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Teljesedjetek be szent lélekkel, szólván ti ma-
ga tok között éneklések és isteni dicséretek által, 
és lelki énekek által, énekelvén ós dicséretet 
mondván az Úrnak szivetekből. 

Gálát V. 18. 19. 

Ezen énekeskönyv közrebocsátását helyesli, a 
gyülekezetekben leendő használását a ján l ja s Is-
t e n t arra kéri, hogy azt, a hivek épületessógére 
nézve, tegye gyümölcsözővé. 

Kel t Pesten, 1870. február 2-án. 

Dr. Székács József, 
bányakerületi superintended. 

Elődjének a ján la tá t készségesen a lá i r ja 
B.-Csabán, 1888. nov. 10-én. 

Dr. Szeberényi Gusztávr 
bányakerületi superintended. 
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Előszó a negyedik kiadáshoz. 

Jelen énekeskönyvet eredetileg a b.-csabai 
ev. egyház külön használatára s ennek meg-
bízásából adtam volt ki még 1847-ben. Ezen 
első kiadás, az egyház akkori szükségleteihez 
képest, csak 82 éneket foglalt magában. 

Később B.-Csabán vasárnaponkénti magyar 
istentiszteletek létesülvén, előállott az énekes-
könyv bővitett alakban való kiadatásának szük-
sége. Ez volt a második kiadás, mely már 
200 éneket tartalmazott . 

.A harmadik, bővitett kiadás megjelent, mint 
az Athenaeum tulajdona 1871. .esztendőben, s 
miután példányai tizenkét óv alatt mind el-
fogytak s időközben több tekintélyes egyház 
istentiszteleti könyvül elfogadta, megjelenik a 
könyv most már negyedik, ismét bővitet t ki-
adásban. 

Leginkább oly egyházaknak lévén szánva, 
melyek felváltva magyar és tót, vagy magyar 
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és német nyelven szolgálnak istennek, az éne-
kek legnagyobb része a német énekes köny-
vekbül, továbbá a tót népnél használatban levő 
Zpewnikből és Tranosciusból van lefordítva, Jó-
nak lá t tam minden ének fölébe jegyezni azon 
éneket is, mely szerint az egyes énekek ének-
lendők, bogy a hivek ismeretes szöveggel is, 
dallammal is találkozzanak. 

Az énekek szerkesztésénél és fordításánál 
készségesen segítségemül vol tak f Székács Jó-
zsef, Karsay Sándor és dr. Szeberényi Gusztáv 
super in tended urak, továbbá lelkésztársaim kö-
zül f Haan János csabai, f Elefánt Mihály 
pesti, t Győry Vilmos pesti, + Szeberényi Lajos 
pozsonyi, Melczer Gyula acsai, Csermák Kálmán 
és Gajdács Pá l tótkomlósi, Sárkány Sámuel pi-
lisi, Sántha Károly szentlőrinczi, Kemény János 
kiskőrösi, Liszkai János rimabrézói, Csepregi 
György fazekasvarsándi és Gaal Mihály agárdi; 
Gömöry Frigyes Kecskemétről. A tanitók közül 
f Sztraka Károly, Nóvák Dániel és Csorba 
Mihály csabaiak, Kemény P á l mezőberényi, f 
Zsello Lajos kiskőrösi. Nagy hálával tartozom 
különösen Margócsi József érdemült esperes és 
losonczi lelkész úrnak, ki nemcsak sok jeles 
éneket küldött, de a szerkesztés körül is kész-
ségesen segitségemül volt, és egyetemes egy-
házunk főfelügyelőjének, báró P r ó n a y D e z s ő 
ő Méltóságának, ki nem sajnálván az anyagi 
áldozatot, nagylelkű adományával a mü meg-
jelenését lehetővé tette. 

Az elhunytak fölött lengjen az Urnák bé-
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kéje, az élők fogadják legőszintébb köszöne-
temet. 

A mindenható mennyei Isten pedig terjessze 
e csekély mű által is szent Fiának s Üdvözi-
tőnknek Jézus Krisztusnak országát! 

í r t a m B.-Csabán, dr. Luther Már ton négy-
százados évfordulója nap ján 1883. esztendőben. 

Előszó az ötödik kiadáshoz. 

Az ötödik kiadás a nagyedikkel teljesen meg-
egyez szövegben és összeállításban egyaránt. 

Javí tásokat , simításokat it t is tet tem, de 
nem olyakat, melyek a 4. kiadás szövegétől 
lényegesen eltértek volna. Nem vál toztak az 
énekeknek sem számai, sem sorrendje, de pó-
tolva let tek az imák ünnepiekkel és gyóná-
siakkal. 

B.-Csaba, 1886. október havában. 

Haan Lajos, 
ev. lelkész s egyetemes egyházi főjegyző. 
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MUTATÓTÁBLA, 

mely szerint a győri énekeskönyvben foglalt leg-
több ének ezen énekeskönyvben is könnyen fel-

található. 

Az ének száma Az ének száma Az ének száma 

a győri a csabai a győri a csabai a győr i a csabai 
t 

énekeskönyvben énekeskönyvben énekeskönyvben 
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40 241 194 74 449 194 
42 243 196 127 454 196 
53 36 204 12 458 198 
58 41 207 133 468 204 
63 201 219 136 470 205 
64 202 226 140 472 206 
75 100 253 288 478 214 
77 88 255 270 485 211 
80 1C7 260 275 490 208 
82 108 262 281 492 207 
86 111 284 154 504 210 
88 112 296 152 509 10 
92 113 308 157 510 14 

114 115 315 185 511 218 
119 116 325 147 513 215 



XV 

MUTATÓTÁBLA, 
mely szerint a csabai énekeskönyv 1871-ben meg-
jelent kiadásában foglalt minden ének ezen új ki-

adásban is azonnal feltalálható. 

Az ének száma Az ének száma Az ének száma Az ének száma j 

a régi az új a régi az új a rég i az új a régi az új 

kiadásban kiadásban kiadásban kiadásban 

1 1 36 39 75 83 110 122 
2 5 37 40 76 84 111 123 
3 6 38 41 77 85 112 124 
4 7 39 42 78 86 113 125 
5 8 41 43 79 89 114 127 
6 9 42 45 80 90 115 128 
7 10 43 46 81 92 117 131 
8 11 45 47 82 93 118 132 
9 12 46 48 83 94 119 133 

10 13 47 49 84 • 95 120 134 
11 14 49 50 85 96 122 135 
12 15 50 51 86 304 123 136 
13 16 51 53 87 99 124 137 
14 17 52 54 88 100 125 138 
15 18 53 55 89 101 126 139 
16 19 54 56 90 102 127 140 
17 20 55 57 92 103 128 141 
18 21 56 58 93 104 130 145 
19 22 57 59 95 106 131 147 
22 23 58 60 96 107 132 148 
23 25 59 61 97 108 133 149 
24 26 60 62 98 109 134 150 
25 27 62 68 99 111 135 151 
27 28 64 69 100 112 136 152 
28 29 65 70 101 113 137 153 
29 30 66 71 103 115 139 154 
30 33 67 72 • 104 116 141 155 
31 34 68 73 105 117 142 156 
32 35 69 74 106 118 144 157 
33 36 70 75 107 119 145 158 
34 37 71 76 108 120 146 159 
35 38 74 82 109 121 148 163 



XVI 

Az ének száma Az ének száma Az ének száma Az ének száma 

a rég i az új a régi az új a régi az új a régi az új 

kiadásban kiadásban kiadásban • kiadásban 

149 165 183 202 211 232 246 258 
150 166 184 203 212 233 247 259 
154 167 185 204 213 234 248 267 
156 168 186 205 214 235 249 268 
157 169 187 206 216 236 250 269 
159 170 188 207 217 237 251 270 
160 171 189 208 218 238 252 271 
161 172 190 210 219 239 253 272 
162 174 191 211 220 240 254 274 
163 175 193 213 221 241 255 275 
165 176 194 214 222 242 257 276 
167 177 196 215 223 243 258 277 
168 178 197 216 224 244 259 278 
169 183 198 217 225 245 260 280 
170 184 199 218 226 246 261 281 
171 185 200 219 227 247 262 282 
172 186 201 220 228 248 263 283 
173 187 202 221 229 249 265 284 
174 188 203 222 232 250 266 285 
175 193 204 223 234 251 267 286 
176 194 205 224 237 252 268 287 
177 195 206 225 239 253 269 288 
178 197 207 226 240 254 270 289 
179 198 208 227 241 255 271 290 
180 200 209 228 244 256 
182 201 210 229 245 257 



A). T E M P L O M I É N E K E K . 

I. Előfohászok. 

1. 
Mint: Nejsvvëtêjsi. 

Oh szent Isten, Mennyei atyánk, Te szent 
fiadért, A Jézus Krisztusért, A mi kegyes Meg-
váltónkért, Szent Lelked, Küldjed le mi reánk, 
Hogy sziveink E szent lángtól Buzgóságot 
Nyerjenek, S a sokféle nyelvű népek E világon 
A hitben egyesüljenek. Halleluja! 

2. 
Imádandó Isten, Oh gyújts szent buzgóságot 

Bennünk hiveidben, Igéd magva teremjen 
Sziveinkben Bő gyümölcsöket! 

3. 

Uram Isten, szentelj meg És hallgass meg 
minket, Kik neked szolgálni, A mi Urunk Jézus 
nevében Most összegyültünk! 

4 . 
Mint : Podekujmez. 

Hálát adjunk Szivvel szájjal Urunknak Iste-
nünknek, A ki született, Minket megmentett 
Poklok kínjától, Örök haláltól, Magasztalunk 
angyalokkal szent énekben, Dicsőség neked a 
mennyekben, A mennyekben! 

Ev. énekeskönyr. 1 
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5. 
Mint : 0 JeziSí. 

Oh Jézusunk, Megjelené- Születésedért, 
sédért Könyörögj értünk, Szenvedésedért, 
Kiket Bűnérzet sért, Áraszd í Feltámadásodért 
Reánk Kegyelmedet S küldd J Menybemenetedért 
mennyből A te szent lelkedet, Hogy mi Hall-
ván Szent igédet, Hűn tiszteljünk téged, H á l á t 
Zengvén Kegyelmednek, Végtére Jussunk látá-
sához szent színednek Hal le lu jah! : , : 

6. 
E húsvét ünnepében ! :, : Dicsérjük a nagy 

Istent :, : Ki ér tünk megholt fiát :, : Feltámasz-
tot ta testben, Ennek örüljünk szivvel, Szájjal, 
buzgó lélekkel, Kik a Jézusban hiszünk, Adjuk 
meg: , : Neki a dicsőséget, Mert övé: , : Mint fák, 
füvek, virágok, Újuljunk örömben: , : 

7. 
E pünkösd ünnepében: , : Dicsérjük a nagy 

I s t en t : , : Ki szent lelkét szivünkbe:,: Oszto-
gatja bőséggel. Ennek örüljünk szivvel, Szájjal, 
buzgó lélekkel, Kik a Jézusban hiszünk, Adjuk 
meg: , : Neki a dicsőséget, Mert övé:,: Mint 
fák, füvek, virágok, Újuljunk örömben: , : 

II. Istenitisztelet kezdők. 
8. 

Mint : Srdce cisté shvor mi. 
Schaß' in mir Gott ein. 

1. Oh szent Isten, vond szivemet E szent 
napon magadhoz, Segélj minden tetteimet Szab-



nom akaratodhoz, Add, hogy e pihenésemre 
Szánt időt épülésemre S dicsőségedre töltsem. 

2. Uram, főgyönyörüségem Legyen házadba 
járnom. Ott tisztem s kötelességem Felől ok ta-
tást várnom S látnom, hogy minden végzésed 
Bölcs s boldog, a ki tetszésed Szerint szabja 
életét. 

3. Midőn igéd tani tója Hirdeti mit kell ten-
nem, Legyen szivem buzditója S gerjeszszeii 
kedvet bennem Törvényed tanulására. Oly jóság 
gyakorlására, A minőt te parancsolsz. 

4. Add, hogy beszéded ereje Által jár ja szive-
met S munkálja, mig még ideje Vagyon, meg-
térésemet S ha már vagyok jó ösvényen, Tegye, 
hogy fussak serényen A kitűzött czél felé. 

5. így e szent nap boldogságnak Áldott nap-
jává leszen, Engem i t t már mennyországnak 
Boldog fiává teszen S ha e próbaidő lejár, Akkor 
örök boldogság vár Nálad, mennyei Atyám. 

9. 
Mint : Ach coz mám zde w swéto. 
Lobet den Herren den mächtigen. 

1. Dicsérd az Urat , mindeneknek ha ta lmas 
atyját, Angyalaival egyesitsd lelkem ajkid szó-
zatját , Templomában Mutasd be hő imában 
Szivednek szent áldozatját . 

2. Dicsérd az Urat , ki uralkodik mindenek-
ben, Kinek védszárnya elfed minden veszedel-
medben, O vig}7áz rád : Dicsőitsd nagy hata l -
mát Magasztaló énekedben. 

3. Dicsérd az Urat, ki alkotá bölcsen testedet, 
l* 



Ki jóságával felfrissíti egészségedet, Ki, lia kör-
nyez Baj, veszély, megvédelmez S megtar tot t 
eddig tégedet. 

4. Dicsérd az Urat, kinek áld naponkint jó-
sága, Kinek bő árként rád ömledez irgalmas-
sága, El ne feledd, Mi sok jót t e t t már veled, 
Mem más, lianem csak ő maga. 

5. Minden teremtmény dicsőítsd őt itt és oda 
fenn, Dicsérd azt, ki t hirdet s dicsőit a föld és 
a menny, Szent nevének Zengjen a hálaének, 
Most és mindörökké ámen. 

10. 
Mint : Boze welky od wëcnosti. 
Grosser Gott von alten Zeiten. 

1. Halld meg atyánk kérésünket Te minden 
jók forrása, Ébreszd, készítsd el szivünket. Hogy 
igédnek hallása Nekünk legyen áldásul, Jóban 
gyarapodásul. 

2. A megkeményiilt sziveket Beszédeddel lá-
gyítsad, Az elgyengült bus lelkeket Igéddel 
vidámítsad, S kik tévúton bolyganak, Add. 
hogy megjavuljanak. 

3. Hogy szent igédnek fáklvája Fény Íj ék 
minden szivekben S annak isteni munkája Ki-
tessék a hívekben : Uram, ki adsz figyelmet, 
Nyújts erre segedelmet. 

11. 
Mint: Sklon se k nám. 

Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'. 

1. E házban, mennyei atyánk, Tekints ke-
gyesen mi ránk, Szenteld meg mi értelmünket, 
Vezess, oktass, tanits minket. 



2. Feljővén imádni téged, Közöld velünk 
szent igédet, Hogy hitben növekedhessünk, 
Téged méltán tisztelhessünk. 

3.. Miglen lejárván életünk, Hozzád közelebb 
vitetünk, Hói meglátván szent színedet Áldunk 
örökké tégedet. 

12. 
Mint : Priai jsme o Jeüjsí 

Liebster Jesu, wir sind hier. 

1. I t t vagyunk beszédednek, Kegyes Jézus, 
hallására, Adj figyelmet népednek Igazság 
tanulására, Hogy szivünket neked adjuk, Szent 
igédet befogadjuk. 

2, Szivünk a földhöz ragad, Lelki éj borit 
bennünket ; Serkents és segélj magad Munkál-
nunk üdvösségünket; Boldogok csak ugy lehe-
tünk, H a általad segittetünk. 

8. Gyújts világot szivünkben Isteni igazsá-
goddal, Vezess teljes életünkben Mennyei tudo-
mányoddal, Segits, hogy hiven tiszteljünk, S te 
előtted kedvet leljünk. 

13. 
Mint : JezjSí détátko miié. 

Vom Himmel hoch da komm ich her. 

1. Mi, kik az Urnák nevében Összegyültünk 
e szentélyben, Nyissuk hálára szivünket, Dicső-
ítsük Istenünket. 

2. Illő, hogy magasztaltassák, Övé a nagyság, 
dicsőség, S mi, mert gyermekei vagyunk, Szent 
színe elé járuljunk. 

3. Mit emberek nem adhatnak, Áldási hadd 
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áradjanak Ránk, a kikre nézve i t t nincs Neme-
sebb öröm, gyönyör, kincs 

4. Szent lelkét reánk kitölti S mennyeivé 
lesz a földi, Megered az ige bennünk, így a 
jóban élőmegyiink. 

14. 
Mint: Sám pane Boze mne red. 

1. Mi Urunk s édes atyánk, Add nekünk 
szent lelkedet, Szent fiadért áraszd ránk Gaz-
dagon kegyelmedet ; Hogy tisztán tanulhassuk 
Szent törvén37ed szavaid, Tévelygéstől óvhassuk 
Szivünk indulatjait. 

2. Krisztus, ki hiveidnek Mennyből szent 
lelket adtál, S minden követőidnek Vigasztalást 
fogadtál, Azon lelket közinkbe Most küldd el. 
hogy tanitson, Igéd fénye elménkbe Behasson 
és javitson. 

3. Oh szent lélek, szállj reánk, Légy óhajtot t 
vezérünk, Te igazgasd szivünk, szánk, Buzgal-
mat tőled kérünk, Készits nyelvet szólásra, 
Adj kedvet tanulásra, Hajtsd a fület hallásra, 
Gyújts szivet megtartásra. 

III. Advent. 
15. 

Mint : Jak ziwych wod. 
Warum willst du draussen stehen. 

1. Az egyhá.zi uj esztendő íme ismét beál-
lo t t : Oh mely sokféle jövendő Vele mintegy 
ránk Szállott, Ki tudha t ja mit érünk? Talán 
sirba is térünk, Mert az esztendők változnak, 
Ránk is majd bút, majd jót hoznak. 



2. De nem érhet semmi veszély, Nem lesz 
semmiben kárunk, Mert őriző Istenünk él, Ő 
leszen erős várunk Reád hagyjuk magunkat 
S kérünk téged, Urunkat : Szent orczádat ránk 
fordítsad, Szivünket ne szomoritsad. 

3. Eddig is csak te tar tot tál , Szemed figyel-
mezett ránk, Romlás ellen takargat tá l , Melyért 
áld ma szivünk, szánk ; Vajha, a mint kellene, 
Uram, s hozzád illene, Olyan lenne szánk szó-
za t j a S sziveinknek áldozatja. 

4. De, ámbár hozzád nem illő Legj 'en is 
haladásunk, A Jézusért legyen kellő Mégis 
fohászkodásunk, Hallgasd meg kérésünket, Uram 
s áldj meg bennünket, Lelked igyekezetinket 
Vezesse s minden tettinket. 

5. Tartsd meg köztünk s hirdettessed Tisz-
t án te szent igédet, Lelkünk azzal legeltessed, 
Hogy ismerjünk meg téged, És csak a szerint 
éljünk, Ellened tenni féljünk, Parancsaidat 
kövessük, A világot ne szeressük. 

6. Azt is add meg, mi szükséges Testünk 
táplálásához. A mennyire elégséges Kinek-
kinek sorsához, Hogy azért is áldhassuk Neve-
det s imádhassuk, Tisztességedre költhessünk, 
Szegényeket segíthessünk. 

7. A királyt és főbbjeinket Fedezd s áldd a 
községet, Erősítsed véneinket S azoknak tehet-
séget Adj, kik hivatalosak És közjóra munká-
sak, így lesz ismét ez esztendő Áldott s jó 
végre menendő. 



16. 
Mint: Hospodine, otce zádaucj. 

1. Mindenható mennyei Felség, Tied a menny 
és az ég, Ez a roppant mindenség, S benne a 
dicsőség. 

2. »Legyen« szavadra állott elő Minden, a 
mi létező, Virágival a mező, Folyó, hegy, völgy, 
erdő. 

3. Az ember vall a tyának kivált, Dicsér, 
magasztal, imád, Főkép szent fiadért áld, A ki 
üdvünkké vált . 

4. Igen, Jézusunk, Édes megváltó Urunk. 
Enged j elédbe járulnunk. 

5. Emberré levél. H o g y minket vezérlenél 
S örökre üdvezitenél 

6. S mivel szent lelked Híveidnek Ígérted, 
Azt mivelünk is közöljed. 

7. Szent lélek, te isteni személy, Ki atyától 
s fiútól levél, Bennünk köztünk munkálva élj ! 

8. Dicsőítsd meg természetünket, Növeljed, 
erősítsd hitünket, Eszközöld ezzel üdvünket. 

9. Maradj éltünk vigasztalója, Hiveid védő 
szószólója, Ne támadjon megrontója. 

10. Dicsőség neked, oh Isten, mennyei felség 
Most és ezután mindég, Add, hogy köztünk 
lakozzék Az öröm s a békesség! 

17. 
Mint : Raduj se dcero Sionská. 

Frohlocke oh Tochter Zions. 

1. Örvendj, Jézusnak szent nyája, Örvendj 
annak minden tagja I t t az ádventi szent idő 
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S az egj'házi uj esztendő ! Illő hozzád fohász-
kodnunk S továbbra is benned bíznunk, A ki 
eddig Az ideig Megtartál, az végéig. 

2. Nemde az ő kegyelméből, Atyai szerete-
téből, — Mert hisz ő az üdv forrása, — Szár-
mazott az év áldása? Nemde lelkünkben, tes-
tünkben Megáldott és mindenünkben Gyámolója, 
Megtartója Mindnyájunknak alkotója? 

3. Neked, oh áldott Istenünk, Köszönhetjük 
mi mindenünk, A vallásnak szent kincseit, Vált-
ságunk intézményeit S hogy az Urnák orszá-
gában A szabadság oltalmában Részesülünk. 
Üdvezülünk, Vedd ezért a hálát tőlünk ! 

4 Benned vetjük bizalmunkat, Tőled várjuk 
oltalmunkat. Váijuk jó mennyei at37ánk, Hogy 
ez év is áldást hoz ránk, Reméljük, hogy velünk 
leszesz, Gyermekiddel csak jót teszesz: Oh 
Istenünk, Légy mi velünk, Mig majd mennyek-
ben tisztelünk. 

18. 
Mint : 0 pozdwihnítez bran wasjch. 

Macht hoch die Thür, das Thor macht weit. 

1. Nyissátok meg kaputokat, Fogadjátok Jézus-
tokat, Királyát a dicsőségnek, Adóját az üdvös-
ségnek, A ki hoz örök életet, Zengjünk há t 
hálaéneket: Üdvözlégy minálunk Adventi kirá-
lyunk ! 

2. Érkezik ő igazságban, Példánk alázatos-
ságban, Szentség az ő koronája Irgalom kor-
mánypálczája. Mit á r tha t a kereszt nekünk, 
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Ha hittel hozzá sietünk ? Üdvözlégy minálunk 
Ádventi királyunk. 

3. Mi boldog annak pályája, A ki e királyt 
szolgálja, Mi boldog az, ki szivébe Kedves ven-
dégül vevé be! Az t napként megmelegiti, Szent 
örömben részesiti. Üdvözlégy minálunk Ádventi 
királyunk ! 

4. Nyissátok meg kaputokat , Szivetekben ol-
tá roka t Epitsetek fel számára, Hintsetek zöld 
gallyt útjára, Zöld gallyát a kegyességnek, Ör-
vendvén a nagy vendégnek. Üdvözlégy miná-
lunk Ádventi királyunk. 

5. Mi is imádva tisztelünk, Jövel megvál-
tónk, légy velünk, Szent lelkeddel vezess min-
ket, Világitsd meg elméinket, Szivünk szent 
templomod legyen, A hit hiveiddé tegyen. Üdvöz-
légy minálunk Ádventi királyunk. 

19. 

Saját dallamra. 

1. Jön a király, szivben szeliden Jön a sze-
génység köntösében, Fogadjuk szent örömben 
ő t ! Békelombokkal üdvöt intve, Zöld ágakkal 
út ját behintve Köszöntsük őt, az érkezőt! 

2. Te fegyver nélkül is hatalmas, Sergek 
nélkül is diadalmas, Békesség hőse, nagy király ! 
Hata lmi gyakran e világnak Trónodtól elzárók 
valának, Harcz nélkül győztél s trónod áll ! 

3. A te országod nem világi, De a világ min-
den országi Mennyországodnak hódolók. Mert 



harczosid, igéd élével, Hi t verte s a hit feg}T-
verével A világnak parancsolók. 

4. S hadát népek bármerre jár ja , Intesz s rést 
nyit a tenger ár ja S a vész hallgat, mely el-
lenállt ; S mig a világ lázong dühébe, Uj szövet-
séget téssz elébe S békóba versz bünt és halált. 

5. Oh üdvözlégy, hitünk vezére, Hála, hogy 
hozzánk is betére A vétektörlő kegyelem. Nagy 
szükség volt, hogy magad jöjj el, S az végez-
zen pártos nemünkkel, Ki mennyben s földön 
fejedelem, 

6. Add a föld szent igéd uralja, Az ellen el-
lenét karolja. Trón és nép összeforrjanak, Hogy 
magzati az egy atyának, Hogy váltotti kedves 
fiának A szentlélekben jár janak. 

20. 
Mint : A na zemi budiz. 
Christ, der du bist der. 

1. Oh nap, napja szent örömnek. Változz 
napjává hitemnek, Hogy Jézus hozzám betérjen. 
Benne éljek, bennem éljen. 

2. Jézus t a föld várva várta, Mig egét Isten 
kitárta, És fiát küldötte hozzánk, Hogy a menny-
hez csatlakoznánk. 

3. E csndát én, melyet értem Tőn az Isten, 
bár nem értem, Hallom lelkem szózatában, Sze-
retet van e csudában. 

4. Nagy szeretet, mely lehajlik A földhöz , 
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mely bűnben zajlik, Hogy azt újra vonja, vére 
Árán atyja keblére. 

5. Örvendj Sión, jő királyod, Ujjászülni a vilá-
got, Tiszta- szívvel menj elébe, Mert atyjának 
jő nevébe! 

6. Te, ki emberképet öltesz, Ki mindent üdv-
vel betöltesz, Add, imádjon minden elme Téged, 
béke fejedelme. 

7. Testbe jösz, oli üdvek üdve, Hogy, mely 
ránk volt hajdan ütve, Isten képét megtalálja, 
Mindaz, a ki hisz Fiába. 

8. Egynek bűne által estünk, Egy közben-
járót kerestünk, Ö az, ő az, hála, hála! Nem 
győz a bűnnek halála. 

9. Hosianna az egekben, Angyalajkű énekek-
ben, S mely álomból életre költ, Hosiannát zeng-
jen a föld. 

10. Oh nap, napja szent örömnek, Változz 
napjává hitemnek, Hogy Jézus hozzám betérjen, 
Benne éljek, bennem éljen! 

21. 
V 

Mint : Jfestit psáno dáwnym. 
Lob sei dem allmächtigen Gott. 

1. Áldott az élet Istene, Ki, bár vétettünk ellene, 
Mégis adott boldogitót, Bűneinkből szabaditót. 
2. Jézus a A'ilág javára Mely nagy terhet vesz 

magára. Nem hagy vesztünkben magunkra, Vezet 
szabadulásunkra. 

3. Mik vagyunk mi, hogy érettünk Ennyit 
tész, holott vétettünk ? Nincs Istennek szüksége 
ránk, Mégis fiát küldi hozzánk. 
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4. Boldog, ki Jézust szereti, Boldogtalan, ki 
megveti, Az ő isteni törvénye, Az üdvösségnek 
ösvénye. 

5. Fogadd hát jö t té t hálával, Lelkednek öröm-
dalával: Ha szent törvényét követed, Boldog 
lesz egész életed. 

6. Mennyei a tyánk áldassék, Mindenütt magasz-
taltassák, Aldassék annak szent neve, A ki Ud-
vezitőnk leve! 

• 

22. 

Mint : Ay, panna jest pozdravená. 
Christ, der du bist der helle Tag. 

1. Gábor, az Isten küldöttje, Máriát igy üd-
vözölte: Szeplőtlen szűz, az Ur veled! Boldog 
vagy te más nők felett! 

2. Halld az örömhir zengését: Megnyeréd az 
Ur tetszését, Alázatos szivüséged Kedvessé tőn 
nála téged. 

3. Az Ur lelke körülveszen, Jézusnak anyjává 
teszen, Ő az Atyaisten mássá, Világnak lesz 
Messiása ! 

4. Mária mint ezt hallotta, Hogy az Ur őt 
választotta, Mint hirlé az Ur angyala, Szent 
örömre gerjed vala. 

5. Mi is a szűzzel örvendjünk, Istenünknek 
hálát zengjünk, Hogy pártúl fogván ügyünket, 
Elküldé Üdvezitőnket. 

6. Dicsőség legyen Atyának És ő egyszü-
lött fiának Szent lélekkel egyetemben, Örökkön 
örökké amen! 
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23. 

Mint : Ay panna jest pozdrawená. 
Christ, der du bist der helle Tag. 

