogy boldog emlékű Salamon
király visszavonulva bűnbánó remeteként vezekel. Hallottuk
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őseinktől, hogy a szentéletű László királyt három esztendeig
gyászolta az ország.
Magasztalunk László király leányáért, Szent Piroskáért, a
bizánci bölcs császárnéért,
Magasztalunk Boldog Zsófia, II. Béla leánya, rejtett, imádságos,
vezeklő életéért.
Magasztalunk Szent Erzsébet leányáért, Boldog Gertrúdért.
Hálát adunk Szent Kingáért, ki Lengyelország védőszentje lett.
Hálát adunk IV. Béla hetedik leányáért, Boldog Jolán lengyel
fejedelemasszonyért,
aki
23
évig szentéletű
hitves,
özvegységében apáca. Áldunk a sírjánál történt sok csodáért.
Hallottuk őseinktől, hogy Szent Margit a Magyarországért
felajánlott áldozat, minden kellemetlen szolgálatot alázatban
magára vállalt.
Népem régi könyveiben olvastam, hogy III. Béla unokája,
csehországi Szent Ágnes a szüzekkel Prága városának
nyomornegyedeiben telepszik meg, hogy a fekélyeseknek gondját
viselje.
Ezek a gazdag királylányok a királyi udvar tündöklését
önként elhagyva, a legnagyobb megalázást, nincstelenséget, a
legnagyobb nyomorban sínylődőket szolgálják. Istenünk, Te
szentségüket életükben és haláluk után is sok csodával
bizonyítottad.
A századok mélységeiből is feltündöklő gyermekeid ők
ma is égig magasodnak.
A mélybe nyúló gyökereikkel pedig egybetartják alattunk ezt a
szétszaggatott földet.
Áldott légy ezért, Urunk, Istenünk!
7. Történelmi kényszerek között
Székely határőr:
Hányszor volt, hogy
koszorút kötöttünk,
Felvettük a díszruhát,
Menyegzőt akartunk,
S hozott az idő gyászt, halált.
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Próza:
Az Árpád-házi királyok országlását
pusztította a kun és tatár,
a fejedelmeink korát a török, osztrák, kozák.
Vittek zsákmányt: embert, kincset, barmot,
s hagytak árvát, hamut, romot.
Székely határőr:
Uram, amit alkottál szavaddal,
Eleink, mint a többi népek,
megszerezték vérrel, karddal.
A két parancsod: élj és ne ölj!
Mint két malomkő őröl:
Ha az Ige a szívünkben,
ellenség kardja csap fejünkre,
Ha kard a kezünkben,
ítél az Ige: kard által vész a kardot emelő kéz.
8. Madéfalvi gyász
Zászlóalj-vezető:
Úgy, ahogy tanítottál, Madéfalván a fegyvert letettük.
Az igazunkat, a békességet
farkasok közt szelíd báránymódra kerestük,
S virradatra széttépettünk.
Ki még le nem öletett, menekült fel a havasra.
A januári éjszakában vájtak templomot a hóba
s felszentelte azt pirkadatra a szívekből felzokogó ima.
9. A letagadott múlt
Zászlóalj-vezető:
Ma már emlékezni bátrabb dolog, mint tervezni.
Akikre felnéztünk, azokat gyalázzák,
A szenteket, királyokat mítosztalanítják,
A történelmet érdek szerint hamisítják.
A hősöket, magukra hagytuk,
a vértanúkat szégyelljük.
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Letagadtuk a múltat, eladtuk a jövőt.
Nevünkről lehullt az ékezet,
Aki kifoszt, annak csókolunk kezet.
A feszület volt közterek, határok ékessége,
házak, szobák szent jele.
De eljött az istenek sokszínűsége:
levesznek, nehogy szúrós koronád,
egyiküket is megsértse.
10. Zavaros jelen
Székely határőr:
Túl keskeny a Te utad,
Túl messze a jutalmad,
Már nem vonz a Mennyország
és nem ijeszt meg a Pokol.
Zavaros, idegen ez a távlat.
Kéznél van és elég a jelen pillanat.
S ha mégse, lesz tűzijáték estére.
Így fordít önszívének fegyvert.
Hódítanak új tanok,
Kápráztató rendszerek,
Világnézetek és új módszerek.
Ki kezdte el: Isten vagy a sátán.
Segíts felismerni a hátteret.
Lássuk kitől ered és hová vezet.
II. Rész: BŰNBÁNAT KÖZÖSSÉGI BŰNÖKÉRT
11. Bűnvallás
Zászlóalj-vezető felesége:
Sok volt a szívszaggató keserűség
de annál nagyobb a hála és csodálat,
hogy a sok vérözön és láng el nem pusztított,
a történelem fergetege el nem sodort.
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Kioldozzuk régi és új sebeinket,
Színed előtt kitárjuk megtört szívünket.
Zarándokok:
Uram, irgalmazz nekünk,
Krisztus kegyelmezz nekünk.
Zászlóalj-vezető felesége:
Mert nélküled hoztunk törvényeket,
Megszavaztuk az elnyomó rendeleteket,
Hízelegtünk a Hozzád hűtlen, vak vezetőknek
Hiába álltunk be osztrák, orosz unióba,
hiába reméltünk szebb jövőt, nem válott valóra,
mert nem hallgattunk a Te Szavadra.
Nem Tőled, hanem hol Kelettől,
hol Nyugattól vártuk a segítséget.
Kipróbáltunk minden uniót és izmust,
Csak egyedül Fiadat mellőztük, Krisztust,
Jaj annak, aki bűn árán keresi a hasznot,
Jaj annak, aki fényűzően él,
Jaj annak, aki a gyengét veszni hagyja.
A romlottságot jóváhagytuk és megfizetjük,
Behozzuk a házba. Mi is azt nézzük, tesszük!
S már a saját gyermekeinket is azzal etetjük.

