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Kezdőének: 146. zsoltár, annak mind a 8 verse. 146

szöveg: Th. de Bèze | fordítás:

Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562
1.
Áldjad, én lelkem, az Urat, / Hirdessed dicséretét! - Az Istennek adok hálát, / Valamíg engem
éltet. Én az Úrnak éneklek / Mindaddig, míglen élek.
2.
Ne légyen bizodalmatok / Földi fejedelmekben, Egy emberben se bízzatok, / Kiben segítség
nincsen! Mihelyt lelke kimégyen, / Menten hamuvá lészen.
3.
Minden dolga és szándéka / Elvész azon nap vele. Boldog, akinek oltalma / A Jákóbnak Istene;
Akinek mindenekben / Reménysége az Isten.
4.
Ki a mennyet és a földet / És a tengert teremté, És ezekben mindeneket / Nagy hatalmával
szerze, Igazsága, hűsége / Megmarad mindörökre.
5.
Akik méltatlan szenvednek, / Megmenti a jó Isten, A nyomorult éhezőknek / Ő ád eledelt
bőven, A foglyokat kihozza, / Rabságból kioldozza.
6.
És a világtalanoknak / Megnyitja ő szemüket; Akik immár ellankadnak, / Megtámogatja őket,
Mert az igazat híven / Szereti az Úr Isten.
7.
Veszedelmében megmenti / Ő a szegény jövevényt; Az árvákat megsegíti, / Rájuk kegyesen
tekint; A bánkódó özvegyek / Tőle megenyhíttetnek.
8.
A hitleneket megrontja, / Ösvényüket elvesztve, De megáll az ő országa / Most és minden
időbe’. Ó, Sion, a te Urad / Mindörökké megmarad!
Igehirdetés előtt> 266. Szöveg: Nagyenyed, 1785 | dallam: Kolozsvár, 1811
Szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül, Reménykedünk, örök Isten, Te légy segítségül.
Dicsérhessünk, és lehessünk Jézus szava hallgatói, igaz megtartói.

Textus: Apostolok Cselekedetei 16, 16-39.
Prédikáció után nt. Barta Lívia gitárkisérettel énekli a 775. éneket. Szöveg és dallam: Pálhegyi D.
Refr. Jézus a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.
Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk.
1.
Ez a föld széthullik, minden hegy elomlik, de egy kőszikla örökké áll.
Tajtékzik a tenger, gyilkol a sok fegyver, nékünk mégsem árt a halál.
Refr. Jézus a mi oltalmunk, erősségünk…
2.
Eladó már minden, örömöd még sincsen, ha ez a forrás nem árad rád.
Ő az, aki ingyen már od’adott mindent, értünk áldozva önmagát.
Refr. Jézus a mi oltalmunk, erősségünk…

Záróének: 841:1-2.
Szöveg: Vizi I. | dallam: J. Sibelius, 1899
1.
Igéddel áldj meg bennünket, Urunk,
Így lesz e hajlék lelki otthonunk,
Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked,
Áraszd e házra áldott Lelkedet!
Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked,
Áraszd e házra áldott Lelkedet!
2.
Igéddel hívtál most is, hű Urunk,
Bármerre küldesz, bátran indulunk,
Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked,
Áraszd ki ránk is áldott Lelkedet!
Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked,
Áraszd ki ránk is áldott Lelkedet!
Áldás
A Kárpátaljai Magyar Református Egyház himnusza
Szöveg: E. H. Gebhardt | fordítás: Kecskeméti F., 1901 | dallam: Oak, L. Mason, 1834
1.Mindig velem, Uram, mindig velem,
Még ha nem láthat is gyarló szemem!
Azért ez énekem: Velem van Istenem,
Velem van Istenem, mindig velem.
2. Megmondtad, ó, Uram, híveidnek:
Szívükbe küldöd el Szentlelkedet.
Templomoddá engem tégy hát, és légy velem,
Tégy hát, és légy velem, mindig velem!
3. Én megfeszíttetem együtt veled,
Bennem már csak te élsz: elvégezted.
Hitből van életem, Jézus jár énvelem,
Jézus jár énvelem, mindig velem.
4. Bánat vagy félelem, kétség ha jő,
Hű karja átölel, oltalmaz ő.
Nappal s bús éjjelen az Úr mindig velem,
Az Úr mindig velem, mindig velem.
5. Ha lelkem a halál völgyébe ér:
Ott is te vagy velem, mit féljek én?
Vessződ megvéd engem. Velem vagy, Istenem,
Velem vagy, Istenem, mindig velem.
6. Ha otthon egykoron megláthatlak,
Hol többé bűn, halál nem árthatnak,
Ezt zengem szüntelen: Velem az Úr, velem,
Velem az Úr, velem, mindig velem!
A 136 eurót kitevő perselypénzt a kárpátaljai testvéreink segélyezésére szántuk

