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TarTalom

4 Szemináriumok iSmertetéSe
8  énekek
8 80. Hallgasd meg, Izráel pászTora

9 92. az Igazságos IsTen dIcséreTe

10	 128.	Az	istenfélő	házán	áldás	vAn
10 150. mInden lélek dIcsérje az UraT!
11 167. Úr jézUs, mely Igen drága

11	 170.	áldjuk	istent	végével
11	 251.	jövel,	szentlélek	Úr	isten
12	 372.	hű	pásztorunk,	vezesd	A	te	árvA	nyájAdAt
13	 380.	jézus,	vigAsságom!	esdekelve	várom
13	 386.	krisztusom,	kívüled	nincs	kihez	járulnom
14 397. Hagyjad az Úr IsTenre Te mInden UTadaT

15 399. kI IsTenének áTad mIndenT

15	 446.	Az	áldott	orvos	közeleg
16 447. jézUs, nyájas és szelíd

17	 449.	jézus,	te	égi	szép,	tündöklő	fényű	név
18	 451.	te	vAgy	nApvilágom,	te	vAgy	énekem
18	 461.	mindig	velem,	urAm,	mindig	velem
19	 464.	hű	jézusom	kezébe	teszem	kezem	belé
20	 468.	kövesd	A	jézust,	kövesd	még	mA
20	 471.	rád	tekint	már	hitem,	megváltóm,	istenem
21	 476.	fel,	bArátim,	drágA	jézus	zászlAjA	AlAtt
22  egyeSített férfikar énekei
24 térkép éS rendezvényhelySzínek
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Program:
0730 – 0830  Érkezés, regisztráció kezdete
0830 – 0845  Gyülekező ének Kovács Sándor és Erika vezetésével
0845 – 0900 Énektanulás
0900 – 0905 Köszöntés, hirdetések
0905 – 0910  Ének
0910 – 0930 Áhítat: Zán Fábián Sándor, 
  a Kárpátaljai Református Egyház püspöke
0930 – 0935 Ének, az előadó köszöntése
0935– 1015 Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás 
  előadó: Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református  
  Egyházmegye esperese
1015 – 1020 Ráfelelő ének
1020 – 1040 Bizonyságtétel: Győri Katalin
  Mit jelent számomra a Biblia a mindennapi életben?
1040 – 1100 Hirdetések, átvonulás a szemináriumok helyszíneire
1100 – 1230 A szemináriumok általános tematikája: A Szentírás  
  mint egyedüli útmutató az élet minden területére
1230 – 1330 Ebéd
1330 – 1500 Ifjúsági zenekarok szolgálata a főszínpadon 
1330 – 1500 Szemináriumi beszélgetés az elhangzottakról 
  (Minden szemináriumról a saját helyszínén)
1500 – 1530 Gyülekező a fő helyszínen
1530 – 1540 Közös éneklés
1540 – 1550 Tájékoztató a Reformáció gyermekei programról
1600 – 1645 Közös igei alkalom, evangelizáció: 
  – Zán Fábián Sándor (János 4, 13–14)
1645   Zárszó, áldás
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családosok: A BiBliA mint forrás  
A csAlád számárA
Előadó: Dr. Kovács Gézáné Szegedi Ildikó
Helyszín: Református templom (10)

Isten ajándéka a család, amely a mindennapokban a legbensőségesebb színtere 
kell, legyen annak, hogy Isten dicsőségére élünk. Ez csak akkor valósulhat meg, 
ha együtt, összhangban egymással és Istennel kívánjuk megélni. Abban sze-
retnénk segítséget nyújtani, hogy ezt az Istentől kapott célt hogyan éljük meg 
a házasságban, gyermeknevelésben, gyülekezetben és szűkebb, illetve tágabb 
családi körben. Hogy Isten áldása jelen legyen a családban, ahhoz elengedhetet-
len, hogy Isten szava legyen a mérvadó. Hogyan használjuk a Szentírást mint 
az élet zsinórmértékét?

Bizonyságtevő: Nagy Zita. A biblia mint erőt adó forrás.

közéleti	szereplők:	
Vissza a forráshoz minden időben 
Előadó: Orbán Attila (lelkész, polgármester)
Helyszín: A líceum étterme (12)

Ennek az előadásnak az a célja, hogy a közéleti tevékenységet, munkát vég-
ző ember meglássa Istentől kapott különös feladatát abban, hogy felelőssé-
get kapott és vállalt Isten teremtményei között.
Ez a feladat nem más, mint Isten ígéjét megélni, szolgálni és mindeköz-
ben embertársaim javára élni abban a feladatkörben, amire Isten elhívott. 
Enélkül valódi keresztyén élet nincs, és nem is lehet. 

