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Minek az ünnepe a Nagypéntek és a Húsvét?
1. Felvirradt áldott szép napunk,
Ma teljes szívvel vigadunk,

„Nagypéntek: az Úr Jézus szenvedésének és kereszthalálának az ünnepe. Hat
passiói-vasárnap előzi meg. Nagypéntek előtt hat hétig különösen az Úr Jézus
szenvedéséről kell gondolkozni.

Ma győz a Krisztus, és ha int

Húsvét: az Úr feltámadásának az ünnepe. A nagypéntek után harmadnapra,

Rab lesz sok ellensége mind,

a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte után az első vasárnap ünnepeljük.
Az ünnepli meg igazán a húsvétot, akinek a szívében feltámad az új ember és él

Halléluja!

benne Krisztus.”

HULL A VÉR A GOLGOTÁN

2. Az ősi kígyót, bűnt, halált,

Hull a vér a Golgotán a bűnömért, mit elkövettem,
Értem vérzik, értem szenved Isten Fia a kereszten.

Kínt, poklot, szenvedés jaját
Legyőzte Jézus, Mesterünk,

Hull a vér a Golgotán, szívem éles tőr járja át,
Bűneimmel én szegeztem a keresztre Isten fiát.

Ki most feltámadott nekünk.
Halléluja!

Hull a vér a Golgotán, látványától remeg a szívem,
Jézus Krisztus tiszta vére sok-sok sebből folyik értem.

3. Mi is éljünk vígadva hát.

Hull a vér a Golgotán, hogy ne menjek kárhozatra,
Hű megváltóm drága vérét ártatlanul értem adta.

Daloljunk szép halléluját,

Hull a vér a Golgotán, rám is hull a kereszt tövében,
Csodás erő van e vérben, mely megtisztítja szívem.

Hadd zengje Krisztust énekünk,

Hull a vér a Golgotán, hirtelen egy szó kiált,
Csodálatos drága vér ez, melyért Isten megbocsát.

Ki sírból feltámadt nekünk!
Halléluja!

Szabó Sándor

356, 1-2,5
A golgotai kereszt azt tanítja, hogy Isten mennyire szeretett minket,
akik megvetettük Őt. Isten Báránya ott függött a kereszten és
meghalt

értünk

rettenetes

kínok

és

szenvedések

között.

A bűneinkért fizetni kellett! Ő bűnhődött, mint engesztelő áldozat az
egész világ bűneiért. Ő bűnhődött a te bűnödért is, és Ő bűnhődött
az én bűneimért is. Az Úr mindent megtett, hogy megmentsen és
üdvözítsen minket. Fogadd el Őt. Ha megvallod bűneidet, és neki
átadod az életedet, irgalmat nyersz. Csak Jézus Krisztus az, aki
igazán, és örökre boldoggá tud tenni, és csak Ő tud téged üdvözíteni.

A hússzoros néger gyilkos
„Isten azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön, és az igazság megismerésére
eljusson.“ (1 Tim 2,4)

a mindenható Isten előtt és megtapasztalta
a bocsánatot minden bűnére és vétkére.
Befogadta Jézust a szívébe és az életébe, és
a misszionárius tanúja volt annak, hogyan
tisztít meg Jézus vére minden bűntől, és hogy
Isten valóban azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön – még egy húszszoros gyilkos is!

