
1

Programfüzet

CSALÁDI
CSENDESNAP

2017



2

Program:
0730 – 0900  Érkezés

0900 – 0915  Énektanulás: 19. zsoltár

0915 – 0925 Köszöntés

0925 – 0930 Ének

0930 – 0955 Áhítat: Zsukovszky Miklós, a Beregi Református    
  Egyházmegye esperese
0955 – 1005 Ráfelelő ének

1005 – 1015  Bizonyságtétel: Katona Viktória

1015 – 1020 Előadás előtti ének

1020 – 1100  Életünk reformációja – út az áldáshoz
  előadó: Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere

1100 – 1105 Köszöntés: Fráter Olivér, 
  a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese

1105 – 1125 Reformáció Gyermekei program

1125 – 1140 Tájékoztató

1200 – 1330 Ebéd

1330 –  1430 Szemináriumok (közben a főszínpadon kórusok 
  és énekegyüttesek szolgálnak)

1430 –  1455 Fórumbeszélgetés

1500 – 1530 Egyesített férfikórus a főszínpadon

1530 – 1535 Gyülekező ének

1535 – 1620 Közös igei alkalom, evangelizáció: Zán Fábián Sándor

1620 – 1625 Hitvallás: Zán Fábián Sándor

1625 – 1630 Zárszó, áldás
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Szeretteim az Úrban!
Istenünk ebben az esztendőben is megadta nekünk az alkalmat, hogy a szeretet jegyében ösz-
szegyűljünk, s e tömeges és magasztos együttlétben felemeljük szívünket ahhoz a Teremtőhöz, 
aki az életet adja. 
Elszállt már felettünk az idő, amikor közösségeinket nemzetségekbe tömörülő, igazi nagycsaládok 
alkották, de ezt az időt Európa más népei is csak nosztalgiával emlegetik. Manapság már a három 
gyermeket nevelő szülőpárt is nagycsaládosként emlegetjük, s mi, akik tisztában vagyunk társadal-
mi értékükkel, nemzetalkotó szerepükkel, becsülettel és tisztelettel nézünk fel rájuk is.
Erről a helyről, ebben az áldott együttlétben üzenjük nemzettestvéreinknek és a velünk sorskö-
zösséget vállaló népeknek, hogy jól érezzük magunkat e földön, ahová bennünket Mindenható 
Atyánk teremtett, s itt képzeljük el utódaink boldogulását is a megérdemelt jövőben. 
Szeretett Testvéreim! A mai alkalmat a Reformáció fél évezredes évfordulója teszi különlegessé, 
s hogy ennek az ötszáz évnek a jelentőségét fel tudjuk mérni, hivatkozzunk nyugodtan a Hit Is-
tentől elrendelt, a történelem viharaiban is ható szervező erejére, melyet időről időre veletek együtt 
megvallunk – lelkünket ilyenkor az Úrhoz emelve. 
Mondjátok hát ti is velem együtt Kárpátaljai Református Közösségünk ez alkalomra készült 
Hitvallását!

HitvalláS

Hiszek a Teremtő, Megváltó, Gondviselő Istenben!
Hiszem, hogy a Teremtő kijelölte az én helyemet s feladatomat is, 
hogy magyar reformátusként teremjem a hit gyümölcseit teljes életemben!
Hiszem, hogy Isten Szent Igéje örök, ma is teremtő, formáló és megújító valóság!
Hiszem, hogy Isten Szentlelke mindenkor vezeti, megújítja és formálja az egyhá-
zat, ahogy a reformáció idején is tette.
Hiszek a kegyelmes Istenben, aki Jézus Krisztus által, jóságából, ingyen kegyelmé-
ből megváltott és elvégzi bennem megigazító munkáját végső eljövetele napjáig.
Hiszek az Ige mindenkori időszerűségében, és abban az elhívásban, hogy szent 
kötelességem a hitet gyermekeimnek és embertársaimnak szóval, példával, tettel 
továbbadni.
Isten engem úgy segéljen! Ámen.
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Családosok, házaspárok
Milyen egy áldott család?
Előadó: Schaller Tamás (lelkész)
Helyszín: Templom (11)

Isten ajándéka a család, és mindaz, amit a családban, mint közösségben meg-
élhetünk. A család azonban csak akkor válik áldott közösséggé, ha fogadója 
lesz az Isten elkészített áldásainak. Ehhez azonban mindenkinek a rendelt 
helyén kell lennie. Isten lehetőséget ad arra, hogy ebben a helytállásban időről 
időre megújuljunk, mind a személyes, mind pedig a közösségi életünkben.