1. A pusztáról szók hangzanak, Megtérésre 
buzdítanak : Térjetek meg oh emberek. Üdve-
zitőtök közeleg. 

1. Keresztelő János szava, Mely hajdan igy 
hangzik vala, Ő teszi e tanúságot S hirdet u j 
lelki országot. 

3. I t t van, úgymond, ti köztetek, Ki menny-
ből jött érettetek, Szelid báránynak képében, 
De Istennek erejében. 

4. A szérű, már tisztíttatik, A tiszta szem 
áthordatik Csűrbe, de a hitvány polyva A szélbe 
lesz szerte szórva. 

5. Uram, e szérű egyházad, A tisztító te vagy 
magad: Add, hogy mi tiszta szem legyünk, J ó 
tettekkel ékeskedjünk. 

6. S a mikor majd a jó magot Szent Csű-
rödbe befogadod, Add, választottid sorsára Jut-
hassunk, jó mag -módjára. 

IV. Karácsony. 
24 . 

K y r i e . 
Mint : Hospodine, studnice dobroty. 

1. Égi felség, Minden jók forrása, Lényednek 
nincs mássá, Minden áldást csupán tőled nye-

* rünk, Könyörülj s légy velünk. 
2. Földön mennyen Te úr vagy mindenen, 
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Hozzánk leghívebben, Abban nyilatkozott sze-
reteted, Hogy Jézst küldötted. 

3. Jézus Istennek E g y szülöttje, a mennynek 
Pényházából, ki hozzánk leszálltál, Hogy halá-
lod által, Megváltanád az emberiséget, Magasz-
talunk téged. 

4. Hajdan Téged sok Próféták és királyok 
Óhajtva vártak, hogy láthassanak És imádhas-
sanak. Mi ismerünk szent igédből téged S há-
lánk zeng tenéked. 

5. Oh szent lélek, Mennyei tűzzel Sziveinket 
Lángra gyújtsad fel, Hogy téged imádjunk És 
hálára felbuzdulva á ldjunk Ezen szent ünnepen. 

6. Oh szent lélek, Kegyes istenünk, Ajándékid 
Közöld velünk, Halld meg kérelminket, Bocsás-
sad meg a mi bűneinket, Könyörülj mi raj tunk ! 

25. 
Mint: Cas radosti, weselosti. 

1. Örömdalok hangozzanak Világszerte széj-
jel, Betlehemben Üdvözítőnk Született ez éjjel, 
Mindenki vigadjon, Hálára fakadjon, Ott fek-
szik a kisded Jézus a fagyon :, : 

2. Mit atyáink ha jdanában S mi mindnyájan 
vártunk, Az végtére mostanában Teljesedett raj-
tunk. Angyalok zengenek, Örömre intenek : 
Dicsőség a magasságban Istennek :, : 

3. Kedves Jézus, üdvösségünk, Halld m e g 
kérelmünket. Mi is hozzád, mi vendégünk Emel-
jük szivünket : Üdvözlégy mi nálunk, Mennyei 
királyunk, Mig egedben örömedben szolgálunk:, : 
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2(>. 
Mint : Jak gest ljbezná. 

Herzliebster Jesu, was hast du. 

1. Krisztus urunknak áldott születésén Vigad-
junk s testben lett megjelenésén, Mint az an-
gyalok Betlehem mezején, Zengjünk ünnepén. 

2. Dicsőség magasságban Istenünknek, Békes-
ség légyen e földön nemünknek, Hogy fiát küldé, 
Szóljon hálaének Az Ur nevének. 

3. Ki t sok királyok látni óhajtottak, Kiről 
próféták jövendőt mondottak, A kit atyáink 
Vár tak hajdanában, Ámbár hiában. 

4. íme fölvette váltságul testünket, Hogy 
üdvösségre vezesse lelkünket. Ez az ur Jézus 
A mi Messiásunk, Boldogulásunk. 

5. Oh örök Isten, dicső szentháromság Száll-
jon mireánk, tőled világosság, Szent akaratod 
Szerént,, add élhessünk, Üdvözülhessünk. 

27. 
Mint: Z nebe piiäedäe anjelé. 

Vom Himmel hoch da komm ich her. 

1. Mennyből jővén az angyalok, Töltik hal-
lák a pásztorok E hirt, mely minden népeknek 
Örömet hoz bus sziveknek. 

2. Ma egy kis gyermek született, Üdvezitőül 
küldetet t Nektek és minden népeknek, A kik 
benne hiendenek. 

3. Ez lesz nektek a jegy róla : Hogy jászolba 
bepólálva Őt feküdni találjátok, Betlehemben 
meglátjátok. 



4. Mi is ezen örvendhetünk, Hogy Istenne] 
egygyé lettünk, Természetünket fölvette Maga 
ki azt teremtette. 

5. Oh Jézus, add, legyek hived, Teremts 
bennem tiszta szivet, Hogy jól megismerhes 
selek S mindörökké tiszteljelek. 

'28. 

Mint : Boze otCe bud pochwálen 
Christum wird sollen loben schon. 

1. Magasztaljuk Istenünket, Ki ugy szereté 
nemünket, Hogy fiát hozzánk küldötte S üd-
vösségünk eszközlötte. 

2. Jézus maga a szeretet, Hogy az emberi 
nemzetet Vezesse a boldogságra, íme született 
világra. 

3. Hirdesd, lelkem, érdemeit, Háláld jótéte-
ményeit, Mutass ahhoz tiszteletet, A ki téged 
úgy szeretett. 

4. O nemünk leghűbb barát ja , Oh marad j 
te is sajátja, Ha őtet hiven tiszteled, Boldog-
ságodat növeled. 

5. Valamig élted pályáját Futod, kövesd szent 
példáját, S valamit ő te t t javadra, Forditsd 
azt bölcsen hasznodra. 

6. H a mindenkor őt szereted S szent példáját 
is követed, Ez lesz méltó köszöneted, Melylyel 
kedvét megnyerheted. 

Ey. énekeskönyT. 2 



29. 
Mint : Na Bozj narozenj. 

Singen wir aus Herzensgrund. 
1. Az Ur születésének Angyalok örvendének 

S zengvén hálaéneket, Dicsérték Istenüket : 
Dicsőség az Istennek, Béke a föld népének, 
Jóakara t mindennek ! 

2. Szegény pásztorok voltak, Kikhez ez igék 
szóltak, Mert kit e dal hirdetett, Szegényért is 
született, Dicsőség stb. 

3. A mint ez igék zengtek, A pásztorok ör-
vendtek S siettek a jó hírre Urunk keresésére, 
Dicsőség stb. 

4. Betlehembe jö t tenek S egy csecsemőt lel-
tenek, Tápláló eledele Volt szent anyja kebele, 
Dicsőség stb. 

5. Földi fény nem környezte, Ott nyugovék 
szent teste, Hogy nekünk példát adjon, Nélkü-
lözve a fagyon. Dicsőség stb. 

6. Mi is a szent karokkal, Mennyei angya-
lokkal Egyesítsük szavunkat, Dicsőitvén Urun-
kat, Dicsőséges nevének, Váltságunk szerzőjé-
nek Zengjen a hálaének. 

30. 
Mint : Krystus syn Bozj. 

1. Krisztus született! Hívek, örvendjetek, Tes-
tünket felöltötte S váltságunk munkáját esz-
közlötte. 

2. Az ős atyáknak, A szent prófétáknak Telje-
sült óhaj tása: Áldott légy üdvösségünk forrása ! 

3. Zengjen dicsének Az ő szent nevének S az 
égi seregekkel Üdvözöljük örvendő énekkel. 
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4. Születésében, Megjelenésében Föltűnt az ég 
kegyelme. Nem ár t már a pokol fejedelme. 

5. Áldást rebeg szánk, Mennyei jó Atyánk, 
Hogy egészségben mára Megtartál. szent kará-
cson napjára. 

6. Oh boldog népek Kik őt szemléltétek ; 
Választottjai annak A boldog, az arany szent 
hajdannak. 

7. A világ nagyjai, Dicső királyai, Mit látni 
óhajtanak, Ti örvendtetek meglátásának. 

8. Égi szent karok Mennyei angyalok Dicsére-
tet nevének Zengenek s bókét a föld népének. 

9. Mi is örvendjünk, Dicséretet zengjünk 
Nemünk megváltójának. Az atya egyetlenegy 
fiának. 

31. 
^ Mint: Coz műj Buh chce. 

Was mein Gott will, das g'scheh. 

1. Napja boldog szent örömnek, Újra eljövél 
t ehá t ! Újra lát juk Betlehemnek Hitre intő 
jászolát. Benn a drága kisded alszik, Majd az 
ég világosul, Angyal-ének hangja hallszik S 
a pásztor térdre bőrül. 

2. Leborulunk ím előtted Mi is áldott szent 
Atyánk, Üdvözölni a ma jöttét, A kiben meg-
váltatánk ; És imádni áldva Téged S a te nagy 
hűségedet: Hála, szent Atyánk, tenéked Áldva 
légyen nagy neved. 

3. Angyalok zengő szavával Egyesüljön éne-
künk ! E homályos éjszakával Oh milyen nap 
kelt nekünk! Fényt derít a földre, égre, Szerte 

2 * 
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foszlik a homály; Hajna l ébred a vak éjre S 
még a menny is nyitva áll. 

4. Oh hogy e fényt megszeressük! A világ 
világa ő ! Add siriglan őt kövessük, Ő a legjobb 
vezető! A ki jár az ő nyomában Annak üdvös 
xítja lesz : Elve, halva is, porában, Mesterével 
áldva lesz ! 

Gyermek karácsom éneke. 

32. 
Mint : Zpíwej duse má Bohu. 
Singen wir ans Herzensgrund. 

1. Gyermekek, e nap nekünk Legyen öröm-
ünnepünk, Mienk e nap, sajátunk, Ma dicső 
dolgot látunk, Isten fia, mint testvér, Csak ugyf 
mint mi, test és vér S minekünk üdvét igér. 
2. lm, a jászol, nézzétek, Ott fekszik testvér-

kétek; Ott fekszik ama kisded, Ki nagy megvál-
tóvá lett, Belőle lön nevelve Hitünknek feje-
delme, Krisztus az ő szent neve. 

3. A kisdedből is lehet Nagy ember s nyer 
nagy nevet : Nekünk is a jó Isten Nagy czélt 
tűzött ki itten, Krisztusban testvért adott, Ke-
gyelmére mél ta tot t Gyermekivé fogadott. 

4. Részt ad dicsőségéből Ha lelkünk erejéből 
Korban és bölcseségben Növekszünk kegyelmé-
ben, Oh szülék, hát tudjátok, Nagy kincs van 
bizva rátok., Hiven sáfárkodjatok. 

5. Szeretett gyermekitek Jézushoz vezessétek. 
Hisz ő mondá: hozzátok Hozzám és ne tiltsá-
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tok, Az ár ta t lan gyermekek Birandják a mennye-
ket, Ti is olyak legyetek. 

6. Mi is hozzád sóhajtunk, Jézusunk, hű bará-
tunk, Áldd meg jó szüleinket, Nemesitsd szivein-
ket, Hogy téged hűn szeressünk, Jóban növe-
kedhessünk S mennyekben örvendhessünk. 

V. Ó év utolsó estvéjén. 
33. 

Mint : Jak ziwych wod. 
Freu dich sehr, o meine Seele. 

1. Téged áldunk templomodban, Mi atyánk 
jó Istenünk, S szivünk hálalángra lobban, Hogy 
téged dicsérhetünk : lm az ó év sirba hull S 
bölcsőjében már az uj. S mig ezt váijuk, azt 
temetjük, Nagy hatalmad emlegetjük. 

2. Hála néked és dicséret, Zengjétek, ti szent 
falak, Kit fent angyalok dicsérnek, Lent milliók 
áldanak, Te hatalmas, szent, örök, Csendben és 
ha mennydörög, Mik vagyunk mi, hogy kegyel-
med Kicsinyekre, ránk kiterjed? 

3. Te kegyelmed lát tat ik meg Ez elmúló év-
ben is, Ha az öröm napja fénylett fS szintúgy 
a gyász-éjben is, Áldva légy az örömért, Áldva 
légy az ürömért, Mert a kik téged szeretnek, 
Mindenek javokra esnek. 

4. Oh mint áldjunk, mint imádjunk Azon 
nagy szerelmedért, Hogy igéddel fogtad pártunk, 
Adván benne hű vezért? Ez a jóknak: nyuga-
lom, Megtérőknek: bizalom, Mindnyájunknak 
menedékünk, Elve-halva nyereségünk. 
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5. Jóvoltodból még mi élünk, Oh de hányra 
sír borult ! Boldogultak ! hü emlékünk Fűz ti-
nektek koszorút. Rátok boldogan ragyog Ama 
szebb hon nap ja ott, Hol halálnak nincs hatalma, 
Hol az élet diadalma. 

6. Uram, vond fel tenmagadhoz Mi szivünket 
szüntelen, S ha a vészek árja csapdos, Szent 
igéddel légy jelen, Terjeszd szent országodat 
S anyaszentegyházadat, Hogy egész föld népe 
val l ja : Nagy az Ur s nagy a ha ta lma! 

7. Ez ó évnek - alkonyával Hiinyjanak el 
vétkeink, így az uj év hajnalával Uj öröm s 
uj béke int, S majd ha éltünk lefotya, Csendes 
lészen alkonya, S boldogságra ébredünk fel Veled 
élve, Istenünkkel ! 

34. 
Mint : Jak pekne jest w swatém. 

Wie schön leuchtet der Morgenstern. 

1. íme, már az év lejára, Emlékeztet a halálra 
S a kereszt alá vezet, S a mint körzi végenyé-
szet, Mintha jőne végitélet, Számon kérni élte-
met, Mintha Szólna: Nézz, a mig élsz, Mig reá 
érsz, Golgotára, Az öröklét bajnokára. 

2. Vére o t t értünk omolva, Függ a, Krisztus 
haldokolva S most is áld és megbocsát, Áldj a 
őket, kik szerették, S azokért, kik őt gyűlölték 
Atyjához küld hő imát, Mintha Szólna : H a vársz 
mennyet, Vársz kegyelmet, A halálba Áldva 
menj és megbocsátva. 

3. Tűn az élet, mint az álom, Mely közel 
lehet halálom, Hogy fogadjam, majd ha jő? 
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Ugy mint angyalát az égnek, Angyalát egy 
szebb vidéknek, Mely csak üdvét érlelő, Oh 
de Üdve, A szeretet S könyörület Édenének, 
Szól-e nekem gyűlölőnek? 

4. Oh még, hála Isten, élek, Újulj, égi szikra, 
lélek, Újulj, mert az év avul, Krisztus nyomdo-
kát kövessed, A mit kedvel, azt szeressed, Őt 
valld tántoritlanul. És ha Áldva Eut a pálya 
S megbocsátva Lel halálod, Boldog lesz fel-
támadásod. 

5. Fogadd, Isten, fogadásom, Mig itt leszen 
maradásom, Meg nem szünök áldani, Áld va 
élek, áldva válok, S a mig egy ellent, találok 
Meg fogok bocsátani, Mert csak Annak, Ki 
kegyelmes, Léssz kegyelmes, S csak az áldó 
Lesz áldást nálad találó. 

35. 
Mint : Jak ziwycli wod. 

Freu dich sehr, o meine Seele. 

1. Isten, a ki örökké vagy, Időt és tért nem 
ismersz, Ki az örök mindenségben Világokat 
teremtesz : Te hozzád száll énekünk, Légy 
örökké mi velünk. Mert mi széthulló por va-
gyunk, Szent hatalmad alat t állunk. 

2. Elszállt ismét egy esztendő S közelebb 
vitt a sirhoz, Véges elménk nem tudhatja A 
közel jövő mit hoz, Az élet csak tünemény. 
P á r a és hiu remény, Múlékony itt alant min-
den, Csak te vagy örök, nagy Isten. 

3. Ha bána t ra virrasztottál Terhes napok reg-
gelén, S nyugvás helyett gyötrelemre Leltünk 
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az éj bús ölén, Akkor is csak hatalmad Érez-
tetni akar tad, Hogy a kevélyt megalázzad, S 
a bűn fiát zabolázzad. 

4. Isten, hatalmas teremtőnk, Imádásunk vég-
telen, Szent lelkedet áraszd reánk I t t s azontúl 
szüntelen, S ha a bú velünk virraszt, Nyújtson 
kegyelmed vigaszt, Mert nincs a ki ránk ügyel-
jen, Ha megbotlunk, fölemeljen. 

5. Hányan meg nem jelenhettek Szeretteink 
közöttünk, Kiket _ a lefotyt év a la t t Gyászos 
sirba temettünk, Élnek egy jobb hazában, A 
mennyek országában, Hol az Ur a hatalmasság; 
Örök fény és világosság. 

6. Jó é jszakát ! mondjuk immár, Áldás_ leng-
jen álmunkon, A békesség szent angyala Éltünk 
felett virrasszon, Hogy az újév hajnalán S szá-
mos évek folyamán Az Istennek jóvoltából Ki 
ne fogyjunk malasztjából. 

IV. Újév. 

Mint : Rok stary míjí. 
Vom Himmel hoch da komm ich her. 

1. Elrnult már az ó esztendő, Vagy hát Uram, 
dicsérendő, Hogy jó atyaként vezettél, Sok 
veszélytől megmentettél. 

2. Oh ezután is népedet Őrizd, mely imád 
tégedet, Neveld jóra értelmünket, 

Áldd meg 
igyekezetünket. 

3. Tovább is szent igéd, kérünk, Legyen ' mi 
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lelki vezérünk, Tanitson egész éltünkben, Vi-
gasztaljon keservünkben. 

3. Véghetetlen kegyelmeddel Gyarlóságunkat 
engedd el, Ösvényeden segélj mennünk Es a 
bűntől bucsut vennünk. 

5. Engedd meg, kegyes Istenünk, Ez eszten-
dőt is töltenünk Igaz háládatossággal S jutal-
mazz meg boldogsággal. 

37. 
Mint: Nechte* djtek j í t . 

Von Gott will ich nicht lassen. 

1. Mint a folyam habjai Az évek elfutnak 
S vélök éltem napjai Enyészethez ju tnak: Mult 
évben éltemet Használtam-e javamra, Avagy 
lelki káromra, Sértvén Istenemet? 

2. Oh bizony nyal éltemmel Gyakor ta sértet-
tem, Kegyelmére vétkemmel Méltatlanná let-
tem: De, jó Atyám, téged Kérlek, ne nézd 
bűnömet, S ez évben is éltemet Őrizze hűséged. 

3. Ez évet is áldással Koronázd, Istenem ! 
Engedd hálaadással Napjait töltenem S ha tet-
szésed mér rám Keresztet, bajt , Ínséget, Adj 
erős reménységet, Hogy ne tántorodjam. 

4. S ha tetszenék elvenned Ez évben éltemet, 
Nem szólhatok ellened : Te adtad létemet. Le-
gyen meg tetszésed,. Mit adtál elvonhatod, 
Szent a te akaratod, Szent a te végzésed! 
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38. 
Mint : Kdo jen na Boha se. 

Wer nur den lieben Gott lässt walten. 

1. Egy esztendő ismét elszállott Szárnyain a 
gyors időnek, S én aggódó vándorként állok 
Par t ja in a jövendőnek, S kétség s remény kö-
zött szemem Hozzád emelem, Istenem! 

2. Mit hoz reám ez uj esztendő, Ki az, k i 
azt megmondhatja? Kezem a rejtélyes jövendő 
Leplét föl nem takarhat ja . Sötét mint a sirnak 
szája Az ember vándorpályája. 

3. De te, ki eddig megtartottál, Nem nézvén 
számos bűneim, J ó a tyaként gyámolitottál, H a 
ingadoztak lépteim, Tudom, hogy érdemem felett 
Tovább is gondom viseled. 

4. Fusson hát az idők folyása, Nem re t tegte t 
az engemet: Benned oh minden jók forrása. 
Vetem ingatlan h i temet : E r h e t e baj vagy 
sérelem Uram. ha te vagy én velem? 

5. Ez évben is kivánt sjkerrel Áldd meg 
igyekezetemet, Mi csak javára van, mindennel 
Egyházamat s háznépemet, Kivált legszentebb 
imámat Töltsd be és áldd meg hazámat. 

6. Ha tetszésedből szerencsésen Foly dolgom, 
adj józanságot; Ha biíbánat lesz osztályrészem. 
Erőt s állhatatosságot, S ha elcsüggedném pályá-
mon, Szent fiad legyen példányom. 

7. Add ez évben is eltöltenem Hasznosan min-
den perczemet, Hogy ne kellessék szégyenle-
nem Semminemű lépésemet. S mondhassam, 
ha végét érem: Ez évben is bölcsen é l tem! 
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39. 

Mint: Wsicknj genz skládagj. 

1. Fordítsd szent színedet Felénk, égi atyánk, 
Szánd meg gyermekidet, Küldd szent lelkedet 
ránk, Hogy kivált ma há láka t adjunk S buz-
gón imádjunk. 

2. Minden változandó : Ugy öröm, mint bá-
n a t ; Ámde maradandó A jóság tenálad, El-
árasztottál kegyelmeddel, Áldván kezeddel. 

3. Földünk uj pályáját Futni ma kezdó el, 
Miként intézed azt, Mi gyarló elmével E hatal-
mad meg nem foghatjuk, Csak csudálhatjuk. 

4. A buzgóság szárnyán Mennyei lakodba 
Milliók fohásza Száll Uram hozzád ma, Tége-
det áldva, dicsőítve, S védelmed kérve. 

5 Fogadd hálaadásunk, Szerelmes jó atyánk, 
Ez újévi napunk Hogy oly vidáman ránk Gyarló 
gyermekidre virradott, Mit kegyed adott. 

6. Kegyelmed sugára Világot terjeszszen Rám 
is föld fiára, És arra ébreszszen, Hogy valamíg 
a földön élek, Benned reméljek. 

40. 
Mint : Ai, nynj se den. 

Nun sich der Tag geendet hat. 

1. Pályánk részét megfutottuk Küzködve 
idáig, Istennek kegyelmét láttuk, Orze ez óráig. 

2. E pályán a mi életünk Sokszor mi terhes 
volt. Mely gyakorta mi felettünk Beborult az 
égbolt ! 

3. Vész, vihar hányszor környezett Ijesztőn, 
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rémesen, De majd ismét csendesedett S halad-
tunk békésén. 

4. így már ismét befejezzük Egy évi utun-
kat, S a jövőre kell, érezzük : Készitniink ma-
gunkat . 

5. Lehet, hogy ezt is túléljük Családunk 
körében, Boldogul, amint reméljük, A jólét 
ölében. 

6. Vagy lehet ezzel végzendjük Pályafutá-
sunkat, S mielőtt végét érendjük, Fölleljük 
sírunkat. 

7. Bármint legyen, megnyugodjunk S bíz-
zunk az Istenbe', Csak a hitből ki ne fogyjunk, 
Ez kisér a mennybe. 

8. így ha lankadt kezeinkből Kihull a vándor-
bot, Üdvözlendjük sziveinkből A túlsó révpartot. 

41. 
Mint : Jak ziwych wod. 

Freu dich sehr, o meine Seele. 

1. Áldj meg ez uj esztendőben, Uj lélekkel, 
Istenem, Légy velem minden időben, Ne ,hagyj 
önkényt vétenem, Add: buzgón szeresselek, Eltem-
mel tiszteljelek, Sőt cselekedd, hogy mindenek 
Tisztességedre éljenek. 

2. Add, hogy ez énnekem legyen Kegyelem 
esztendeje, Naponként hivebbé tegyen Szent 
beszéded ereje, Add: vizsgáljam éltemet, Esmér-
jem meg vétkemet, S ha látod javulásomat, 
Engedd el adósságomat. 

8. Adj szerencsés napjaimban Mértéklő józan-



— 29 — 

ságot, Súlyos nyomoruságimban Hiv állhata-
tosságot, Mind foglalatosságim, Mind nyugtom 
s mnlatságim, Uram tégedet áldjanak, S másnak 
jó példát adjanak. 

4. Oh hallgass meg kérésemben, Ugy boldog 
esztendőm lesz, Félelmed minden tet temben 
Boldog gyermekeddé tesz: Tanulván törvénye-
det S követvén tetszésedet, I t t nőttön nő sze-
retetem S mennyben lesz örök életem. 

5. Uram, ha esztendeimet Megnyújtani aka-
rod, Mind jó, mind balesetimet Intézze bölcsen 
karod, Legyen gondod életemre. S midőn ju tok 
végemre, Akkor erősítsd hitemet, Atyám, s vedd 
hozzád lelkemet. 

42. 
Mint : Jak ziwych wod. 

Freu dich sehr, o meine Seele. 

1. Jegy vagy Uram, mint jegy állasz, Ese-
tére sokaknak, A kik gyűlölvén a valót, Sötét-
ben tántorognak, Kiknél bün és erőszak Mint 
utjelek állanak, Kik hódolók csak a vérnek, 
Fussanak bár, czélt nem érnek. 

2. Jegy vagy, TJram, Izraelben, A feltámadás 
jele, Hol te vagy élet, ut, való, Ott halálnak 
nincs helye, A ki országod utján Veled fu t a 
czél után, Annak áldott a futása, Annak van 
feltámadása. 

3. Je l valál te Simeonnak, A nagy jövendő 
jele, Melynek általad oszolt el Hosszú, sürü éj-
jele, A pogányság temploma Igéd évangyéljoma 
Által méltó romba dőle, S uj világ épült belőle. 



- 30 — 

4. Je l vagy Uram, az általad Épül t uj világ 
jele, A menny és föld közé kötött Uj szövetség 
Istene, Hol hit a termő erő, Szeretetet termelő, 
S e kettőnek szemefénye Az öröklétnek reménye. 

5. Je l vagy, Uram, légy jelem is, Feltámadá-
som jele, Vétő, küzdő, vérző szivem Biztos 
menedékhelye, Nyújtsad áldott jobbodat , Hogy 
a mig pályám halad, Veled járjak, Veled éljek, 
Hogy a nagy czélhoz eléljek. 

VII. Vizkereszt. 
43. 

Mint: Pochwalmez Boha naseho. 
Wie schön leuchtet der Morgenstern. 

1. Jer , oh hivőknek serege, Nézd mint ra-
gyog hited ege Jézusnak csillagától, Mig mások 
sötétben járnak, Lelki éjben botorkálnak, El-
telve babonától, Téged Éltet Szeretet, hit 
S remény hevit, S a szent béke A te hitéle-
ted éke. 

2. E fény, mely ragyog fölötted S boldoggá 
teszi életed, Eljutand majd egykoron Oda is, 
hol nem ismerik Jézust s a bálványt tisztelik, 
S hol még lelki éj honol, S igaz Lesz az Utol-
jára, Bizonyára, Mit Urunk szól: Hogy lesz 
egy nyáj ós eg}7 pásztor. 

3. Uram. kik e fényben járunk, Jézusnak hi-
tében állunk S valljuk az ő tanait, Add : erény-
nyel ékeskedjünk, A vétektől őrizkedjünk És a 
jóknak utai t Járjuk, S várjuk Hűségesen, Kész-
ségesen Ama napot, Hol a jót égbe juttatod. 
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4 4 . 
Mint : Kdo bude co Buh wywolil. 
Wer will was Gott auserwählet. 

1. Jézusom, fia Istennek, Szivemnek szent 
gyönyöre, Napja megjelenésednek Indit lelki 
örömre; Hisz ki bir, nagy kincse vagyon, Ki 
nem bir, az szegény nagyon, Te vagy csak 
reménységem, Jézus, én üdvösségem. 

2 Mi a világ bölcsessége S minden földi 
tudomány? Tünő lidércz fényessége, Csalódás 
és látszomány ! Uram, az élet ösvényén Csak 
te vagy a valódi fény, Te légy csak bölcses-
ségem, Jézus, én üdvösségem. 

3. Egyedül csak benned vetem Minden dicső-
ségemet, Mert ha igédet követem, Nyerem üdvös-
ségemet. Áldozatul hát egészen Neked adom ma-
gam készen, Te légy csak dicsőségem, Jézus, 
én üdvösségem. 

4. Erősits e szent hitemben, Oh Jézusom, 
engemet, Hogy e földi életemben Hűn végezvén 
tisztemet, Egykor Ott fent is mondhassam 
S dicsőültekkel vallhassam: Hogy Jézus bölcses-
ségem, Örömem, üdvösségem! 

VIII. Urunk szenvedéséről. 
4 5 . 

Mint : 0 lásko má. 

1. Jézusom, én szerelmem, Hallgass meg enge-
met, Engedd hozzád emelnem Bánatos szive-
met, Midőn panaszos szavaim Keresnek s bús 
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fohászaim, Vigasztalj :, : ínségemben, Keresz-
temben: »Térj meg bűnös s kövesd ösvénye-
met, S megváltódul tekinthetsz engemet, Ke-
resztemet. « 

2. Üdvösségem vezére, Üdvözits engemet, 
Sebeidnek szent vére Mossa le vétkemet, Ad j 
szenvednem együtt veled, Keresztedben követ-
nélek, Légy velem, :, : Téged tisztel E hű kebel, 
Jövel oh Uram és ments meg engem, Vigasztalj 
meg keserűségemben, ínségemben. 