Olyan Istenünk van, aki minden emberen segít
annak bűnös állapotában. A Biblia Istene
gyszer Afrikában egy néger
minden emberen könyörül, bármilyen nagy is
odament egy misszionáriushoz,
a bűne és a nyomorúsága. Ábrahám, Izsák és
és megkérdezte, hogy az Úr Jézus
Jákob Istene, az ó- és újszövetségi üdvtörténet
Krisztus meg tudna-e bocsátani egy
Istene, Jézus Krisztus Atyja, mindenkit
gyilkosságot is, amit pogány tudatlanságában
üdvözíteni akar, minket is! Nincs olyan ember
követett el. A misszionárius örömmel mondott
a földön, akit Isten leírt volna. Nincs olyan
igent erre, és megmutatta ennek a bűnösnek
ember ezen az átokkal
a
Krisztusban
terhelt földön, akit
megjelent
isteni
„MERT ÚGY SZERETTE ISTEN A VILÁGOT, Isten ne szeretne.
üdvösséghez
vezető
A golgotai kereszt
HOGY EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA,
teljes
utat.
Istennek az ő elbukott
Elgondolkodva,
de
teremtményei iránti
anélkül, hogy megtért
HOGY AKI HISZ ŐBENNE, EL NE VESSZEN,
szeretetének
és
volna, ment el a néger.
könyörületességének
HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN.“
Másnap megint ott volt
bizonyítéka és örök
a missziós házban, és
dokumentuma.
megkérdezte, vajon az
Jn 3,16
A Golgotán Isten az
Úr
Jézus
két
Ő szeretett és egyetlen
gyilkosságot is meg tudna-e bocsátani. Isten
Fiának odaadásával nyilvánítja ki, mennyire
követe ismét elmondhatta neki a szeretet és
üdvözíteni akar bennünket!
megbocsájtás üzenetét, és azt, hogy a Megváltó
Üdvösség – átkerülni a halál országából az élet
minden bűnünkért meghalt. A férfi az Üdvözítő
országába, Isten mennyei országába, aminek
elfogadása nélkül ment el. Harmadik nap ismét
eredményeképpen az ember részesévé válik
eljött lelkigondozásra, és megkérdezte, vajon
Isten dicsőségének. Az üdvösséget az ember
az Úr Jézus három gyilkosságot is meg tudna-e
kegyelemből kapja a Jézusban való hit által –
neki bocsátani. Azt a választ kapta, hogy Jézus
tehát nem lehet kiérdemelni.
A világ
Krisztus, Isten Fia minden bűnért meghalt.
üdvözítője Jézus - Ő a szabadító, az üdvözítő.
Ismét nem tért meg, hanem nap mint nap újra
Nélküle egy embernek sincs üdvössége – azaz
eljött, és egyik gyilkosságot a másik után
örök élete az Isten országában. Jézus szabadít
vallotta be a misszionáriusnak. Majdnem
meg a bűntől és Isten haragjától, az ítélettől. Az
három hét után végre megszabadult vétkeitől,
Ő szabadítói (megváltói) munkája - a golgotai
és húsz gyilkosságot hozott napvilágra. Erre
kereszten való szenvedése és halála.
a
rettenetes
bűnvallásra
elnehezült
a misszionárius szíve. De az evangélium
Üdvösség – megmenekülés a kárhozattól.
igazságának
tudatában
térdre
borult
a
gyilkossal,
aki
beismerte
bűneit

E

„Jöjj közénk és ünnepeljünk...“
Alkalmaink időpontjai:
„Ne légy hitetlen, hanem hívő...... boldogok, akik nem látnak és hisznek.“ Jn 20,27,29
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.“ Rm10,17
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Felhívom a kedves testvérek figyelmét a bibliaórák látogatási lehetőségére, továbbá a találkozások
(akár a parókián, vagy otthonaikban), segítő beszélgetések lehetőségére - igény szerint.

Ünnepi és vasárnapi istentiszteleteinkre mindenkit nagy szeretettel várunk!
Élet - kérdés

Mert már öregek voltak, séta közben gyakran megpróbálták
elképzelni, milyen is lesz majd, ha Istennél lesznek.
Egyre részletesebben festették le maguknak az eget.
Aztán megint kétségek gyötörték őket. Végül a következő
egyezséget kötötték: amelyikük előbb meghal, annak
kötelessége még aznap éjszakáján felkeresnie a másikat.
Csak egyetlen szót kell hogy mondjon: „Taliter“ – ami
annyit jelent – így van, vagy „aliter“ – azaz: másként van.
Egyikük hamarosan meg is halt. Éjjel, megegyezés szerint,
megjelent öreg barátjánál.
- Taliter? – kérdezte.
Az elhunyt fejét rázta.
- Aliter? – kérdezte félénken a barát.
Az elhuny ismét csak a fejét rázta, majd sokatmondóan
mosolyogva csak ennyit mondott:
- Totaliter aliter: teljesen másként van.