Közéleti szereplők 
Az elöljárók szerepe az áldásban
Előadó: Balog Zoltán (lelkész, az emberi erőforrások minisztere)
Helyszín: Sting esküvői terme (14)

Isten rendelése az, hogy minden népnek, nemzetnek legyenek elöljárói. 
Elöljáróként lehet valaki eszköz abban, hogy Isten áldásainak a közvetí-
tője legyen, és lehet ennek az akadályozója is. A közéletben nagyon nehéz 
Krisztus szolgájaként helytállni, de nem lehetetlen. A Krisztus követé-
sében való naponkénti megújulás ad lehetőséget arra, hogy példaértékű 
életet éljünk ott ahová Isten állított.
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Szépkorúak
Megújulni sose késő! 
Előadó: Balogh János (lelkész)
Helyszín: Középiskola étterme (3)

Az élet Isten ajándéka, de mindannyiunknak szembe kell néznie azzal a 
ténnyel, hogy ez az élet mulandó. Ez azonban távolról sem jelenti azt, 
hogy át kell adnunk magunkat az enyészetnek. Istennek minden kor-
osztály számára van rendelt feladata. Az áldott élet nincs korhoz kötve. 
Idős korban is lehetek Isten eszköze abban, hogy az Ő áldásait tovább-
adjam. Az idős kor lehet megkoronázása mindannak, amivel Isten egy 
életen át megajándékozott.(Zsid 13, 7).

 

Szenvedélybetegek
A szabad élet áldásai 
Előadó: id. Pocsai Sándor (lelkész)
Helyszín: Középiskola díszterme (4)

Isten szabadságra hívott el minket, de ezt a szabad életet csak az Ő 
rendje szerint élhetjük meg helyesen. Az Istentől kapott szabadság azt 
jelenti, hogy megszűnt az átok, és elkezdődött az áldás ideje. Olyan élet 
ez, amire magunktól képtelenek vagyunk, de Isten Lelke képessé teszi 
erre az újjászületett embert. Ehhez azonban elengedhetetlen a napon-
kénti megújulás az Isten kegyelmében.
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Gazdálkodók, vállalkozók
Mi az áldás titka egy vállalkozásban?
Előadó: Sohajda Levente (lelkész)
Helyszín: Református líceum étterme (12)

Isten parancsának engedünk akkor, amikor a mindennapi kenyér előterem-
tésén fáradozunk. De nem mindegy, hogy mindeközben látjuk-e Isten ál-
dását a munkánkon, vagy elkeseredett harcot vívunk a haszon reményében. 
Lehet ma is áldott egy vállalkozás, egy elvégzett munka akkor, ha készek 
vagyunk ezt Isten törvénye, és vezetése szerint tenni.
Az áldás ma is készen van. Rajtunk múlik az, hogy ezt elfogadjuk-e, 
vagy távol maradunk tőle.

Fogyatékkal élők
Az élet, mint áldás
Előadó: Szilágyi András és Rozi
Helyszín: Középiskola hátsó udvara (5)

Az élet Isten ajándéka, még akkor is, ha azt nehézségekkel, vagy éppen 
fogyatékkal kell megélnünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Isten ál-
dásai nélkül kell élnünk. Az élet ajándéka önmagában is áldás. Ha pedig 
mindehhez, még az újjászületés ajándékát is adja az Úr, akkor különös-
képpen is áldássá válik az élet. Isten az ő áldásait nem a testi épséghez 
kötötte, hanem a Krisztuskövető élethez.
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Tanárok
Pedagógia, mint az áldás eszköze
Előadó: Pándy-Szekeres Anna
Helyszín: Házasságkötő terem (13)

Nagy kegyelem az, amikor Isten arra méltat, hogy eszköz legyek emberi 
életek, jellemek formálódásában. Különösképpen is megélhető mindez 
akkor, amikor ezt a feladatot Istenre figyelve végzem. Isten nélkül a 
tudás felfuvalkodottá tesz, de krisztusi lelkülettel mindennemű ismeret 
eszköz lehet abban, hogy áldássá legyek, és áldást közvetítsek a fejlődő 
korosztály felé.

Egészségügyi dolgozók
Áldás a gyógyító munkában 
Előadó: dr. Velkey György, a Bethesda Református Gyermekkórház főigazgatója
Helyszín: Imaterem (11)

Isten ajándéka a tehetség, és a tudás. Mindezt azonban arra adta Isten, 
hogy ezzel embertársaink felé szolgáljunk, életeket mentsünk, gyógyít-
sunk. Amikor ezt újjászületett emberként végezzük, akkor válunk iga-
zán hasznos eszközökké Isten kezében. Ez az a többlet, ami különbbé 
teszi az elhivatottságot a szakmától. Az elhivatottságban való kiteljese-
dés kulcsa a Krisztusnak való odaszánásban van. 
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19. Az egek beszélik és nyilván hirdetik
Bourgeois L.,  genf, 1542

2. Nincs szó, sem tartomány, Holott e tudomány Nem prédikáltatnék; 
:/: Mindenfelé mégyen E földkerekségen Beszédük ezeknek. Írásuk 
kimégyen Mind e világ végén, Holott a fényes napnak Hajlékot az 
Isten Helyheztetett szépen Ő lakó szállásának. 
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3. Melyben mint vőlegény Reggel felkél szépen Ő ágyasházából, :/: És 
ugyan örvendez, Mint az erős vitéz, Ha futásra indul. Az égnek egy 
végén Felkél és elmégyen Gyorsan a más végére; Sehol semmi nincsen 
Ő hévsége ellen, Ki magát elrejthesse. 