Bizonyságtevő: Gyurkó Miklós polgármester
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szépkorÚak: Az íge mint örök forrás
Előadó: Gulácsy Lajos (nyugalmazott püspök)
Helyszín: A középiskola étkezdéje (3)

Ezzel az előadással azon idősek számára kívánunk segítséget és útmutatást adni, akik 
életüknek e szakaszát is Isten ígéje szerint kívánják megélni. Fontos, hogy életünknek 
minden periódusában Isten akaratát keressük, és arról bizonyságot tegyünk.

Bizonyságtevő: Oroszi Margit. Életem forrása az íge.

szenvedélybetegségből	szAbAdultAk:
isten ígéje szerint szABAdon
Előadó: id. Pocsai Sándor (lelkész )
Helyszín: A középiskola díszterme, 2. emelet (4)

Jézus Krisztus szabadító munkájának a célja, hogy az elveszett embert visz-
szaállítsa a bűn szolgaságából az Isten szolgálatába. A megszentelt élet is-
mertető jele, hogy már nem önfejűen a magam értékrendje szerint élek, 
hanem az Isten ígéjéhez igazodom, és aszerint teszek mindent. Enélkül 
nincs hiteles szabadság, csak emberi próbálkozás.

FogyaTékkal	élőknek: 
az íge mint erőt adó forrás
Előadó: Menyhárt István (lelkész)
Helyszín: A középiskola hátsó udvara (5)

Isten ajándéka az élet, még akkor is, ha nem vagyok átlagember. A keresztyén 
ember erőforrása az, hogy Isten szemében a lelki épség és a lelki érték a döntő. 
Lehet ép lélekkel, de testi fogyatékkal is Isten dicsőségére élni, úgy, hogy a tőlem 
telhető módon keresem Isten akaratát, és dicsőséget adok az én Teremtőmnek.

Bizonyságtevő: Kristofóri Ildikó
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Tanárok,	oktAtásbAn	résztvevők: 
A tAnár mint krisztus tAnítványA
Előadó: Pándy Szekeres Anna (tanárnő)
Helyszín: Házasságkötő terem (13)

Isten különös kegyelme az, amikor részt vehetünk egy gyermek életének 
formálódásában. Az ajándék mellett azonban hatalmas felelősség is. A 
lélekformálás mestersége Isteni ajándék, ezért azt nem lehet akárhogyan 
végezni, csakis Isten előtti felelősséggel, kizárólag az Ő ígéje szerint. A ta-
nítvány számára mérvadó a Mester szava.

Bizonyságtevő: Makó András tanár

vállAlkozók	és	gAzdálkodók: 
isten ígéje mint mindennApi kenyér
Előadó: Pásztor Balázs (közgazdász), Magyar Levente (a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára)
Helyszín: Gyülekezeti terem (11)

Isten gondviselésének része a mindennapi kenyér. Kegyelem az, ha valaki 
Isten munkatársa lehet ebben a gondviselésben. Ez azonban senkit sem 
mentesít az alól a felelősség alól, amellyel Isten előtt állva megtermeli és 
embertársai asztalára teszi a mindennapi eledelt. Lehet ma is az Ő mércéje 
szerint termelni, gazdálkodni, jövedelmet szerezni úgy, hogy közben men-
tes maradok mindattól, ami rombolná Isten dicsőségét. Isten munkatársa 
csak úgy lehetek, ha az Ő szava lesz az irányadó számomra.
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krIsz: 
visszA A forráshoz! – mit üzen isten
A mAi fiAtAloknAk?
Előadó: Szabó Béla (ifjúsági referens, Jánkmajtis)
Helyszín: Középiskola tornaterme (2)

A Bibliának van véleménye az ifjúság éveiről is. Számos bibliai személy ifjú 
koráról elég részletesen beszámol. Mind-mind tanulságul írattatott meg a 
mai ifjú nemzedéknek, s rajtuk keresztül tanít az Úr helyesen megélni a fi-
atalság éveit, problémákat megoldani. Keressük a választ együtt a kérdésre: 
hogyan tarthatja tisztán életét egy 21. századi fiatal?

gyerekek
Helyszín: Óvoda (6)

„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és 
nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről 
elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meg-
termi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.”

A családi csendesnap a gyermekeké is, ezért szeretnénk, ha őket is meg-
szólítaná Isten Igéje ezen a napon. Vissza a forráshoz, mert csak a forrás 
mellett lehet gyümölcsöző életet élni a gyermekkorban is. Ezt szeretnénk 
a gyermekek elé tárni. Négy korosztály számára szól a tanítás, az éneklés, a 
játék, az aranymondás, a kézimunka készítés. Valamennyi azt erősíti majd, 
hogy vegyék a kezükbe a gyermekek is a Bibliát és olvassák, mert „Boldog 
ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül 
a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik…”
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80. Hallgasd meg, Izráel pászTora
Genf, 1562

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!