A kipróbált barátokat jött-mentekkel felcseréltük,
A rokonsággal múlandó előnyökért összevesztünk,
Átvett eszmék, szenvedélyek uralkodnak felettünk.
Beérett az önzés, a pártoskodás,
Pusztít az úri gőg, az Istentagadás.
A bűneink miatt erőtlenek lettünk,
Minden reménységünk a pénzbe vetettük.
Hajszol a mohóság, sorvaszt a kényelem,
Ki vagyunk szolgáltatva a divatnak.
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Ráhagytál minket a romlott eszünkre,
Hadd rohanjunk a vesztünkbe.
Uram, irgalmazz nekünk,
Krisztus kegyelmezz nekünk.
Néped erőtlen, az igéből nem ért,
Elérte a fejsze a fák gyökerét.
Kesergünk az eladott földekért,
Irgalmazz a letarolt erdőkért,
Minden legyilkolt magzatért,
A megalázott, megcsalt házastársért.
Kioldoztuk régi és új sebeinket,
Színed előtt kitárjuk megtört szívünket
Életre hívtál, újra indultak eleink.
12. Szólj hozzánk
Székely leány:
Szólj hozzánk,
nagyirgalmú Mindenható!
Szólj hozzánk,
mert én hiszek a Szavadnak,
nyomában források fakadnak,
s a hegyek pozdorjává szakadnak.
Szólj hozzám,
keresem arcodat!
Szólj hozzám,
mert én hiszek a Szavadnak,
Minden erőmmel hirdetem szándékodat,
Igéddel fordítsd jóra sorsunkat.
Szólj hozzám, ígérem, megszívlelem,
Szavaidat szívembe rejtem el.
Kérlek, vezess vele ösvényeden,
és teljes szívemből hirdetem, hogy:
Jó Atyám, hatalmas vagy!
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Székely határőr:
Jó Atyám, hatalmas vagy,
Igéd a legnagyobb erő,
általa lett minden élő.
Szólj hozzám,
Szavadra hagyatkozom,
a Te Igéd által adj életet!
Zarándokok:
A Te Igéid soha el nem múlnak,
örökre érvényesek és valóra válnak.
Remete:
Jó Atyám, jóságos vagy,
Igéd előhívta a napot,
a holdat, a fényes csillagokat.
Jó Atyám, hatalmas vagy,
alig, hogy szóltál, már a tenger is ott csillogott,
a nap, a hold s a csillagok alatt.
Jó Atyám, ma is fenséges vagy,
Igédet értelmezik a naprendszerek,
sorsukkal a nemzetek.
Zarándokok:
A Te Igéid soha el nem múlnak,
örökre érvényesek és valóra válnak.
Székely leány:
Szólj hozzám! Szólj hozzám!