4. Az Isten törvénye Tiszta, ő beszéde Lelkeket megtérít, :/: Hűség 
bizonysága, Kisdedeket abba’ Bölcsességre tanít. Ő parancsolati, Iga-
zak mondási, Mik szívet vigasztalnak. Minden ő törvényi, Tiszták 
szent beszédi, Szemet világosítnak. 

5. Az Isten félelme Tiszta, mindörökké Megmarad és megáll. :/: Az ő ítélete 
Igaz mindenekbe’, Teljes nagy jósággal. Aranynál, ezüstnél És drágaköveknél 
Sokkal becsületesebb; Ő szerelmessége És gyönyörűsége A méznél is édesebb. 

6. Aki szolgál néked, Tanul, Uram, tőled Nagy jó tanulságot. :/: És 
ha azt megtartja, Jól lészen ő dolga, Mert veszen jutalmat. Ki tudná 
bűninek, Számát esetinek, És ki gondolhatná meg? Én sok bűneimet, 
Titkos vétkeimet, Uram, nékem bocsásd meg! 

7. Szolgádat őrizd meg, Kevélységtől tartsd meg: Ne essék e bűnbe, 
:/: És én tiszta lészek, Semmi bűnt nem tészek, Járván te kedvedbe’. 
Szájamnak szólása, Szívem gondolatja Kedves legyen tenéked! Adjad, 
ó, én Uram, Kősziklám, megváltóm, Hogy ne vétsek ellened.  

Marot K., 1496–1544

80. hAllgAsd meg, izráel pásztorA
Genf, 1562

1. Hallgasd meg, Izráel pásztora És Józsefnek vezérlő Ura, Kit 
őrizsz, mint egy juhnyájat, Fordítsd hozzánk szent orcádat! Aki 
ülsz a Kérubimon, Jelenjél meg világoson!

2. Úr Isten, térj hozzánk ismétlen, Őrizz meg minden gonosz el-
len! Nyújtsad világosságodat, :/: Fordítsad ránk irgalmadat, Té-
rítsd hozzánk szent orcádat, És semmi nekünk nem árthat!
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3. Ó, Úr Isten, vajon míg tartod Mirajtunk a te nagy haragod? Míg 
veted meg kérésünket? :/: Könnyhullatást kenyér helyett Adál né-
künk, és itattál Minket nagy könnyhullatással. 

4. Uram, ismétlen térj mihozzánk, Mennyekből szemed fordítsd 
reánk, És látogasd meg a szőlőt, :/: Melyet jobb kezed ültetett, 
Nézd meg a csemetét végre, Kit szerzél dicsőségedre!

5. Tűzzel megint megégettetik, Teljességgel elpusztíttatik Hara-
godnak nagy tüzében. :/: Nyújtsd kezedet, ó, Úr Isten, Az ember-
re, kit kezeddel Magadnak erősítettél. 

6. És mi el nem térünk tetőled, Csak életünket erősítsed, És di-
csérjük szent nevedet, :/: Úr Isten, vigasztalj minket! Világosítsd 
színed rajtunk, És mi nyilván megtartatunk. 

Béza T., 1519–1605

92. Az igAzságos isten dicsérete
Genf, 1562

1. Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet, És a te nevedet Énekkel ma-
gasztalni. Hogy ember áldja reggel Te nagy jó voltodat, És igazságodat 
Dicsérje minden éjjel.

2. Lantban és hegedűben És szép cimbalmokban, Hangos citerák-
ban, Dicsértessél zengésben! Dolgaidon örvendek Hatalmadat lát-
ván; Kezednek csudáján Örömömben éneklek. 

3. Sok és nagy csudálatos Te cselekedeted, Mélység bölcsességed, Be-
széded drágalátos, E dolgot az esztelen Egy szálnyit sem érti, És meg 
sem tekinti, Hogy ez miképpen légyen. 

4. Hogy a gonoszok nőnek, Mint a fű a mezőn; Virágoznak szépen 
A sok istentelenek, Hogy örökké essenek A veszedelemben. Te vagy 
örök Isten Fölötte mindeneknek. 
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5. Virágoznak a hívek, Mint a szép pálmafák, És mint a cédrusfák, 
Mik Libánonon nőnek. És az Úr hajlékában Ezek plántáltatnak, 
Szépen virágoznak Az Isten tornácában. 

6. Ámbátor megőszülnek, De mindazonáltal Nagy szaporasággal 
Szép gyümölcsöt teremnek, Hogy igazságát híven Mindenütt hir-
dessék Az én Istenemnek, Kiben hamisság nincsen. 