3. Jézusom, én kegyelmem, Bocsásd meg 
bűnömet, Példádon add meglelnem Mennybe 
vezéremet, Te, ki keresztfán szenvedtél, Bűn 
súlyától megmentettél :, : Engemet Lesujtot tat , 
Kárhozottat , Ha csüggedek, könyörülj sorso-
mon, Nyújts védkezet, Uram s légy gyámolóm. 
Mindenkoron. 

40. 
Mint: Jezjse se nespustjm. 

Jesus meine Zuversicht. 

1. Mind czélját, mind napjait Te tűzted ki 
életemnek, Szent Atyám, oh vajha itt Meddig 
éveim sietnek, A mint igéd rendelé, Ugy fussak 
czélom felé. 

2. Kiben Isten és hit él, Kiben munkás a 
szeretet, Halálában is remél, Áhitván egy jobb 
életet, Az fut Jézus nyomdokán, A valódi czél 
után. 

3. Adj erőt hát, Istenem, hogy hitben végig 
megállják, S ugy, mint égi mesterem, J ó t mi-
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velve szerte jár jak , Hűséggel keresve i t t A jobb 
élet dijait. 

4. Add, bogy mig az élet int, Működjem ily 
értelemben, S ha porrá leszek megint, Része-
süljek kegyelemben. Melyet annak szánt fiad, 
Ki halálig hű marad. 

47. 

Mint : Jezu twé hluboké rány. 
Jesu, deine tiefen Wunden. 

1. Jézusom, ha reád nézek, Ha feltűnsz emlé-
kemben, Vigasztalást és bút érzek Mindannyiszor 
keblemben: Busitnak fájdalmaid, Nem érdemlett 
kínaid; Vigasztal, hogy bá r szenvedtél, De hit-
példányommá lettél. 

2. Ha a világ álnoksága Üldözni fog engemet, 
H a a testnek kivánsága Csalogatja lelkemet, 
Te légy terhes pályámon Magasztos hitpéldányom, 
Hogy rád nézvén, hü maradjak S üdvemtől el 
ne szakadjak. 

3. Ha lelkemen erőt vészen Kétség és aggo-
dalom, S nem érdemlett osztályrészem Lesz bú-
bána t s fájdalom: Add, hogy mint te, Istenben, 
Megbizzam keresztemben, Nyomdokaidat köves-
sem, Ellenségemet szeressem. 

4. Oh erősits, én Istenem, Az erényben enge-
met, Jézus éltén add meglelnem Abban való 
hi temet : Hogy bár szégyen s gúny érje, Az 
igazság végtére Győzelmét mégis kivívja, S 
mennyország az erény díja. 

Ev. énekeskönyv. 3 
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48. 

Mint : Pét jest studní. 
Fünf Brünnlein sind. 

1. Öt a forrás, nincsen több más, Helyből 
megnyugtatásom, Halálomban és síromban Le-
szen vigasztalásom. 

2. Te vagy azon szent forrásom, Jézus, édes 
megváltóm, Sebeidben, Igéidben azt egyedül 
találom. 

3. Az vigasztal, megnyugasztal Búbánatban 
engemet, Ha vész környez, megvédelmez S 
erő siti hitemet. 

4. Oh végtelen nagy kegyelem, Üdvözítő 
Jézusom, Bűneimet, vétkeimet Mosd le, hozzád 
úgy jusson. 

5. Holtom után lelkem tisztán, Hogy ott bol-
dog lehessek, Öt sebedben az egekben Veled 
örvendezhessek. 

49. 
Mint : Jezu Kryste pane mily. 

1. Jézus, Hozzád emelkedünk, Halálodról 
elmélkedünk, Áldunk, Áldunk, hogy ér tünk szen-
vedtél, S Atyánk, Atyánk hiveivé tettél. 

2. Nyomban követünk lélekben A számtalan 
sérelmekben, Kereszt Keresztfád alá járulunk, 
Dicső, Dicső lelkeden bámulunk. 

3. Nemünk fő javára voltál , Mikor szenvedtél 
s megholtál, Nekünk Nekünk szereztél nyugalmat, 
Er tünk Ertünk szenvedvén fájdalmat. 

4. Hogy a szent Isten kegyelmes Annak, a 
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ki töredelmes, Nem kell Nem kell a haláltól 
félni, Lelke, Lelke örökké fog élni. 

5. Hogy soha el nem enyészik Tudományod, 
sőt tenyészik, Erről Erről bizonyossá tettél, 
Jézus Jézus hogy áldozat lettél. 

6. Ki van a ki kételkedne S beszédednek 
ne engedne? Uram, Uram, ki tőled elszakad, 
Veszély Veszély örvényére akad. 

7. Megváltónk, örömmel hiszünk, Hozzád 
buzgó szivet viszünk ; Hisszük, Hisszük, lia 
hiven tisztelünk, J ó t tészsz, Jó t tészsz mind-
örökké velünk. 

50 . 

Mint: Kdo jen na Boka se. 
Wer nur den lieben Gott. 

1. Elszenderült! elvégeztetett! Harcz u tán 
békéhez jutott , Békéhez a békefejedelem, Az 
életnap lenyugodott, S mint itélet az éj felett 
Hangzik az : elvégeztetett ! 

2. S elmondván, hogy : elvégeztetett, Elnémul 
az örök ige, Az élet körét sir fogja be, Meg-
törött a hűség szive, A munka befejeztetett ! 
Hangzik az : elvégeztetett ! 

3. Bűneim, mert elvégeztetett, Többé ne 
kárhoztassatok, Mert a Fiúnak vére áltál Im-
máron megváltat tatok, A béke akkor köttetett , 
A midőn elvégeztetett. 

4. Lelkem fő vágya, Üdvözitő, Te meg-
dicsőült szeretet, Engedd, mit angyalok ki-

3* 
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vánnak, Hozzád simulni szivemet, Mely hogy 
halálba nem veszett, Oka az: elvégeztetett! 

5. Add, hogy lélekben sirkövedre Ha j t sam 
le fáradt testemet, S onnan kiáltsam, a halál 
majd H a megkivánja lelkemet : Befejeztem az 
életet, Már minden elvégeztetett. 

51. 

Mint : Müj Jezjsi nejmilejsí. 

1. Legkedvesebb Üdvözitőm, Oh mit tettél , 
mit műveltél, Hogy oly szörnyen sértve let té l? 
Legkedvesebb Üdvözitőm, Mi oka szenvedé-
sednek, Keresztre feszítésednek ? Én vagyok 
Jézusom, csak én, A ki kínaidat szerzém, Bű-
neim sebeztek téged, Miattok omla ki véred. 

2. Legkedvesebb Üdvözitőm, Ragyogó korona 
helyett Szúró tövis érte fejed, Legkedvesebb 
Üdvözitőm, Arczod, az erénytől szende, Bűnös 
kéztől va la verve, Méltóságteljes termeted Mél-
tatlanul megtöretett , Áldó kezed, áldott lábad 
Keresztre szegezni láttad. 

3. Legkedvesebb Üdvözitőm, Bűnöm terhét 
te viseled, Yáltságomat te fizeted, Legkedvesebb 
Üdvözitőm, A bűnt, melyet elkövettem, Te bün-
hödöd én helyettem, Mikép róvjam te i rántad 
Ezért tartozó hálámat, Tied mindörökre szivem, 
Élek hozzád méltón, hiven. 

4. Legkedvesebb Üdvözitőm, Tűrtél ér tem 
készségesen, Magadat adtad érettem, Legkedve-
sebb Üdvözitőm, Én is neked adom magam, 
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Lelkem, testem s minden javam. Ártatlan véred, 
halálod Szerzett nekem is váltságot, Kínáidért, 
a melyeket Szenvedtél, nézd el vétkemet. 

52 

Mint : Bud tisíckráte. 
Jesu, deine tiefen Wunden. 

1. Légy üdvözölve és áldva. Jézus, én szere-
tetem, Ki magada t kínhalálra Áldozád fel 
érettem, Keresztedhez járulok, Előtte leborulok, 
S hálakönnyeimet ontom Irántad, drága Meg-
váltóm. 

2. Pára t lan bátorságodat Vájjon ki ne bá-
mulná? Hősi feláldozásodat Felfogni oh ki 
tudná? Kínos sok szenvedésed Belém fájdal-
mat vésett, Jó l tudván, hogy mások miatt 
Szenvedéd csak e kínokat. 

3. Orvosold meg lelkem, melyet Most is a 
bün súlya nyom, Halld szavam, mely esd 
kegyelmet S szent viton adj haladnom ; Val-
lom, sokat vétkeztem, Kegyelmedből kiestem, 
De bánja már bűnét lelkem S benned orvo-
sára leltem. 

4. Te segits hát, oh Jézusom, S nézd lesúj-
tot t lelkemet, Hogy ismét kegyedbe jusson, 
Bűnöm máskép eltemet. A vallás gyógy-
vizével Lelkem ú j ra éleszd fel, S mondd: »űzd 
el szomorúságod, Bennem van üdvöd vált-
ságod!« 
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Nagypéntek. 

53. 
Mint : 0 krcw draliá. 

0 then res Blut, o rothe Fluth. 

1. Sirj én bennem, oh én lelkem, Mert az 
Isten fia volt, A ki ma bűneidért A kereszt-
fán megholt. 

2. Nap elborul, Föld megindul, Kősziklák 
megrepednek, Halot tak feltámadnak, Sirván ke-
seregnek. 

3. Oh Jézusom én orvosom, Velem nagy 
irgalmat tégy, Sebeiddel gyógyuljak, Békes-
ségem te légy. 

4. Im könnvezek, Vallást teszek Bűneimről 
előtted, Melyekkel megbántot tam Az én terem-
tőmet. 

5. Hittel várom, Közbenjáróm, Bűneim bocsá-
natát , Szent véred hullásáért Engeszteld az. 
atyát. 

6. Érzem, megvan nyugodalmam, Kereszted 
átölelem, Életemet a sirig Teneked szentelem. 

54. 

Mint : Dokonáno ! 
Es ist vollbracht, vergiss ja nicht ! 

1. Immár vége, oh szent ige! Jézus, nemünk 
dicsősége, Te, ki annyit türél érettünk, Bűnhö-
dél, holott mi vétettünk, Kiszenvedél már S 
harczod után vár Csendes béke, immár vége! 

2. Immár vége, e jósige Teljesült, úgy, mint 
azt régen Az őspróféták jósiák vala, Jézus. 
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bűneinkért meghala. Értem szenvedtél, Lelkem-
nek lettél Üdvössége: Immár vége! 

3. Immár vége, örömige! Bűbánat csak 
részünk, mig e Nyomorúság völgyén bajlódunk, 
Vészek s viharok közt hányódunk, A szen-
vedteknek, Megtört sziveknek Nyeresége e 
szó : vége ! 

4. Immár vége, komoly ige! Muló e föld s 
dicsősége! A miben itt leljük kedvünket, Mi 
gyorsan elhagy az bennünket! Alig Ízleltem Azt 
mit kedveltem, S szól az ige : immár vége ! 

5. Immár vége, oh nagy ige; Hiú éltem re-
ménysége ! Oh mig be nem végzém pályámat, 
Add megtennem híven munkámat: H a pályám 
végzem, Találjon készen Amaz ige: immár vége! 

IX. Húsvét. 
55. 

Mint: Boze otce, wzkrjsilo. 

1. Atyánk, fiad Sötét sirját Ki feltárád, ké-
rünk, légy kegyelmes ! 

2. Bűn sűlyától, Kovászától Tisztítsd meg 
szivünket s légy kegyelmes ! 

3. Adj az égben Dicsőségben Örvendenünk 
nálad, légy kegyelmes ! 

4. Krisztus, Isten fia, Halálod bűneink díja, 
S váltságunk, oh légy kegyelmes ! 

5. Adj jutnunk végtére Szent szined szem-
lélésére, Leikeinknek hü vezére. 

6. Hol ama szent karok, Mennyei boldog-
angyalok Dicsőítnek, légy kegyelmes ! 
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7. Az Atyával S ő egy fiával Egy lénjái 
szent lélek, légy kegyelmes ! 

8. Élő hittel Szivünk viditsd fel, Vigasz-
talónk, kérünk, légy kegyelmes ! 

9. Oh hallgasd meg kérelmünk, Adj boldog-
ságodban örvendnünk, Légy kegyelmes, mi 
örök Istenünk ! 

5<>. 
Mint : JezjSe se nespustjm. 

Jesus, meine Zuversicht. . 
qmJÍF-

1. Jézus él, már halálom Szivet nem retteg-
teti, Nem egyéb az, mint álom, Lelkemet sir 
nem temeti. Jézus él, én is élek, Mint halha-
ta t lan lélek. 

2. Jézus él, bár rothadni Kell testemnek 
föld gyomrában, Uj életre virradni Fogok én 
dicsőbb hazában. Mit ár that a sir nekem, Ha 
Jézus van mellettem? 

3. Jézus él, már föld, téged Nyugodt sziv-
vel elhagj 'hatunk, Bár becses is szépséged, 
Még becsesebbet várhatunk, Ha a sirból fölke-
lünk, Mennyország lesz lakhelyünk. 

4. Jézus él, há t a halál Nekem mennyeknek 
kapuja : Végem bár jőni talál, Szivem nem fél, 
nem lesz bú ja : Jézus nekem egészen Példám, 
biztatóm lészen. 

B. Jézus él, tanitása Há t szent s csalhatat-
lan ige, Igaz-e biztatása : Boldogság az erény 
vége! Szent szavának hódolok S a jóért meg-
harczolok. 

5. Jézus él, csak általa Reménylem üdvössé-
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gemet, Ő, ki értem meghala, Megválta az én 
lelkemet, Minden bűnt hát elhagyok, Mert meg-
vál ta to t t vagyok. 

7. Jézus él, ne sírjatok, H a elválunk, kedve-
seink! Jézus mondja : bízzatok, Meglátják egy-
mást lelkeink: S végtelen boldogságban Örven-
dünk mennyországban. 

57. 
Mint : Jezu Kryste, Wykupiteli. 

1. Jézus, ki a sötét sir zárá t Húsvét vasár-
napján föltárád, Híveidnek nyugalmat Szerze 
diadalmad, Megmutatád magad többeknek, 
Apostoloknak s más híveknek. A síró nőket 
magad Ekkép vigasztaltad: »Szűnjék félelmetek, 
I t t vagyok veletek. Lám eme sebhelyek Ismer-
tető jelek, Békét hirdetek ím Nektek, kedvesim, 
Krisztus szenvedett és türt S ez által dicsőült.« 

2. Apostolid látván tégedet, A gyász meg-
szűnt, hitük ébredett, Vajha mi is egykoron 
Szemlélnénk trónodon ! Ott, hol uralkodol fé-
nyedben, Honnan az üdv tova nem lebben, 
Boldogok, a kik veled Eg}^esülendenek, Ama 
túlvilágban. A jobblét honában, Hol enyészet 
nincsen, Sem mi keseritsen, Ott lakik Istenünk, 
Üdvöt ott lelünk, Ott, hol a jóknak éke: Sza-
badság és béke! 

4. Keljen oda szivünk óhaja, Hol a tiszta 
öröm hazája, Hol az angyalok dala Istent 
magasztal ja; Hogy igy minden rosszat kerüljünk 
Es urunkban mi is örüljünk, Mert a kárhozat 
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ós üdv Nem fér meg egy helyütt, Forrón tisz-
teljük hát A mennyeknek urát, Hogy ha a vég-
óra Int majd búcsúzóra, Legyünk részesei, Örö-
kösei Ama tiszta örömnek, Hol szentek örülnek. 

4. Jézus, segits, hogy felébredjünk A bún 
álmából s ne tévedjünk S hogy tőled el ne 
térjünk, Hit legyen vezérünk. Kik a hit fényé-
nél haladnak, Azok követői szavadnak, És ha 
egykor kimúlnak, Nálad boldogulnak, Ama jobb 
világban, Örök mennyországban, Hol enyészet 
nincsen, Sem mi keserítsen, Ott lakik Istenünk, 
Üdvöt ott lelünk, Ott, hol a jóknak éke: Sza-
badság és béke. 

58. 
Mint : Nastal nám cas preradostny. 

1. Az örömnap ránk virradott , Hivek örvend-
jetek, Üdvözítőnk fel támadott Háladal t zeng-
jetek, A pokol s a bün daczára, Letörve a sír-
nak zára, Lelkünk váltságára. 

2. Pénteken bús panaszhangon Hallatá szó-
zatját , Hogy Isten a magasságon Elhagyá mag-
za t já t ; Most igy szól: Már ne féljetek, Hiveim, 
sőt örvendjetek, I t t vagyok köztetek! 

3. Pénteken a nagy természet Osztá bánatun-
ka t : A nap fénye elenyészett, Gyászolván urun-
ka t ; De ragyog már fónysugára Urunknak dia-
dalmára, Feltámadására. 

4. Pénteknapon résztvevőleg Sziklák repe-
dének, A halottak ijesztőleg Sirból kikelének; 
Most örömdalok hangzanak, Az angyalok le-
szállanak, Örömhírt mondanak. 
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5. Miként a nap fölviditja A földet s az eget , 
Midőn fénye áthasít ja A sötét felleget: Ugy a 
hi vek bús orczája Fölvidult az Ur láttára, 
Húsvétnak napjára. 

6. Mi is örvendjünk lelkünkben Feltámadá-
sának, Hálá t mondjunk énekünkben Az egek 
Urának, Hogy felköltvén Jézusunkat, Eloszlatá 
bánatunkat, Dicsérjük Urunkat. 

59. 

Mint : Srdce Cisté stwor mi. 
Schaff in mir Gott ein. 

1. Hivek, vigyünk tiszteletet Lelkünk meg-
váltójának, Örvendjünk a megfeszitett Jézus 
diadalmának: Jézus Krisztus dicsértessél, Hogy 
értünk Halálra mentél S győztesen feltámadtál. 

2. Életed és méltóságod Erősiti hitünket, 
Győzelmes feltámadásod Vigasztalja szivünket 
Azzal, hogy már megváltottál S minket meg-
szabadítottál A halál félelmétől. 

3. Add, Uram, á ldot t Istenem, Bűntől őriz-
kedhessem, Add, hogy te általad lelkem Nyu-
godalmát lelhessem, Add, hogy te hozzád hiv 
legyek, Mindent tetszésedre tegyek S mint meg-
váltott, ugy éljek. 

4. Oh bár a mig t a r t életem, Hitemet meg-
tarthatnám, És minden cselekedetem Igéd sze-
rint folytatnám, Hogy hol te vagy, én o t t 
legyek S mint Ígérted, bő részt vegyek Örök 
boldogságodban. 
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60. 
Mint : Wstált ' jest nas mily. 

1. Fölkelt a mi kedves Urunk, Örvendjen, 
Örvendjen ki hivünk ; Kit elzárt a sir fedele, 
Győztesen, Győztesen fölkele : Azért hivek A 
győzőnek Zengjen ének. 

2. Az angyalok hozák a h i r t : Elhagyá, El-
hagyá már a sirt! A nőknek, kik őt keresek, 
Fölkele, Fölkele beszélék, Mindezért ő Az ébredő 
Dicsérendő. 

3. Fájdalmas volt szenvedése, Örömtelt, Öröm-
tel t kelése, Siratá őt minden élet, Üdvözli, 
Üdvözli most őtet, Mi is vele Vigadozzunk, 
Örvendezzünk. 

4. Mondván mennyei vezérünk, Üdvözlégy, 
Üdvözlégy minekünk, Feltámadásodért, kérünk, 
Hallgasd meg, Hallgasd meg énekünk, Méltó 
vagy rá a hálára. É g királya! 

61. 
Mint: Jezjs Kristus Spasitel ná§. 

Jesus Christus unser Heiland. 

1. Jézus Krisztus üdvözitő A halált meg-
győző, Dicsőn fölkelél, Halált, bűn t megfékezél, 
Kyrie eleyson! (Könyörülj ra j tunk!) 

2. Te ki bűn nélkül születtél, Már kibékél-
tettél Atyánkkal minket, Fogadd dicsénekinket : 
Kyrie eleyson! (Könyörülj ra j tunk 

3. Élet, bűn, kegyelem, halál Mind hatalmad-
ban áll, Segitsz mindenen, A ki te benned 
hiszen : Kyrie eleyson ! (Könyörülj rajtunk !) 
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4. Legyen hát föltámadása Örömünk forrása, 
S zengjen az ének Üdvözítőnk nevének: Kyr i e 
eleyson ! (Könyörülj raj tunk !) 

5. Mondván: föl támadt Jézusunk, Mi gyüle-
kezetünk így kér tégedet : Oh adj örök é le te t ! 
Kyrie eleyson ! (Könyörülj ra j tunk !) 

62. 
Mint : Pochwalmez Boha naseho. 

Wie schön leuchtet der Morgenstern. 

1. Hivek, Jézust dicsérjétek, Diadalmát hir-
dessétek, Mert meggyőzte a halá l t ; 0 a halha-
tat lanságot Napfényre hozta s váltságot Bűnös 
lelkünknek talált, Szégyen, Légyen Mindenek-
nek, Kik hiteknek Csak vallói, De éltekkel 
tagadói. 

. 2. Áldjuk Jézust, örvendezzünk, Szent éneket 
zengedezzünk, Mert betelt Ígérete. Koporsóban 
nem maradott , Dicsőséggel fel támadott S örökké 
tart élete. Vegyük, Tegyük Taní tásá t Szent 
vallását Vezérünknek S nyugalmat ád az lel-
künknek. 

3. 0 örökké jótevőnk lesz, Végre mennybe 
magához vesz, Hol örökké vigadunk. Ámbár 
elbomlik sátorunk, Ámbár szétomlik is porunk, 
De egykor feltámadunk, Ne félj, Csak élj Tet-
szésére, Ad végtére Üdvösséget, Véghetetlen 
dicsőséget! 

63. 
Mint : Jezise se nespustim ! 

Jesus, meine Zuversicht. 
1. Krisztus él, én világom, Krisztus él, én 

reménységem, Testem bár elrothadjon A sö té t 
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sir mélységében, Hogyha hive maradok, Ő vele 
feltámadok. 

2. Ez életben kelljen bár Sok bánatot, bú t 
szenvednem, Siron túl szebb élet vár, E hit 
nem hagy csüggednem, E szent hitem forrása 
Krisztus feltámadása. 

3. Ha h á t bűn ösvényére Csábit rosszra hajló 
testem, Te hitemnek vezére, Uram, ne engedj 
elesnem, Hogy hozzád méltó legyek S menny-
ben juta lmat vegyek. 

4. Sőt tudom, hogy a sir vár S elébb-utóbb 
jő a halál, De a ki i t t hitben jár, Siron túl 
szebb hazá t talál S Jézusnak példájára A tneny-
nyeknek polgára. 

5. E hi t bizonyság nekem, Hogy teveled 
rokon vagyok S ha Jézust hűn követem, Vele 
együtt feltámadok. Vedd ezért háladásom S 
mélységes imádásom ! 

04. 
Mint: Pochwálmez Bolia naseho. 

Wie schön leuchtet der Morgenstern. 

1. J e r hivek, szent háladással, Buzduló ma-
ga'sztalással, Áldjuk a menny Is tenét! Hála 
hassa á t szivünket, Híven ülni ünnepünket, 
Húsvét drága ünnepét! Száll a Hála, Áldva 
őtet. Jóltevőnket, Krisztusunkat, A mi Megváltó 
Urunkat ! 

2. Hol vagyon, halál, ha ta lmad? Hol, ko-
porsó, diadalmad ? Krisztusunk mind széttöré ! 
Őt is a kősir fogadta, Ámde ú j r a visszaadta, 
Mert az Isten rendelé ! Élet Éled A halálból, — 
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S a homályból Fénynek á r ja Hint reményt a 
földi tájra. 

3. Már siromnak éjjelébe S a sötét halál 
elébe Megnyugodva nézhetek ; Testem egykor 
sirba szállhat, A mi por volt, porrá vá lha t : 
Lelkemet nem sebzi meg! Siija, Birja Bár a 
testet, Az elestet, Még se félek ! Krisztusom-
mal íjjra élek! 

4 Már ha kedvest kell siratnom, Drága ham-
vát földnek adnom, Fáj a sziv: de hisz s 
remél! Bús a földön itt a válás, — Oh de vár 
uj megtalálás, Fenn. hol ő örökre él! Hallom, 
Vallom, így vigasztal, így nyugasztal E nap 
minket: Áldjuk ér te Istenünket! 

<)0 . 

Mint : JeziSe se nespustim. 
Meinen Jesum lass ich nicht. 

1. Jézus, én bizodalmam, Örök életre vezé-
rem, Ö benne van nyugalmam, Mert vele azt 
mind elérem, A mi itt vigasztalhat, Holtomban 
boldogíthat. 

2. J é z u s én megváltóm é l , Én is látom ez 
életet, Leszek Üdvözitőmnél, Ki maga tet t 
Ígéretet, Hogy tagja i t nem hagyja, Sőt magá-
hoz fogadja. 

3. A hitnek kötelével Vele már egybeköt-
tettem, Éltemnek megszűntével Ámbár földbe 
tèmettetem, A test i eltemetés Uj életre mag-
vetés. 

4. Porból le t tem s jól érzem, Hogy ismét 
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porrá kell lennem, De azt bizonynyal hiszem. 
Hogy abból fel kell serkennem, Mert Jézus 
feltámadott S ú j életre jus t adott. 

5. Akkor földi test helyett Dicsőséges testem 
lészen, Mely e halandó felett Örök életre lesz 
készen, Abban én kétségkívül Jézus t látom 
vég nélkül. 

6. Ezen én szemeimmel Ott meglátom meg-
váltómat, A kit itt csak hitemmel Tisztelhettem 
mint uramat , Országában részt veszek, Vele 
örökös leszek. 

7. A mi i t t fáj, sir, sóhajt, Az m a j d lesz ép 
s egészséges, Mihelyt a földből kihajt , Nem 
leszen többé Ínséges, Mert a test, mely itt földi, 
Ottan leszen mennyei. 

8. így há t bátrak lehetünk Mi, kiket a Jézus 
ismer, Nincs miért keseregnünk, A halálban 
veszély nem ér, Az arkangyal szavára Felkelünk 
bizonyára. 

9. A földnek sötét gyomra S a koporsó ne 
rettentsen, L á m az életnek ura Maga is, hogy 
minket mentsen, Minekutána megholt, Szint-
úgy föld gyomrában volt. 

10. Csakhogy, a mely életre Vágyódunk, azt 
i t t keressük, S a miért ítéletre Ju tha tnánk, azt 
ne kövessük, Csak azé a boldog czél, A ki 
ahhoz képest él. 

11. Istennek legyen hála, Ki minekünk 
diadalmat A Jézusnak általa Adot t és kész 
bizodalmat, Hogy halálunk nyereség, Mert 
követi üdvösség! 



— 49 — 

06. 
Mint : 0 blalioslaweny clovêk. 

1. Gondold meg lelkem örömmel, Hogy ez 
nap győzedelemmel Az Ur Jézus feltámadott 
S nekünk is életet adott . 

2. Hálálva örvendj ő benne, Mintha ma is 
itten lenne S nyilván előtted állana És békes-
séget mondana. 

3. Áldd azt, ki a csillagoknak Igazgatója 
utjoknak, 0 országol az Istennel S hozzánk 
is vagyon jó kedvvel. 

4. Erő, hatalom, tisztesség Legyen nevének 
dicsőség, Mind most és mind jövendőben, A ki 
él minden időben. 

5. Oh szivet felemelő hit, Mit találhatna 
lelkem itt Hasonlót ama nagy jóhoz, Melyet 
Jézus ajándékoz? 

6. Nála dicső mennyországban Boldog hal-
hatat lanságban Az angyalokkal élhetek, Már 
boldogabb sem lehetek. 

7. Szivem nem bir örömével S eltelvén tisz-
teletével Jóságán midőn bámulok, Előtte arczra 
borulok. 

8. Te mennybe vagy és oda vészsz, Engem 
's lakótársaddá tészsz, Bizodalmam teljesíted É s 
lelkemet üdvezited. 

9. Ha majd eljösz ítéletre, Engemet is uj életre 
Síromból előszólítasz És jobbod felől állítasz. 

10. Akkor szent dicséretekkel Áldlak a boldog 
lelkekkel És a hivek seregében Leszek Atyád 
örömében. 

Ev. énekeskönyv. 4 
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11. Ily nagy boldogságra emel Engem a 
keresztyénség fel, Veled, Jézus, ha meghaltunk, 
Benned ismét feltámadunk. 

12. Add, hogy ezt el ne felejtsem, Tőled 
mely nagy jókat nyertem, Hogy szivemből 
szeresselek S életemmel tiszteljelek. 

67. 
Mint : Procitte hlas. 

Wachet auf, so. 

1. A halál meggyőzőjének, A világ Üdvözitő-
jének Örökké dicsőség legyen ! Zengjetek fen-
szóval néki, Az ég, az Ur királyi széki S a föld 
örömében részt vegyen, Végezvén munkáját S a 
sir éjszakáját Meggyőzvén, ól, Valaki vagy 
Hive, vigadj, Mert ő él és te boldog vagy. 

