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Szavad törjön utakat 

Szavad törjön utakat, 
Táplálékot reményemnek más nem ad,
Biztos pontja világunknak egyedül Te vagy.
Szavad törjön utakat!

Lelked törjön utakat,
Táplálékot reményemnek más nem ad,
Biztos pontja világunknak egyedül Te vagy.
Lelked törjön utakat!

Megtalált az Úr

Nem volt reményem, és nem volt barátom,
Egyedül voltam itt a világon,
Nem ismertem Őt, de közel jött hozzám!

Új reményt adott, és átformált engem,
Ami volt, elmúlt, új ember lettem,
Drága Szentlelkét küldte el hozzám!

Megtalált az Úr, és elhívott engem,
Mindenem Övé, a gyermeke lettem.
Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem.
Megtalált az Úr, és viszem a jó hírt,
Jézus ma is él, és nevemen szólít.
Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem.
Jézus él a szívemben!

Megtalált az Úr 3x
Jézus él a szívemben!

Ébredj fel alvó magyar hazám!

Ébredj fel alvó magyar hazám,
az éjszakának vége már!
Halld meg, az Úr szól hozzád,
Nyisd meg a szíved, hallgasd szavát!
Nem oly rövid az Úr keze,
Hogy ne szabadíthatna meg téged,
Nem oly süket az Úr füle, 
hogy ne hallhatná meg kérésed.
Elzárnak Tőle vétkeid,
Eltakarják Őt bűneid.
Térj meg hát hozzá, Ő megsegít,
Békülj meg vele, s Ő megszabadít.

Mikor ismerheted meg Istent, mikor lehetsz

biz tos benne, hogy szeret, elfogad, és hogy a ha -

lállal semminek sincs vége, mert örök életet ad?

Csecsemő: túl kicsi?
Gyerek: túl játékos?
Kamasz: túl makacs?

Fiatal: túl heves?
Felnőtt: túl elfoglalt?

Öreg: túl fáradt?
Halott: TÚL KÉSŐ!!!

Ha így gondolkozol, és sose érsz rá igazán az

Úrra figyelni, lehet, hogy túl késő lesz! Fogadd

el Isten hívását minél hamarabb: fogadd el

Jézust életed Urának, és megújul az életed!

A �AGY VACSORA – Lukács 14,15-24

15 Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta,
így szólt hozzá: „Boldog az, aki Isten országának
vendége.”16 Ő pedig a következőképpen válaszolt:
„Egy ember nagy vacsorát készített, és sok ven -
déget hívott meg. 17 A vacsora órájában elküldte a
szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak:
Jöjjetek, mert már minden készen van. 18 De azok
egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt
üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok ki -
men ni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki en -
gem! 19 A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem,
megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem!
20 Megint egy másik azt mondta: Most nősültem,
azért nem mehetek. 21 Amikor visszatért a szolga,
jelentette mindezt urának. A ház ura megharagu-
dott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan
a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegé -
nye ket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat.
22 A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént,
amit parancsoltál, de még van hely. 23 Akkor az úr
ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a
kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit,
hogy megteljék a házam. 24 Mert mondom nektek,
hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem
kóstolja meg a vacsorámat.”

Mikor kezdődik az örök életed? Akkor, amikor

megbánva bűneidet elfogadod, hogy Jézus ér -

ted halt meg és érted támadt fel! Mire vársz?