Béza T., 1519–1605

128. Az istenfélő házán áldás vAn
Bourgeois L.,  Strasbourg, 1545

1. Boldog az ember nyilván, Ki az Istent féli, Ő útaiban járván, Ösvé-
nyit kedveli. Mert magadat táplálod Kezed munkájával, Isten megáldja 
dolgod, Lát jó állapottal.
2. Házadban feleséged, Mint a szőlővessző, Szép gyümölcsöt hoz 
néked, Ha eljő az idő. Meglátod gyermekidet Te asztalod körül, 
Renddel, mint olajvesszőt, Kikben szíved örül. 
3. Ez igen szép ajándék, Mit az Isten enged Az őbenne hívőknek, Aki-
ket ő szeret. És végre te meglátod Fiadnak fiait, A Sionnak csudálod 
Nagy szép békességit. 

Marot K., 1496–1544

150. minden lélek dicsérje Az UrAt!
Genf, 1562

1. Dicsérjétek az Urat! Áldjátok ő szent voltát! Dicsérjétek 
menynyekben, Hol országol kegyesen Az ő nagy dicsőségébe’! Di-
csérjétek hatalmát, Melyből dicső nagy voltát Minden veheti eszébe! 
2. Dicsérjétek őt kürtben, :/: Ékes éneklésekben; Hegedűkben, lan-
tokban És hangos citerákban Az Úrnak zengedezzetek! Sípokban, 
orgonákban :/: És más szép muzsikákban Örvendjetek az Istennek!
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3. Az Urat cimbalmokban :/: És egyéb szerszámokban Mindnyájan 
dicsérjétek, Citerát pengessetek, Az Úr szent nevét dicsérvén! Minden 
lelkes állatok, :/: Istent magasztaljátok: Dicsőség Istennek! Ámen.

Béza T., 1519–1605

167. Úr jézUs, mely igen drágA
Debrecen, 1774

1. Úr Jézus, mely igen drága A te igédnek világa, Mely bölcscsé 
tévén az elmét, Szüli az Úrnak félelmét. Gerjeszd fel most indu-
latunk, Hogy míg igédre hallgatunk, Végyen bennünk épületet A 
hit, reménység és szeretet: Tégy bölcsekké, tégy szentekké!

Lengyel József, 1770–1822

170. áldjUk istent végével
Crüger J., Berlin, 1653

1. Áldjuk Istent végével Isteni tiszteletünknek, Mondjunk immár 
örömmel Dicséretet szent nevének! Mi Istenünk legyen áldott, 
Hogy lelkünkben gazdagított.

2. Immár Isten áldása Kimondatott mindnyájunkra, :/: Menjünk 
örömmel haza Tisztünkre és dolgainkra. Ő Szentlelke erősítsen, 
Minket tovább is vezessen.

3. Áldja meg kimentünket, Áldja bemenetelünket, :/: Áldja meg 
kenyerünket, Szentelje meg életünket; Áldjon meg boldog halállal, 
Végre örök boldogsággal.

Új Zengedező Mennyei Kar, 1743
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251. jövel, szentlélek Úr isten
Debrecen, 1774

1. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé szíveinket épen, Menynyei 
szent ajándékkal, Szívbéli szent buzgósággal, Melynek szentsé-
ges ereje Nyelveket egyező hitre Egybegyűjte sok népeket, Kik 
mondván, így énekeljenek; Alleluja! Alleluja!

2. Te, szentségnek új világa, Vezérelj Igéd útjára, :/: Taníts téged 
megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tudo-
mánytól, :/: Hogy mi ne tanuljunk mástól, És ne légyen több más 
senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni! Alleluja! Alleluja!

3. Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, :/: Hogy 
maradjunk útaidban, ne csüggedjünk háborúnkban. Erőddel elmén-
ket készítsd, :/: Gyenge hitünket erősítsd, Hogy halál és élet által 
Hozzád siessünk hamarsággal! Alleluja! Alleluja!

Az 1. verset XI. század előtti latin antifonából németre fordította 
és a 2-3. verset írta Luther Márton

Ez a szöveg 1654-ben jelent meg először magyar fordításban

254A. erős vár A mi istenünk
Luther M., Wittenberg, 1529

1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk, Ha ő velünk, ki 
ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk. Az ős ellenség Most is üldöz még, 
Nagy a serege, Csalárdság fegyvere; Nincs ilyen több a földön.

2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk; :/: De küzd 
értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus 
Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, Ő a mi diadalmunk.
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3. E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, :/: Minket meg nem ré-
mítene, Mirajtunk nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs 
ereje már, Reá ítélet vár: Az Ige porba dönti.

4. Az Ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja; :/: Velünk az Úr 
táborba száll, Szent Lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, gyer-
meket Mind elvehetik, Mit ér ez őnekik? Miénk a menny örökre.

Luther Márton, 1483-1546

300. bocsásd meg, Úr isten, ifjÚságomnAk vétkét
Kájoni-kódex, XVII. század

1. Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét, Sok hitetlenségét, undok 
fertelmességét, Töröld el rútságát, minden álnokságát, Könynyebbítsd 
lelkem terhét.

2. Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben Tétova bujdosik, mint 
madár a szélvészben; Tőled elijedett, Tudván, hogy vétkezett, Akar esni 
kétségben.