2. Mi ret tegtetne minket m á r ? A bűn rabja 
méltán félhet bár Attól, ki él dicsőségben : Mi 
az ő tes te tagjai, A feltámadt J ézus társai Örül-
jünk, főnk van az égben. E r t ü n k áldoztatott. 
Fel is támaszta tot t A halálból, Nem vag}T halál, 
A mi val ál, Szivem ellened írt talál. 

3. Már el nem tántorodhatunk, Minden két-
séges gondolatunk Hit által lecsendesedik ; 
Mint tengerben egy nagy kőszál, Jézus tudo-
mánya úgy megáll S szövétnekként fényes-
kedik. Az ég összeomlik, E világ felbomlik 
S semmissé lesz, De vallásunk, Bármit lássunk, 
Lesz örök vigasztalásunk. 

4. Mi magunk is megmaradunk, Bár tes-
tünkre nézve rothadunk, Mely a férgeknek lesz 
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részek. Jézus él s midőn akarja, Engem is az 
Ur erős karja Felkölt s halhatat lan lészek, Isteni 
szózatja Siromat á tha t ja S feltámadok, Vele 
leszek, Örvendezek S örökös jutalmat veszek. 

X. Mennybemenetel. 
(58. 

Mint: Kdo jen na Boha se. 
Wer nur den lieben Gott lässt. 

1. Üdvezitő, te mennybe szálltál Dicsőségben 
részesülni, Oda vágynék, hova jutottál, Én is 
veled egyesülni ; Engedd, ki vándor vagyok itt , 
Látnom mennyed hajlékait . 

2. A halálból életre keltél És dicsőség fogott 
körül, Lelkem, mely a bűnbe merültél, Ébredj, 
im a nap felderül ; Teremts, Uram, új életet 
Benne, hogy lássam szinedet. 

3. Az olajhegy látá kínodnak Legelső súlyos 
kezdetét, Es az lá t ta diadalodnak Menynyel 
határos végzetét; Adj nekem is oly háborút, 
Mely földerítse a borút. 

4. Tieidtől áldásra nyújtot t Kezekkel vetted 
a búcsút ; Áldj engem is, lia majd lesújtott 
Lelkem halál révébe jut, Ha te megáldasz, a 
halál, Tudom, készen s nyugton talál. 

5. Megdicsőült! a hit szemével Követlek égi 
utadon, Mig a föld vonz alá terhével, Nem 
szállhatok fel nyomodon ; De tudom, hogy 
hozzád jutok, Ha mint te futál, úgy futok. 

6. És szent előttem az igéret, Hogy egykor 
í* 
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ismét visszatérsz, S kikért kiomlott drága véred 
Mint élőt, mint holtat Ítélsz, Oh add, hogy 
hitben várjalak S nyugodtan fogadhassalak. 

69. 
Mint : Jak ziwych wod. 

Freu dich sehr, o meine Seele. 

1. Uram, nekem itt kell lenni E nyomornak 
völg3^ébe' S te éntőlem kivánsz menni Atyád 
dicsőségébe, Oh nekem is mennem adj, Vagy 
te én velem maradj, Hogy színedet szemlélhes-
sem, Jelenléted érezhessem. 

2. Tedd sajátoddá szivemet S a magadét 
add nekem, S ha bocsátom kérelmemet Hozzád, 
hallgass meg engem. S ha végezvén pályámat, 
Nem mondhatom imámat, Te Atyádnak jobb-
ján álló, Légy érettem közbenjáró. 

3. Add, érzelmei szivemnek Keressék azt, 
mi van fent, Hog}" méltó tag ja a mennynek 
Lehessek már ide lent, A. hit legyen vezérem, 
Czélomat igy elérem S hová megelőzél engem, 
En is ott leszek majd mennyben. 

4. Te uralkodol mindenen, Ura vagy föld-
nek, égnek, Add, hogy kövessem szüntelen 
Parancsi t szent igédnek, Es hogyha kisért testem, 
Uram, ne hagyj elesnem, Küldd segédül szent 
lelkedet, Hogy megőrizze hivedet. 

B. Ott, hol van Atyád házában Sok hajlék 
fejem felett, Add, hogy ez örömhazában Lakoz-
zam egykor veled, Te vagy az üdvnek utja, Bol-
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dog, a ki azt fut ja : Bár én is azon haladjak, 
Holtomig hived maradjak. 

6. Oh igy bizonynyal nem félem Végső Ítéle-
tedet, Sőt meghallani remélem Amaz Ígéretedet : 
J ó l vagyon, én jó szolgám, Mindig hiv valál 
hozzám, íme hűséged ju ta lma: A mennyeknek 
birodalma. 

70. 
Mint : Procitte, hlas k nám. 

Wachet auf, ruf t uns die Stimme. 

1. Egek egébe költözél S fényes dicsőségbe 
öltözél, Te életnek fejedelme, Elvégezvén nagy 
munkádat, Örömmel üdvözlöd Atyádat Menny-
ben, kinek vagy szerelme Sokat munkálkodtál, 
Égi fényt gyújtottál Leikeinkben. Oh áldassál, 
Imádtassál, Örökké magasztaltassál. 

2. Híveidet bús szivekben, Hogy megerősit-
néd hitekben, Lelkedet rájok öntötted, Bánat-
ban biztatásunkra S halálban vigasztalásunkra 
Ötet hozzánk is küldötted, 0 vezet bennünket, 
Hogy téged, fejünket Követhessünk, Tudjuk 
utunk S ha jól futunk, Mi is boldog czélra jutunk. 

3. Hogy elkészitnéd helyünket, Hol egykor 
befogadsz bennünket, Hazánkba előttünk ér-
té l ; Élsz isteni dicsőségben S részt adsz aszók-
nak üdvösségben, Kiket híveknek ismértél. Éret-
tünk meghaltál, Közbenjárónk voltál Isten előtt, 
Most is jó t tészsz, Helyünk már kész, Holtunk 
után magadhoz vészsz. 

4. Mely boldogság lesz majd részünk, Midőn 
minden terhet letésziink S téged szemlélünk, 
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Urunkat , Nem lesz az gyászos nap nékünk, Sőt 
örömmel telik mértékünk, Yeszszük örök jutal-
munkat , Magadhoz emeled Lelkünket, mely ve-
led El örökké Mennyországban, Boldogságban 
Angyali szent társaságban. 

XI. Pünkösd. 

71. 
Mint: Boze, k swym hrjchűm se. 

Du Friedensfürst, Herr Jesu Christ. 

1. Atyánk, bevalljuk vétkünket, Légy kegyel-
mes, kérünk, Hallgasd meg könyörgésünket S 
bánj atyaként vélünk S melylyel terheltük ma-
gunkat , Engedd el bűnös voltunkat. 

2. Ez egyházi szent ünnepen, Sőt minden órá-
ban Adj részt vennünk kegyelmedben S lelked 
áldásában, Hogy hűn szeretvén tégedet, Köves-
sük szent ösvényedet. 

3. Hisz az embert úgy szeretted, Nem nézvén 
bűnére, Hogy , fiadat elküldötted Üdvözitésére, 
Hogy legyen örök élete Mindannak, ki őt kö-
vette. 

4. Oh Jézus, béke vezére, Szivből kérünk 
téged, Szüntesd meg lelkünk üdvére A békét-
lenséget: A föld csak álbékét adhat, Kegyel-
med mennybe ju t ta tha t . 

5. Könyörögj értünk Atyádnak Szókénél 
mennyekben, Légy pásztora hű nyájad.nak S őre 
a vészekben, Add eledelül szavadat, Óvd farka-
soktól nyáj adat. 
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6. Lásd el választott népedet Buzgó vezérek-
kel, Őrcsillagul add hitedet Együtt szent lélek-
kel, Hadd tá r ja fel hű népednek Egykor kapu-
já t mennyednek. 

7. Oh szent lélek, hallj meg minket S légy 
kegyelmes, kérünk, Tedd házaddá sziveinket, 
Mennyei vezérünk, Te gyámolits keresztünkben. 
Segits erőtlenségünkben. 

8. Téritsd meg a tévelygőket Szavad világával, 
Vigasztald a szenvedőket Igéd malasztjával, 
Légy erőnk gyarlóságunkban, Légy életünk halá-
lunkban. 

9. Ha tántorodunk utunkban, Támogass ke-
zeddel, Segits utolsó harczunkban Minket kegyel-
meddel, Hogy bűnben el ne kárhozzunk, Sőt 
veled mennyben lakozzunk. 

72. 

Mint : Jezu twé hluboké rány. 
Jesus, deine tiefe Wunden. 

1. Jer, szent lélek, Isten lelke, Légy vezérem 
utamon, Hogyha vész dühöng körülem S bánat-
köny reng arczomon, Vigasztalj, ha szenvedek, 
Bátorits, ha csüggedek, Légy szivem vigasz-
talója, Légy reményem ápolója. 

2. Bölcsességnek, szeretetnek Üdvárasztó szel-
leme, Szent erényért lángolásom Legyen lelkem 
eleme ; Hogy hitemnek tüköré Legyen éltem szűk 
köre, Hogy viduljak, mást viditva, Boldoguljak 
boldogitva. 
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3. Igazságnak és örömnek S barátságnak szel-
leme, Az öröklét állítása Legyen lelkem jelleme. 
Hogy bár mindent veszszek itt, Megóvjam az 
istenit S legyen a föld vesztesége Örök éltem 
nyeresége. 

4. Szent békének, nyugalomnak Lelke, oli 
marad j velem, Ints, ha a gonoszt keresném, 
Áldj, ha a jót mívelem, Béke legyen i t t alant, 
Mig beföd a siri hant S túl a siron újra béke 
Legyen lelkem teljes éke. 

73. 

Mint: Ach mûj Boze wjs. 
Ach Gott und Herr, wie gross und schwer. 

1. E nap pünkösd ünnepére Emlékeztet ben-
nünket, Melyben Jézus hü népére Küldött az 
Ur szent lelket. 
2. E szent áldás mennyből szállott, Péter buzgó 

szavára E nap háromezer állott Jézusnak val-
lására. 

3. Oh szent lélek, téged kérünk Mi is buzgó 
lélekkel, Légy, mint mennyei vezérünk, Velünk 
s minden hívekkel. 

4. Szeretetben, igazságban Erősítsed hitünket, 
Hogy ezen gyarló világban Kár ne élje lel-
künket. 

5. Áldd honunkat, hogy lelhessünk Kebelén 
boldogságot, Egyezségben élvezhessünk E föl-
dön mennyországot. 
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74. 
Mint : Jak jest Ijbezná. 

Herzliebster Jesu, was hast du. 

1. Terjeszd, oh Jézus, lelki országodat, Az 
igazságot, szent tudományodat, Ne engedd soha 
Hogy a hitetlenek Ra j t a győzzenek. 

2. Sőt ezeket is hozd esmóretedre, Éljenek 
ők is dicsőítésedre, Kövessék buzgón Paran-
csolatodat, Akaratodat . 

3. Szent igéd ál tal nyisd meg értelmüket 
Jó indulattal ékesitsd szivüket, Ellenségeidből 
Legyenek barátid S kedves sajátid. 

4. (látóid meg, Uram, minden irigyünket, 
Tévelygésektől óvjad értelmünket, Őrizz kisértet 
Tőrébe eséstől S üldöztetéstől. 

5. A sötétségben légy világosságunk, Minden 
félelmek ellen bátorságunk, ínséget, halált Kell-
jen bár szenvednünk, Ne hagyj csüggednünk. 

6. Tar ts zabolában minden gonoszokat, Mig 
köztünk szükség sziveim azokat, Mig a szentek-
ből Álló társaságba Viszsz mennyországba. 

75. 
Mint : Jak zivych wod. 

Freu dich sehr, o meine Seele. 

1. Mint a szép hives patakra A szarvas óhaj-
tozik, Lelkem úgy vágyik Uramra S ő hozzá 
kívánkozik: Mert ha ő nincs mellettem, Vajmi 
puszta életem S magam, bármint igyekezem, 
Lelki halottnak érezem. 
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2. Az Ur mondja: »ki engemet Szeret s igém-
nek hive, Az megtar t ja beszédemet S ég felé 
vonja szive, A szent lélek vele lesz, Nála lakó-
helyet vesz, Mert az ige, mit hirdetek, Atyám-
tól vesz eredetet. 

3. Szent lélek, vigasztalótok, A kit én küldök 
nektek, Ö lesz a ti oktatótok. Tőle tudományt 
vesztek Arról mit hallottatok, Mig köztetek 
láttatok, O tanitni fog titeket, Megszilárdítja 
hitetek. 

4. Én békémet nektek hagyom, Mely nem 
világ békéje A kiben a béke vagyon, Nyugodt 
annak elméje, Távozom már tőletek, De még 
látlak titeket, Mert ti én sajátim vagytok, H a 
hozzám hivek maradtok. 

5. Én vagyok, igy szól továbbá, A hivőknek 
aj taja, Ki nem ajtón jár szobába, Higyjétek, 
hogy tolvaj a'. En ismerem nyájamat S az fo-
gadja szavamat, S a szent léleknek általa Meg-
nyílik az ég számára«. 

6. Oh szent lélek, ki atyával S a fiúval egy 
lény vagy, Kegyelmed ajándékával, Kérünk, 
velünk is maradj, Bátoríts, oktass minket, 
Vigasztald sziveinket, Mig megnyil általad a 
menny A hivők számára, amen. 

76. 
Mint : 0 blahoslaweny clowëk. 

Oh Jesu Christ, mein Lebenslicht. 

1. Hivek, szent nap derült rátok, J ó Isten-
teket áldjátok, Kiki buzgón magasztalja, Ki 
Jézust urának vallja. 
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2. A földet sötét éj fedte, Bálványozás fer-
tőztette, Az Isten szent lelket adot t S mennyei 
napfény áradott . 

3. Annak első részesei, Jézus buzgó követjei, 
Szerte já rván a világot, Terjeszték az igazságot. 

4. Szavok isteni ereje Világosságnak kút-
feje, Sok ezeren, kik azt hallák, Jézus t s Istent 
magasztalák. 

5. A szent lélek tanítása, Jézus mennyei 
vallása, Ma is győzedelmeskedik, Közöttünk is 
fényeskedik. 

6. Uram, neveld értelmünket, I r tsad ki tévely-
gésünket, Add vezérül szent lelkedet, Hogy hűn 
járjuk ösvényedet. 

77. 
Mint: Poprosmez Ducha swatého. 

1. Jövel szent lélek Úristen, Ki Atyával vagy 
egy Isten, Tégy jól velünk kegyelmesen Krisz-
tusnak érdemeért. 

2. Áldd meg elménket, szivünket, Szenteld 
meg a mi lelkünket, Újítsd meg természetünket 
Krisztusnak érdemeért. 

3. Viseljed híven gondunkat, Hogy neked 
adjuk magunkat, Vezéreljed mi u tunkat Krisz-
tusnak érdemeért. 

4. Oltalmazz minden vétkektől, Mint legfőbb 
veszedelmektől, Hogy segittessünk erődtől Krisz-
tusnak érdemeért. 

5. Teljes földi életünkben Tar t s meg mind-
végig hitünkben, Erősits kisértétünkben Krisz-
tusnak érdemeért. 
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6. Add, hogy hitünk szeretetet Gyümölcsözzék 
s jótetteket, Üzd szét a tévelygéseket Krisztus-
nak érdemeért. 

7. Végtére kérünk tégedet, Oltsd sziveinkbe 
igédet, Ezzel üdvezitsd népedet Krisztusnak 
érdemeért. 

78. 
Mint : Pozádejmez Ducha swatého. 

Nun bitten wir den heiligen Geist. 

1. Oh szent Lélek halld kérelmünkét, Élő 
hittel áldj meg bennünket, Mely vezérünk le-
gyen Minden utunkban, Vigasztaljon halálos 
harczunkban. Könyörülj r a j tunk! 

2. Oh égi fény, világosits meg, Urunkat is-
merni tanits meg, Hogy mig élünk, soha Ne 
váljunk attól, Ki megmentet t az örök haláltól. 
Könyörülj ra j tunk! 

3. Drága szeretet, jöjj el hozzánk, Égi kegyel-
medet áraszd ránk. Hogy szeretet fűzzön Egy-
máshoz minket S egyetértve munkáljuk üdvün-
ket. Könyörülj ra j tunk ! 
4. Fő vigaszunk minden Ínségünkben Te bá-

toríts vógküzdelmünkbeu, Ne hagyd elcsüggedni 
Gyenge szivünket, H a kisértet vesz körül ben-
nünket. Könyörülj ra j tunk ! 

79. 

Mint : Poprosmez Ducha swatého. 

1. Kérjük szent Lélek urunkat, Leghívebb 
vigasztalónkat, Hogy igazgasson bennünket, 
Űzze el kisértőnket. 
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2. Hogy a bűntől óvakodjunk, Erényekben 
gyarapodjunk, Uj életre felserkenjünk, Uj te-
remtmények legyünk. 

3. Oh szent Lélek, jövel hozzánk Bűnösök-
höz s áraszd reánk Ajándékid kegyelmesen, 
Hogy éljünk erényesen. 

4. Ebreszsz bennünk szeretetet, Gyújts szi-
vünkben élő hitet, Hogy igy kegyelmet nyer-
hessünk Nálad s üdvezülhessünk. 

5. Adj istenfélő jó szivet. Adj erőt és böl-
csességet, Észt, tanácsot, ismeretet S kitartó 
hitéletet. 

6. A hallásra adj készséget, Hogy isteni 
szent igédet Ne csak örömmel hallgassuk, D e 
hűn meg is tarthassuk. 

7. Tanits helyesen szólani, A hitet szivből 
vallani, Hogy dicsérvén szent nevedet, Meg-
nyerjük kegyelmedet. 

8. Csak azoknak, kik hiveid, Osztod kegyel-
med kincseit, Dúst és szegényt, hite szerint 
Áldnak kegyes kezeid. 

9. Dicsőség legyen Atyának S az ő egyszü-
lött fiának, Dicsőség a szent Léleknek, Kegyel-
mes Istenünknek. 

10. Ő tartson meg mindvégiglen Mindnyá-
junkat igaz hitben, Hogy ne kárhozat, de a 
menny Lehessen részünk, amen. 

80. 

1. Szent Atyánk, ki éltet adtál S szent Fiad-
dal megváltat tál ; Hogy mi meg is szenteltessünk 
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S méltó gyermekid lehessünk: Szent Lelkedet 
elbocsátád, Benne éltünket megáldád; E nap 
annak a tanuja, Oh zengjen ér t té halleluja! 
Áldva áldjuk nagy kegyelmed! 

2. 0 vezet ismeretedre, 0 a hitre, ő a t e t t r e ; 
0 vigasztal bánatunkban, Gryámolit ezer bajunk-
ban, 0 ,segit szilárdul állni, Igaz ösvényt meg-
találni, S járni ra j ta rendületlen ; Éneikül erőnk 
tehetet len! Áldva áldjuk nagy kegyelmed! 

3. A kit e Lélek vezérel, A czélhoz csupán 
az ér el; Ez segit a jót szeretni, Krisztust iga-
zán követni ; Azt a fényt csupán ez adja, Mely 
az ő nyomát muta t ja Nála nélkül csak homály 
van Az életben mint a halálban. Áldva áldjuk 
nagy kegyelmed ! 

4. Áldva áldjak nagy kegyelmed, Hogy nekünk 
adád e Lelket! Add, örömmel megragadjuk 
És szivünkbe befogadjuk; 0 vezessen, ő tanítson, 
O javítson, bátorítson; Meg ne vessük, sőt 
szeressük, A mig csak élünk, hűn kövessük ! 
S áldva áldjuk nagy kegyelmed ! 

XII. Szent Háromság. 

81. 
Mint: Jenz jsi Buh jeden. 

Der Du bist drei in Einigkeit. 

1. Te, ki egységben három vagy, Isten, 
öröktől fogva nag}r, l m a nap ér ismét véget, 
Ragyogtasd nekünk igédet. 



2. Reggel téged magasztalunk, Estve téged 
keres szavunk, S gyarló bá r énekünk, imánk, 
Téged dicsőit szivünk, szánk. 

3. Dicsőség legyen Atyának S megváltónk-
nak, szent Fiának, Szent Lélekkel egyetemben, 
Most és mindörökké, amen. 

t 
82. 

Mint : Pochwalmez Boha naseho. 
Wie schön leuchtet der Morgenstern. 

1. Dicsőség a magasságban Annak, ki szent 
háromságban Egy, az Atyaistennek, A ki 
teremtet t képére. Gondja van lelkünk üdvére, 
Ki hú atyja mindennek, Szent vagy, Szent 
vagy, Alkotója, megtartója mindeneknek, Hála 
legyen szent nevednek! 

2. Dicsőség legyen Urunknak, Üdvözitő 
Jézusunknak, Az Atya egy fiának, Megmenté-
nek bűn súlyától, S a pokolnak hatalmától, 
Világ megváltójának Szent vagy, Szent vagy, 
Alkotója, megtar tója mindeneknek, Hála legyen 
szent nevednek ! 

3. Dicsőség a szent Léleknek, Mindöröktől 
eredettnek, Atyától s szent fiától, A ki vigasz-
tal bajunkban S reánk lelki homályunkban 
Fény árad világától, Szent vagy, Szent vagy. 
Alkotója, megtartója mindeneknek, Hála legyen 
szent nevednek. 
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Te Deum. 

83. 
Mint : Të Boha chwáljme. 
Herr Gott, dich loben wir. 

1. Isten, téged áldunk, Téged Urnák vallunk. 
Téged, örök Atyaisten, E világon minden 
tisztel, Tenéked, minden angyalok, Mennyei 
hatalmasságok, Cherubok és Serafinok Szólnak, 
zengedező karok, Szent a mi Istenünk, Szent 
a mi Istenünk, Szent a mi Istenünk, Ki t dicséi-
seregünk. 

2. Isteni dicső ha ta lmad Földet, mennyet 
felülhalad, A tizenkét apostolok, Prófétáknak 
dicső karok, A vértanuk seregével Téged dicsér 
énekével, Téged egész keresztyénség Dicsér 
e világ végéig. Téged, A tya Isten, mennyben 
Szent fiaddal egyetemben S vigasztaló szent 
Lélekkel Imádunk buzgó énekkel. 

3. Oh Krisztus, váltságunk díja, Atyádnak 
egyszülött fia, A ki a szűztől születtél S 
nekünk váltságot szerzettél, Ki a halált meg-
rontottad, Menny kapuját megnyitottad, Már 
ülsz az Atyának jobbján, Mennyen, földön 
uralkodván S az Ítélet nagy napjára Minden-
kinek lészsz birája, Segélj minket, szolgáidat, 
Véreddel megváltottidat. 

4. Add, a mennyben részt vehessünk, Vá-
lasztottiddal lehessünk. U r Jézus, t a r t sd meg 
népedet, Es áldd meg örökségedet, Legeltessed, 
vigasztaljad S egykor majd felmagasztaljad, 
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5. Naponként dicsérünk téged, Magasztaljuk 
dicsőséged. Őrizz óh hűséges Isten, Hogy ne 
legyen részünk bűnben, Légy mi velünk ke-
gyelmeddel, Minden bűnünket engedd el, Mutasd 
hozzánk irgalmadat, A mely mindent felül-
halad, Csak benned bizunk, Istenünk, Oh ne 
hagyj szégyenbe esnünk! 

Gloria. 

84. 
Mint: A na zemi budi*. lidem. 

0 Jesu Christ, mein Lebenslicht. 

1. Béke legyen a nap alatt , Mindnyájunk 
közt jóakarat. S lehetnék e békételen, H a a 
Krisztus harczol velem ? 

2. Szűnjön minden hiú óhaj, Csendesüljön a 
földi zaj, Lelkem, váltságodnak örülj, Szent 
áhi ta t lengjen körül. 

3. Nézd ottan ama szent hegyet, A melyre 
az Ur lépeget, Hol keresztje fölemelve, Nézd 
szent bánat tal eltelve. 

4. Mindent, a mit szenvedned kell, E ke-
reszt alá helyezd el, Oh bizonynyal szenvedésed 
Semmi, ha az övét nézed. 

B. H a terhes e földi pálya, Ragaszkodj hittel 
hozzája, A hol hiterős a szellem, A test hó-
dolni kénytelen. 

6. Nézek feléd szexit bánattal , Te, ki test-
vérül fogadtál, Ki áldozatbárány valál, Világ 
bűneért meghálál. 

Ev. énekeskönyv. 5 
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7. Amen, béke a nap alatt, Mindnyájunk 
közt jóakarat , Lelkem, váltságodnak örülj, Szent 
áhitat lengjen körül. 

85. 
Mint : A na zemi budiz lidem. 

0 Jesu Christ, mein Lebenslicht. 

1. Dicsőség Istennek ot t fenn, A magasságos 
mennyekben, S az embereknek a földön Béke, 
jóakarat, öröm. 

2. Mindenható szent Istenünk, Hatalmadban 
hőn tisztelünk, Ég, föld s az egész természet 
Fenn hirdeti dicsőséged. 

3. Bölcsességed és jóságod Átöleli a világot, 
Tenéked a keresztyének Ajkiról zeng hálaének. 
• 4. Áldást csakis tőled várunk, Ér te hozzád 
száll fohászunk, S ha kezed kegyet oszt nekünk, 
Köszönő imát rebegünk. 

5. Oh Jézus, fia Istennek, Váltsága bűnös 
embernek, íme együttesen kérünk : Könyörülj 
és légj^ vezérünk. 

6. Könnyits bűneinknek súlyán, Vezess a 
kegyesség útján, Hogy, a hova vagyunk híva, 
Legyünk a menny lakóivá. 

7. Téged fényes diadalod Örök dicsőséggel 
áldott, Add, mi is jó harczot vívjunk S a 
menny legyen pályadíjunk. 

8. Segélj minket szent lelkeddel, Mely vi-
gasztal és megszentel S az igaz élő hit által 
Megerősít s felmagasztal. 



Credók. 

80. 

Mint : Wéríme vv jednoho Boha. 

1. Mi hiszünk mind egy Istenben, A ki 
mindnyájunk atyja, Ki uralkodik mindenben 
S földet, eget alkotta, Minket teremtet t képére, 
Halhat lan lelket adott S nem nézvén bűnünk, 
végtére Kegyelmébe fogadott. 

2. Mi hiszünk mind szent fiában, A kit szült 
szűz Mária, Betlehemnek városában, Ki Krisztus, 
Isten fia, Szenvedett s meghalt érettünk, Föl-
t ámad t s a mennybe ment, S Ítéletet mond 
felettünk, l i a testünk fölébredend. 

3. Mi hiszünk mind szent Lélekben, Ki vi-
gasztal bajunkban És a mely áll szent életben, 
Keresztyén egyházunkban, Hiszszük a bűn-
bocsánatot S hogy testünk föltámadand S ha 
jóban gyakoroltatott, Szebb életre virradand. 

87. 
Mint : Wéríme srdecné. 

1. Hiszünk teljes szivből Egy jóságos Istent, 
Kinek léte örök, Mindenható és szent, Ki 
mindnyájunk atyja, Ég s föld teremtője, Min-
den jók szerzője. 

2. Hiszünk Megváltónkban, Az ő egy fiában, 
K i t szült szűz Mária Szent tisztaságában, 
Szegényül született, De birt oly kincseket, Mik-
kel mennyet szerzett. 

5* 
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3. Már születésekor Bajoknak lön fia, Egyip-
tomba kellvén Anyjával futnia, Aztán tű r t kínt, 
halált, De tíj éltet talált, Végre mennyekbe szállt. 

4. Ott a magas égben Atyjának jobbján ül 
S egykor dicsőségben Leszálland az égbül Ama 
végső napon Es t a r t Ítéletet Élők s holtak felett. 

5. Hiszünk még hü szívvel Isten szent lelké-
ben, Ki megtérést mivel Kebleink mélyében, 
Egyházunk védője, a jók vezérlője, Üdvünk 
eszközlője. 

6. Áment zengjen ének A menny Istenének, 
Éltünk bajain tul, Majd örök nyár virul, Oh 
dicső Jézusunk, Add, oly pályát fussunk, H o g y 
majd mennybe jussunk. 

88. 
Mint: Weríme wsicknj w Boha jednoho. 

1. Mi mindnyájan egy Is,tenben hiszünk, Ki 
mindenható a tyánk nekünk, Ki eget, földet 
és mindent teremtet t , Kinek kegyéből nyerjük 
a szent lelket, Nyerjük a szent lelket. 

2. Hiszünk egyetlen fia Krisztusban, Üdvözí-
tőnkben ós Urunkban, Ki született a szűztől 
szeplőtleniil, Mit a szent Lélek mívele egyedül, 
Mívele egyedül. 

3. Szenvede, meghal t s minket megválta, 
Azután a poklokra szállá, Harmadnapon a sirból 
feltámadott, Ezt jelenték a mennyei angyalok, 
Mennyei angyalok. 

4. At}jához a mennyekbe felszálla, Dicsőén 
ült annak jobbjára, Apostolinak küldé a szent 
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Lelket, S mindnyájunk felett t a r t majd Ítéletet, 
T a r t majd Ítéletet. 

