“Kicsoda ez?” (Máté 21:10)
A Názáreti Jézus Å!
Így szóltam volna bátran,
ha tÅlem kérdezik: kicsoda ez?
Jézus Å,
a Mester,
ki életem örömmel,
erÅvel,
értelemmel
töltötte meg.
Azóta zeng az ének
ajkamon. Nagy nevének
tisztelet és dicséret
érte. S amíg csak élek
Uram, én arra kérlek:
nevedrÅl hadd beszéljek,
s az ajkamon az ének
ne érjen soha véget!
Herjeczki Géza (1974)

Hogy fogadjalak téged, Megváltóm, nagy Király? / Hogy hódoljak
elÅtted? Szót ajkam nem talál! / Ó, kérlek, gyújtsd meg bennem hit adta
fényedet, / Hogy tisztán lássa lelkem nagy dicsÅségedet!
Zöld olajágat s pálmát szór Sion teeléd. / Zeng zsoltárt és hozsannát a
lelkem most feléd. / Csak néked hódol szívem, és dicsér szüntelen, /
Készséggel szolgál híven az egész életem.
Elhagytad trónod értem, hogy nékem békét hozz, / Lejöttél, szánva
éltem, énhozzám, koldúshoz. / A biztos ösvényt égbe én balga, elvesztém:
/ De jöttél, hogy az éjbe fényt ragyogtass felém.
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VIRÁGVASÁRNAP
DE:

10:00 imaáhitat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Királyi bevonulás - Máté 21:1-11
Délután 6:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Jézus sír Jeruzsálem felett - Lk 19:41-44
Virágvasárnapi közös énekeink: 264. Minden dicsôség tied /
260. Miféle nagy népcsôdület? / 125. Dicsérjük Jézus nagy nevét /
195. Sionban sok kis gyermek / 148. Dicsérjük lelkesen / 29. Hol
Jézus Úr / É57 Nagy Király
Délután vetített énekeket énekelünk

SZERDA ESTE 7-KOR NAGYHETI ÁHÍTAT

GYÜLEKEZETI HÍREK
Jakab Bálint testvérék hazaérkeztek Floridából, ahol a hideg hónapokat
töltötték. Szeretettel köszöntjük Åket itthon!

NAGYPÉNTEK

Peres Zhizoni csütörtökön elköztözött Braziliába, követve a néhány héttel
ezelÅtt már elutazott férjét. Szeretettel gondolunk rájuk.

Este 6:00 Nagypénteki istentisztelet, úrvacsorával
kórus, szolgálatok
igehirdetés: A felemelt rézkígyó - Jn 3:14-18
Nagypénteki közös énekeink: 258. Messze fent egy hegyen /
312. Jézus, tarts keresztednél / 73. Jézus keresztjénél nékem jó /
253. Hittel feltekintek / 227. Mi tisztít meg bûnömbõl / Drága kereszt
a Golgotán / Vágyod-e elhagyni bûneidet? / Maga Jézus vitte

A múlt hétvégén Kovács Józsefék és ErdÅközi Gyuriék Clevelandban
jártak, s onnan nem csak üdvözletet hoztak, hanem néhány CD-t is. A
Nagyváradi fúvószenekar lemezének bevétele a fúvószenekar hangszerkészletének felújítását fogja szolgálni. A CD-k ára 15 dollár. Kovács IréntÅl
kérjük, s Å gyüjti össze az árát is. Kb. minden családba jut egy darab.

NAGYSZOMBAT
Este 6-kor vetítés - Az Úr Jézus szenvedése, halála, feltámadása
HÚSVÉT - istentiszteleteink: délelõtt 10-kor és este 6-kor
22. (szombat) este 6-kor ifjúsági
29. (szombat) este 6-kor házaskör
ANYÁKNAPJA - május 7-én

Péntek este a Cornerstone Baptist Church-i konzerten csak Ákosék tudtak
részt venni. Szombat este pedig 11-en hallgattuk meg a Bill Gaither
home-coming konzertet. A legszebb énekek a húsvéttal kapcsolatos, általunk
is ismert énekek voltak. Because He lives, I can face tomorrow... ez volt a záró
énekük.
A szeretet telepítése - A múltheti bulletinba tett elmélkedésrÅl beszélgettünk egy kicsit a délutáni szolgálatok során. Örültem annak, hogy felismertük e
new age-es gondolat- menet lényeges hibáit, téves tanításait.
Néhány azok közül: 1. Jézus Krisztusról szó sem esik az egészben, pedig
báneinkre nincs más megoldás. 2. BánrÅl nincs is szó benne, csak 4 kellemetlen dologról, amit jó lenne eltávolítani szívünkbÅl. Az ige viszont a szívünk
gonoszságáról beszél, hosszan listálva a bennünk lakozó bánt. 3. A szeretet
nem isten, az ige szerint az Isten a szeretet. 4. Az önkritikát nem csökkenteni
kell, hanem rendszeresíteni. 5. Nem a “jó érzés” a mérce. Az inkább kelepce.