3. Akarna gyakorta hozzád ismét megtérni, De bűnei miatt nem mer 
elődbe menni, Tőled oly igen fél. Reád nézni sem mér, Színed igen rettegi.

4. Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen, Mivel jóvoltodért viszont 
téged tiszteljen, Nagy alázatosan, Méltó haragodban Tégedet engesz-
teljen.

5. Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal! Mit használsz szegénynek 
örök kárhozatjával? Inkább hadd dicsérjen E földön éltében Szép ma-
gasztalásokkal.

6. Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez, Szép könyörgésekkel bé-
küljél szent kezéhez, Mert lám, hozzá fogad, Csak reá hagyd magad: Igen 
irgalmas Úr ez.
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7. Higgyünk mindörökké egyedül csak őbenne, Őrizkedjünk bűn-
től, ne távozzunk őtőle. Áldott az ő neve Örökké mennyekbe’, Ki már 
megkegyelmeze.

Balassi Bálint, 1554-1594

372. hű pásztorunk, vezesd A te árvA nyájAdAt
Régi angol dallam

1. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, E földi útvesztőben 
te mutass jó utat; Szent nyomdokodba lépve, a menny felé me-
gyünk, Ó, halhatatlan Ige, vezérünk, Mesterünk.

2. Mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet, És kóstolgatja min-
dennap szent beszédedet; Hát legeltessed igéddel bolygó nyájadat, 
És terelgessed Lelkeddel juhocskáidat.

3. Szentlelkedet töltsd ránk ki mint hajnal harmatát, És adj fejünk-
re tőled nyert ékes koronát, Hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt 
életünk Oltárodon elégjen, Királyunk, Mesterünk!

Alexandriai Kelemen (†220) éneke után a Zsolt 23, 3 alapján
F.: Csomasz Tóth Kálmán

380. jézUs, vigAsságom! esdekelve várom
Crüger J., 1653

1. Jézus, vigasságom! Esdekelve várom Áldó szavadat! A te jelen-
léted Megvidámít, éltet, Bátor szívet ad. Légy velem, Ó, minde-
nem! Nálad nélkül nem is élek: Te vagy örök élet!
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2. Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül! :/: Lel-
kem a viharból, Bűnből, minden bajból Hozzád menekül. Bár a föld 
Mind romba dőlt, S ha a pokol hada hány tőrt: Jézus maga áll őrt!

3. Jézus, üdvösségem! Te vagy földön-égen Örök örömem! :/: Kik 
szeretjük Istent, Zengjünk neki itt lent S otthon: odafenn! Lelkem 
esd, Hogy Te vezesd! S hazahívó szavad várom, Jézus, Vigasságom!

Franck János, 1618-1677
F.: Révészné Váró Margit

386. krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom
Kuruc dallam

1. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Ily beteg voltomban 
nincs kitől gyógyulnom. Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, 
Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

2. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek És bennem vir-
raszd fel napját kegyelmednek; Igaz utat mutass nékem, szegé-
nyednek, Járhassak kedvére te szent Felségednek.

3. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, Miként a vigyázó vir-
radást vár éjjel; Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel, Hogy 
szolgálhassalak serényebb elmével.

4. Dicsértessél Atya Isten, magasságban, Mi Urunk Krisztussal 
mind egy méltóságban, És a Szentlélekkel mind egy hatalomban: 
Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.

Pécselyi Király Imre, † kb. 1641
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397. hAgyjAd Az Úr istenre te minden UtAdAt

Gesius B., 1603

1. HAGYJAD az Úr Istenre Te minden utadat, Ha bánt szíved 
keserve, Ő néked nyugtot ad. Ki az eget hordozza, Oszlat felhőt, 
szelet, Napját rád is felhozza, Atyád ő, áld, szeret.

2. AZ ÚRRA bízzad dolgod: Könnyebbül a teher; :/: Ezer baj 
közt is boldog, Aki nem csügged el. Minek a gond, a bánat? Mit 
gyötröd lelkedet? Az Istent kérjed, várjad, S megnyered ügyedet.

3. A TE irgalmasságod Van rajtam, Istenem, :/: Te jól tudod, jól 
látod, Hogy mi használ nekem. Sorsomat úgy intézed, Amint te 
akarod; Bölcs a te végzésed, Ha áld, ha sújt karod.

4. UTAD van számtalan sok, Uram, és eszközöd; :/: Reánk is 
szent áldásod Bőséggel öntözöd. Művednek akadálya, Szünetje 
nincs soha; Úgy téssz, amint kívánja Gyermekeid java.

5. BÍZZÁL, bánatos lélek! Mit bánt a bú, a gond? :/: Él még, ki 
annyi vészek Torkából már kivont. Bajaidból kiment ő, Szűnnek 
keserveid; Rád még a jó Teremtő Víg napot is derít.

6. ŐBENNE vesd halálig Jó reménységedet: :/: Ő biztos révbe 
szállít A bajból tégedet. Bár késik a segítség És nem találsz vigaszt: 
Eloszlik gond és kétség Előbb, mint véled azt.

