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Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan,
on miekkamme ja kilpemme ajalla vaaran, vaivan.

Se vanha vainooja, kavala, kauhea,
on kiivas, kiukkuinen ja julma, hirmuinen.

Vain Herra hänet voittaa.

On turha oma voimamme vääryyden valtaa vastaan.
Me turman vallat voitamme Herrassa ainoastaan.

Hän, Kristus, kuningas, on voitonruhtinas,
lyö joukot helvetin, ne tallaa jalkoihin

ja voiton meille saattaa.

Jos täyttyisikin maailma nyt valheen enkeleistä,
niin pimeys ei voittoa kuitenkaan saisi meistä.
Ne olkoot raivoissaan ja syöskööt kiukkuaan.

Nyt valheen vallat on jo saaneet tuomion.
Ne yksi sana kaataa.

Se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää.
Kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää?

Jos veis he henkemme, osamme, onnemme,
ne heidän olkohon, vaan meidän iät on

Jumalan valtakunta.

Siunaa ja varjele meitä – virsi 584

Siunaa ja varjele meitä, Korkein, kädelläs.
Kaitse ain kansamme teitä vyöttäen voimalla meitä heikkoja edessäs.

Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs.

Herramme, kirkasta meille kasvos laupiaat,
niin että armosi alla toivoa rohkaisemalla kukkivat roudan maat.

Vaivoissa näytä meille kasvosi laupiaat.

Tutkien sydämemme silmäs meihin luo.
Ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis, silmäsi meihin luo.

Alati synnyinmaalle siipies suoja suo.
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Kahvi ja täytekakku

Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita. Osallistuminen ei
edellytä sukuseuran jäsenyyttä. Vuoden 2015 jäsenmaksun

(17 euroa) maksaneille juhlamenu on maksuton, muut
aikuiset 35 euroa ja lapset 7-12 v. 15 euroa. Maksut tilille
OP Hämeenkyrö FI22 5063 0920 0119 65. Lahjoituksia

arpajaispalkinnoksi otetaan ilolla vastaan. 

Ilmoitathan osallistumisestasi 15.7. mennessä puhelimitse
tai tekstiviestillä gsm 0400 622 144 tai sähköpostitse

matti.mustajarvi@luukku.com.
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