13. Békesség nektek
Krisztus hangja:
Békesség nektek Én vagyok!
Zarándokok: Alleluja!
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Krisztus hangja:
Bátorság, ne féljetek!/
Zarándokok: Alleluja!

III. Rész: ELLENE MONDUNK A GONOSZNAK
14. Ellene mondunk
Remete:
Én népem,
Ellene mondotok-e a sátánnak
és minden cselekedetének?
Ellene mondunk!
Az izgató, hazugsággal kecsegtető,
Figyelmünket valóságról elterelő,
Haszonleső mestereknek, guruknak,
Az igazságot elferdítő tanítóknak.
Ellene mondunk! Mi ellene mondunk!
Az idegeneket utánzó életmódnak
Annak, ami ellene mond a Te szavadnak,
A hazug ígéreteknek és reményeknek,
a nélküled való üdvösségnek.
Ellene mondunk! Mi ellene mondunk!
A divatos, gyökértelen korszellemnek,
Tömegeket rabul ejtő kényszereknek,
Hirdesse azt akadémia vagy katedra,
Támogassa a birodalmak kormánya.
Ellene mondunk! Mi ellene mondunk!
Annak, ami nem épül a tízparancsolatra,
Annak, ami nem épül rá a saját alapra,
Annak, ami a családot, a szülőföldet pusztítja,
Annak, ami a közösséget megosztja.
Ellene mondunk! Mi ellene mondunk!
Ellene mondunk a fényűző, önpusztító kényelemnek,
A kevélységnek, az elpuhult életvitelnek.
Adj erőt, hogy válasszuk az egyszerűséget
és értékeljük az önként vállalt szegénységet.
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Ellene mondunk a másikat kihasználó érzékiségnek.
Adj erőt, hogy sírig éltessük a szentségi szerelmet.
És adj erőt a küzdő szíveknek,
kik országodért vállalnak szüzességet.
Ellene mondunk!
Annak, ami nem épül a tízparancsolatra,
Annak, ami nem épül rá a saját alapra,
Annak, ami a családot, a szülőföldet pusztítja,
Annak, ami a közösséget megosztja.
Ellene mondunk!
IV. Rész: HITVALLÁS ÉS ÜNNEPLÉS
15. Hiszünk a Teremtő Atyában
Remete:
Hisztek-e a Mindenható, egy Istenben?
Hisszük a Szentháromságban rejlő tikot,
Mit a bölcsek lángesze fel nem fog.
Ki önmagában mindent megbékít,
Mit a bűn s az élet egymásnak feszít.
Hiszünk a Teremtő Atyában, aki
A Hargitát zöld fenyvessel díszíti,
A Görgényt, a Szalárddal megöntözi,
Csíkot a Szépvízzel felüdíti.
Őt dicsérik a Fogaras havas ormai,
a Nagyhagymás fehérlő sziklái,
a Bekecs épen maradt zöld erdői,
a Kárpátok kéklő tótükrei.
Zarándokok: Hiszünk a Mindenható, Teremtő Atyában!
Hálaadásra gyújt a Kegyelmek tava,
A Zöld-tó vize békét ringat a partra.
Isten Szavát zengi a Rengő-kő,
A helytállás oltára a Nyerges-tető.
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Zarándokok: Hiszünk a Gondviselő, Jóságos Atyában!
A Keleti bérceken buzog a sok forrás,
Egyik vasas, másik sós vagy kénes,
A többi savas, hideg, meleg, édes.
Annak adod, aki életet és gyógyulást keres.
Hirdetnek a székely templomtornyok,
Irgalmad zúgják nehéz harangok.
Jóllakva, hálásan bólogatnak
A havason legelésző barmok. Áldott légy!
Zarándokok: Hiszünk a Gondviselő, Jóságos Atyában!
Benned remélnek, Téged vallanak
a Szőkefalvi bűnbánó zarándokok,
A Kézdi-Perkőn ünneplő Kászonok.
A Csíktaplocán reggelig virrasztók.
Zarándokok:
Áldásid felsorolni az éj nem elég,
Dicséri jóságod e nagy bőség.
Az összes lányarc szépsége, bája,
Arcod szépségének csak harmata.
Szívedből hulló gyöngédséget osztják,
A szoptató anyát cirógató apák.
Zarándokok: Hiszünk a szeretetnek végső győzelmében!
Várjuk a szép menyegzős otthont,
a Benned ujjongó angyali sereget,
Hisszük, hogy Nálad lesz a mi örök hazánk,
Hisszük, hogy eleink is ott várnak ránk.
Zarándokok:
Áldásid felsorolni az éj nem elég,
Dicséri jóságod e nagy bőség.
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16. Azért jöttem, hogy életetek legyen!
Krisztus hangja:
Azért jöttem, hogy életetek bőségben legyen!
Szórványban küzdők, engem keressetek!
Székelyek, a szabadságot Én hozom el nektek,
Magyarok, csángók, engem kövessetek!
Békémet adom az engem kereső nemzeteknek.
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!
17. A Te utad
Te vagy az út, mely odavezet
Zakeusnak házába,
A becsapottak és megtérők közös lakomájára.
Ahová belépsz, üdvösség köszönt arra a házra.
A Te utad elvezet
Jairus halott leányához,
a naimi ifjú gyászos koporsójához,
Lázár barátunk sírjához,
A FELTÁMADÁSHOZ!
Hisszük, Jézus, hogy elvezetsz minket
a Mennyei Atyához!
Alleluja! Feltámadunk!
A Te utad elvezet oda,
Ahol az asszonyt kihasználják,
S mint paráznát kitaszítják.
Nem tűröd a megalázást,
HOZOD A FELOLDOZÁST!
A Te utad elvezet oda,
ahol a vak látásért kiált,
elsötétül a világ,
ahol már nincsen tovább,
TE VAGY A VILÁGOSSÁG!
Te vagy a felkelő nap, a hajnalcsillag.