7. Ő MEGCSELEKSZI  végre Velünk azt, ami jó; :/: Ösvényünk 
erőssége Te vagy, Mindenható! Bár nehéz földi pályánk, Könny 
lepi és tövis, De örök pálma vár ránk: Utunk a mennybe visz.

Gerhardt Pál (1607-1676) a Zsolt 37,5 alapján
F.: Sántha Károly
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399. ki istenének átAd mindent
Neumark György, 1657

1. Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak beléveti, Azt csu-
daképpen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti. Ki mindent szent 
kezébe tett, Az nem fövényre épített.

2. A súlyos gondok mit használnak, A sóhaj, sok jajszó mit ér, :/: 
Ha sebeink még jobban fájnak S mindennap kínunk visszatér? Így 
terhünk egyre súlyosabb, Ha lelkünk búnak helyet ad.

3. Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz, 
:/: Az Úr rendelte kegyelemben Örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki 
elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi kell nekünk.

4. Zengj hát az Úrnak s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott; :/: 
A mennyből gazdag áldást juttat S majd Jézus ád szép, új napot. 
Ki Benne bízik és remél, Az mindörökké Véle él.

Neumark György, 1621-1681
F.: Révészné Váró Margit

403. semmit ne bánkódjál, krisztUs szent serege
Székel Balázs, 1546

1. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, Mert nem árthat néked senki 
gyűlölsége, Noha e világnak rajtad dühössége, De nem hágy szégyenben Krisz-
tus ő Felsége.
2. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy, Az Atya Istennél bizony te 
kedves vagy; Ő szent Fia által már te is fia vagy, Minden dicsőségben, 
higgyed, hogy részes vagy.
3. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, Higgyed, hogy lélekben Isten-
nél gyarapszol, Ha Krisztus véréből igaz hittel iszol: Higgyed, hogy örökké 
meg nem szomjúhozol.
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4. Akármint halásszon az ördög utánad, Az ő tagjaiban dühösködjék rajtad, Mind 
tőrrel, fegyverrel siessen utánad, Ha Krisztusban bízol, higgyed, az sem árthat.
5. Rajtad semmit sem fog a pogány ellenség, Noha nehéz néked a rette-
netesség; Bátor koncra hányjon a hitlen ellenség: Feltámaszt a Krisztus, 
néked nagy reménység.
6. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát, Miként a jó pásztor saját juhocskáját; 
Valaki hallgatja a Krisztus mondását, Viseli mindenkor szorgalmatos gondját.
7. Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket, A te szent igéddel nevel-
jed hitünket És te Szentlelkeddel bírjad életünket, Hogy minden dolgunk-
ban dicsérhessünk téged.
8. Igaz fogadásod és minden beszéded, Nyilván vagyon immár minden 
dicsőséged; Ne hagyd elpusztulni e kicsiny sereget, Melyért a keresztfán 
vallál nagy gyötrelmet!
9. Ne nézzed, Úr Isten, e világ vakságát, Te nagy jóvoltodról háládatlanságát, 
A te igéd ellen ily nagy káromlását: Nézzed a Krisztusnak ártatlan halálát.
10. Vedd el már mirólunk a sok ellenséget, Vedd ki miközülünk a sok gyűlölséget; 
Essenek szégyenbe minden ellenségink, Kik dicsőségedet tagadják s nevetik.
11. Senkiben nem bízik az anyaszentegyház, Hanem csak tebenned, ki 
minket oltalmazsz, És igazságoddal mindenkoron táplálsz, Te szent sebeid-
del minket megvigasztalsz.
12. Hálát adunk néked, mennybéli nagy Isten, Ki vagy egy szentségben 
és három személyben. Ne hagyj elrettennünk keserűségünkben, Halálunk 
óráján ne essünk kétségben!

Szkhárosi Horvát András, 1549 előtt

446. Az áldott orvos közeleg
Stockton J.H.

1. Az áldott orvos közeleg, A drága főpap: Jézus; Szava szívünk 
enyhíti meg, Egyetlen üdvünk: Jézus. Halld, mint zeng az égi kar 
Édes visszhangjaival! Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!
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2. Ki minden vétket megbocsát S bűnünk eltörli: Jézus. :/: Megnyitja 
a menny kapuját S vezérel minket Jézus. Halld, mint zeng az égi kar 
Édes visszhangjaival! Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!

3. Kiszenvedt Bárány, tisztelet S dicséret néked, Jézus! :/: Te vagy a 
legfőbb szeretet, Csak érted égek, Jézus. Halld, mint zeng az égi kar 
Édes visszhangjaival! Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!

4. Elmúlik minden fájdalom E drága névtől: Jézus! Édes örömmel 
hallgatom A te nevedet, Jézus! Halld, mint zeng az égi kar Édes 
visszhangjaival! Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!

5. Testvéreim, ó, jöjjetek, Áldjuk e nevet: Jézus! Dicsérve éne-
keljetek: Megváltó, drága Jézus! Halld, mint zeng az égi kar Édes 
visszhangjaival! Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!

