
megújulás
9 Azután ezt a példázatot mondta a népnek Jézus: „Egy ember szőlőt
ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe tá-
vozott. 10 És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szol-
gát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások
megverték, és üres kézzel küldték el. 11 Azután egy másik szolgát kül-
dött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza.
12 Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidob-
ták. 13 Akkor így szólt a szőlő gazdája: Mit tegyek? Elküldöm szeretett
fiamat, őt talán meg fogják becsülni. 14 De mikor azt meglátták a mun-
kások, így tanakodtak egymás között: Ez az örökös! Öljük meg őt, hogy
mienk legyen az örökség! 15 És kidobták a szőlőből, majd megölték.
Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? 16 Eljön, és elveszti ezeket
a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja.” Lukács evangéliuma 20,9-16

16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert az
Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, ha -
nem, hogy üdvözüljön a világ általa. 18 Aki hisz őbenne, az nem jut íté-
letre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten
egyszülött Fiának nevében. János evangéliuma 3,16-18

megmaradás
24 Más példázatot is mondott nekik: „Hasonló a mennyek országa ahhoz
az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. 25 De amíg az em-
berek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és el-
ment. 26 Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott,
megmutatkozott a konkoly is. 27 A szolgák ekkor odamentek a gazdához,
és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Hon-
nan van akkor benne a konkoly? 28 Ellenség tette ezt! - felelte nekik. A
szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszed-
jük a konkolyt? 29 Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt
szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. 30 Hadd nőjön együtt
mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratók-
nak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessé-
tek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.” Máté 13,24-30

36 Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig
ezzel a kéréssel fordultak hozzá: „Magyarázd meg nekünk a szántóföld
konkolyáról szóló példázatot.” 37 Ő pedig így válaszolt nekik: „Az, aki
a jó magot veti, az Emberfia, 38 a szántóföld a világ, a jó mag a meny-
nyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, 39 az ellenség, aki elve-
tette a konkolyt, az ördög; az aratás a világ vége, az aratók pedig az
angyalok. 40 Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy
lesz a világ végén. 41 Az Emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek
országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, 42 és a tüzes
kemencébe dobják őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. 43 Akkor
majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van
füle, hallja! Máté evangéliuma 13,36-43

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van!
János evangéliuma 3,36

Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket,
ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, 
és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket
az én kezemből. – mondja Jézus. János  evangéliuma 10,27-28



Rejts most el

1.Rejts most el a szárnyad alá,
Erős kézzel takarj be engem!

Refrén: 
Tenger tombol, zúg, süvít a szél,
Te emelsz fel a vihar fölé,
Uralkodsz hullámok habjain,
Szívem nem fél, Benned remél.

2.Csak Istenben bízz, én lelkem,
Mert Ő él, nagyobb mindennél.

Refrén:
Tenger tombol, zúg, süvít a szél,
Te emelsz fel a vihar fölé,
Uralkodsz hullámok habjain,
Szívem nem fél, Benned remél. Hozsánna

1. Hozsánna! Hozsánna! 
Hozsánna Dávid Fiának!

Ref: Hozzád száll énekünk! 
Hozzád száll énekünk!
Szívünkből szeretünk! 
Szívünkből szeretünk!
Nincs kőszikla senki más, 
csak Te vagy a mi Istenünk.

2. Jézus! Jézus! 
Jézus Isten Báránya!

Ref: …

3. Dicsőség! Dicsőség 
a feltámadott Úrnak!

Ref: …

Találkozni jöttem

1. Találkozni jöttem Veled, Istenem,
Te jól ismersz engem, és kitárom a szívem.

Ref: Itt vagyok Istenem, 
vizsgálj meg engem!

Itt vagyok Istenem, 
leteszem életem.

Itt vagyok Istenem, 
hogy halljam hangodat.

Itt vagyok Istenem, 
hogy tegyem akaratodat.

2. Vágylak megismerni téged, Istenem,
Szentlelkedben járni és élni szüntelen.

Hozzád száll az énekem

Hozzád száll az énekem,
Olyan jó Téged dícsérni!

Bűnös volt az életem,
Te eljöttél, hogy megments engem.

Refrén:

A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, 
Feláldoztad magad a bűnömért.

A Golgotán meghaltál, 
Harmadnap feltámadtál, 

Uralkodsz mindörökké.H
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