Az idősek és betegek figyelmébe ajánlom
a házi úrvacsoravétel lehetőségét. Aki otthon
kíván élni az úrvacsorai jegyekkel,
szíveskedjen jelezni a következő tel. számon:
0911 354 834 Csernyík Magdolna

„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az
Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti
utaitoknál, és az én gondoltataim a ti gondolataitoknál.“
Ézs 55,8-9

FELHÍVÁSOK!

IMÁDSÁG
Napfényes nappalon,
sötétlő éjjelen,
Légy velem, ne hagyj el,
édes jó Istenem.
Kísérgess utamon
vezérlő kezeddel,
Ha fejem lehajtom,
álmomat ne vedd el.
Éreztesd lelkemmel
Szent Lelked erejét,
Láthassam munkámnak
kedvező sikerét!
Ha belső bánattól
elsötétül orcám,
Legyen vigasztaló,
meleg szavad hozzám!
Óh, áldd meg azokat,
kik drágák szívemnek,

1. Felhívom a gyülekezeti tagok figyelmét az

kifizetésére.
Egyházfenntartói járulékukat a gyülekezet pénztárosánál, vagy gondnokánál lehet
rendezni.
2. Felhívom a kedves testvérek figyelmét a

Légy velem, ne hagyj el,
édes jó Istenem!

bibliaórák látogatásának

lehetőségére. Nagypeszeken és Fegyverneken áprilistól tartjuk a bibliaórákat
kéthetente a templomban, Hontfüzesgyarmaton minden héten a parókia iroda
helységében. A pontos idő szószéki hirdetés által lesz hirdetve.
3. Felújítási munkálatok!
Hontfüzesgyarmat - Egyházi épületeink felújítási munkálatai lassan ugyan, de
folyamatban vannak. Ha Isten is megengedi, Egyetemes Egyházunk támogatásával és
majd az összegyűjtött adományokkal - az év folyamán sor kerül a Hontfüzesgyarmati
templom külsejének (valószínűleg egy részének) felújítására. Az Egyházközség
gyűjtést indít a felújító munkálatok elvégzésére, ezért felhívom a gyülekezet tagjainak
a figyelmét az adakozásra! Adományaikat a gyülekezet pénztárosának (P. Anita), vagy
gondnokának (Z. Csilla) lehet átadni.
Fegyvernek - Az év folyamán sor kerül a Fegyverneki templom külsejének (a templom
hajórészének) felújítására. A Fegyverneki Egyházközség gyűjtést indít az elvégzendő
munkálatokra, ezért felhívom a Fegyverneki gyülekezet tagjainak a figyelmét az
adakozásra! Adományaikat a gyülekezet gondnokának (D. Tibor) lehet átadni.
Nagypeszek – A Nagypeszeki Egyházközség ebben az esztendőben szeretné
befejezni az elmúlt évben elkezdett munkálatokat (alapok erősítése), továbbá
a karbantartási munkálatok mellett tervezi az ablakok cseréjének folytatását és a víz
elvezetését a templom körül.
Ezért felhívjuk a gyülekezet tagjainak figyelmét az adakozásra. Adományaikat
szíveskedjenek átadni az egyházközség gondnokának (ifj. Viktóriuszné).

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy
kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.“

Boldogítsd magadnál,
akik már pihennek!
Azt is áldd meg Uram,
ki sebet vág szívemen,

egyházfenntartói járulék

(2 Korintus 9,7)

„Aki időt ad az Úrnak,

annak időt ad az Úr.“

Ámen
A Hontfüzesgyarmati, Fegyverneki, Nagypeszeki és
Nemesoroszii gyülekezetek vezetősége a feltámadás
hitében megélt Húsvétot kíván a gyülekezetek minden
tagjának és családjaiknak!

Áldás, békesség!