5. Hiszünk mindnyájan a szent Lélekben, Ki 
vigasztal szenvedésekben, S ha ő hiven nem 
őrködik felettünk, Gyarlóságunkban mi jó t sem 
tehetünk. Mi jó t sem tehetünk. 

6. A szentegyházról azt valljuk végre, Hogy 
az a szentek egyessége, Oly akol, melyben 
Krisztus a pásztorunk, Az ő szavának szent 
hitben hódolunk, Szent hitben hódolunk. 

7. Hiszszük bűneink megbocsátását, S tes-
teinknek feltámadását, S halálunk után jobb 
é l te t reményiünk, Amen, amen, oh add ezt 
A tyánk érnünk, Add ezt Atyánk érnünk. 

89. 
Mint : My wsicknj wëïime. 

1. Mi hiszünk mindnyájan Az egy Istenben, 
K i teremtett földet s egeket, A kit szivünk atyául 
vall, Mert mint atya, úgy szeret minket, O 
táplá l és gondot visel Leikeinkre, testeinkre S 
megőriz minden veszedelemtől, Mi ár tha t véd-
szárnyai alat t ? Ha ő van vélünk, Mitől sem 
félünk, Nála van védelmünk, Segedelmünk, Ő 
a mi egy Istenünk. 

2. Mi hiszünk mindnyájan O egy fiában, 
Mennyből leszállt Jézus Krisztusban, Minden 
hívőknek urában, Ki atyjával egy lényü, Isten, 
A kit szüle szűz Mária, Foganta to t t szent Lélek-
től S midőn kárhozatra méltók lettünk, O em-
berré lett mi érettünk, Keresztfán meghalt, 
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Poklokra szállt, Harmadnapon végre, Dicső-
ségre, A sirból föltámadott. 

3. Mi hiszszük mindnyájan, Hogy a mi urunk, 
Föl támadván sötét sírjából, Hivei közt negyven 
nap élt S őket a világba küldé szót, Majd az 
egekbe fölszálla S üle Aty jának jobbjára, S le-
győzvén végtére mindazokat, Kik megvetik a 
szent tanokat, Tar t Ítéletet Mindnyájunk felett 
S a mint jót vagy rosszat Cselekszünk, Ju ta lmat 
akkép veszünk. 

4. Mi hiszünk mindnyájan A szent Lélekben, 
Ki Atyától S fiútól származik, Megvigasztal ke-
resztünkben S ajándékit közli mivelünk, 0 a 
keresztyén egyházat Vezérli és igazgatja. Hisz-
szük bűneink megbocsátását S testeinknek föl-
támadásá t S bár itt szenvedünk, Még sem 
csüggedünk, H a végzük pályánkat, Menny-
országban Leljük örök hazánkat. 

90. 

Mint: Wëïmez vv Boha jednoho. 

1. Hiszünk mind egy Istenben, Kegyelmes 
teremtőnkben, Mindenható Atyában És ő egy-
szülött fiában. 

2. Ki értünk bűnösökért És mi üdvösségünkért 
Küldete t t Szent Atyjától S született szűz Máriától. 

3. Utóbb elárultaték, Kegyetlenül kínzatók, 
Ha lá l r a ítéltetett, Keresztfára feszíttetett. 

4. A keresztnek oltárán Miérettünk meghal-
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ván, Koporsóba záratott , De harmadnap fel-
támadott . 

5. Felméne mennyországba Es ült Aty ja 
jobbjára, Honnét lesz eljövendő, Mindeneket 
ítélendő. 

6. Hiszünk a szent Lélekben, Szentek egyes-
ségében, Hol tak feltámadását, Krisztus érdeme 
jutalmát. 

7. Abban, hogy részt vehessünk És boldogok 
lehessünk, Jobbítsuk életünket, Tar tsuk meg 
végig hitünket. 

XIII. István király ünnepén. 
91. 

Mint : Procitte hlas k wám. 
Wachet auf, so ruft. 

1. Népek hatalmas Istene, Nemzeteknek egész 
serege Dicsőiti szent nevedet. Lakhelyet nekik 
te adtál S hogy azt szeressék, te oltottál Szi-
vökbe honszeretetet. Nekünk is e hazát Lak-
helyül te adád ; Őseinket Te vezetted, Segitetted 
S szent hitedre téritetted. 

2. Nemzetünknek története, Ezredéves hosszú 
élete Nagy hatalmadat hirdeti : Hogy annyi vész 
s viszály között Megfogyott bár, de meg nem 
törött, Jóságodnak köszönheti. Harczban vitéze-
ket, Békében bölcseket. Támasztottál, Ezért ne-
ked Zeng éneket E nemzet s mond dicséretet. 

3. Oh végtelen nagyhatalom, Kinél van erő 
és oltalom, Áldd meg tovább is e hazát, Tar tsd 
meg ősi törvényeit, Egyesitsed testvér népeit, 
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Hogy lelje bennök támaszát, Teremts békessé-
get, Irtsd a gyűlölséget; Mert pusztulni Kell a 
népnek, Melyet tépnek Karmai pártszenve-
délynek. 

4. A közjónak szeretetét S a törvénynek hű 
tiszteletét Gyökereztesd xueg szivünkben; Hitet, 
erényt s egy értelmet, Adj tisztán égő honsze-
relmet, Örömben és keservünkben. Támaszsz hű 
fiakat, A vészben bát rakat E hazának S a szen-
teket Es bölcseket Elfogyni köztünk ne engedd. 

5. Oh Isten! áldd meg e hazát S a békes-
ség fényes nappalá t Hozd fel állandón egére; 
Borús múlt já t szebb jövendő, Szép reményeit 
betöltendő, Váltsa fel közjólótóre; Bórczeit völ-
gyeit És rónatéreit Áldd bőséggel ; így zeng 
neked Dicsóneked, Oh Isten áldd e nemzetet. 

92. 
Mint: Emmanuel mily. 

Liebster Emmanuel. 

1. Üdvözlégy oh magyar nép szent ünnepje, 
Istvánnak napja, üdvözlégy nekünk, Emlékedet 
örök dicsőség lepje S ma is hirdesse buzgó 
énekünk, Te jelented azt, Mi dicsre fakaszt : 
Hogy nemzetünk Jézusnak hive lett. 

2. E honban Jézusnak szent vallásával A po-
gány hit mi soká harczola, Ki volt, ki védvén 
azt Erős karjával, Let t a magyar haza apos-
tola ? Gejzának a fia, Kit áld Hunnia, István 
a magyar nagy fejedelme. 

3. Vallásnál hivebb őrangyalt nem találsz, Ez 
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vezércsillagod az életben, Vele bármely sorsban 
biztosan megállsz, Mert szava igy biztat Ínsé-
gedben : »Ha itt nyugtod nincs, Az égre tekints, 
Van Isten, ki lá t ja hű szivedet.« 

4. Hol vallását a nép teszi s tiszteli, Ott 
nem kell rab iga, nem kell bilincs ; Hol vallás-
megvetés fejét emeli, Ott béke, bátorság, boldog-
ság nincs, Népet az nevel, Törvényt az szentel, 
Vallás nélkül ez csak elásott kincs. 

5. Oh Isten, e napon buzdits bennünket, Hogy 
szivvel-lélekkel neked éljünk, Hogy követvén 
híven mi szent hitünket, Benned higyjünk, sze-
ressünk, reméljünk, Tgy lia meghalunk, Nálad 
találunk Leikeinknek biztos révpartokat . 

93. 

Mint : Jak pëkne jest w swatém. 
Wie schön leuchtet der Morgenstern. 

1. Hozzád, föld és mennyalkotó, Ki szent vagy 
és mindenható, Emeljük fel szivünket, Hozzád 
küldünk fohászokat, Buzgóságból fakadókat, Ki 
véded nemzetünket, A hit Ül itt És a nemzet 
szent ünnepet, Oh fogadd hát A bit s nemzet 
áldozatát. 

2. Pogány hitet követtenek, Sötétben téve-
lyegtenek Elődink ha jdanában; De te buzgó 
királyt adál S eloszlott a lélekhomály S nap-
fény lett e hazában, Győze Fénye A keresztnek 
s leikeinknek Szent javára Most is üdvvel hat 
sugara. 

3. Törvényt nem birt, kar volt joga, Gálád 
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önkénynek hódola, A korlát lan kevei t nép, 
Is tvánt tisztelte a magyar S alakba tér t a zűr-
zavar S a törvény, szent jogunk^ ép; Vészek 
Jöt tek, Ölve, törve nemzetünkre És mi állunk, 
Mert erőnk véd és királyunk. 

4. Tartsd meg köztünk a szent liitet, Tedd 
gazdaggá a nemzetet Jólétben ós erényben, Ovd 
a hazát , óvd a királyt, Teremts bókét, irtsd a 
viszályt,^ Áldj részben, áldj egészben, És mi 
Bármi Érjen, áldni és imádni Fogunk téged, És 
imádni bölcsességed. 

5. Mindenható, szent Istenünk, Maradj erős 
várunk nekünk, Védelmezz szárnyaiddal ; Hozzád 
hiven ragaszkodunk, Áldásidórt hálát adunk 
Szivünkkel s ajkainkkal, S mig itt A hit És a 
nemzet ül ünnepet, Millióknak Zengedési áldni 
fognak. 

94. 
Mint : Léto chwjle této. 

1. Magyar nép, e napon Emeld fel szavadat, 
Is tván királynak neve Hangoztassák általad, Ki 
homályból kivitt téged S vezórlette nemzetséged 
Fényhez és dicsőséghez. 

2. E hon a durvaság S önkény hazája volt, 
A szent jog ós igazság Népei közt nem honolt. 
Ki volt, ki azt korlátozá S abba a rendet behozá? 
Is tván dicső királyunk ! 

3. Népünk minden felett Harczot kedvel vala, 
Oh mi sokat szenvedett Európa ál tala! Hogy 
végre megszűnt rablani S tanul t vetni és szántani, 
I s tván király te t te azt. 
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4. Lelki homály fedte Bálványzó népünket, 
Ké t százig nem ismerte Áldott Üdvözítőnket, De 
Jézusnak szent vallását S szeliditő taní tását 
Is tván király behozta. 

5. Te, oh égi Atyánk, Yálasztád sok közül, 
Áldást terjesztve reánk Általa, őt eszközül, Hogy 
népünk saját üdvére, Lehessen méltó tes tvére 
Többi hív népeidnek. 

6. Ő harczban hős vala, Szelid kormányában, 
O a jog vódangyala S apostol volt honában. O 
volt a hit erős vára S Melchisedech példájára 
P a p s király egy személyben. 

7. Hazánk nyolczszázados Szabad alkotmánya 
Istvánunk valóságos Viritó borostyána : Azért, 
mig e hon állni fog, Mig lesz abban törvény 
ós jog, Áldásban lesz emléke. 

95. 

Mint : Jezjsi milosrdny. 

1. Hazánknak nagy Istene, Halld meg kérel-
münket. Te hozzád, oh szent atyánk, Emeljük 
szivünket. 

r 

2. Áldozatként száll feléd Kebleink imája. 
Boldog, áldott, nagy legyen A magyar hazája. 

3. Annyi vész s ború után Küldj derűt egére, 
Áldásid legjobbikát Áraszd nemzetére. 

4. Nép s király add éljenek Benne békesség-
ben S kiket nyelv s hit választ el, Lelki egyes-
sógben. 

5. Lakóira egedből Áraszsz boldogságot, Hol 
még lelki éj vagyon, Gyújts világosságot. 
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6. Ipar s józan míveltség Köztök virágozzék, 
Sziveinkben szent neved Félelme lakozzék. 

7. Nyomort, hadat, éhséget Távoztass el tő-
lünk S ha ránk méred azokat, Add békével 
tűrnünk. * 

8. Áldva kérünk tégedet, Hal ld meg szent 
imánkat, Oh népek nagy Istene, Boldogitsd 
hazánkat ! 

96. 
Mint : Hospodin ráöj Sám. 

Ich danke dir o Gott, in deinem. 

1. Isten, e honnak imádott szent atyja, Hoz-
zád száll buzgó ajkaink szózatja, Kinek ha-
talma alkot világokat S tetszésed szerint for-
gatod sorsokat, Hallgasd meg, kérünk, legbuz-
góbb imánkat : Boldogitsd, áldd meg, dicsőítsd 
hazánkat. 

2. Ezer óv elrepüle felettünk, Hogy e szép 
honnak lakóivá lettünk, Te hoztad egykor, népünk 
hű vezére, Atyáinkat e Kanaán földjére, Hol 
maradékik laknak nyugton, békén, A négy folyam-
nak áldásdús mellékén. 

3. Oh e szegény nép de sokszor véreze, 
Hányszor pusztitá vad ellenség keze; De te 
mindenkor pártolván ügyünket, Vészben, vi-
harban megvéded népünket, Áldás nevednek, 
seregek Istene, Ki van, ki há lá t neked ne 
zengene? 

4. Közöld tovább is velünk jóvoltodat, Ter-
jeszd közöttünk lelki országodat, Termő erővel 
zsirozd határinkat, Segéld tisztükben elöljáróin-



- 77 -

kat, Boldogitsd áldott békével népünket, Ha 
harczot vívunk, áldd meg fegyverünket. 

5. Adj a közjóra szivünkbe készséget, Távoz-
tasd el az egyenetlenséget, Hogy a magyarnak 
gyönyörű hazája Legyen a jólét s boldogság 
példája S e földi honban ha pályánk ér véget, 
Vezessen mennybe atyai hűséged. 

XIV. Reformatio. 
97. 

Mint : Jak pèkne svjti. 
Wie schön leuchtet der Morgenstern. 

1. Felvirradt ú j ra ünnepünk, Melyet az Ur 
szerzett nekünk Anyaszentegyházában ; Ébred j 
fel óh Jézus nyája, Készítsd magad buzgóságra, 
Lélekben, igazságban. Ébredj, Örvendj A hatal-
mas diadalmas Is tent dicsérd, E felvirradt dicső 
napért . 

2. Sötétség ura lgot t szerte, De Isten szava 
szétverte Egyházától a borút, Jézus hite új erőt 
vett S az igaz megtérőknek lett, Újra nyilt 
mennybe az út. Fényes, Ékes Az Ur háza, mint 
tárháza Kegyelmének, Zengjen neki hálaének. 

3. Sok ezer lélek kívánta Látni, hogy végre 
megszánta Az Ur epedő népé t ; Boldogok mi, 
hogy láthatjuk Tiszta fényben és hallhatjuk 
Életadó beszédét. Hála Hála, Nyer védelmet, 
győzedelmet Az igazság, Erő t a lelki sza-
badság. 

4. Buzdulj fel há t Jézus nyája, Legyen ösvé-
nyed világa Hív pásztorod igéje; Ez tegyen 



- 78 -

szabaddá téged, Harczban legyen erősséged S 
szived minden reménye. Róla Szóla Igazsággal, 
bátorsággal Sok bölcs lélek, Kikből szólott a 
szentlélek. 

5. Ne félj Isten kisded népe, Er ted hullott 
Krisztus vére, A keresztfa oltárán, Ő ma, hol-
nap s mindörökké, Ő lesz leghivebb őröddé, 
Világ nem győz egyházán. Kétség, Vétség, 
Csak elmédet és szivedet El ne fogja, Az Ur 
ügyedet felfogja. 

6. Uh virraszd fel ez ünnepünk, Még gyak-
r a n kegyes Istenünk S terjeszd lelki országod. 
Nevelj hitben, szeretetben S álljon e gyüle-
kezetben Kőszálként tudományod. Te nagy S 

j ó vagy S mi hiveid, gyermekeid Magasztalunk, 
Neked élünk, neked halunk. 

98. 
Mint : Hrad pïepevvny gest. 

Ein' feste Burg ist. 

1. Isten rendithetlen várunk, Védelmünk ós 
fegyverünk, Nála ol ta lmat találunk, Vész ha 
zúdul ellenünk, A régi rossz ellen Háborog 
szüntelen, Nagy a csel ós erő, Melyekkel nekünk 
jő, Nincs más hozzá fogható. 

2. Min erőnkkel mitsem érünk, Könnyen el-
veszünk vele, De ama hős harczol vélünk, A 
ki t Isten külde le. Kérdezed, hogy ki e ? Krisztus 
a neve. Seregek Istene, Ki támad ellene? A 
harcztért megtar t ja ő. 



8. Bár ördögökkel teljék meg A föld, hogy 
nyelnének el. Még azok sem rettentnének, 
Ügyünknek győznie kell, E világnak ura Bár-
mit forrala, Semmit sem tehet, Mert elitéltetett, 
Egy szócska eldöntheti. 

4. Áll az ige illetetten S boldogit malaszti-
val, Mert velünk az Ur szünetlen Lelke s aján-
dékival; Vagyont, életünket, Nőnket, gyerme-
künket, Mindent elvehetnek, De le nem ver-
hetnek, Mennyországunk megmarad ! 

99. 
Mint: Jezjse se nespustjm. 
Jesus, meine Zuversicht. 

1. Isten a mi támaszunk A szükségben, a 
viharban, Azért sohsem lankadunk Semmi 
vészben, semmi harczban, Mert a szabad lel-
keken Fegyvert fogni képtelen. 

2. Isten a mi támaszunk, A sötétből kira-
gadta Apáinkat s fáklyaként Igéjét kezökbe 
adta, A hol fénylik az ige, A sötétségnek vége. 

3. Isten a mi támaszunk, Zászlói fennen 
lobognak, Krisztus tartja, ő az Ur, 0 parancsol 
a hadaknak, A mig népe vele tart, Megtör az 
minden vihart. 

4. Isten a mi támaszunk, A tévelygők ha 
mozognak, Szemükbe világítunk Az igével, 
veszve vannak, A gonosz h a vermet ás, Bele-
ejti az írás. 

5. Isten a mi támaszunk, Pusztulj álhit ós 
hazugság, Add meg Krisztusnak magad, Mert 
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csak ő a világosság, Mely ha a sirban vagyok, 
Még akkor is r ám ragyog. 

6. Isten a mi támaszunk, Üdvünk bórcze, 
sziklavárunk, Hi tünk s tisztünköz hiven Véle 
járva, tőle várunk Mind jutalmat , mind erőt, 
Még a poklon is nyerőt. 

XV. Közönséges vasárnapokra. 

Isten léte. 
100. 

Mint : Procit srdce mé zpjwej. 
Wach auf, mein Herz, und. 

1. Isten, vallom létedet, Imádom felségedet, 
Roppant alkotmányaid Élő bizonyságaid. 

2. A menny kék boltozatja, Földünk szép 
ábrázat ja , A tengernek vizei, Mind kezed re-
mekei. 

3. Nap, hold rendes világa, Csillagok sokasága, 
Az ég dörgő szózatja Nagyságodat muta t ja . 

4. Valamit látok s kérdek, Parányi vagy 
temérdek, Viz avagy föld ál lat ja S ennek bő 
táplála t ja . 

5. A fák nevekedóse, A magnak tenyeszese. 
A fü s gabona szára, Mind nagy erőd zsoltára. 

6. Valami szembe tűnik, Hirdetni meg nem 
szűnik Dicső tulajdonodat: Hatalmad s jósá-
godat . 

7. Hiszem s vallom hát léted, A mim vagyon: 
jótéted, Atyám vedd háladásom S mélységes 
imádásom. 
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Isten egy. 

101. 
Mint : Sláwa bud Bohu na nebi. 

1. A magas egek beszélik Istennek dicsősé-
gét, Az égboltjai hirdetik Méltóságát, fensé-
gét. Nap, hold s a csillagok árja, Nagy ha-
ta lmát prédikálja, Emberek, figyeljetek. 

2. A világ csudakörzete Mutat a teremtőre, 
A természet szerkezete, Az okos rendezőre. 
Oh emberek, nem tudjá tok E avagy fel nem 
fogjátok? Mind azt mond ja : van Isten! 

3. Maga Isten teremtője Mennyen, földön 
ezreknek, Intézője, rendezője És ura minde-
neknek, »Világ ura« az ő neve, Melyet min-
denki térdelve S imádva dicsőitsen. 

4. 0 egymaga igaz Isten, Imádás szent ne-
vének, E dicsőség semmiképen Nem ju tha t más 
senkinek, Maga mellett nem tür ő mást S az 
undok bálványimádást Ti l t ja szent igéjében. 

5. 0 az utolsó és első, Kivüle nincs senki 
más, Kit megilletne ily benső Tisztelet és imá-
dás, A kigondolt sok Istenek Csak megvetést 
érdemlenek, Nincs bennök semmi igaz. 

6. Azért nekünk egy Istenünk Vagyon és 
csak egy Atyánk, Ő kivüle nem kell hinnünk 
Mást, mert csak ő vigyáz ránk. A bálvány 
valóban semmi, Oktalanság azt tisztelni, Isten 
mindennek ura, 

7. A való egy igaz Istent Nagy szerencse is-
merni, Igyekezzünk azért mindent Mi a szerónt 

Ev. énekeskönyv. 6 
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rendelni, A mint tanit, igéjében, Ugy maradunk 
tetszésében S boldogok leszünk, ámen. 

Isten mint teremtő. 

102 
Mint : Srdce cisté stwof mi. 

Schaft in mir Gott ein. 

1. Ki teremté a világot, A földet és az eget? 
A temérdek sok csillagot, Napot, holdat, felle-
g e t ? A bérczet ós a völgyeket, És a virágos 
ré teke t S mindazt, a mi él s leheli? 

2. Ki látja el bőven vizzel A tengert s a ku-
t a k a t ? Ki táplál ja harmatmézzel A gyenge fű-
szálakat? Ki fékezi A szeleket? Ki zsirozza a 
földeket? Ki oszt fel napot s évet? 

3. Az kinek parancsolatja, Hogy nap és hogy 
éj légyen? Kinek hatalma j á ra t j a A holdat fent 
az égen? A hajnal t ki pirosi t ja? Madár t dalra 
ki inditja, Hogy zengje a lkotóját? 

4. A rohanó vizek felett Ki rak jéghidat tél-
ben ? S ha feltün a szép kikelet S a termő 
nyár hevében, Ki hinti be virágokkal S arany-
színű kalászokkal A rétet ós a mezőt? 

5. Minden kezednek munkája, Te teremtettél 
mindent. Jóságodat prédikálja Nagy ós kicsiny, 
i t t és fent. É n is csak szavadra lettem, Létem 
neked köszönhetem, Én Istenem és A tyám! 

6. Keletre vagy napnyugat ra Fordítsam bár 
szememet, Mind csak azon gondolatra Vezéreli 
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eszemet : Hogy viz, föld, növény, állatok S mind 
az, a mit esak láthatok, J avamra alkottat tak. 

7. Boldog én, hogy igy viseled, Oh jó Atyám, 
gondomat S minden teremtményid felett Pár tú l 
fogtad sorsomat; Bár szememmel nem láthat-
lak, Hogy legalább imádhatlak, Vedd ezért is 
há lámat ! 

Csillagos ég. 

103. 
Mint : Den uchází, műj Jesu, ty. 

1. Elnyugodott a nap sugárözönje, Sötétből a 
mennybolt ezernyi gyöngye Világot hintve néz 
alá reám, Ki a napnak terhét átfáradám. 

2. Légy ébren, oh sziv, s buzgó ámulattal 
Csüggj a csudákon, melyek alkonyattal Fel-
tűnnek, hogy mint éltető elem, Derüljön ben-
ned a szent sejtelem. 

3. Ki számlálná meg e világok árját, Melyek 
borítják a menny lá tha tárá t? Ki lelné fel a 
tenger par t ja i t Ez alkotmány végső szemlán-
czait. 

4. Az én Atyámnak sok hajléki vannak, Az 
elhunyt édes lelkek hol mulatnak. Ott tün-
döklik felém az égi pont, Ottan lelték fel ők a 
békehont. 

5. Árnyókvölgyéből sújtó bánatodnak Nézz 
fel hónába ama csillagoknak. S ha él benned 
csak egy mustárnyi hit, Ez leszárítja kinod 
könnyeit. 

6* 
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6. Oh a mennynek e csudás boltozatja Csillag-
betűkben irt könyvben mutat ja , Hogy Istenünk 
nem holtak Istene, Ki jobb életre ne ébresztene. 

7. S e jobb élet sejtelmét elpecsétli, Midőn 
lelkünket felfelé vezérli S hogy el ne nyelne a 
földnek pora, Ragyog felettünk csillagsátora, 

8. Oh add, Atyám, hogy mindig azt keressem 
A mi fent van s ne a földit szeressem, Hogy 
járjak, mint a mennynek sorsosa, A földnek ugy 
sincs ölök városa. 

9. Örömvirágok bár itt is teremnek Gazdag 
kegyéből legjobb Istenemnek, De a föld az ő 
minden kincsivei A lélek szomját nem olthatja el. 

10. Lelkemnek szomja, mig az óra kedvez 
Méltóan élnem hozzád, Istenemhez, S te szent 
kezedbe, ha a sir temet, Nyugodtan adnom 
vissza lelkemet. 

104. 
Külön hangra. 

1. Isten, dicső eged alat t állok, Látva fönn 
világok ezerét; Zajtól távol szivemnek találok 
Enyhet, zengve hitem énekét. Tied a sötét bolt 
ezer fénye És »legyen« szavadra lett az ég ; 
Én, testvérem, angyal, teremtménye Kezednek 
s az a nagy mindenség. 

2. Téged, oh fölséges, téged zenglek, Ki a csil-
l agoka t .hinted szót, Melyek ott a távolban ke-
rengnek, Melyeknek uta t te kezed mért, Mint 
barát barát já t az vezérli Őket mind most is 
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köröskörül, S ég lakói alkotót dicsérni Zeng-
nek dalt, ha szivök felhevül. 

3. Miknek aj ki tégedet dicsérnek, Lényeidet 
ki sorolja e l? Hangjaik fény templomodhoz ér-
nek, Hol neked a Szeraf énekel, Kinek báj-
hangú arany hárfája Lelki kéjt terjeszt trónod 
körül S visszhangozva szentid zsolozsmája E g y 
világtól másikig terül. 

4. Engem is világ e kis pontjára A porból 
életre te hozál; De lelkemnek jó gyakorlására 
Szivet, okosságra észt adál. Föl hát, lelkem, 
föl dicséretére, Hogy nincs földhöz kötve éle-
ted, Egykor jobb világ örök üdvére Porhazád-
ból át kell lengened. 

Isten, mint atya. 

105. 

Mint : Kdo bude co Buli wywolil. 
Wer will was Gott auserwählet. 

1. Ki ir ja le dicsőséged Világ ura s Is tene? 
Ki magasztalhat hűn téged, Te áldások kútfeje? 
K i érti meg bölcsességed? Melylyel kormányoz 
hűséged? Csak azt val l ja szivünk, szánk: Hogy 
van égi jó Atyánk ! 

2. Napfény s eső váltakozva Hirdeti jóságo-
dat, A természet parancsodra Bő élelmet osz-
togat, Véghetetlen szereteted Véd, óv, fentar t 
mindeneket, Földet, eget, éltünket, Lelkünket 
és testünket. 
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3. A te szemed mindenre néz, Szivünket is 
vizsgálja, Karod fedez ha dúl a vész, Bajt osz-
lat, írt kínálva, Akaratod nélkül semmi Nem 
szokott e földön lenni, Nálad véve van számba 
Fejünk minden hajszála. 

4. Általad érik a kalász, S virágzik a liliom, 
Csak feléd forditja arczát, Ki t a bajok terhe 
nyom, Jók- és rosszaknak naponként Kiosztod 
bőven élelmét, Mi is esdő szemünkkel Csak te 
hozzád nézünk fel. 

5. Atyánk, az erény gyümölcsét Érlelje ben-
nünk a hit, S jelölje ki az öröklét Üdvöt hozó 
útait. Te valál és te légy velünk, Holtunk után 
menedékünk, Lelkünk buzgón zeng feléd, Áld va 
bölcs s jó Istenét. 

106. 
Mint : Boze welky Boze. 
0 Gott, du grosser Gott. 

1. Bármerre tekintek Széjjel e nagy világon, 
Égen avagy földön, Télen vagy forró nyáron ; 
Nézzem az időket S nemzeteknek sorsát, Uram, 
mind azt mondja, Hogy égi Atyánk vagy ! 

2. Szeretettel ölelsz Mindent és mindenkor á t ; 
Jóságod mindennek Életet s élelmet ád, Madár-
dal és virág, A mennydörgés ott fenn, Minden 
hozzád kiált : Jó Atyánk a mennyben ! 

3. Rám is gyermekedre Forditod hő szeme-
det, S akarod, hogy én is Hűn szeressem fele-
met, Türelmed is azért Vétkünk iránt oly 
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nagy, Hogy mindenkor tudjuk : Mennyei Atyánk 
vagy ! 

4. Add tehát, érezzük Földi boldogságunk-
ban, Azt, hogy te Atyánk vagy S hogy téged 
vallásunkban, Melyet Jézus által Gyújtot tá l 
szivünkben, Mindig hűn tiszteljünk, Atyánk a 
mennyekben ! 

Isten örökkévalósága. 
107. 

» Mint : Srdce cisté stwor mi. 
Schaff in mir. Gott, ein. 

