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2. Feljebb emeljetek, feljebb
Fájdalmaim óráiból
Egyre éget, sajog a seb
Szenvedésem lángjától
Szálljon, szálljon angyal szárnyon
Fenn a tábor ormain
Hol fénylett áldott orcája
Könnyen gyógyul ott a kín.

3 Feljebb emeljetek, feljebb
Ez csak gyötrelem hona
Mind közelebb és közelebb
Hol a mennynek sátora.
Szálljon, szálljon angyal szárnyon
Lássa már az ég Urát
Föl Sionnak szent hatalmára
Nyissátok szent kapuját.

2. Ott az üdvözült sereg,
Halleluja, ámen!
Zeng az Úrnak éneket,
Halleluja, ámen!
Onnan száll a földre le
Isten Lelke, hogy vele
A szívünk legyen tele,
Halleluja, ámen!

3. Én is zengem énekem,
Halleluja, ámen!
Kegyelmedért Istenem,
Halleluja, ámen!
Dicsértessél Jézusom,
Hangzik egyre itt dalom,
És előtted egykoron,
Halleluja, ámen!

Fogjad kezem és vonj közelb magadhoz,
Így szíveden én megpihenhetek.
Fogjad kezem, mert téged elveszítvén,
Az igaz útról is letérhetek.

Fogjad kezem, az út sötét előttem
Ha fényeddel meg nem világítod;
De így Uram e mennyből jövő fénynél
Rád tekintve én bizton indulok.

Ének: Fönn a csillagok felett (483)

Ének: Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem (479)



Ének: XC. zsoltár 
A sírnál Fazekas Zsolt lelkipásztor szolgál

Liturgia: 

Előfohász. Apostoli köszöntés
Ének: XLII. zsoltár

Alapige: I.Péter 3, 4:

Áldás

Feltámadás igéje: I. Kor 15.
Apostoli Hitvallás
Ének: Egyedüli reményem (331)

Ének: Feljebb emeljetek, feljebb (478)

Igemagyarázat
Hálaima 
Miatyánk
Ének: Maradj velem (291)

Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak!

Mikor még semmi hegyek nem voltanak, Hogy még sem ég sem föld nem volt formálva,

Te voltál és te vagy, erős Isten, És te megmaradsz minden időben.

Az embereket te meg hagyod halni, És ezt mondod az emberi nemzetnek:

Légyetek porrá, kik porból lettetek! Mert ezer esztendő előtted annyi,

Mint a tegnapnak ő elmúlása És egy éjnek rövid vigyázása.

Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsőségedet ezeknek fiain!

Add értenünk felséges hatalmadat, Mi kegyes Urunk, ó, irgalmas Isten!

Minden dolgunkat bírjad, forgassad, Kezeink munkáit igazgassad!

1. Maradj velem, mert mindjárt este van,
Nő a sötét, ó, el ne hagyj, Uram;
Nincs senkim, és a vigaszt nem lelem,
Gyámoltalannal, ó, maradj velem.

2. Kis életem fut s hervadásba hull.
Bú lesz a vígság, fényesség fakul,
Csak változást és múlást lát a szem;
Változhatatlan, ó, maradj velem!

3. Minden múló perc, hozzád visz közel,
Kegyelmed űzi kísértőmet el,
Nincs más vezérem, nincs más Mesterem,
Fényben, borúban, ó, maradj velem.

4. Ellenség ellen áldásod fedez,
A könny nem sós, a kór is könnyű lesz,
Sír, halálfullánk, hol a győzelem?
Győztes leszek, csak légy, Uram,velem.

5. Hunyó szemembe vésd keresztedet,
Ködöt foszlatva láttasd szent eged.
Föld árnya fut, menny fénye megjelen:
Halálban is Te légy, Uram, velem.

1. Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, 
Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. 
Tehozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem. 
Vajon színed eleiben mikor jutok, élő Isten? 

2. Könnyhullatásim énnékem kenyerem éjjel-nappal, 
Midőn azt kérdik éntőlem: hol Istened, kit vártál? 
Ezen lelkem kiontom, és házadat óhajtom, 
Hol a hívek seregében örvendek szép éneklésben.

3. Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit keseregsz ennyire? 
Bízzál Istenben, nem hágy el, kiben örvendek végre, 
Midőn hozzám orcáját, nyújta szabadítását, 
Ó, én kegyelmes Istenem, mely igen kesereg lelkem.

4. Én lelkem, mire csőggedsz el? Mit keseregsz ennyire? 
Bízzál Istenben, s nem hágy el, kiben örvendek végre. 
Ki nekem szemlátomást nyújt kedves szabadulást, 
Nyilván megmutatja nékem, hogy ő az én Istenem.

2. Ha a nehéz időkben Elcsügged a szívem, :/: Vígasztalást igédben, Uram, te adj nekem! Ha kétség 
közt hányódom, És mentségre nincs módon, Te tarts meg, Istenem!

3. A földön ha elvesztem Szerelmem tárgyait, :/: Maradjon meg mellettem Szerelmed és a hit, Csak 
azt el ne veszítsem, Mi benned, ó Úr Isten, Remélni megtanít!

4. Földi jó és szerencse Múlandó, mint magunk, :/: De a hit drága kincse Örök és fő javunk; 
Hitünk áll rendületlen, Hogy Isten véd szünetlen: Élünk, vagy meghalunk.

5. Uram, a nyomorultat, A gyöngét el ne hagyd, :/: Az árvát, elhagyottat Gyámolítsd te magad! A 
szegényt, ki remélve Csak reád néz az égre: Úr Isten, el ne hagyd!

“Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek... hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló 
díszével: ez értékes az Isten előtt.”

 

Egyedüli reményem
Fejes István, 1838–1913 Kálmán Farkas, 1838–1906
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2. Ha a nehéz időkben Elcsügged a szívem, :/: Vígasztalást
igédben, Uram, te adj nekem! Ha kétség közt hányódom, És
mentségre nincs módon, Te tarts meg, Istenem!
3. A földön ha elvesztem Szerelmem tárgyait, :/: Maradjon meg
mellettem Szerelmed és a hit, Csak azt el ne veszítsem, M
benned, ó Úr Isten, Remélni megtanít!
4. Földi jó és szerencse Múlandó, mint magunk, :/: De a hit
drága kincse Örök és fő javunk; Hitünk áll rendületlen, Hogy
Isten véd szünetlen: Élünk, vagy meghalunk.
5. Uram, a nyomorultat, A gyöngét el ne hagyd, :/: Az árvát,
elhagyottat Gyámolítsd te magad! A szegényt, ki remélve Csak
reád néz az égre: Úr Isten, el ne hagyd!

Engraved by LilyPond – Soli Deo Gloria!


