Elhengerül a kő

Húsvét

Tavasz suhan
Fenséges perc volt…
A kéklő égen át,
Megdördült dübörögve,
Tavaszi nap
Félrezuhant az óriási kő!
Szórja szét sugarát.
Vakító villám járta át a léget,
Tavaszi szél száll
Fényes angyal kivont kardjával állt ott,
mezők felett,
Átod, megáldja Ő könnyesAvetésed,
Ó, dicső reggel,
Száll egy szép,
Diadalmas ÉLET!
Meleg élet-üzenet.
Húsvét volt akkor…
Első húsvét reggel…

Élet zsendül
A halálon át,
Érzem balzsamos,
Az utolsót, a legnagyobbat várom
Üde illatát.
Mikor nem egy, de angyalseregeknek
Élet árad,
Nagy sokasága zendül át az égen,
Jézus már nem halott,
S jön a KIRÁLY tündöklő fényességben. Mert hajnalban
Dicsőn feltámadott!
Jön a KIRÁLY, és hatalmas szavára
Somogyi Gáborné – Csoma Irén
Megnyílnak majd a sírok dübörögve,
Feltámadnak azok, kik Benne éltek,
Feltámadott
Feltámadnak az örök dicsőségre.
Feltámadunk!
Daloljatok a Húsvét öröméről!
Zengjétek ezt mind, kik övéi vagytok,
Zengjétek ezt, mert a titkok titkáról
azon a csodás, dicső húsvét reggel
Elhengerül a kő!
Somogyi Gáborné – Csoma Irén

Suhan a hír
E széles föld felett,
Delejes erő,
Csodálatos áram,
Szemünk fürdik
A húsvéti sugárban.
Ma minden, minden
Örömről zenél,
Fű, fa, virág,
Lebbenő felhők árnya,
Ez egy, e drága,
boldog szót kiáltja:
Ne sírjatok,
mert
Jézus Krisztus él!
Somogyi Gáborné – Csoma Irén
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„Nincsen itt, mert
feltámadott, amint
megmondotta…
Jertek,

Lukács 24, 2-11.
„És a követ a sírról elhengerítve találák. És mikor bementek, nem
találák az Úr Jézus testét. És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, íme két férfiú álla melléjük 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 Emberfiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezének azért az Ő szavairól. És visszatérvén a sírtól, elmondták
mindezeket a tizenegynek, és mind a többieknek. Valának pedig
Mária Magdaléna, és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb
asszonyok ő velük, a kik ezeket mondák az apostoloknak. De az ő
szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének
nékik.”

