Szeresd

Józsué 14, 10-13.

„Most pedig, ímé megtartott
Akkor szoktunk mi zengő érzésekkel,
engem az Úr életben, a mint szóKönnyes szemmel a végtelenbe nézni,
lott vala; most negyvenöt esztenAkkor szoktunk mi csukló hangokon,
deje, a mióta szólott vala az Úr e
Reszkető szívvel, megtörten beszélni,
dologról Mózesnek, a mi alatt
Átod, megáldja
Ő könnyes vetésed,
Hogyha eltűnt már, kit nagyon
szeretünk,
Izráel a pusztában bolyongott
Takarja rög, virágos szemfedél,
vala; és most ímé, nyolcvanöt
De addig nékünk olyan megszokott,
esztendős vagyok! Még ma is
Hogyha ölel karja és mellettünk él.
olyan erős vagyok, a milyen azon

Mit ér az ünnep hideg sír rögöknek?...
Mit ér a nagy, a szép emlékezés?...
Mit ér, ha legszínesebb, szép szavunk is
A puszta szélbe, semmiségbe vész?...
Mit ér, ha mindent feláldoznánk érte,
De ő már eltűnt, ő már rég oda,
És bennünket a szívünk egyre vádol,
Hogy nem szerettük igazán soha!
Ember, most állj meg! Hogyha él a kedves,
Hogyha ölelnek meleg karjai,
Ha gyönyörködhetsz mélytüzű szemében,
Hogyha üdítenek édes ajkai,
Ne légy rideg és ne légy szótlan hozzá,
Az élet úgyis olyan mostoha.
Szeresd! Dédelgesd! Derítsd fel az arcát,
Ragyogjon felé szíved sugara.
Addig szeresd, amíg meghallja hangod,
Amíg láthatja csillogó szemed,
Mert szórhatod már virágaid néki,
Hogyha eltűnt, ha többé nincs veled.
Szeresd! Szeresd, mert csak a szeretet
Könnyít e földön súlyos Golgotákat,
A SZERETET a legnagyobb ajándék,
Amely itt nehéz szenvedést megválthat.
Somogyi Gáborné —Csoma Irén

a napon voltam, a mikor elküldött
engem Mózes; a milyen akkor volt
az én erőm, most is olyan az én
erőm a harcoláshoz és járásrakelésre. Most azért add nékem
ezt a hegyet, a melyről szólt vala
az Úr azon a napon;”

1 Mózes 50, 24-25.
„És monda József az ő
testvéreinek: Én meghalok,
de Isten bizonnyal
meglátogat titeket és felvisz
titeket e földről arra
a földre, melyet esküvel
ígért meg Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákóbnak.
És megesketé József
Izráel fiait, mondván: Mikor
az Isten titeket bizonnyal
meglátogat,vigyétek fel
innen az én tetemeimet
magatokkal.”

EVANGÉLIUMI PÜNKÖSDI KÖZÖSSÉG
„ELSŐ SZERETET” GYÜLEKEZETE
5741 KÉTEGYHÁZA, Úttörő u. 95.
Lelkipásztor: Fábián Tamás
Mobil telefon: 06 70 311—6240

www.elsoszeretet.hu

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ
2010. OKTÓBER HÓ, 10. SZÁM
Lukács 2, 36-38.
„És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel
leánya, az Áser nemzetségéből (ez sok időt élt,
miután az ő szüzességétől fogva hét esztendeig
élt férjével, És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala), aki nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal
szolgál vala éjjel és nappal. Ez is ugyanazon
órában odaállván, hálát adott az Úrnak, és szóla
Őfelőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták.”

Lukács 2, 25-32.
„És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt,
és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szent
Lélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a Lélek indításából a templomba méne, és
mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy Őérette a törvény
szokása szerint cselekedjenek. Akkor ő karjaiba vevé Őt, és áldá
az Istent, és monda: Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a
te beszéded szerint, békességben: Mert látták az én szemeim a
te üdvösségedet, Amelyet készítettél minden népeknek szeme
láttára; Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.”