1. Az Ur egyedül az Isten, Örülj, hivek szent 
nyája, Sem égben, sem földön nincsen, Kit mér-
hetnénk hozzája, Nagy s véghetetlen a neve, 
Minden ő ál ta la leve, Valami teremtetett . 

2. Soha nem vette kezdetét, Végét sem fogja 
érni, Örökké t a r tó életét Mely ész tudná meg-
mérni? Mi csak tegnapiak vagyunk, S már 
holnap mindent itt hagyunk: Ő volt s lesz 
mindörökké. 

3. Szem őtet nem szemlélheti, Hozzájáruiha-
tat] an, Világossággal rej tet i Magát a látha-
tatlan, De tündököl munkáiban, Keze dicső 
csudáiban Örök nagy Istensége. 

4. Hol volnánk mi, ha életet Nem adna nagy 
irgalma? A nagv, roppant természetet Mi 
alkotá? ha ta lma! Övé az ész, az értelem, Erő, 
nagyság és védelem, Övé minden dicsőség. 

5 Mindent betölt dicsősége. Mindenhová ha t 
fénye, Hol van oly éj sötétsége, Hol oly mély-
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ség örvénye, Mely tőle rejtne t i tkokat? Sőt 
tud minden szándékokat Előbb, mint fogan-
tat tak. 

6. Ki tar t ja , Isten, kivüled Világod alkotmá-
nyát? Ezer veszély közt nélküled Ki forgatná 
kormányát? Te mindeneknek Atyja vagy, Jó-
ságod is szintén oly nagy, Mint erőd s bölcse-
séged. 

•7. Igaz minden Ítéleted, Tökéletes szentség-
gel Birván, a bűnt megbünteted, Bár- tűrsz 
nagy szelidséggel, A jónak osztod jutalmát , S 
az ár tat lannak siralmát Örömre változtatod. 

8. Csak téged illet tisztesség, Téged méltó 
imádni, Te ékes föld, te fényes ég, Oh jertek 
őtet áldni ! Az Ur egyedül az Isten, Sem égben, 
sem földön nincsen Hozzá hasonlítható. 

Isten mindenható. 

108. 
Mint : Slowo hrozné jsi we£nosti. 

1. Imádjuk a Mindenhatót S mindent bölcsen 
igazgatót, Hi vek kinek nincs mása : Az Ur 
nagy dolgokat mivel, Nem gátoltatik semmivel 
Dicső kormányozása, Hatá r t nem ismer ereje 
S ő minden nagyság kútfeje. 

2. Ö alkotá a kék eget S a véghetetlen üre-
get, Mely vagyon körülötte Ezer s ezer világok-
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kai, Holt és lelkes lakosokkal, Egy szava betöl-
tötte S most is, valamint akarja, Megtesz min-
dent erős karja. 

3. Ha ő parancsol, felhőkbe, Csoda mivoltú 
tömlőkbe, A vizek összegyűlnek, Zúgnak a vad 
fergetegek, A föld megindul s az egek Oszlopi 
megrendülnek, Sűrű villámok hullanak S kő-
sziklák összeomlanak. 

4. Viszont, ha ő int, hirtelen Elnémulnak a 
szertelen Szeleknek orditási, A vizözönnek tör-
vényt szab: »Eddig s tovább ne, mérges hab!« 
S tüstént szűnnek zúgási A hegynek érez a 
kebele S ő friss forrást folyat vele. 

5. A föld, az ég, a tengerek, Az angyalok, 
az emberek Kit vallnak alkotónak? Kit a nap, 
hold, a csillagok S az égi seregek magok Nagy 
bölcs igazgatónak? Ki oszt minden történetet, 
I t t halált, amott életet? 

6. Te por s hamu, ki büszke vagy, Gondold 
meg jól, az Ur mely nagy S okosan böcselked-
jél. Mi fu jha t ja fel lelkedet? Oh értsd meg sem-
miségedet S az Urban dicsekedjél ; Ha van erőd, 
légy általa Sok ember földi angyala. 

7. Uram, minden segedelmet Te adsz, e drága 
kegyelmet Az ég s a föld hirdeti. Ki nem is-
meri ha ta lmát Kezednek? oh bizodalmát Szi-
vünk csak benned veti, A kinek van ily Istene, 
Nincsen-e annak mindene? 
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Isten mindentndó. 

109. 

Mint : Kambychkoli patïil. 
0 Gott, du grosser Gott. 

1. Uram, te ismered Kiviil-belől létemet, Kitől 
minden ered, Nem látnál-e engemet? Előtted 
mint a fény, Minden gondolatom Világos, és azt 
én El nem takarhatom. 

2. Még mielőtt szóvá Lesznek gondolataim, 
Te már tudod, hová Irányozvák vágyaim S bár-
minő gondosan Szövöm is titkomat, Tudod bi-
zonyosan Az én szándékomat. 

3. Hová rejtőzhetek, Oh világosság ár ja? He-
lyet hol lelhetek, Hogy szemed be ne jár ja? H a 
égbe fölmegyek, Nem vagy-e ott velem? Vagy 
tán sirban legyek Biztos rejtekhelyen? 

4. H a szárnyakra kelek S túl tengeren el-
szállok, Vélvén, hogy ott helyet Rejtekemül t a -
lálok, Tegyem bár hajnalnak Gyors szárnyán 
röptémét : Oh, a te hatalmad Utolér engemet. 

5. Mondjam bá r : elfednek Az éj sötét árnyai : 
Oh a te lelkednek Mit ártnak homályai? A ra-
gyogó napnál Fénylőbb a te szemed. Rejtőznöm 
mit használ? Nem látsz-e engemet? 

6. Midőn még szunnyadám Anyámnak szive 
alatt, Te vigyáztál reám, Hogy testem épen 
maradt, Mielőtt nyertenek Alakot tagjaim. Tud-
tad, mit rejtenek Jövendő napjaim. 

7. Hogy eddig gondomat Viselted bölcsen, 
hiven, Vedd háladásomat, Melyet nyújt buzgó 
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szivem, Add, szolgálatodban Töltsem életemet, 
Mig mennyországodban Megkapom béremet. 

110. 
Mint : Boze, wëcny Boze. 
0 Gott, du frommer Gott. 

1. Isten, t e legtisztább Örömöknek kútfeje, 
Add , minden érzelmem Neked legyen szentelve, 
S valahányszor reád Gondolok éltemben, Ez 
arra intsen, hogy Hú legyek tisztemben. 

2. Te mindentudó vagy, Erős, bölcs és jósá-
gos, Hogyan tegyem hát azt, A mi lelkemnek 
káros? Hiszen te kormányzod Az egész világot 
És igy legtitkosabb Tet temet is látod ! 

3. Égyediil tenéked Szentelem életemet, Fo-
gadj kegyelmesen Gyermekeddé engemet. S ha 
netán csüggedném, Hall jam igy az eget Szólni 
biztatólag: »Az Isten van veled!« 

Isten szent. 
111. 

Mint : Jezu, twé hluboké rany. 
Jesu, deine tiefen Wunden. 

1. Isten, ki természetedben Szent vagy s a 
jó t kedveled, Csak az marad kegyelmedben A 
ki szent együtt veled, Nekünk is törvényeket 
Adsz s intesz mindeneket, Hogy ők is szentek 
legyenek, A mint szent az ő Istenek. 

2. Te mindenkor feddhetetlen S tökéletes 
vagy s leszesz, Tévelyegned lehetetlen, Jó min-



— 92 — 

den, a mit teszesz. Az ész mindent bölcsnek 
vall, Valamit kedved javail, S hata lmad minden 
munkái A Szentségnek is csudái. 

3. Uram, sem hasznod, sem károd, J ó t avagy 
rosszat tegyünk, Mégis javunkra megvárod, Hogy 
hiv gyermekid legyünk, Mert szent természeted-
del A bűnt nem nézheted el, A gonoszt meg 
kell büntetned, Csak a jót lehet szeretned. 

4. Oh ne engedd hát azt tennünk, A mi 
kedvedből kizár, Te teremts oly szivet bennünk, 
Mely tetszésed ut ján jár, Mert igen gyenge sze-
rek Vagyunk j a j mi emberek S nem is tudjuk 
gyarló létünk Miatt, hány ezerszer vétünk. 

5. Üdvözitőt azért adtál Jézus szent szemé-
lyében, Minthogy hagyni nem akartál A bűnnek 
örvényében. Oh add hát saját jai Legyünk s 
megváltottjai, A szentség lelke vezessen, Szi-
vünk minden jót szeressen. 

6. Ir ts ki minden kivánságot Szivünkből, 
mely rosszra vágy, Adj oly állhatatosságot, A 
mely téged el nem hágy; Add, viseljük képedet, 
Kövessük szentségedet, Mert csak azok üdvö-
zülnek, Kik ebben meg nem restülnek. 

Isten igazságos. 

112. 

Mint: Srdce Cisté stwoi- mi. 
Schaff' in mir Gott ein. 

1. Szent Isten, te bizonyára Igaz Ítéletet tészsz 
S egykor a világ lá t tá ra Mindenektől számot 
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vessz, Oh add, minden bűnt kerüljek S idején 
úgy elkészüljek, Hogy akkor megállhassak. 

2. Te a magas mennyből nézed Az emberek 
fiait S igazság szerint intézed Jók s gonoszak 
sorsait, Nem nézsz senki személyére, Hanem 
csak az életére, Mert te igaz biró vagy. 

3. I t t is az istenfélőket Sok jóval körülveszed 
S gyakran a rosszaknál őket Boldogabbakká 
teszed. Ezzel az egész világnak Jelented, hogy 
a jóságnak Megjutalmazója vagy. 

4. De a ki tégedet nem fél, í téletre vonatik 
És ha vakmerőn bűnben ól, Általad megron-
tatik, Betegseg, lelki gyötrelem, Gyalázat s más 
veszedelem Éri már i t t is sokszor. 

5. S ha hagysz is sok bűnt büntetés S jót 
jutalom nélkül bár, A siron túl a fizetés Igaz 
mértékben kijár. Ott nyilván megismerteted, 
Mely szent s igaz Ítéleted, S örvendeznek a 
hivek. 

6. Add, hogy példádat követvén, A vétket 
kerülhessem S általad erősíttetvén, A jót buz-
gón szeressem, S ha a bűn gerjedett bennem, 
Segélj azon erőt vennem A te félelmed által. 

7. Mivel pedig, igaz Isten, Te előtted meg 
nem áll, A kiben igazság nincsen És a bűntől 
el nem vál, Add, hogy serényen keressem S igaz 
hit által nyelhessem Megigazulásomat. 
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Isten jóságos. 

113. 
Mint : Ach Boze, slys mé lkánj. 

1. Tiszta szeretet, imádom nevedet, Áldom 
jóságga l bő istenségedet, Mert ismerlek, S hivni 
merlek Jóltevő édes atyámnak tégedet. 

2. Életem jóságodnak adománya, S ha azt 
a balsors szele űzi, hányja, Ki tar t engem 
Keresztemben? Csak te, oh örök jóságnak pél-
dánya. 

3. Add, a jóságban hű követőd legyek, Sze-
rető szivvel mindennel jót tegyek, Vidámítsam 
S boldogítsam Ember társi mat, mig hozzád 
elmegyek. 

4. Ott majd megkapom tőled jutalmamat , 
Mely az erénytől soha el nem marad, Ott az 
égben Dicsőségben Örvendvén örökké vódszár-
nyad alatt. 

Isten hosszútűrő. 

114. 
Mint : Sám, pane Boze, mne red. 

1. Isten, hűséges Atyánk, Hosszú a te tü-
relmed, Nem bocsátod rögtön ránk Boszuló Íté-
leted, S mi erre nem figyelve, Napról-napra 
vétkezünk S tőled elvetemedve, A rosszban el-
sülyedünk. 

2. Időt a megtérésre Nyújtasz, mint a jó 
kertész, A kinek reménysége Azonnal el nem 
-enyész, De vár évről év után S a fát tönkre 
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nem hozza, Várva, hogy az még talán A gyü-
mölcsöt meghozza. 

3. Te is, kegyelmes Atyánk, Halogatva bánsz 
velünk, S kegyelmed pazarlód ránk Akkor is, 
ha vétkezünk, Oh, elhízottak vagyunk, Késünk 
a javulással, Igy hűtlenekké válunk Veled nem 
gondolással. 

4. De bár elvetemedénk, Nem fordulsz mitőlünk 
el, Sőt kezed nyújtod felénk, Hogy örvényből 
kiemelj, Atyailag hívogatsz, ígérsz bűnbocsá-
natot, Jézusért kegyelmet adsz, Hogyha látsz 
bűnbánatot . 

5. Jóságos szent Istenünk, Ezen te nagy ke-
gyelmed Ne hagyd elveszítenünk, Sőt inkább 
eszközöljed, Hogy az serkentsen minket Valódi 
bűnbánatra S jut tassa lelkeinket Mennyei bol-
dogságra, 

Az ember méltósága. 

115. 
Mint : Boze, welky Boze. 
0 Gott, du grosser Gott. 

1. Mindenható Isten, Ki tud dicsérni téged 
Ugy, a mint érdemli Jóságod s bölcsességed; 
Te alkottad bölcsen Az egész világot S min-
dennek, a mi él, Te adsz boldogságot, 

2. Áldással, engem is Teremtet tél képedre, 
Hogy kedvedben leg}^ek S éljek tisztességedre; 
Itten adsz lelkemnek Józan okosságot S menny-
ben igérsz neki Örök boldogságot. 

3. Oh mely dicső czól az, Melyet előmbe 
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tettél, Mely nagy a boldogság, A melyre terem-
tet tél! Azt akarod, mint te, Oly jó s boldog 
legyek S tökéletességre Az által szert tegyek. 

4. Segélj, Uram, e czélt Szemem előtt tarta-
nom S magamat a jóban Mindenkor gyakorla-
nom, Az legyen szüntelen Főigyekezetem, Hogy 
neked tetszhessek Szivem ós életem. 

5. Te igazmondó vagy S igazságot szerető, 
Add, hogy legyek én is Téged buzgón követő, 
Minden hazugságot S lelki sötétséget Kerüljek 
s igéidből Nyerjek bölcsességet. 

6. Add, teljes éltemben Szentségedet köves-
sem, A bűnt s annak csalárd Örömeit megves-
sem, Kettőzzem a jóban Iparkodásomat S job-
bitsam példámmal Felebarátomat. 

7. Add, mint te vagy, én is Emberszerető 
legyek, Tehetségem szerint Mindenekkel jót te-
gyek S szivem abban lelje Főgyönyörűségét, 
H a könnyebbítheti Más ember Ínségét. 

8. De jaj, szép czélomtól Még most mi távol 
vagyok, Fogyatkozásaim, Uram mely sokak s 
nagyok. Oh, te tégy szünetlen Hozzád hason-
lóbbá S ama mennyei jobb Hazára méltóbbá. 

Az ember romlottsága. 

116. 
Mint: Ach mûj Boze wjs. 

Ach Gott und Herr, wie gross. 

1. Mely számtalanszor vétkezem, Mely sok 
rossz lakik bennem ! Uram, hozzád esedezem 
Te segélj jobbá lennem. 
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2. Szivem vallást tesz ellenem, Hogy a bűn 
lítján járok, Térits magadhoz Istenem, Minden 
jót tőled várok. 

3. Sokszor kedvemet vétkeknek Rút örömében 
lelem, Oh szerettesd a léleknek Szebb örömeit 
velem ! 

4. Sokszor földi jók hivságát Teszem czélul 
éltemnek, Oh, tedd lelkem boldogságát Fő-
gondjává szivemnek. 

B. Ne hányd, oh Uram, szememre Ifjúságom 
vétkeit, Tanits néznem értelmemre S követnem 
törvényeit. 

6. Ne hagyj éltemtől megválnom Megtérés 
nélkül, ne hagyj ; Engedj kegyelmet találnom 
S örök üdvösséget adj ! 

Jézus mi példányunk. 

117. 

Mint : Jezu, twé hluboké rany. 
Jesu, deine tiefen Wunden. 

1. Jézus, emberi szeretet Tökéletes példánya, 
Hogy nyerjünk örök életet. Te Istennek báránya, 
Semmitől sem rettentél, Sőt halálra is mentél, 
Mint éljem fel hűségedet? Mint dicsérjelek 
tégedet ? 

2. Mind halálig a te szived Mások javáér t égett, 
Bár áldás volt minden mived, Nem vár tá l nye-
reséget, Azokkal is jót tettél, A kiktől üldöztet-
tél, Hol volt, hol van ily szeretet? Ki élt más 
ily szép életet? 

Ev. énekeskönyv. 7 
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3. Oh hűséges menedéke Hozzád folyamodók-
nak, Mely nagy oh Jézus mértéke A tőled áradt 
jóknak! Volt-e csak egy nyomorult S akármely 
gyászba borult, A kit te nem enyhítettél S kinek 
orvosa nem let tél? 

4. Szüntelen abban fáradtál, Hogy megtarts 
sok lelkeket, Mindeneket befogadtál, Kik meg-
bánták vétköket, Az értetlent oktattad, A restet 
hívogattad, Serkentetted a hitetlent, Szántad 
azt, ki vesztére ment. 

5. S hol van, a ki meghálálja Ama nagy 
irgalmadat, Melylyel te, lelkünk királya, Fel-
áldozván magadat , Értünk kínos halálra Mentél 
a keresztfára, Megkönnyitvén nagy terhünket, 
Megszerzed üdvösségünket. 

6. Mint a bárány, olylyá lettél, Ugy türód 
kínaidat, Rosszért rosszal nem fizettél, Nem 
szidtad gyilkosidat, Kegyes voltál hozzájok, 
Áldást mondtál reájok, Nem csak senkit nem 
átkoztál, Kínzóidért imádkoztál. 

7. Nyájas alázatosság volt Erényid koronája, 
Nem vesztegetett, nem bájolt Világ tündér pom-
pája, Szent a tyádnak engedni, Minket mennybe 
vezetni: Ez volt czélja életednek, Ebben tölt 
kedve szivednek. 

8. Uram, add, példás életed Legyen gyakran 
eszemben, Vigasztaljon szereteted, í télet től fél-
temben, Add belém is lelkedet, Emberszerete-
tedet, Hogy tehozzád hasonlítsak S a kit lehet, 
boldogítsak. 
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Jézus érdeme. 

118. 
Mint : Nynj o drahy Jeájsi Kryste. 

1. Mely hasznos volt, oh Jézus, életed, Ki-
mondhata t lan nagy szereteted, Ügyemet, Terhe-
met Felvevéd, Üdvösségemért élted letevéd. 

2. Bűnömért önként levél áldozat, Lelkemet 
hogy ne érje kárhozat, Csudálom, Hálálom, Tet-
tedet, Hozzám muta to t t szeretetedet. 

3. Iláladásul segits neked élnem, Igy a ha-
lálban nem lesz mit félnem, Oltalmam, Nyu-
galmam, Biztatóm Lészsz te s mennyországba 
bejuttatom. 

4. Adj erőt, hogy tetszésedet tegyem, Tükö-
römül szent példádat vegyem Fogytomig, Holto-
mig Kedvedben Lenni vágyom : járass törvé-
nyedben. 

5. Mig majd ott fent Atyádnak házában, Di-
csőségednek fény csarnokában, Ha utam Lefutám 
Dicsérlek, Egyesülvén mindörökre véled. 

Jézushoz való ragaszkodás-

119. 
Mint : Jezjäe se nespustjm. 

Jesus meine Zuversicht. 

1. Jézusom el nem hagyom, Mert magát értem 
áldozá, Csak ő az ón üdvadóm, Végig hű mara-
dok hozzá. Őt vallom élő hittel, Jézusom nem 
hagyom el. 

2. Soha nem hagyom el őt, Mig tar t e földön 
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életem, Tetthez meritek erőt Tanából, ha az t 
követem, Ha csüggedek, fölemel, Jézusom nem 
hagyom el. 

3. Szűnjék meg testemnek bár Kellemetes öt 
érzéke, Jöjjön el bármi hamar, H a kell, e világ-
nak vége, Nem tölt el félelemmel, Ha Jézust 
nem hagyom el. 

4. Nem hagyom el őt addig, Mig eljutok nem 
sokára Oda, a hol ő lakik S hol szentek néz-
nek arczára Kimondhatat lan örömmel: Jézusom 
nem hagyom el. 

5. Addig, mig ő sajátom, Lelkem nyugodt 
önmagával, Hisz ő az én megváltóm, Ki kien-
gesztelt atyjával, Ne mondjam-e kész szivvel, 
Jézusom nem hagyom el, 

6. El nem hagyom Jézusom, így ő sem h á g y 
el engemet, Ő éltető forrásom, Melyből merí tem 
üdvömet, Boldog, ki velem zeng fel: Jézusom 
nem hagyom el. 

120. 
Mint : Zél mi, zél Ze Sem. 

1. E sötét földi pályán Ki leszen vezérem, 
Mig túl a sir homályán, A jobb hont e lé rem? 
Ki óv meg, hogy életem Örvénybe ne j u s son? 
Nincs jobb vezetőm nekem, Mint te, ón Jézusom? 

2. I t t lelki éjben járok, Kétségek gyötrenek, 
Én bűnös, hol találok Világot lelkemnek ? A hit-
nek égi fényét Te derited reám, Ha életem 
ösvényét Éj boritja, Atyám. 



3. Ki nyúj t védkezet felém S megóv kész-
ségesen, Hogy a vésznek idején Kétségbe ne 
essem? Ki áraszt ja világát Siromnak éjére? Ki 
más, mint csak te magad, Lelkem hű vezére? 

4. Azért hiven követem, Uram ösvényedet. 
Mit ár that a sir nekem, Mig birlak tégedet ? 
T e vezérlesz bizton, hűn, Oh üdvnek forrása, 
Imádlak, mig meg nem szűn Szivem dobbanása. 

121. 

Mint: Kdo jen na Boha se. 
Wer nur den lieben Gott lässt. 

1. Oh senki ne emlitse nekem, Kincsben mily 
gazdag a világ; Az, miben gyönyört talál a 
szem, Még nem az igaz boldogság. Ki mit ked-
vel, azt követi : Lelkem csak Jézust szereti. 

2. Elvész a világ s hiúsága, Múlékony a test-
nek bája, Semminek sincs állandósága, Mit 
épitsek hát reája, Ki mit kedvel, azt követi : 
Lelkem csak Jézust szereti. 

3. Trónjá t nem lehet megdönteni, Birodalma 
el nem múlik. Műve örökké fog diszleni, Bál-
áz ég ós föld eltűnik, Ki mit kedvel, azt követi: 
Lelkem csak Jézust szereti. 

4. Az ő mennyből hozott kincsei Értékesek, 
számtalanok, Üdvét árasztó hitczikkei Örökké 
változatlanok. Ki mit kedvel, azt követi: Lel-
kem csak Jézust szereti. 

5. O kútfeje az igazságnak, Áldásai oh mi 
nagyok! Ő kapuja a mennyországnak; Ő a törzs, 
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én ága vagyok. Ki mit kedvel, azt követi : 
Lelkem csak Jézust szereti. 

6. Légyen bár i t t nyomor, szegénység Nem 
érdemlett osztályrészem: Ott hozzá hasonló 
dicsőség Vár, ha a mennybe fölvészen. Ki mit 
kedvel, azt követi : Lelkem csak Jézust szereti. 

7. Há t senki ne emlitse nekem, Kincsben 
mily gazdag a világ; Az, miben gyönyört talál 
a szem, Még nem az igaz boldogság. Ki mit 
kedvel, azt követi : Lelkem csak Jézust szereti. 

122. 
Mint : Kdo bude, co Bûh wywolil. 
Wer will, was Gott auserwählet. 

1. Ur Isten a mit választott, Ki meri azt 
vádolni? A mit ő megigazított, Ki fogja ócsá-
rolni? Mert a bűnöst az Ur Isten, Azt kiben 
semmi jó nincsen, Maga megigazítja, Vétkesnek 
hát ki t a r t j a? 

2. Minket kicsoda szakaszt el Isteni szere-
te t től? Mikor tani t ő beszéddel, Mi ijeszthet el 
et től? Talán szükség, nyomorúság? szegénység 
vagy szomorúság? Éhség vagy meztelenség? 
Kard vagy más eg}^éb ínség? 

3. H a úgy is, mint irva vagj'on. Mindennap 
életünkben Sanyargat ta tnánk oly nagyon S 
lennénk nagy üldözésben, Ha, mint juhokat öl-
nének, Még sem ár tha tna senkinek : Mindeneket 
meggyőzünk, Ha Ur Isten van velünk. 

4. Bizonyos vagyok egészen, Hogy semmi-
féle halál, Sem ezen testi életem Engem tőle 
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el nem zár, Sem angyal, sem fejdelemség, Sem 
győzhetetlen erősség, Sem most, sem jövendő-
ben El nem szakaszthat engem. 

5. Világnak oly magossága, Sem oly mély-
sége nincsen, Sem oly teremtés nagysága, Mely 
elválaszszon engem At tó l a mennyei kincstől, 
Melyet vet tem Mesteremtől. 0 ura életemnek, 
O védelmez engemet. 

H i t . 

123. 
Mint: Boze, welky Boze. 
0 Gott, du grosser Gott. 

1. Minden jók kútfeje, Te ki szentül fogadod, 
Hogy, a mi t javunkra Tőled kérünk, megadod : 
Könyörgök, segélj meg Erőtlenségemben, Tanits 
hinni benned, Kegyes Istenemben. 

2. Hiszek ugyan, Uram, De mely erőtlen e 
hit! Mely gyakorta haboz S kedveli kétségeit : 
Egyedül te adhatsz Bizonyos értelmet ; Ne tagadd 
meg tőlem A kért segedelmet. 

3. Erőtlenségemben Nyújtsd segitő kezedet, 
Ne hagyd félbe bennem Elkezdett szent mívedet; 
Hitem, mint mustármag, Bár oly kicsiny legyen, 
Add, hogy napró lnapra Gyarapodást vegyen. 

4. Hitesd el lelkemmel, Hogy a tyám vagy s 
atyám lészsz, Ki megbocsátottál S velem örökké 
jó t tészsz: Add, mivel fiaddá Let tem szent fiad-
ban, Örökké örvendjek Irgalmasságodban. 

5. Kórlek, öregbitsed Bennem a hit erejét, 
Hogy fogyaszsza bennem A bún mérges kútfejét, 
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Adjon kisértetben Állhatatosságot S találtasson 
velem Már i t t mennyországot. 

6. Jézus, ki tántorgó Tanitványid hi téért 
Könyörögtél, kórlek A hitbeli erőért, Neveld 
azt bennem is Közbenjárásoddal, S tedd gyü-
mölcsözővé Szent tanításoddal, 

7. Kezedbe adato t t Minden jóm s üdvessé-
gem, Minden utaimban Légy azért segítségem ; 
így bujdosásomat Víg szívvel folytatom S 
hitemnek ju ta lmát Örömmel várhatom. 

ü g y ház. 

124. 
Mint: Jak jest ljbezná A Bohu. 
Herzliebster Jesu, was hast Du. 

1. Jézus, szavaid soha el nem múlnak, Bál-
áz ég és föld össze is omlanak, Vagy mely ha-
talom rontja meg általad Kezdett egyházad ? 

2. Te szaporítod folyvást a hívőket S édes 
békével jutalmazod őket, Melyet élveznek híveid 
lélekben Már ez életben. 

3. Boldogok azok, kik benned remélnek, Mert 
meglát ják ott, miben itt hívének, Atyádat s a 
te kegyelmes arczodat, Mennyországodat. 

4. Ott majd az üdvnek dicső fónyhonában 
Az angyaloknak szent társaságában Áldják 
nevedet az üdvezültekkel, Buzgó énekkel. 

5. Terjeszd hát, Uram, lelki országodat, 
Közöld mivelünk jóakaratodat , Add, hogy igéid 
szivünkre hassanak S boldogítsanak. 
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6. Adj pásztoraidnak kellő buzgóságot, Intsd 
kegyességre a hallgatóságot, Hogy szent igédet 
követvén mindenek, Üdvezüljenek. 

125. 

Mint : Coz múj Búh chce, to se. 
Was mein Gott will, das g'scheh' allzeit. 

1. Jézus te erős sziklára Epi tet ted egyházad, 
S eddig hiveid javára, Terjesztéd, oltalmazád: 
Mig te véded birodalmad, Fennálland az győz-
tesen, Nem nyer r a j t a diadalmat Még maga a 
pokol sem. 

2. Neked, ki biztos védelme Vagy az igaz 
hivőknek S csalhatatlan segedelme A benned 
remónylőknek, Neked hozzuk sziveidnek Leg-
bensőbb áldozatját, Halld meg buzgó hiveidnek 
Hozzád esdő szózatját. 
. 3. Továbbra is ta r t sd egységben A te szent 

egyházadat, S az utókornak épségben Szent-
ségidet, szavadat, Hisz te vagy a hitnek őre, 
Ki el nem hagj^sz bennünket, Csak rád, mint 
az alapkőre Epitjük reményünket. 

