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2013. április 21. Hetény, református templom, 10.30

„Jertek és lássátok Isten tetteit!" Zsolt. 66,5
Itt van Isten köztünk, Jertek őt imádni, Hódolattal elé állni,
Itt van a középen, minden csendre térve Őelőtte hulljon térdre.
Az, aki Hirdeti S hallja itt az Ígét: Adja néki szívét!
Ha bűnben vagy és vétkeztél, ha fáj neked, hogy mit tettél,
Ne félj, ne félj, Jézus megszabadít.
Ha vádol téged még a múlt, az Úr azt mondja: van kiút,
Ne félj, ne félj, Jézus megszabadít.
Ő megszabadított tégedet és eltörölte vétkedet,
Ő megváltotta életed, betölti minden szükséged.
Ne félj, ne félj, Jézus megszabadít. 2x
Örömömben, bánatomban csak az Úrhoz fordulok,
Örömömben, bánatomban hálát adok.
Örömömben, bánatomban csak az Úrhoz kiáltok,
Örömömben, bánatomban mindig hálát adok.
Mert jó az Úr! 3x Mert mindig jó az Úr!
Mert hű az Úr! 3x Mert mindig hű az Úr!
Mert szól az Úr! 3x Mert hozzánk szól az Úr!

Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben
az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Nekem, nekem, nekem, Ő a mindenem,
Segít ha elfáradok, vígasztal, ha sírok.
Nekem, nekem, nekem, Ő a mindenem.
Jézus, barátom nekem, nekem, nekem.
Neked, neked, neked…
Nekünk, nekünk, nekünk…
Krisztus feltámada Igazságunkra,
Utat szerze mennyországra, Örök boldogságra.
Mind e világ terhét Vállára vette,
A hatalmas Atya Istent Értünk megkövette.
De lám, ezt nem érti A hálátlanság,
Emberekre honnan szállott Ennyi nyomorúság.
Azért nem fogadják Isten beszédét,
Jóra intő szent Igéjét: Krisztust, idvességét.
„Krisztus feltámada“ - sokan kiáltjuk,
De a bűnnek undokságát Mi meg nem utáljuk.
Tudva, bűnben élünk, Semmit nem félünk,
Azért a Krisztus halála Nem használ minékünk.
Támadjunk fel testben Azért a bűnből,
Melyért mi kirekesztettünk A nagy dicsőségből.
Vegyük nagy jó kedvvel Krisztus jóvoltát,
Atya Isten előtt való kedves áldozatját.
Dicsőség mennyégben Az Úr Istennek,
Atya, Fiú, Szentléleknek, Mindörökké, Ámen.