17

Te vagy a kijárat
Az eltévelyedésből,
A tehetetlen helyzetekből,
S ha a szenvedély fogsága kínzó,
Te vagy a SZABADÍTÓ.
JÉZUS A SZABADÍTÓ!
18. Jézus, a közénk jött Ige
Zászlóalj-vezető leánya, Székely leány:
Jézus a közénk jött, testté lett Ige,
Istálló mélyéről is szétárad fénye.
Isteni erővel közöttünk lakozol,
Emberi, szerény sorsunkban osztozol.
Vállaltad egy család szerény otthonát,
Magadra vetted nemzetednek sorsát.
Gyermekként elüldöznek idegenbe,
Áldozat árán is visszatérsz földedre.
Refr.

A lelkemet Jézus, eléd hozom,
Amit Te adsz, azt máshol meg nem kapom.
Hiszem, Te vagy sója életemnek,
Hozzád hű vagyok, Téged követlek.
Váddal, ostorral küzdenek ellened,
Kínok között sincs Benned gyűlölet.
Kereszten függő, örökkévaló szeretet,
Alázattal, hittel osztottad életed.
Beteg ágyaknál virrasztó nyugalom,
Ahol ott vagy Te, enyhül a fájdalom.
Ha szemünkre borul a sötét vakság,
Hozzád fordulunk, fényt hozó jóság.

Refr.