4. Oh Jézusunk, segélj minket : A hitet 
megtarthassuk, Add, leikiesméretünket A bűn-
től megóvhassuk, Mig majd az örök életben 
Szent szined előtt állunk S neked, közatyánk, 
lélekben S igazságban szolgálunk. 
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126. 
Mint : Ciïkew prawau poznáwati. 

1. Ember, ha hű fogalmad van Az anya-
szentegyházról S j avá ra működvén, abban Le-
mondál a világról, Boldog vagy. Az elpártolt 
Elpusztul, mint hajdanában, Ki a bárkában nem 
volt, Elveszett a szörnyű árban. 

2. Isten temploma az egyház, Igazságnak osz-
lopa, Erős sziklán épitett ház, Mely le nem dől-
het soha, A pokol ármányai Bármint törjenek 
vesztére, Eltűnnek viharai Istennek egy intésére. 

3. Azt kérded, hogy melyik egyház Krisztus 
igaz egyháza? Kétségkivül egyedül az, Mely 
tiszta t aná t vallja, Es mely a szentségeket T a n a • 
szerént szolgáltatja El erényes életet S fejéül 
csak Krisztust tar t ja . 

4. Mert ama főpásztor maga, Ezt mondá 
világosan: Nyájam szavamat fogadja S követ 
állhatatosan. Ott igaz egyház nincsen, Hol e 
jelek hiányzanak, Büszkélkedjék bár kincsben, 
Kincsek érdemet nem adnak. 

5. így hát keskeny úton haladj , Ez vezet 
iidvességre, Igazságtól el ne maradj A csáb 
ösztönzésére, Az egyháznak jelvénye A kereszt 
s öltönye a gyász, Bő jutalom és végre H a 
Krisztusnak hive maradsz. 

6. Isten, az egyház hajóját Vihartól űzve, 
tépve, A háborgó tengeren át Vezéreld biztos 
révbe, Add szabadság s békében Szolgálhas-
sunk itt lent neked S majd örök dicsőségben 
Zenghessünk hálaéneket. 



V a l l á s . 
127. 

Mint : Kdo jen na Boha se. 
Wer nur den lieben Gott lässt walten. 

1. Isten felséges adománya, Vallás, te vagy 
legjobb hivem, Midőn éltemet szélvész hányja , 
Mit tenne nélküled szivem ? Te bölcsességre 
tanitasz, Ha hanyatlom, bátoritasz. 

2. Oh ti, kik csúfolni meritek, Mi gáncsot 
találtok benne ? Mit tanitottak bölcseitek, A mi. 
boldogabbá tenne? Hol van jobb vezér u t u n k r a ? 
Mi visz hivebben czélunkra? 

3. Annak, a ki engem teremtett, Ez vezet 
esméretére, Megmutatja, velem mennyit te t t , 
Mely méltó Atya nevére, Nem hagj7ja elfelej-
tenem, Hog}7 van atyám, van Istenem. 

4. Ez nyitja fel értelmem szemét E tévelygé-
sek honában, Hogy a dolgok becsét s érdemét 
Lássam igaz mivoltában, Hogy a főbb jókat 
szeressem, S a veszendőket megvessem. 

5. Ez tar tóztat ja meg szivemet Kénye-kedvére 
éléstől S óvja lelkiesmóretemet Vétkes elszen-
deritéstől, Mety lelkemnek gyászos lenne S rút 
vétkek rabjává tenne. 

6. Ez tanit meg józanon élni A föld múló 
javaival, S a sorstól még akkor sem félni, Ha 
körülvesz nyilaival ; Hol minden öröm kútfeje 
Apad, ott van főereje. 

7. Ez éltem végén is kegyesen Biztat halhatat-
lansággal, Remény fegyverével, nyertesen Vívat 
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a romlandósággal, A mennyországra nyit utat 
S ott mely boldogságot muta t ! 

8. Oh tudom, tudom, kiben hiszek, Nem, nem 
hagyom el hitemet, Akármely terhet könnyen 
viszek, Mig ez emeli lelkemet. Szent vallás, te 
vagy főkincsem, Nálad semmi becsesb nincsen. 

9. Oh te hív angyala lelkemnek, Te kisérj 
engem síromig. Te világíts gyenge szememnek, 
Dicsőbb fényhez jutásomig, Hol legszebb hangja 
lelkemnek Téged hálál Istenemnek. 

I g e . 

128. 
Mint : Ach zûstaii s twau milostj. 

Ach bleib mit deiner Gnaden. 

1. Maradj meg kegyelmeddel Velünk, mi 
vezérünk, Igédet szentségiddel Közöld folyvást 
vélünk. 

2. Maradj meg szent igéddel Nálunk hűsé-
gesen, Hogy mennyekben szentiddel Lakhelyünk 
lehessen. 

3. Maradj meg világoddal Kútfeje a fénynek, 
Hogy járjuk oltalmaddal Út já t az erénynek. 

4. Maradj meg jóvoltoddal Velünk, segits 
minket, Koronázd áldásoddal Igyekezetünket. 

5. Maradj meg segélyeddel Velünk kész-
ségesen, H a vétkezünk, engedd el Bűnünket 
kegyesen. 

6. Maradj meg hűségeddel Velünk, oh Jézu-
sunk, Add, végre segélyeddel A mennybe 
eljussunk. 
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129. 

Mint : Pïi wodách twych. 
Gott, der du Licht und Quelle bist. 

1. Isten, te fővilágosság, Te mindennek kút-
feje, Mi az üdvösség és váltság Eszköze s föl-
tétele, Hála neked, szent igédet Hogy eddig 
tisztán őrzéd meg S az üldöztetés járma Nem 
nyom, mert az igazságnak Örök oszlopi még 
állnak S áldása ter jed már ma. 

2. E világosságért hála, Hála neked, Istenünk, 
A mig igédnek sugára Fénylik, addig üdv 
nekünk, Mindaddig családod vagyunk, Gyerme-
kidnek valljuk magunk És mienk az üdvös-
ség, Igéd a bűnt messze űzi, Szivünket szeretet 
fűzi S lelkünknek nyitva az ég. 

3. Uram, add gyökeret verjen Te szent igéd 
szivünkben, Bő hasznot s áldást teremjen, 
Mint jó mag jó földünkben, Nevelje ismere-
tünket, Hitünket, kegyességünket, Fakaszszon 
benső erőt, Hogy nemes harczot vívhas-
sunk, Fényes diadalt arassunk, Elleninket 
leverőt. 

4. Hogyha pedig hű népednek Hitét ten-
néd próbára, Kik tebenned reményt vetnek, 
Ne legyenek kizárva Kegyelmedből s nyújts 
védelmet, Mely biztasson s segedelmet Ad-
ha t a kitartásra S lássa az, ki ellened kél, 
Hogy Sionon még Isten él, Ki örök s nincsen 
mássá ! 
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130. 
Mint : Kristus pán nás k Jordanu. 

Es woll' uns Gott gnädig sein. 

1. Isten légy kegyelmes nekünk S terjeszd 
ránk áldásodat, Add irgalmadat éreznünk, Mely 
vészben véd s támogat, Hogy szent igéd világ-
szerte Legyen mindenütt ismerve, Kivált Jézus, 
ki lőn küldve, Hogy legyen népek üdve S vált-
ságunk eszközlője. 

2. Urunk azért dicsér téged Néped és hódol 
neked, Kicsinye, nagyja felséged Nevének zeng 
éneket, Hogy nálad bölcs az itólet, Bűnt sújtasz 
s a jót kiméled, Igéd táplálja lelkünket, Neme-
siti a szivünk, Hogy az erényt szeressük. 

3. Isten, néped adjon hálát S buzogjon fel 
érzése, Mert ismeretedben halad S zöldül igéd 
vetése, Kérünk, add áldásodat ránk S légy ezen-
túl is jó atyánk, Neked, kit dicsér és imád 
Az összes roppant világ, Zengjen áment szivünk, 
szánk ! 

Ima. 
131. 

Mint: Jak jest ljbezná. 
Herzliebster Jesu, was hast Du. 

1. Járul j Istenhez gyakorta s örömest. A kö-
nyörgésben, keresztyén ne légy rest, Oh, e szent 
tiszted Tedd az Ur szavára, Lelked javára. 

2. Könyörögj gyakran együgyű lélekkel, Szív-
ből származó esedezésekkel. Az Isten nem néz 
Pompás beszédünkre, Hanem szivünkre. 
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3. Könyörögj, midőn a sors mosolyog rád , 
Józanná tesz az, a ki minden jót ád; Kö-
nyörögj, szived Ha érez gyötrelmet, S nyersz 
segedelmet. 

4. Imádságodban, szived örömére, Nézz vissza 
élted lefolyt idejére S annak, ki bölcsen Ve-
zérlett tégedet, Áldozd életedet. 

5. Könyörögj gyakran magánosságodban. A 
mindentudó lát minden dologban, S imádságod-
ban, Hidd el jó véget érsz, Ha hasznost s jót kérsz. 

6. De templomban is Istennek áldozni, Tar tsd 
szent tisztednek buzgón imádkozni. Nagyobb 
tüzet gyújt Hivek sokasága S szent buzgósága. 

7. Könyörögj gyakran minden emberekórt, 
Jóakarókórt ós ellenségekórt, Mert ezt kedveli 
A szeretet atyja És meghallgat ja . 

8. Könyörögj gj^akran s vizsgáld meg maga-
dat, Ha munkálod-e állandó j avada t ? S imád-
ságodnak Lelked nyugodalma Leszen jutalma. 

Urunk imája. 
132. 

Mint : OtSe ná§, jenz w nebi. 

1. Leborulva szent érzetben. M i a t y á n k k i 
v a g y m e n n y e k b e n , Hozzád, minden jók 
forrása, Száll ajkaink hő fohásza S atyául vall-
ván tégedet, Imádjuk szent felségedet. 

2. S z e n t e l t e s s é k m e g n a g y n e v e d , Ad j 
győzelmet a bűn felett S mely vezérlő szövét-
nekünk, Szent igédet tar tsd meg nekünk, Hogy 
átjárván a sziveket, Teremjen hitgyümölcseket. 



— 112 — 

3. Mig e földön t a r t jóságod, T e r j e d j e n 
k ö z t ü n k o r s z á g o d S melyért szent fiad vé-
rezett, Nyújts az erénynek vódkezet, S kik vé-
tekbe merültenek, Add, hozzád visszatéijenek. 

4. Hozz bár derűt vagy bánatot , L e g y e n 
m e g s z e n t a k a r a t o d ! Te tudod jól, mi t 
kell tenned, Nem zúgolódunk ellened, Áldassék, 
ha sujt is kezed: A mit te tószsz, jóra vezet. 

5. Ha családi gondok nyomnak, Adj áldást a 
szorgalomnak, Nem kincset, melyből bűn ered, 
Csak m i n d e n n a p i k e n y e r e t , Ovd betegség-
től testünket, Áldd meg igyekezetünket. 

6. Ha a test elcsábit minket, O h b o c s á s d 
m e g v é t k e i n k e t , V a l a m i n t m i m e g b o -
c s á t u n k , H a megsért felebarátunk, Hisz igé-
det úgy követjük, Ha egymást hiven szeretjük. 

7. Erőtlen mű a mi testünk, Uram, ne engedj 
elesnünk, Sőt ha rosszra k i s e r t é t ü n k , Igéd 
legyen szövótnekünk, Hogy jól harczolván har-
czunkat, Ott fenn vegyük jutalmunkat . 

8. S z a b a d i t s m e g a g o n o s z t ó l , Lelki, 
testi minden rossztól S mely a romlásnak kez-
dete, A véteknek szeretete, Add, rajtunk erőt 
ne vegyen, Lelked szent templomod legyen. 

9. Add meg, Atyánk, a mit kértünk, Szent 
fiadért és nem értünk, Szent fiadórt áldj meg 
minket, Hallgasd meg könyörgósinket, Miglen 
lejárván életünk, Mennyben több áldást vehetünk. 
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Keresztség. 
133. 

Mint : Prisli sme o Jezjäi. 
Liebster Jesu, wir sind da. 

1. Kik megkeresztelkedtünk, Üdvözítőnk, szent 
nevedre, Szent Ígéretet te t tünk, Hogy élünk 
tisztességedre : Oh add, tartsuk meg szavunkat 
S neked szenteljük magunkat. 

2. Add, hogy keresztségünket Szent figyelem-
mel vizsgáljuk, Főgyönyörüségünket E szövet-
ségben találjuk, Igaz keresztyének legyünk, Min-
dent tetszésedre tegyünk. 

3. A világ dicsősége Csak i t t töltheti ked-
vünket, De életünk szentsége Mennybe elkísér 
bennünket, Főkincsünk kegyességünkben ÁH, 
halálunkban, éltünkben. 

4. Jézusunk, add, nevedet Ne csak nyelvün-
kön viseljük, Hanem azt s érdemedet Egész 
éltünkkel tiszteljük: így, midőn eljő halálunk, 
Mennyben jobb hazát találunk. 

Úrvacsora. 
134. 

Mint: Ach mûj Boze, wjs jak. 
Ach Gott und Herr, wie. 

1. Oh Istenem, mi sok bennem A bün, mely 
nyom engemet, Rossz tettekkel, beszédekkel 
Fertőztet tem éltemet. 

2. De, szent atyám, tekints reám Atyai ke-
gyelmeddel, Mind lelkemet, mind testemet Szen-
teld ,meg szent lelkeddel. 

Ev. énekeskönyv. 8 



— I l i — 

3. Ez órában, vacsorában, Hogy igy méltó 
részt vegyek, Erényekkel, jó tettekkel Napon-
ként ékesb legyek. 

Bűnbánat. 
135. 

Mint: Ach muj Boze wjs jak. 
Ach Gott und Herr, wie. 

1. Oh milyen sok az ón vétkem, Te tudod 
jól, Istenem; Szent fiadért adj énnékem Nálad 
kegyelmet lelnem. 

2. Bolygok sikamló ösvényen, Megszoktam a 
bűnt nagyon, Kérlek, e tóvelygósimen Védkarod 
segélyt adjon. 

3. Vétkes az, a mit gondolok, Kivánatim vét-
kesek, Naponként bűnnek hódolok : Segits, hogy 
megtérhessek. 

4. Igédnél becsesbnek veszem A világ hiú-
ságá t : Oh add, hogy inkább keressem A Krisz-
tusnak országát. 

5. íse számitsd be én Istenem, Ifjúkori vét-
kemet, Irtsd a bűnt, ápold erényem, Tedd erőssé 
hitemet. 

6. Szent fiadért kórlek téged, Siettesd bűn-
bánatom: így ha éltem ér is véget, Azt nyu-
godtan várhatom. 

136. 
Mint : Jak ziwych, wod jelen. 
Freu dich sehr o meine Seele. 

1. Szüntelen harczolnak velem A testi indu-
latok, Ha az isteni kegyelem Nem segit, mit vár-
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ha tok? Elcsábítják szivemet, Megvakítják esze-
met, Gyakran jól észre sem veszem, Hogy a • 
t i lalmas bűnt teszem. 

2. A szent áhitatosságnak Épületes óráján ígé-
rem, hogy a jóságnak Járok keskeny pályáján, 
ígérem, hogy vigyázok, Szentül megzabolázok 
Minden érzést, indulatot, Mely veszélyt hoz s 
kárhozatot. 

3. De jaj, oh mely könnyen meghűl E buzgó 
feltételem, Ha világi gond vesz körül, Ha ér egy 
kis sérelem, Ha kisért a test s a vér, Ha más 
gyaláz vagy dicsér, Elaluszik vigyázásom S meg-
esik nem vélt botlásom. 

4. Uram, tiszta szívből bánom Sokszoros bot-
lásimat, S megjobbítani kívánom Sok fogyat-
kozásimat; Oh segélj meg engemet, Erősítsed 
lelkemet, Értesd meg gyarlóságomat, Hogy tud-
j am óvni magamat. 

5. Ámbár angyali szentséget Nem vársz az 
emberektől S már kedvelled a hűséget, H a fél 
minden vétkektől; Mégis kell nevelkednünk S 
szüntelen törekednünk Nagyobb tökéletességre, 
Tisztább s állandóbb szentségre. 

6. Segélj meg lelki harczomban ; Hogy győze-
delmet vegyek S buzgó iparkodásomban Bűn 
ellen erős legyek, Mig magadhoz föl nem vészsz 
S mennyben boldoggá nem téssz, Hol nem lesz 
tőr, nem lesz bűnöm S szentül élni meg nem 
szűnöm. 

8* 
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137. 
Mint : Procitte, hlas k nam swfij. 

1. Nagy az én vétkeim száma, Oh Uram, a 
bánat hulláma Ragad s én magamba szállok. 
Mily gyakor ta bűnbe estem, És mégis mentsé-
get kerestem S h i t tem: tévúton nem já rok! 
Csak most látom által, Sújtva lelki váddal, Té-
vedésem ós szégyennel Tekintek fel Hozzád : 
áldnál kegyelmeddel. 

2. Miként lépjek színed elé? Lelkem g^ógy-
balzsamát hol leli, Uram, ha nem kegyelmed-
ben? Mi jó van bennem, tőled jö t t És segélyed 
nélkül csak törött Edény volnék életemben, Lé-
nyem erőtelen! De ha t e vagy velem Lelkem béke 
lengi körül, Fennen örül S bajaiban is felüdül. 

3. Midőn a bűn ösvényére Vonz a világ csá-
bitó fénye, Hozzád esdek, hogy te vezess S igy, 
ha lelkem győz a csábon, És ón nevedet hűn 
imádom, Jóságod áldott műve ez. Ne hagyj, ón 
Istenem, Tovább is tévednem Lelkem újra 
szomjaz téged. És hűséget Fogad, hogy szolgál 
csak néked. 

4. Te a gyengét fölemeled, Fiad jó szándókát 
kedvelled S igy segélyed el nem marad ; Ha hűn 
eszközlöm üdvemet, A rosszra kisértő szellemet 
Megtöri bennem hatalmad, És Jézusom drága, 
Dicsteli vívmánya S szeretete Föllelkesít S az 
igaz hit Biztos győzelemre segit. 

5. Élesztve ezen hit által Hő törekvés s oda-
adással Kezdem meg jobbulásomat ; A lelki rab-
ság lánczai Csörögve le fognak hullani Üdvömért 
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víván harczomat. Nagy Isten, teneked Zengek 
dicséretet, Hogy vigasztalsz Hű kegyeddel, A 
tö r t kebel Újra erős, mert eget lel. 

138. 
Mint : Ach co smutny mám Cinítí. 

1. Én bűnös, mit tevő legyek S mihez fogjak 
hirtelen? Bánt lelkiesméretem. I t t az idő, hogy 
ébredjek, A bűn álma nyomorit, De Jézusom 
megsegit. 

2. Bár sok kereszt és gyötrelem Nehezül a 
hivőre: O segitője, őre S igy ha borongna is 
egem, Messze űzi fellegét Jézusom és megsegit. 

3. Tudom, hogy bűneim száma Busitja Jézu-
somat, S ő mégis kegybe fogad. Ha szivem 
bűnös hajlama Fogy és az erény hevit, Hű Jézu-
som megsegit. 

4. Ha meghalok, ő vigasztal, Hogy földi bajok-
tól ment Lelkem égbe fölmenend, Sőt a sir éjén is 
á l ta l Tör ós világit a hit, Jézus ott is megsegit. 

B. Oh Istenem, te légy velem, Mig eljutok oda, 
hol Békés öröklét honol, Hogy lelkemmel meg-
izleljem Az üdvösség élveit, Jézusom majd 
megsegit. 

6. Ámen, ámen, én Jézusom, Add meg e 
kegvelmedet, Hogv örülhessek veled, S hogy 
lelkem bűntelen jusson Amaz öröm helyére, 
Jézus, te légy vezére. 

139. 
Mint: Zél mi 2él, ze sem. 

1. Bánat, mély, nagy bánat ért S sulylyal 
borula rám, Hogy a földi gyönyörért Istenem el-
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hagyám S szüntelen követvén, mi Testnek 
élvet adott, Elíeledém tisztelni A bölcs életadót. 

2. Ha mi jóval áldattam, Nem néztem kegyé-
nek, Sőt inkább hitet adtam A vak szerencsé-
nek, Neki sem nem köszöntem. Sem nem szol-
gáltam hűn S igy bennem és köröttem Halomra 
nőtt a bűn. 

8. Érzem nagy gyarlóságom S busitja lelke-
met, Hogy a bűnös világon Annyira függhetett , 
Mert könnyelműségemben Elveszhettem vala, 
H a rám lehel hirtelen A halál angyala. 

4. Oh nagy az Ur kegyelme, Halállal is késik, 
Hogy a sziv S bűnös elme Bánja tóvedésit És 
bóketürésének Palást jával fedez, H a a bűn ten-
gerének Vészes árján evez. 

5. De bánom már igazán, Uram, hogy vét-
keztem: Ne áraszd haragod rám, Mert én úgy 
elvesztem, Ne emlitsd már továbbra Sok bűnös 
tettemet, Mert szivem megalázva S esdem ke-
gyelmedet. 

6. Esdem, hisz vészek között Segitőm te 
valál, A bűnöktől üldözött Menhelyt nálad talál, 
Kivált ha hiven veti Reményét tebenned S tel-
jes szivvel hirdeti Hű szeretetedet. 

140. 
Mint : Jezu, twé hluboké rany. 

Jesu, deine tiefen Wunden. 

1. Uram, ha jól megvizsgálom Eddig lefolyt 
éltemet, Mely hiányosnak találom Gyarló termé-
szetemet ! Mely sokképen vétkeztem, Gyakran 
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eltelejtkeztem Életadó beszédedről, Atyai sze-
retetedről. 

2. Mind lelkemnek, mind testemnek Tehet-
ség! s javai, Mindezek jó Istenemnek Becses 
ajándékai: S mikép éltem ezekkel? Oh bizony-
nyal vétkekkel Őket sokszor fertőztettem S kár-
hozatra méltó lettem. 

3. Szent atyám, raj tam hűséged Mindennap 
sok csudát tett , ínségemben bölcsességed Kelle-
tekor segitett, A mi szolgált hasznomra, Kiren-
delted számomra, Mégis háládatlan voltam, Jó-
voltoddal nem gondoltam. 

4. Szent igéd égi világa Fényt adott ösvé-
nyemre, Láthat tam, bűn sokasága Mely veszélyt 
hoz fejemre, Jóságod gyakran intett, De vétkem 
siketté tett, Megkeményítvén magamat Folytat-
tam vétkes u tamat . 

5. Elismerem, hogy vétettem Ellened, áldott 
a tyám; Megvallom, méltóvá lettem, Hogy Íté-
letet mondj rám : De végtelen kegyelem, Oh ne 
szállj pörbe velem, Ne nézd méltatlan voltomat. 
Engedd el adósságomat. 

6. Im, újra neked szentelem Lelkemet és tes-
temet, Tégy irgalmad szerint velem, Vigasztald 
meg szivemet, Adj lelki nyugodalmat, Melyet, 
mint főjutalmat, Csupán azok remélhetnek, A kik 
tégedet szeretnek. 

7. Uram, szent feltételemnek Adj kivánt foga-
natot, Nyújts erőt mennyből lelkemnek S oly 
buzgó indulatot, Hogy téged szentül félni S tet-
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szésed szerént élni Teljes szívből törekedjem S 
igy a jóban öregbedjem. 

141. 
Mint : Boze olCe, bud pochválen. 

1. Az Ur Isten dicsértessék, Tőlünk minden-
kor áldassók Az ő szeretett fiával, Lelke szent 
háromságával. 

2. Te hiin viseled gondunkat, Áldod, eszköz-
löd javunkat, Örködöl mindnyájunk felett, Ugy 
osztod nagy kegyelmedet. 

3. Add szent igédet ismernünk, Kegyelettel 
azt követnünk, Hogy testvéri szeretetben Jár-
hassunk ezen életben. 

4. A benned bizó nem vész el, Bűnösöknek 
kegyelmezel, Minden eltévedt, ha megtér, Nálad 
könyörületet léi. 

5. Atya szentháromság Isten, Oh könyörülj 
vétkeinken, A te szeretett fiadért A mi urunk 
Krisztusunk ért. 

142. 
Mint : Ach mûj Boze, uzs jak. 

0 Gott und Herr, wie gross. 

1. Oh milyen sok rossz tart rabul, Te tudod 
azt, Istenem, Segélj engem s add, hogy abbul 
Kár t ne vallj ak lelkemen. 

2. Rossz szokásom eddig fogva Tévutakra 
vezetett, Oh jó Atyám, szánakodva Nyújtsd ki 
mentő kezedet. 

3. Gondolatim esztelenek, Vágyaim meg vét-
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kesek, Szent lelkeddel add, ellenek Diadallal 
küzdhessek. 

4. Balga én, a földi dolgot Becsesebbnek né-
zem itt, Ama kincsnél, mety a boldog Égi 
honba felsegit. 

5. If júságom sok botlását Ne vedd számba, 
Istenem, H a vétettem, megbocsássad S ne 
hagyj többé vétenem. 

6. Hogy így a végitéletben Előt ted megáll-
hassak S egykor ama jobb életben Menny-
országba juthassak. 

143. 
Mint : Kdo jen na Boha se. 
Wer nur den lieben Gott. 

1. Én Istenem, én bűnös ember, Te szent 
szined előtt állok, Kinek vétke oly (nagy, mint 
tenger, Vigasztalást tőled várok, Én Istenem, 
én Istenem, Kegyelmezz meg már énnekem. 

2. Oh mily szivem szerint kesergem, Az én 
gonosz bűneimet, Hogy tetőled eltévelyedtem, 
Elhagytalak teremtőmet, Én Istenem stb. 

3. Hallgasd meg én fohászkodásim Atyai nagy 
szerelmedből, Bocsássad meg minden botlásim, 
Ments ki szivem Ínségéből, Én Istenem stb. 

4. Igaz, hogy nagy az én nyavalyám, Melyet 
senki tekivüled Meg nem gyógyíthat oh szent 
atyám, Ha nem segít te kegyelmed, Én Istenem stb. 

5. Ne úgy büntess, mint órdemlettem, Az én 
undok bűneimmel, Mert igy bizonjmyal el 
kell vesznem, De légy hozzám kegjTelemmel, 
Én Istenem stb. 
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6. Csak egy szót mondj vigasztalásul, Vidits 
fel csak egy igével, Mondd : őrizkedj minden 
botlástól S megbocsátok, menj békével! Én 
Istenem stb. 

7. Nem kétlem immár kegyelmedet, Megvi-
gasztaltál engemet, Ne vond el tőlem segélyedet, 
Mely erősitse hitemet, Én Istenem, ón Istenem, 
Adj arra méltóvá lennem. 

Coníirmatio. 
144. 

Mint : Zlatého slunce krasny bëh. 
Der goldnen Sonne. 

1. Atyánk, a kinek áldása Megtartott eddig 
minket, Hozzád száll szivünk fohásza, Hallgasd 
meg kérelminket, Atyai kegyelmed Nyújtson 
segedelmet, Hogy ahhoz, mit ma fogadunk, 
Halálunkig hűk maradjunk. 

2. Add, a mi jó szüleinknek Örömére élhes-
sünk, Hazánknak és egyházunknak Hü t a g j a i 
lehessünk. S ha pályánk ér véget, Ott tisztel-
jünk Téged, Hol vár az üdvnek hazája S a 
dicsőség koronája, 

Urvacsorai responsorinmok. 
145. 

Lelkész: Mi Atyánk, ki vagy stb. 
Kar: Amen! 
Lelkész: A mi Urunk Jézus Krisztus stb. 
Kar: Szólott: Vegyétek s egyétek! Buzgó 

szivvel gyakran ezt tegyétek, Bűneitek letör-
lésére S halálomnak emlékezetére. 
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Lelkész : Azonképpen miután stb. 
Kar: Jézus, Add, hivő lélekkel Dicsérjelek 

hálaénekekkel. Vacsorádnál igazulhassak S egy-
kor hozzád mennyekbe juthassak. 

146. 
Mint : Pane, jak chces, naloz. 

Pi err, wie du willst, so. 

1. A mint tetszik, úgy bánj velem Eltemben 
s halálomban, Csak ne hagyj, oh én Istenem, 
Vesznem romlottságomban, Tarts atyai kegyel-
medben, Türelmet ad keresztemben, Megnyug-
szom tetszésedben. 

2. Félelmet és szeretetet Ad j s vágyódást igéd-
hez, Óvd tévtanoktól eszemet, Segits boldog, jó 
véghez, Hogy nyerhessek iidvességet S távoz-
tasd el a vétséget, Mig itt szolgállak téged. 

3. Hogyha pedig szent tetszésed Kiszólit e 
világból, S ma vagy holnap mennem késztet Ezen 
mulandóságból Add, békén távozzam innen S 
legyen osztályrészem a menny Jézus Krisztus-
ban amen. 

Kegyes élet. 
147. 

Mint: Boze, welky Boze. 
0 Gott, du grosser Gott. 

