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Isten segítségül hívása

Köszöntés                                                                                   Szakács György lelkipásztor

Zsoltározás
86. Zsoltár 

       Hajtsd hoz-zám,   U      ram fü           le   det
        És hall     gasd meg       ké    ré          semet

           Mert     i        gen sze        gény va       gyok

            Az     én        szüksé            gim na     gyok

       Tartsd meg        teste     met, lel        kemet
            Tekintsd    kegyes        é      le         temet

            Szolgád          hoz tér         jen ked    ved

               Ki bí             zik      csak     te        ben   ned



2.
Hozzád mindennap óhajtok, Nagy 
szükségemben kiáltok;

 

Te nagy irgalmad szerint Kegyelmezz 
meg óránkint!

 

Szolgád lelkét vigasztald meg, Uram, 
kiáltásom halld meg,

 

Mert szívemet e végre Emeltem fel az 
égre!
3.
Uram, jókedvű s édes vagy, A te 
irgalmasságod nagy,

 

Minden emberhez pedig, Ki hozzád 
esedezik.

 

Hallgasd meg azért kérésem, És nézd 
meg esedezésem:

 

Tekintvén kegyelmedre, Figyelmezz 
beszédemre!
4.
Nagy szükségemben óhajtok, Tehozzád 
szívből kiáltok,

 

És te engem meghallgatsz, 
Nyavalyámban el nem hagysz.

 

Ugyan nincs sehol több Isten, Ki hozzád 
hasonló légyen,

 

Nincsen több erős Isten, Ki ily dolgot 
tehessen.
5.
E világon minden népek, Kiket teremtél,
eljőnek,

 

És imádnak tégedet, Dicsőítik nevedet. 
Mert te nagy és hatalmas vagy, 
Csudatételed sok és nagy;

 

Te vagy egyedül Isten, Sehol Isten több 
nincsen.

6.
Vezess, Uram, útaidban, Hogy járjak 
igazságodban,

 

És csak arra hajtsd szívem, Hogy szent 
nevedet féljem.

 

Néked, Uram, hálát adok, És teljes 
szívből vigadok,

 

Mindörökké nevednek Dicséretet 
éneklek.

127. zsoltár

2.
Hogyha a városnak, avagy háznak népét 
Nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. 
Nincsen Isten nélkül segítség és 
idvesség.

 

3.
Csak hiába lészen reggel felkeléstek 
Néktek, kik erős Istenben nem hisztek: 
Nincsen Isten nélkül segítség és 
idvesség.
4.
Ekképpen történik mindnyájan tinektek, 
Munkával, bánattal kenyeret kik esztek: 

Nincsen Isten nélkül segítség és 
idvesség.

 

5.
Nagy könnyen az Isten mindent ád 
azoknak,
Kik csak benne bíznak s hozzá 
fohászkodnak:
Nincsen Isten nélkül segítség és 
idvesség.

6.
Mint a sebes nyilak az erős kezében, 



Erősek a hívek Isten kegyelmében: 
Nincsen Isten nélkül segítség és 
idvesség.
7.

Boldog, aki lelkét hittel erősíti, 
Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi: 
Nincsen Isten nélkül segítség és 
idvesség.

Sztárai Mihály 34. Zsoltára

2.
Igen vigad és örvendez én lelkem, 
Az Istennek segedelmét hogy kérem, 
Nyomorultak meghallják, azt örvendem, 
Vigadjanak Istenben, arra intem,
3.
Én mikoron Istenhez kiáltottam, 
Kegyelmesen tőle meghallgattattam, 
Őáltala hamar megszabadultam, 
Háborúságimban is megtartattam.

4.
Lám, Istennek angyala mind tábort jár, 
Az istenfélő emberek körül jár. 
Az Istentől azért ki oltalmat vár, 
Útaiban mindenütt az nagy jól jár.
5.
Segítségül azért Istent hívjátok, 
Ő jóvoltát kóstoljátok, lássátok! 
Igen nagy-jó, azt bizonnyal tudjátok: 
Benne bízó emberek mind boldogok.

Igeszolgálat                                                                                                          Böjte Csaba Testvér

Hol szeretet és egyetértés… 
énekelnek a Kolozsvári Szent Klára Egyetemi Kollégium hallgatói 

Igére felelő ének (Responsorium) Debreceni Egyházzenészek
Előénekesek, majd közösen:

Himnusz



2.
Téged kérünk, szent Úr Isten: Oltalmazz minket ez éjen; 
Nyugodalmunk benned légyen, A mi lelkünk el ne vesszen!
3.
Nehéz álom el ne nyomjon, Az ellenség meg ne csaljon;  
Testünk hozzá ne hajoljon És haragodba ne hozzon!
4.
Mi szemeink ha alusznak, Szíveink rád vigyázzanak;  
Te hatalmadnak ereje Légyen híveid őrzője!
5.
Úr Isten, hozzád kiáltunk: Gondviselőnk, légy oltalmunk!  
Őrizz meg ellenségektől, Lelki, testi ínségektől!
6.
Parancsoljad angyalidnak, Hogy mireánk vigyázzanak;  
A mi gonosz ellenségünk Messze távol járjon tőlünk!
7.
Emlékezzél meg mirólunk: Jól tudod, mily gyarlók vagyunk;  
Kiket megváltál véreddel: Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el!  
8.
Dicsőség légyen Atyának, Ő szent Fiának, Krisztusnak,  
Szentlélekkel egyetemben, Örökkön-örökké! Ámen.

Mária hálaéneke (Magnificat)

Magasz      talja       az én      lelkem Az

U   rat mind   éltig    len.       És ör-

vendez     az én      lelkem,     Megtar-

tó Is     tenemben       Hirdetem ke-



gyességét,     És nagy jóté      teményét


