Hozsannázó napok

De holnap, holnap,
te várvavárt nap,
Te drága tegnap,
téged még zengőbb
ne áldanálak
énekkel áldlak.
ragyogásáért
Át minden ködön,
lábanyomának?
minden homályon,
Ő az értelmed,
mert közeledni
minden szépséged,
a Krisztust látom,
Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
Jézus Krisztusért
Őt, aki eljön!
áldalak téged.
Fekete vészek
Áldom a sebed,
fellegein túl
mosolyod, könnyed.
Őreá nézek,
Nincs semmi, amit
s örömöd szívem
meg ne köszönjek,
megdobogtatja,
amiért szívem
legragyogóbb nap,
hálás ne lenne,
Krisztus nagy napja!
hisz Ő sietett
énfelém benne.
Tegnap csodája,
Eljött. Megmentett.
ma minden fénye,
Véren megváltott.
munkája, harca,
Te drága tegnap,
holnap reménye:
érte vagy áldott!
mint egyetlenegy
ujjongó ének,
S érte dicsérlek
így zeng hozsannát
ma, boldog jelen.
Krisztus nevének.
Túrmezei Erzsébet
Ma jár előttem.
Ma beszél velem.
Mai parancsát
indulni készen,
boldogan várom,
örömest végzem.
Érte szeretlek,
1 Mózes 6, 6-8
Jézusért áldlak,
„Megbáná azért az Úr, hogy teremtette
te, a kegyelem,
az embert a földön, és bánkódék az ő
te, a szolgálat,
szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az
kereszthordozás,
embert, akit teremtettem, a földnek
lehetőségek
színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madaraszázszor szent napja,
it; mert bánom, hogy azokat teremtetáldalak téged!
tem. De Noé kegyelmet talála az Úr
előtt.”
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Lukács 4,18-19.
„Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem,
elküldött, hogy a töredelmes szívűeket
meggyógyítsam, hogy a foglyoknak
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon
bocsássam a lesújtottakat, Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.”
Zsoltárok 107, 1-9.
„Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.
Ezt mondják az Úrnak megváltottai, a kiket megváltott a szorongatónak kezéből; És a kiket összegyűjtött a különböző földekről:
napkelet és napnyugat felől, északról és a tenger felől. Bujdostak
a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala.
Éhesek és szomjasok valának; lelkük is elepedt bennük. De az
Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté
őket. És vezeté őket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai
iránt való csodadolgaiért, Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és
az éhező lelket betölté jóval!”

