János 2,13 Mert közel vala a zsidók husvétja, és
felméne Jézus Jeruzsálembe. 14 És ott találá a
templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait
és a pénzváltókat, a mint ülnek vala: 15 És
kötélbõl ostort csinálván, kiûzé mindnyájokat a
templomból, az ökröket is a juhokat is; és a
pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig
feldönté; 16 És a galambárúsoknak monda:
Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én
Atyámnak házát kalmárság házává. 17
Megemlékezének pedig az õ tanítványai, hogy
meg van írva: A te házadhoz való féltõ szeretet
emészt engem.
János 12,12 Másnap a nagy sokaság, amely az
ünnepre jött vala, hallván, hogy Jézus
Jeruzsálembe jõ, 13 Pálmaágakat võn, és kiméne
elébe, és kiált vala: Hozsánna: Áldott, a ki jõ az
Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya! 14
Találván pedig Jézus egy szamarat, felüle arra, a
mint meg van írva: 15 Ne félj Sionnak leánya: Ímé
[Zak. 9,9.] a te királyod jõ, szamárnak vemhén
ülve. 16 Ezeket pedig nem értették eleinte az õ
tanítványai: hanem mikor megdicsõítteték Jézus,
akkor emlékezének vissza, hogy ezek õ felõle
vannak megírva, és hogy ezeket mívelték õ vele.
17 A sokaság azért, amely õ vele vala, mikor
kihívta Lázárt a koporsóból és feltámasztotta õt a
halálból, bizonyságot tõn. 18 Azért is méne õ elébe
a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát mívelte
vala. 19 Mondának azért a farizeusok egymás
között: Látjátok-é, hogy semmit sem értek? Ímé,
mind e világ õ utána megy.
John 2,13 When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 14In the
temple courts he found men selling cattle, sheep
and doves, and others sitting at tables exchanging
money. 15So he made a whip out of cords, and
drove all from the temple area, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers
and overturned their tables. 16To those who sold
doves he said, “Get these out of here! How dare
you turn my Father’s house into a market!” 17His
disciples remembered that it is written: “Zeal for
your house will consume me.”

A BIBLIA
KÖNYVEI
1-5 Mózes
** Józsué
Bírák
Rúth
1-2 Sámuel
1-2 Királyok
1-2 Krónikák
Ezsdrás
Nehémiás
Eszter
Jób
Zsoltárok
Példabeszédek
Prédikátor
Énekek Éneke
Ézsaiás
Jerémiás
Jer.Siralmai
Ezékiel
Dániel
** Hóseás
** Jóel
Ámós
Abdiás
Jónás
Mikeás
Náhum
Habakuk
Sofóniás
Aggeus
Zakariás
Malakiás
** Máté
Márk
Lukács
* János
ApCsel
** Róma
1-2Korintus
Galácia
Efézus
** Filippi
** Kolossé
1-2Thessalo
1-2Timoteus
Titus
Filemon
Zsidók
Jabak
1-2Péter
1-3János
Júdás
** Jelenések

Feszittessék meg!

Hozsánna: Áldott, aki jõ az Úrnak
nevében, az Izráelnek ama királya.
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GYÜLEKEZETI HÍREK

VIRÁGVASÁRNAP
10:00 imaáhitat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Jézus bevonulása Jeruzsálembe - Mk 11:1-11

Ádám és Tibike hazajöttek egy rövid idõre, szeretettel köszöntjük
õket.

Délután 6:00 Istentisztelet
Igehirdetés: A Király bevonulása - Jn 12:12-19

A tavaszi ifjúsági találkozó ezúttal Kaliforniában lesz, az
Alhambrai Gyülekezet rendezésében. A memorial weekend-en,
Pünkösdkor, (május 27) és az azt megelõzõ napokban. A keresettel
nem rendelkezõ fiataloknak egy keveset segítünk az utikültségbe.

DE:

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

Jakab Bálint testvérék a héten érkeznek vissza Floridából.
Nagypénteken már itt köszönthetjük õket.

Varga András testvér szombaton az Úrhoz költözött. Az Úr
vigasztalását kívánjuk feleségének, Marikának és a rokonságnak.
Varga testvérék 95-ben költöztek el Detroitból Floridába, ahonnan
néhány év után Clevelandba telepedtek le. Varga testvér hosszú
ideig viselte betegségét. Nyolcvan éves volt. Emlékét megõrizzük.

DRÁGA VÉR

HOZSÁNNÁVAL

Krisztus vére az egyetlen erõ,
amely által a menny elérhetõ.
Megnyílt a kárpit: drága öt sebek!
Itt a szentek szentjébe léphetek.

Vonulj be, Jézus életemnek
virágos bársonyszõnyegén!
Hozsánnával, hangos örömmel,
kitárt kapukkal várlak én.

A Bárány vére oltalom jele.
Míg rajtam van nem ér ítélete.
Jöhet bûn, Sátán, nyomor vagy halál
Lelkem e vérben védelmet talál.

Virágvasárnap régi fényén
megtört a Nap és Tégedet
kínos kereszt, sötét nagy éj várt
hódolat és a fény helyett.

E vér a legtisztább aranyruha.
Örök öltöny. Szét nem foszlik soha...
Terülj lelkemre, drága, üdv-adó,
hadd lehetnék fehér, miként a hó!

Ne így fogadjon téged lelkem!
ne ácsoljak keresztet én!
Vonulj be, Jézus, életemnek
virágos bársonyszõnyegén!

Az égi honra méltó az lehet,
ki látta már a vérzõ öt sebet.
És aki abban hittel elmerül,
az életére örök fény derül.

NAGYPÉNTEK
Este 6:00 Nagypénteki istentisztelet
kórus, szolgálatok
igehirdetés: A Király halála - Mk 15:16-37
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
HÚSVÉT - istentiszteleteink: délelõtt 10-kor és este 6-kor
Ápr. 21. (szombat) este 6-kor ifjúsági
28. (szombat) este 6-kor házaskör
Anyáknapja - május 13
Pünkösd - május 27
Apáknapja - június 17

Kárász Izabella

Gerzsenyi Sándor