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!
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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. 

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
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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 megáld-
ja 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, 
Akiket ő szeret. És végre te meglátod Fiadnak fiait, A Sionnak csudá-
lod 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, 
lantokban És hangos citerákban Az Úrnak zengedezzetek! Sípok-
ban, orgonákban :/: És más szép muzsikákban Örvendjetek az 
Istennek!

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
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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

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!
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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

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
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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!

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.
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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
 

397. Hagyjad az Úr IsTenre Te mInden UTadaT

Gesius B., 1603

1. HAGYJAD az Úr Istenre Te minden utadat, Ha bánt szíved keser-
ve, 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 lá-
tod, 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.
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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

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

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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451.	te	vAgy	nApvilágom,	te	vAgy	énekem
Kádár Géza

1. Te vagy napvilágom, te vagy énekem, Téged várlak, Jézus, kínos 
éjeken. Oszlasd el a homályt, űzd el a bánatot, Ragyogjon fel raj-
tam szép fényes napod.

2. Égő várakozás él minden szívben, Bárha nem is tudja, téged 
vár minden. Titkon epedőknek jelenjél meg nyilván, Találj meg 
mindenkit, ki élni kíván!

3. Találj meg mindenkit, aki elveszett, S vigye dicsőségre hatalmas 
kezed; Hogy amikor eljössz az ég felhőiben, Örömmel lásson meg 
minden földi szem!

Kecskeméthy István

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.
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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

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
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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!”

471.	rád	tekint	már	hitem,	megváltóm,	istenem
Mason Lowell, 1792-1872

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

2. Szívemet töltse be Kegyelmed ereje Buzgósággal! Meghaltál 
érettem; 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: Meg-
váltóm, ments te meg Kétségtől engemet, Nálad hogy üdvömet 
Meglássam én.

Palmer Ray, 1808-1887
F.: Csomasz Tóth Kálmán
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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 
ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér’!
2. Lám, a Sátán serge talpon, szembetörni kész, A legbátrabb har-
cosoknak bátorsága vész. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, 
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér’!
3. Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel, Így előre Jézu-
sunkkal: néki győzni kell! Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, 
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér’!
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
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gyertek,	gyertek,	énekeljünk

2. Mérhetetlen nagy az Isten hatalma: égnek-földnek, isteneknek Ki-
rálya! Őt szolgálja földünk minden mélysége, magas hegyek leborul-
nak előtte.

3. Ő alkotta tengerek vad örvényét, földünknek is keze írta tör-
vényét. Mondjunk áldást Alkotónk szent nevére, térdre hullva így 
hódoljunk előtte.

4. Istenünk ő, mi meg népe örökre, jó pásztorként vezet kövér me-
zőkre. Bárcsak ma és mindig szavát figyelnéd, népem, akkor kemény-
szívű nem lennél!

5. Atyáitok Masszánál a pusztában kísértettek, nem hittek sok cso-
dámban. Negyven évig keserített e népség, ki is mondtam: „Szívük 
csalárd üresség!

6. Utaimat nem ismerik, nem járják, – nem fékeztem indulatom nagy 
lángját, Súlyos szóval megesküdtem magamnak: nyugalmamba ezek 
soha nem jutnak!”

 7. Dicsőség az örök Atya nevének, üdv és áldás Fiának és Lelkének. Zsol-
tárunktól váljék minden örömmé, amint kezdet óta, most és örökké!

EGYESÍTETT FÉRFIKAR ÉNEKEI
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Ha az Úr nem épíT

Aki	bízik,	Aki	remél

2. Pihentedben is véd, osztja áldott kincsét: gyermekek nagy bőségét. 
Mint a gyors nyílvesszők hős harcos kezében, olyan a sok ifjú sarj! 
Boldog vagy, ha tegzed ily nyilakkal telt meg, nem ér soha szégyenpír!

2. Hegyek őrzik, körülállják a szent Várost, úgy vigyázzák; mintha 
ellenségtől óvnák, körülveszik mint a bástyák.

3. Népét az Úr öleli, védelemmel körülveszi. Mindig hűen átkarol-
ja, irgalmával beborítja.

4. Nem lesz mindig úr a gonosz, igazakon nem győz a rossz; ha-
csak az igazak keze gonoszra nem vetemedne.

5. Tégy jót, Uram, az igazzal, igazszívű fiaiddal. Béke legyen an-
nak élte, görbe útra ki nem tér le.

6. Örök Isten, Gondviselő, hogy lehetne szavam illő? De a szívem 
neked dobog, forró lángja feléd lobog.
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