6. Ti gyermekek, kicsik, nagyok, A tietek is Jézus. Csak az ő útján 
járjatok, És veletek lesz Jézus. Halld, mint zeng az égi kar Édes 
visszhangjaival! Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!

7. S ha egykor égbe térhetünk, Előttünk lesz majd Jézus. Trónjánál 
zendül énekünk E drága névtől: Jézus! Halld, mint zeng az égi kar 
Édes visszhangjaival! Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!

Hunter W.
F.: Szász Béla

447. jézUs, nyájAs és szelíd
Stockton J.H.

1. Jézus, nyájas és szelíd, Láss meg engemet, Hallgassad meg, hű 
Megváltóm, gyermekedet!

2. Bűnöm láncát oldja fel Kegyelmed s a hit; Törjed össze balga 
szívem bálványait!
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3. Szabadságot adj nekem És tiszta szívet, Vonj magadhoz, Jézu-
som, hogy járjak veled!

4. Vezess engem utadon: Magad légy az út, Melyen lelkem a halálból 
életre jut.

5. Jézus, nyájas és szelíd, Láss meg engemet: El ne engedd, hű 
Megváltóm, már kezemet!

Prynne G.R., 1818-1903
F.: Csomasz Tóth Kálmán

449. jézus, te égi szép, tündöklő fényű név
C.W. Sörlie, 1887-1953

1. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, Legszentebb énnekem e 
föld ölén, Benned van irgalom, erőd magasztalom, Terólad zeng 
dalom, ragyogj felém!

2. Az élet száz veszély. Én lelkem, mégse félj, Míg ő hord karjain, 
hű Mestered! Elhagynak emberek. Mit árt, ha ő veled? Töröld le 
könnyedet: Jézus szeret.

3. Akaratod nekem mutasd meg szüntelen, Ne rejtsd el, Mester-
em, tetszésedet! Vezérelj így magad, mutasd meg utadat! Idegen 
tájakon jár gyermeked.

4. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen Fényedből 
fénysugár az életem, Míg a homályon át a lelkem otthonát, Vi-
lágosságodat elérhetem!

Moe Ole Teodor, 1863-1922
F.: Túrmezei Erzsébet
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461. mindig velem, UrAm, mindig velem

Lowell Mason, 1792-1872

1. Mindig velem, Uram, mindig velem, Még ha nem láthat is gyar-
ló szemem! Azért ez énekem: Velem van Istenem, Velem van Is-
tenem, mindig velem.

2. Nem mondtad-é, Uram, híveidnek, Hogy Szentlelked fog majd 
lakni bennek? Templomoddá engem tégy hát, és légy velem, Tégy 
hát, és légy velem, mindig velem!

3. Veled megfeszített új életben Élek most nem, nem én, te élsz 
bennem. Hit által élek már, mert Jézus velem jár, Mert Jézus ve-
lem jár, énvelem jár.

4. Kétségem-, félelmem- s bánatimban Tudom, bizton vagyok 
karjaidban. Nappal s bús éjjelen az Úr mindig velem, Az Úr min-
dig velem, mindig velem.

5. Járjak bár a halál sötét völgyén, Velem vagy ott is, hát mit féljek 
én? Vessződ megvéd engem. Velem vagy, Istenem, Velem vagy, 
Istenem, mindig velem.

6. Majd ha otthon egyszer megláthatlak, Bűn, bú, halál hol már 
nem árthatnak, Ezt zengem szüntelen: velem az Úr, velem, Velem 
az Úr, velem, mindig velem!

Paul Gebhard
F.: Szász Béla, 1840-1898
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464. hű jézusom kezébe teszem kezem belé

Dán dallam
1. Hű Jézusom kezébe Teszem kezem belé, Ő életem vezére, Vezet 
hazám felé, A keskeny úton járok, De ő közel van ám, Magasból vet 
világot Az ő keresztje rám.

2. Ha nem tudom azonnal, Hogy Jézus mit kíván, Várok, szemébe 
nézek, Szívem nyugodt, vidám. Mily boldog, édes érzet: Úr ő éltem 
fölött! Szívem nem ismer kényszert: Önként szolgálom őt.

3. Ha szenvedés, baj érne, S az utam is sötét, Az Úr keresztje fénye 
Annál dicsőbben ég. Tudom, hogy még dicsőbb fény Ragyog majd 
énreám, Ha majd a mennybe érvén Belépek ajtaján.

F.: Vargha Gyuláné

468. kövesd A jézUst, kövesd még mA
Root G.

1. Kövesd a Jézust, kövesd még ma, Halld, miként hangzik hívó 
szava! Közel van ő, hogy megáldana; Édesen mondja: „Jöjj!” Ó, 
mily szép s dicső lesz egykoron, Ha majd bűntől tisztán, szabadon 
Fogad ölébe az égi hon Jézus szavára: „Jöjj!”