A lelkemet Jézus, eléd hozom,
Amit Te adsz, azt máshol meg nem kapom.
Igéd örömre hív, fényre vezet,
Szívem válaszol: Téged szeret.
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Jézus Krisztus, az emberi szívnek
Nálad kevesebbel beérni nem lehet.
19. Nagy tüzeknek átengedtél
Zászlóalj-vezető leánya:
Nagy tüzeknek átengedtél,
Salakoktól kiégettél,
Egész közel vontál magadhoz,
Közel kerültünk a letartóztatott,
Vasláncokkal lekötözött,
Megvert és szembeköpött,
Halálra kínzott Jézus Krisztushoz.
Oly szorosan ölelsz,
hogy lélegzetünk majd elakad.
Az anyanyelvtől megfosztottak,
Lerombolták otthonunkat,
Hogy egyedül csak Te maradj nekünk,
Aki mindennél több vagy, Jézusunk!
Több, mint amit a szívem átélhet
Jobb, mint amit az érzékem felfoghat.
Egyedül fenséges,
Egyedül hatalmas!
Oly szorosan ölelsz,
hogy lélegzetünk majd elakad.
20. Erdélyi hitvallók
Nyárádmenti leányok:
Refr.
Népemet Jézus, eléd hozom,
Hogy Szavaddal éltesd, oda adom,
Igéd örömre hív életre vezet,
Szívünk válaszol: Téged követ.
Fejedelemasszonyunk Lórántffy Zsuzsanna
Betegek és diákok pártfogója.
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Bod Péter Csernátoni tudós, lelkész
Könyvekben tárta fel népünk gyökerét.
Csobotfalvi Csiszér Elek,
Megújítója a Ferences rendnek.
Kézdialmási Kelemen Didák,
Népét nevelő, szolgáló barát.
Pongrácz Szent István, Alvinc szülöttje,
Kassán Jézusért ömlik ki a vére.
Szamosfalvi Mikola Boldizsár,
Vértanú halálod szenteli Kolozsvárt.
Apor Vilmos, székely család sarja,
Asszonyokat védve életét adta.
Ebesfalvi Bogdánffy Szilárd,
Püspökként nevedért vállalta a halált.
Refr.

A szentek lelke ma újjáéled:
Kitartás, erős hit, nagy szeretet,
Hűség, bátorság, szívós akarat,
Erdély ereje, ha Benned marad.
Zetelaka fia, Boros Fortunát,
Dunacsatornánál szenvedett kínhalált.
Pálfi János máréfalvi vértanú,
Rácsok mögött is hűséges tanú.
Hitoktató Hajdú Gabriella,
Csíkmadarasi vértanú apáca.
Márton Áron, Jakab Antal püspökök,
Jellemüket nem törik meg a börtönök.

Refr.

A szentek lelke ma újjáéled:
Reméljük együtt a győzedelmet.
Hűség, bátorság, szívós akarat,
Erdély ereje, ha Benned marad.
Népemet Jézus, eléd hozom,
Hogy Szavaddal éltesd, oda adom,
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Igéd örömre hív életre vezet,
Szívünk válaszol: Téged követ.
21. Az igaz utat a vérünkkel írtuk
Székely határőr:
Véglegesen csatát nem vesztettünk,
Az igaz utat a vérünkkel írtuk.
„Emberségről példát,
Vitézségről formát” – mi adtunk.
Benned, Jézus, minden veszedelmet túléltünk.
Győztesen megvívtunk.
22. Magasztalunk az idők végezetéig
Zászlóalj-vezető leánya:
Mindenható és hatalmas,
Örök Isten, jóságos vagy!
Éltesd Erdély hívő népét,
Árpádoknak örökségét!
Csíksomlyói Boldogasszony
Hűtlenségtől oltalmazzon!
Segíts minket István király,
Bátorítsál László király,
Megértük az ünnep évét,
Könyörgünk a jövendőért.
Kész vagyunk a küzdelemre,
Öltöztess fel szent erődbe.
Atyáink földjén a krisztusi ösvényt
Ezer éve követjük.
Zengjen háladal! Szívünk magasztal,
Szentháromság örök Istenünk!
Zengjen háladal!
Szívünk magasztal,
Az idők végezetéig!
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