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Iioz, hanem túláradó kegyelmet. Nem elvet, hanem elfogad. 
Nem taszít a mélybe, hanem kivezet onnan. Alászállásában 
nincs egyedül; magával viszi, akiket megtalált, a megváltotta- 
kat, a megkegyelmezetteket. Isten gyermekeit, akiket a halálban 
(■‘s a pokolban megkeresett. Alászállása győzelmi felvonúlás a 
ineg.szabadítottakkal. Kell hát most félnünk ? Ha szemeinket 
f(“lnyitjuk és megismerjük, hogy a Nagypénteken kiontott vér 
örökkön-örökké értünk és nem ellenünk beszél, — akkor nem 
kell félnünk. Nem kell, ha megragadjuk a felemelő kezet, me
lyet Isten lenyújtott a szenvedések mélyére ; nem kell, ha Krisz
tus hangjában az Isten hangját halljuk, elfogadjuk és hálásan 
feleljük, mintha a mi szavunk volna: „elvégeztetett." Igen, Ámen, 
dicsérje az Úrat az egész világ I

Örökélet.
Húsvéti.

Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatal
masságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén 
rajtok abban. (Kolossá: 2, 15.)

Diadalünnepet ülhetünk ma együtt. Amiképpen a tavasz 
csakhamar kicsal szobáinkból a kertekbe, mezőkre, erdőkbe, 
hol a jóltevő nap melege vár minket, úgy hív ki most a jó 
Isten gondolataink és Ítéleteink, aggodalmaink és szorongattatá- 
sunk házacskáiból, lekényszerít büszkeségünk magaslatairól, 
fordít egyet képzelődéseinken, mint a régi ruhával szokták, mi
kor levegőre teszik, kivezet az uccára, hogy nézhessük az eget, 
nézhessünk egymás arcába és azt mondja : most diadalünnepet 
ülünk; hagyjatok el mindent, amit fi tudtok és nézzétek, amit 
én tudok. Nézzétek, mit tettem és mit vittem végbe én, amig ti 
számadoltatok és tanultatok, civakodtatok és hajbakaptatok 
egymással, sirtatok és jajgattatok, amig bősz komolysággal kicsi 
életeteket éltétek. Nézzétek mi történt azalatt és örvendjetek 
ezen: Krisztus feltámadott 1 Ez a husvét, amit Isten tett, mig mi 
emberek önző nyakassággal és őrültséggel magunk és mások 
életét megrontottuk, mig a mammont imádtuk, háborúztunk, mig 
sok bajban szenvedtünk ebben a sötét világban, amely úgy tele 
van kérdéssel, talánnyal és nehézséggel. Amig ezek történtek. 
Krisztus feltámadott a halálból a harmadik napon : ez a husvét. 
Most egybegyűjtött Isten, hogy résztvegyünk ezen az öröm
ünnepen, mely van a mennyben a Krisztus feltámadásán.

„Diadalnak” nevezi ezt a Biblia. Tudjátok-e mi ez? Ha a 
régi időben egy hadvezér legyőzte ellenségeit, melyektől az 
egész város rettegett, hazatérésekor diadalünnepet rendezlek. 
Diadalkapul épíl<“llek a városban, amint pl. Rómában ma is 
látható az, amit Tiliis esászárnak építettek, mikor Jeruzsálemet 
elfoglalta ; a győző liombilaharsogáH között fényes kiseiellel