2. Gyermekem, kövesd szelíd szavát, Szívednek nyújtván áldoza-
tát, Gyógyítja sebét, minden baját: Azért hát siess, jöjj! Ó, mily 
szép s dicső lesz egykoron, Ha majd bűntől tisztán, szabadon Fo-
gad ölébe az égi hon Jézus szavára: „Jöjj!”

3. „Ne félj, csak higgy!” Az Úr elfogad, Keblére zárva nyugalmat 
ad; Irgalma végig veled marad, Jöjj csak, ó, bűnös, jöjj! Ó, mily 
szép s dicső lesz egykoron, Ha majd bűntől tisztán, szabadon Fo-
gad ölébe az égi hon Jézus szavára: „Jöjj!”
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471. rád tekint már hitem, megváltóm, istenem
Mason Lowell, 1792-1872

1. Rád tekint már hitem, Megváltóm, Istenem, A Golgotán: Halld könyörgé-
semet, És vedd el vétkemet; Mostantól hadd legyek Tied csupán.

2. Szívemet töltse be Kegyelmed ereje Buzgósággal! Meghaltál éret-
tem; Add: szívem s életem Teérted éghessen Forró lánggal!

3. Ha elfog utamon Félelem s fájdalom: Fogd kezemet! Derítsd fel éjemet, 
Szárítsd fel könnyemet: Tévelygésben ne hagyd Én lelkemet!

4. Éltem ha fogyva fogy, És a halál ahogy Jön már felém: Megváltóm, 
ments te meg Kétségtől engemet, Nálad hogy üdvömet Meglássam én.

Palmer Ray, 1808-1887
F.: Csomasz Tóth Kálmán

476. fel, bArátim, drágA jézUs zászlAjA AlAtt

Bliss Ph., 1838-1876

1. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt, Rajta, bátran! megsegít és 
győzedelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, Zengje aj-
kunk: hozzád esdünk győzedelemér’!
2. Lám, a Sátán serge talpon, szembetörni kész, A legbátrabb harco-
soknak bátorsága vész. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, Zengje 
ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér’!
3. Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel, Így előre Jézusunkkal: 
néki győzni kell! Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, Zengje aj-
kunk: hozzád esdünk győzedelemér’!
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4. Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll, Benne higgyünk, 
ő segít meg szívünk harcinál. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a 
fővezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér’!

Bliss Ph.
F.: Szász Béla

A FÉRFIKÓRUS ÉNEKEI
42. zsoltár. Ahogy vágyik A gímszArvAs

(dallam: Tavaszi szél vizet áraszt)

2. Szomjazza az élő Istent, vágyva vágyja lelkem: Arcát mikor láthatom 
meg, mikor hagy betelnem?

3. Éjjel-nappal könny kenyerem, sokan kérdik tőlem: Hol van Isten, a te 
Urad, ínséges időkben?

 Zenei bejátszás

4. Ujjong, örül majd a szívem Isten templomában, ahol együtt ünnepet 
ül sok,sok kedves társam

5. Mégis mikor hullám harcol, s örvény az örvénnyel, kérdem: Isten, 
Sziklaszálam, miért felejtettél el?

6. Várj, az Úrra várj Istenre, bízzál, hogy meglátod Őt, ki arcod üdvös-
sége, legfőbb boldogságod.

 Zenei bejátszás

7. Istent várjad, akkor nem vársz semeddig hiába, Atya, Fiú és Szent-
lélek, megillet a hála.
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118. zsoltár. zengjen hálát áron házA
(dallam: A szántói híres utca)

2. Kegyelméből reám áraszt, Szómra is ad hamar választ. Vad ellenség 
nem árthat én nékem, az Úr biztos menedékem.

3. Csodálatos, amit művelsz, minden gőgös erőt szétversz: Kapu-
szárnyként szívünket kitárjuk, áldásodat igen várjuk.

Zenei bejátszás

4. Szent kegyelmed mindig árad, védő kezed el nem fárad. Lombos 
ágat lengetünk kiáltva: Akit küldesz legyen áldva.

426. hiszek egy istenben, hAtAlmAs AtyábAn
Bourgeois L.,  Genf, 1542

1. Hiszek egy Istenben, Hatalmas Atyában, Mindent teremtőben, 
És Jézus Krisztusban, Atya egy Fiában, Mi Urunk nevében, Aki 
fogantaték Szentlélek Istentől, Máriától születék, Szenvede kínzatott 
Poncius Pilátus Tiszttartósága alatt.

2. Meg is feszítteték, Azután meghala És eltemetteték, Szálla a pok-
lokra, Harmadnap támada, Mennybe emelteték, Ül a mindenható 
Atya Isten jobbján, Onnan lész eljövendő Az eleveneket Ítélni s hol-
takat. Hiszek a Szentlélekben.
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3. Hiszek egy keresztyén Anyaszentegyházat, Szentek egyességét, Bű-
nünk bocsánatját, Test feltámadását És örök életet. A szent próféták-
kal És apostolokkal Mi mindezt hisszük s valljuk, Ez hittel, vallással 
És szent tudománnyal Magunkat bátorítjuk.

Szenczi Molnár Albert az Apostoli Hitvallás alapján
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