1. Isten, oh szent Isten, Oh végtelen kegye-
lem ! Ki nélkül semmi jó Nincs semmi segede-
lem; Adj nekem ép testet És hogy ép testemet 
J ó lélek szépitse S ép elme lelkemet. 
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2. A mi tisztemben áll, Add azt serényen te-
gyem, Hivatalom szavát A te szavadként veg)7em, 
Segélj tennem mindent, A mi alkalmatos S lia 
mit végbevittem Legyen foganatos. 

3. Add, hogy beszédemben Szent, igaz, tiszta 
legyek, Hijába való szót Ajkaimra ne vegyek, 
Tisztem szerint lia kell Akárhol szólanom, A 
szent igazságtól Ne hagyj elhajlanom. 

4. H a sorsom mostoha S bú érdekli szivemet, 
Ne hagyj, sőt viselni Magad segéld terhemet; 
Add ellensógimet Győzzem szelídséggel, Ru-
házd föl lelkemet Józan bölcsességgel. 

5. Engedd, mindenekkel Szép békességben él-
jek, Igaz úton járván Tőled áldást reméljek, 
Pénzzel, tisztességgel H a fogsz megáldani, 
Tanits áldásodat Jó ra fordítani. 

6. E földön halálom Ha még továbbra halad, 
H a élemedett kort Erek, Uram, általad Segélj, 
vónsógemet Hogy bűn ne terhelje, Hogy ősz 
hajá t fejem Ékesen viselje. 

7. Engedd, igaz hitben Végezzem életemet, 
Vedd akkor magadhoz Halhata t lan lelkemet, 
Testemnek a sírban Adj csöndes nyugalmat S 
föltámadásomkor Mennyekben jutalmat. 

148. 

Mint : Dobroty, lásky plny. 

1. Teremtőm ós Istenem, Imádlak tégedet, 
Szent lelkedet újítsd bennem S áldd meg gyer-
mekedet. 
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2. Lelkemet, add, tisztítsa Szent fiadnak vére, 
Hogy semmi el ne fordítsa A bün ösvényére. 

3. Erősítsen szent lelked Engem az erényben, 
Hogy híven szolgáljak neked Minden körül-
ményben. 

4. Add, ra j tam a véteknek Ne legyen hatalma, 
Uram, te vagy a híveknek Minden bizodalma. 

5. Add, e szent bizalomban Találjam nyugto-
mat, Mig majd ama dicsőbb honban Lelem haj-
lékomat. 

.6. Immár neked ajánlom Lelkemet, testemet, 
Hisz csak te nálad találom Egykoron üdvemet. 

149. 
Mint : Chraii mne, pane, pri tvvém. 
Erhalt uns, Gott, bei deinem Wort. 

1. Tar ts meg, Uram, szent igédnél, Hogy hűn 
haladjak fényénél, Szent lelkedet add énnékem, 
Ugy üdvöm eszközölhetem. 

2. Tar ts meg, Uram, igaz hitben, Mely gyö-
kerezik igédben, Ugy érdemi szent fiadnak Áldás-
talan nem maradnak. 

3. Tar ts meg, Uram szeretetben, Hogy sze-
resselek teljesbben Mindennél s embertársamat 
Ugy, mint szeretem magamat . 

4. Tarts meg, Uram, félelmedben, Hogy meg-
maradjak kegyedben S ne jár jam a széles utat, 
De erényt, mely mennybe juttat . 

B. Tar ts meg, Uram, kegyelmedben S ha té-
vedezek vétkekben, A jó úthoz hűségesen Szent 
lelked visszavezessen. 
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6. Tar ts meg, Uram, vigaszodban, Hogy meg-
nyugodjam sorsomban, Igéd támogasson engem, 
Ha r ám méred keresztemben. 

7. Tar t s meg, Uram, bizalmadban, Add, re-
ményt vetve szavadban, Ne tévesszem ösvé-
nyedet, Mig majd elérem mennyedet. 

8. Tar ts meg, Uram, hűségedben, Te szent 
gyülekezetedben, Hogy abban, mig dobog szi-
vem, Csak neked szolgáljak hiven. 

9. Tar ts meg, Uram, Jézus által, Kiben fiaddá 
fogadtál, Mig majd érdemi fiadnak, Te hozzád 
égbe jut ta tnak. 

10. Ámen, ámen, bizton hiszem, Hogy meg-
hallgatod kérésem, Szent fiad legyen vezérem: 
Ugy, a mit hiszek, elérem. 

150. 
Mint : Srdce cisté stwor mi. 

Schaff in mir Gott" ein. 

1. Teremts benuem tiszta szivet, Uram, a rom-
lott helyett, Mely a bűnök ú t ján téved S ott 
nyugalmat nem lelhet, Add, hogy immár hoz-
zád térve, Bűnbocsánatot remélve Kezdjek új, 
szent életet. 

2. Erős lelket újíts bennem, Mely hódoljon 
szavadnak S teljesítse leghívebben, Mit paran-
csid megszabnak. Hogy megvetvén a világot, 
Kövessem az igazságot És t aná t szent fiadnak. 

3. Ne vess el szent arczod elől, Bár azt megór-
demlettem, Hisz biztosit kegyelmedről Az, hogy 
fiaddá lettem, Jézus szerzó meg azt nekem, Ne 
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liagyj hát bűnben elvesznem, Sőt őrködj hűn 
felettem. 

4. Szent lelked ne vedd el tőlem, Halld, Uram, 
kérésemet, S hogy imádjalak szivemmel, Üzd el 
a rossz szellemet : Vezettetve lelked által Lelkem 
vétket és bűnt átall S méltóvá lesz te hozzád. 

5. Üdvözitésed örömét Add meg s bocsásd 
meg bűnöm, Hogy kétkedés ne tépje szét Hitem, 
mely készt örülnöm iürdemidnek, én megváltóm, 
Jóságodat szívből áldom : Adj üdvözülnöm veled. 

6. Engedelmesség lelkével Erősíts meg enge-
met, Hogy a jót követve hévvel Eszközöljem 
űdvemet. Uram, ha te lóssz mellettem, Ugy biz-
tosan remélhetem Mennyben üdvösségemet. 

151. 
Mint : 0 blahoslaw'eny clowëk. 

1. Boldog az, ki életében Buzgón örvend Is-
tenében, Erényt követ, vétket kerül S hű marad 
rendületlenül. 

2. Ez, ha a gonoszok csele Tanácsait osztja vele, 
Hitét híva fel őréül, A csáboknak ellenszegül. 

3. Ő a bűnösöknek ut ján Nem halad kárhozat 
után S a csúfolódók padjában Nem ül azoknak 
sorában. 

4. De az Urnák szent törvénye Lelkének leg-
kedvesb fénye, Es e törvény éjjel-nappal Hűn 
kisóri gondolattal. 

5. Hasonló lesz ő a fához, Melyet közel a 
folyamhoz Értő kéz vigyázva olta S növését 
gonddal ápolta, 
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6. Mely gyümölcsöt is hoz bőven Kellő alkal-
mas időben, S melyről a levél le nem húll, Ha 
szélvészek dühe is dúl. 

7. Nem úgy lesz a gonoszokkal, Kikre minden 
te t tük bűnt vall ; Olyak ők, mint könnyű polyva, 
A szelektől szerteszórva. 

8. Azért, ha a nagy Istennek ítéletén meg-
jelennek, E sújtó szó dörg hozzájok: Rosszaknak 
itt nincs hazájok! 

9. Kövess há t jót, mig a halál Álma sze-
meidre nem száll, Hogy a számadási napon Tet-
ted ju ta lmat arasson! 

152. 
Mint: Boze welky BoSe. 
0 Gott, du grosser Gott. 

1. Keresztyén vagy, mondod; Jól van, ha 
életeddel Be is bizonyitod, A mit mondasz nyel-
veddel: Keresztyén létednek Igaz próbája ez: 
Ha cselekedeted Azzal meg is egyez. 

2. Keresztyén vagy, mondod, Mert megkeresz-
tel tet tél ; Jól van, ha megtartod A mely fogadást 
te t té l : De nem hagytad-e el — Oh vizsgáld szive-
det — A keresztségbeli Szent szövetségedet ? 

3. Keresztyén vagy, mondod, Mert az igét 
kedveiled, Otthon s a templomban Tanulni nem 
restelled; De látszik-e ra j t ad Óhajtott sikere? 
Élj a szerént, úgy lészsz Istennek embere. 

4. Keresztyén vagy, mondod, Mert a szent 
vacsorával Gyakran élsz s biztatod Magad annak 
javával- De látszik-e haszna Egyesülésednek? 
S jámborsága ezzel Nagyobb-e éltednek? 
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5. A Keresztyén névre Csak úgy lehet szert 
tenned, H a Jézusnak lelke S indulatja van ben-
ned, Ha, miként Jézusban Benned is kegyesség 
Van szelidség, hűség S könyörületesség. 

6. Ne mondd keresztyénnek Mindaddig te 
magadat, Mig nem életeddel Bizonyitod szavadat. 
Mit ér a puszta név? Csak az Jézus hive, Ki-
nek feddhetetlen S bűntől tiszta szive. 

7. Uram, add, szüntelen Törekedjem szentségre, 
J ó cselekedettel Munkás keresztyónsógre, Mely 
nélkül kedvedben Sem itt nem lehetek, Sem ki-
multom után Hozzád nem kelhetek. 

153. 

Mint : Sám, pane Boze, mne ïed. 

1. Felséges Isten, magad Ugy igazgassál en-
gem, Hogy mindig a te szavad Után jár jon ón 
szivem, Én mindenkor magamat Általadom te-
néked, Legyen ra j tam oltalmad És ne ereszsz 
veszélynek. 

2. Á mennyei szeretet Mindenkor velem le-
gyen, Hogy a gonosz kisértet Raj tam erőt ne ve-
gyen, A Sátán álnokságát Bölcsen elkerülhessem, 
Szent szavad igazságát Holtig híven kövessem. 

3. Vitézül hogy harczoljak Testi kívánság ellen, 
Szent félelmed s angyalok Legyenek mindig ve-
lem, Szüntelen s fogyfcig híven Utaidon hagyd 
járjon Jóra hajlandó szivem, S üdvösség reám 
várjon. 

4. Mig pályámat végzem I t t ez árnyék világ-
ban, Hűségem hagyd létezzen Szent törvényid 

Ev. énekeskönyv. 9 
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sorában : Halálom után pedig Hogy lehessek oda-
fent, Hol angyalok karjai Dicsőitik az Istent. 

154. 
Mint : Jak ziwych wod jelen. 

Freu dich sehr, o meine Seele. 

1. Mit használ keresztyénségem, H a nem a 
szerént élek, H a nincs igaz kegyességem És vét-
kezni nem félek, H a az Urnák ösvényét Tudván, 
rontom törvényét S azt, a ki meghalt érettem, 
Csak nyelvem áldja, nem te t t em? 

2. Mit használ akármely jó hit, Ha azt csak 
szájjal vallom, De nem termem gyümölcseit, 
Inkább a bűnt javallom? H a ra j tam erőt vesz-
nek S rabszolgájokká tesznek A megveszett in-
dulatok, Ugy, hogy velek nem bírhatok ? / 

3. Igy még sokkal vótkesb vagyok Én, ki 
Krisztust ismerem, S tudom, érdemi mily nagyok 
S őtet szájjal dicsérem, Mint, ki sötétségben jár, 
Örök életet sem vár, Mit használhat esmóretem, 
H a nem követi életem? 

4. S vájjon nyugalmát hol leli Szivem, mikor 
szenvedek, H a azt a bűn is terheli, Melyben rú-
tul senyvedek? Mikor a halál rettent, S az, a 
ki igaz és szent, Megrostálja élfetemet S felfedi 
minden vétkemet? 

5. J a j mit használ valahára, Mikor sirból föl-
kelek,. Ha képmutatók módjára Könyörgök s 
énekelek. H a jó cselekedetem Nem szópiti éle-
tem ? Csak a kiben hit s kegyesség Van, azé 
lesz az üdvösség. 
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6. Segélj hát, Uram, éltemet Hogy teneked 
szenteljem, Minden cselekedetemet Kedved sze-
rént rendeljem, Nyújts erőt és értelmet, Minden 
lelki sérelmet, Hogy i t t gondosan kerüljek S végre 
mennyekben örüljek. 

Az ember kötelességei. 
a) Istenhez. 

155. 
Mint : Boj (lobry sem wyborné. 

1. Zengjen hálaéneked, Lelkem, Istenedhez, 
Mert ő atyaként szeret S oltalmával fedez, Az 
égen s- a földön itt Mindenhatósága Az életüdv 
forrásit Előtted kitárja. 

2. A miért szivem eped, Istenben föllelem, 
Mi szerencséssé tehet, Mindazt tőle nyerem, Lel-
kemnek igét ő ád, Testemnek kenyeret : Hogyne 
szeretném tehát Hőn mindenekfelett? 

3. Hogyha akként szeretem, Mint a gyermek 
atyját S a mint illik, követem Atyai szózatját, 
Éltemet szent kezének Hatalma fedezi S lelkem 
égi békének Malasztit élvezi. 

4. Legyen bár sok bajoknak Kitéve életem, 
Ellentállok azoknak S keblem meg nem retten 
S ha imám hozzá felszáll, Érzem : Ő van velem, 
S állok mint erős kőszál A zajgó tengeren. 

5. S igy biztat a hit szava: Ki ár tha tna ne-
ked, Mig Istennek hatalma Őrködik feletted? 
Rontson bár minden vész rád Pokloknak mélyé-
ből, De ki még sem ragadhat Istened kezéből. 

9* 



6. E hitet, mint kincsemet Őrzendem keblem-' 
ben S megvéd bizton engemet Mindén küzdelem-
ben. H a fegyverem az erény, Ha vértem e szent 
hi t : Áttörök a sir ölén Az örök életig. 

156. 
Mint: Proö se zapomjnáte. 

1. Ember, miért felejted Istent, teremtődet? 
Mórt, oh mért nem keresed Örökös üdvödet? 
Miért töprenkedel Mulandó dolgok után S attól, 
a mi üdvöt ad, Távozva elesel? 

2. Állandót e világon Semmit nem találunk, 
Gyenge, törékeny száron Nyil örömvirágunk, A 
földi dicsőség, Gazdagság, csillogó fény, Sze-
rencse, szépség, remény Eltűnik, mint árnyék. 

3. Szerencsés csak az lehet E földön igazán, 
Ki, a mint Isten szeret, Csak jót tesz és kiván, 
A gonosztól arczát Elforditván, fut ja azt S szive 
nem lel más vigaszt, Csak mit jó tet te ad. 

4. A boldogság hajóján Ez élet tengerén Az 
úszik, lobogóján, Kinek a hit s remény Dicsjele 
lengedez, Kit Istennek kegyelme Boldogit ós 
szerelme Mentő szárnyként fedez. 

5. Mulandó örömöknek Virágzó, tág utján, 
Tévelyegni lelkemnek Ne engedj, oh a tyám; De 
erény útjára Vezéreljen szent karod, Hogy, mint 
magad akarod, Legyek ég polgára. 

157. 
Mint: Na Bozj narozenj. 

1. Ha, Uram, tetszésedet Tevén, áldom neve-
det, Ha jó gyermek módjára Hajlok igéd sza-
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vára, Mely bőséges ju ta lmam! Mely enyhitő 
nyugalmam, Mert benned bizodalmam. 

2. Bűn miat t nem reszketek, Égre bátran 
nézhetek ; Szenvedés reám ha gyűl, Tűrés által 
megenyhül, Édes reménységemben Lelek írt 
ínségemben, Teljes minden éltemben. 

8. Add, mig örök lakásom Felé tar t bujdosá-
som, Uram, téged féljelek S mint fiad szeresse-
lek : Benned lelt vidámságom Lesz holtig bol-
dogságom, Ujitsd bennem lelkedet, Hogy híven 
ösvényedet Járván, á ldjam nevedet. 

158 
Mint : Kdo jen na Boha se. 

Wer nur den lieben Gott. 

1. Boldog ember, ki csak Istenben Helyezi 
hitét, bizalmát, Nyugodt szivvel, t iszta lélekben 
Követi szive sugalmát. Bár egész világ ellene, 
Vesztét keresve, kikelne. 

2. Sorvaszsza bár csapás, betegség, Türelem-
mel azt viseli ; Üldözze kár, szükség, szegény-
ség, Fohászában nyugtát leli, Nem gyűlöli ellen-
ségét, Vele osztja szivességét. 

3. Jézus szent szavai után él, Azokban leli 
örömét, Akár lenyugszik, akár fölkél, Dicsőiti 
ő szent nevét, Nincs benne dölyf és büszkeség, 
Élete csupa kegyesség. 

4. Hűn szereti lelebarátját, Örömben vele osz-
tozik, Enyhit i jó szivvel bánatját, Semmitől sem 
vonakodik, Az ő felebarátjának J ó t kiván mint 
önmagának. 
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5. Tiszta lelkiesméretében Számol Isten oltal-
mára, Nyugodt lelke erős hitében Örök élet ju-
ta lmára Erényteljes minden tette, Az ég őrkö-
dik felette. 

G. Bizzál, ember, az Ur Istenben, Tiszteljed 
egész lelkedből, Megsegit minden Ínségedben, 
De szeresd teljes szivedből, Boldog leszesz ez 
életben, Boldog egykor a mennyekben. 

159. 
Mint : Wsicknj jenz skládaji. 

1. Mind az, ki reményét Istenben vetette, 
Nem retteg, bár vészek Zúgjanak felette: Mint 
a Sión, áll hatalmasan, Diadalmasan :, : 

2. Mint a Jerusálem Bérczen épült vára. Oly 
biztos az Istent Félőnek pá lyá ja : Mert az Isten 
virraszt felette S harczol éret te :, : 

3. Az Ur hata lma nem Ismer korlátokat S 
megvédeni mindig Kész a jámborokat, Ő a 
gyengének erőssége És segitsége :, : 

4. A ki Is tent féli, Isten lesz oltalma, Meg-
vetés lesz az őt Megvetők jutalma, A jóknak 
része szent békesség S örök üdvösség: , : 

160. 
Mint: Nuz chwal má du§e. 

Nun lob' mein Seel' den. 

1. Magasztald a menny urát Lelkem és az ő 
szent nevét, Hangold lantodnak húrját, Hogy 
zenghesse dicséretét, Ő mindenható Isten Sere-
gek királya, »Legyen« szavára minden Ég s 
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föld előálla, Ő az embert képére Teremté a 
végre, Hogy őt előkészítse Örök tidvességre. 

2. Te is, Jézus Krisztusunk, Fogadd dicséne-
keinket. Ki, bogy mennyekbe jussunk, Megvál-
to t tad lelkeinket A sátán birodalmát Megtöréd 
teljesen, Hogy ra j tunk diadalmat Többé ne ve-
hessen, Te békitéd ki velünk J ó és szent atyá-
dat, Azért szivet emelünk És zengünk hálákat . 

3. Neked is, oh szent Lélek, Zsolozsmát éne-
kel karunk, Mig bennünk van a lélek, Téged 
követni akarunk, Csak segedelmed által J á r u n k 
jó ösvényen, Erőd ba jban vigasztal, Emel, segit 
hiven, J ó szándékban megszentel, A hitben erosit, 
Oh munkáld kegyelmeddel Üdvösségünk művit. 

161. 
Mint : Ac jest mé srdce. 

Herzlich thut mich verlangen. 

1. Bizzad minden utadat És a mi okozza Ke-
serves bánatodat Arra , ki hordozza Az eget s 
a felhőknek, Szélnek uta t csinál, Hidd el, min-
den ügyednek Könnyen utat talál. 

2. Csak az Urban kell biznod, Ha jól akarsz 
járni, Ő reá kell vigyáznod S mindent tőle várni. 
Búval, gonddal, bánat ta l S magad gyötrésóvel 
Mit nyersz ? de imádsággal Mindent nyersz idővel. 

3. Te látod bölcs Istenünk, Hogy mi van hasz-
nunkra, Tőled függ minden ügyünk S te nem 
vagy kárunkra, A mit t e jónak néztél Bölcs Íté-
leteddel És a mit elvégeztél, Az nem mulhatik el. 

4. Vannak elég utaid, Vannak eszközeid, Ál-
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dás minden dolgaid S minden ösvényeid. Hogyha 
gyermekeidnek Akármely jót szántál, Jól tévő 
kezeidnek Ki az, ki ellentáll ? 

5. Hagy j hát ő reá mindent, Lelkem, mer t 
j avadra Minden mségtől megment Boldogitá-
sodra S majd álmélkodva nézed, Mily bölcsen 
vezetett, És magad észreveszed, Mely sok biítól 
mentett . 

tí. Ideig segítségét Bátor elhalasztja S szivünk 
keserűségét Félben nem szakasztja, De előbb, 
mintsem véljük, Megsegit bennünket, Hogy majd 
örömmel éljük Kivánt reményünket. 

7. Jó l jársz hűséged mellett S ma jd győzedel-
mes lészsz, S minden Ínséged hetyett Teljes ju-
ta lmat vészsz, Sok szenvedéseidre, Mely itt reád 
kerül, Majd bánatos fejedre Orömnap is derül. 

8. Végezd, Uram, örömmel Minden inséginket, 
Támogass szent kezeddel S végy fel végre 
minket Oda, hol nincs búbánat, A te kegyelmedbe, 
Hogy megleljük tenálad Üdvünket mennyekbe? 

162. 
Mint : Ac jest mé srdce smutné. 

Herzlich thut mich verlangen. 

1. Gyötri bár mély bánattal , A bűnvád lelkemet, 
De kérlek alázattal Téged, Istenemet, Ne nézd 
bűnös voltomat, Halld meg fohászomat, Mert 
csak hozzád kiáltok, Segélyedre várok. 

2. Minden én reményemet Te benned helyezem, 
Te tudod szükségemet, Még meg sem nevezem, 
Bizom nagy kegyelmedben, Minden Ínségemben, 
Ha te elfordulsz tőlem, Mi leszen belőlem? 
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3. Mert én csak tőled várok Áldást mindenek-
ben, Csak tenálad találok Vigaszt keresztem-
ben, Ha te leendesz velem, Nem érhet sérelem, 
S raj tam erőt nem veszen Maga a Sátán sem. 

4. Ki lépten-nyomon kisért, Hogy elveszítene, 
Szent igéd legyen a vért, Mely védjen ellene, 
Erősits e hitemben Búmban, keresztemben, Mig 
majd hitemnek a menny Lesz jutalma, amen. 

b) Önmagunkhoz. 
163. 

Mint: Den ucházj, m új Jezu. 
Der Tag ist hin, mein Jesu. 

1. Ki vagyok én? oh add jól megértenem S 
megfontolnom e nagy kérdést, I s tenem! A ki 
magát jól meg nem esméri, A bölcsesség czélját 
el nem éri. 

2. Te engemet teremtettél képedre, Hogy min-
denben éljek tisztességedre, De vájjon ón, örö-
kös sajátod, Vagyok-e há t tisztelőd s barátod? 

3. Keresztyénnek tar ta tom, neveztetem, De 
teszen-e bizonyságot életem, Hogy serényen já-
rom azt az u ta t , Melyet Jézus szép példája mutat. 

4. Te mindent tudsz, látod szivem örvényét, 
Magad segélj, hogy életem ösvényét Figyelmező 
szemmel vizsgálhassam S önszivemtől meg ne 
csalattassam. 

5. Mint tudná az munkálni javulását, Ki nem 
lá t ja saját fogyatkozását? Megismerni magát 
oly bölcsesség, Mely nélkül nincs keresztyén 
kegyesség. 
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6. H a hijjával vagyok, add hát tudtomra, Ke-
gyes Atyám, hogy siessek czélomra; H a j ó úton 
vagyok, oh erőt adj, Tántorodnom s eltéved-
nem ne hagyj. 

7. Hogy ha pedig lelkem kárliozatára Élek, 
vezess az üdvösség út jára ; Nyújts, mert csak 
te nyújthatsz segitséget, Megtéréshez adj erőt, 
készséget. 

164 
Mint : Procitte hlas k nám swûj. 

Wachet auf, so ruft . 

1. Vigyázzatok, ezt kiáltja Várfokról az őrtálló 
ajka, Vigyázz, Jerusálem népe, lm kong az éj-
féli óra, Figyelmeztet a Megváltóra, Siessetek 
hát elébe, Az öt okos szűzzel, Olajjal és tűzzel, 
Hallelujáh, Őrlámpátok Ellássátok, A vőlegény 
jő hozzátok. 

2. Sión az őr e szavára Várva vár a jelölt 
órára S siet a megváltó elé, Ki napja az igaz-
ságnak S megjelenését a világnak Ragyogó 
csillag jelölé, Jer, jer üdvünk díja, Jézus, Isten 
fia, Zengjen hálánk Hosiannánk, Szent neved-
nek, Dicső megjelenésednek. 

8. Dicséreted hangoztat ja Embernek, angyal-
nak szózatja Ár ján a végtelenségnek, Nincs 
többé szivünknek búja, Mert nyitva már a menny 
kapuja A Jézust valló hűségnek, Nem lá tá azt 
a szem, Nem hallá a fül sem, Mi rejtve van 
Fónyházában A mennyeknek, Az őt hűn valló 
hiveknek. 
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165. 

Mint : Srdce cisté stwoï mi. 
Schaff in mir, Gott, ein. 

1. Add, Uram, üdvösségemet Serényen esz-
közlenem, Készakarva életemet Vétkek közt 
nem töltenem, Mert csak a tiszta szivûek S 
szeplőtelen erkölcsűek Állhatnak meg előtted. 

2. Ki csak késő aggkorára Halaszt ja javulását, 
Vagy halála órájára Vétkei elhagyását: Az meg-
veti lelke javát, Nem leli a menny ajtaját , Sötét-
ben tévelyegvén. 

3. Te kivánod, hogy éltünket, Mig élünk, 
szentesítsük, Napról-napra erkölcsünket Erény-
nyel ékesítsük : Adj ahhoz csak erőt, kedvet, 
S erényhez, mely mennybe vezet, Haj landó 
akaratot. 

4. Mert lia egész föld kincsének Ju tnánk is 
birtokába, Bűnös lelkeink üdvének Mit adnánk 
vál tságába? Földi öröm, kincs mulandó, Csupán 
kegyelmed állandó, Az t mi sem pótolhatja, 

5. Hol lelhetem föl nyugtomat, H a borul lát-
határom? Hol ta lá lom révpartomat, Ha eljő 
majd halálom? Földön keresem hiában, Csak 
ott fent a jobb hazában Lelhetem föl tenálad. 

6. Szent Isten, engedd ez utón Serényen tö-
rekedjem, Ugy bizonynyal hiszem s tudom Lel-
kem üdvét nyerendem : Ha te vezetsz, híved 
megáll, ítéleted készen talál : Amen, add, hogy 
ú g y l e g y e n -
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166. 
Mint : Pán blahoslawj newinné. 

1. Örvend lelkem, én Istenem, J:Ia müvedet 
nézi szemem, Mindennek e nagy világon Meg-
van kiméit czélja, látom. 

2. Nincs hiábavaló semmi, Mi helyét be ne 
töltené, Nagy és kicsiny a te szolgád S végzi 
hiven kimért dolgát. 

8. Világosság, szél, fellegek Dicsőitenek tége-
det, Ha ta lmadnak hirdetői, Akara tod eszközlői. 

4. A méh, a hangya munkálnak, Munkáikkal 
mind használnak, A virág, a rétnek füve Böl-
csesóged csodált műve. 

5. Illő, hogy én is munkáljam, Dolgom s he-, 
lyemet megálljain, Tegyem kötelességemet, Mig 
e földön tűrsz engemet. 

6. Te Istenem, bő mértékkel Megáldottál te-
hetséggel, Hogy dicsőséged hirdessem, Hivatá-
som betölthessem. 

7. Sőt mihelyest létet adtál, Kegyelmedbe 
befogadtál, Egyházadnak t ag ja lettem, Mindjárt, 
a mint megszülettem. 

8. Eelvevén a keresztséget, Neked Ígértem 
hűséget, ígértem, hogy hived leszek, Bűn út ján 
nem tóvedezek. 

9. Te segits hát, én Istenem, A mit Ígértem 
megtennem, Add, hogy mind azt hűségesen, 
Mit rám bíztál, végezhessem. 

10. Így majd éltem végórája H a megjő ós 
új pályára Hívsz, oh Isten, kegyelmedből Üdv 
vár rám Ígéretedből. 
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167. 
Mint : Jezise se nespustjm. 

Meinen Jesum lass ich nicht. 

1. Gyorsan folyó időmet Az Ur nem adta hiá-
ban, De azért, hogy erőmet Gyakoroljam jó mun-
kában, Hogy mint drága vagyonnal Éljek vele 
haszonnal. 

2. Nem szabad kedven-kénj-en Elhenyélnem 
életemet, De szükség, hogy serényen Tegyem 
kötelességemet, Űzzem hivatalomat S ne halasz-
szam dolgomat. 

3. Mindennap kell tisztemnek Ösvényén to-
vább haladnom, Minden estve lelkemnek Tet-
teimről számot adnom, Ju ta lmat érdemelnem, S 
azután nyugtot lelnem. 

4. Dolgom folytatására Szükség, hogy kezdjek 
vidámon S a resteknek módjára El ne fáradjak 
munkámon, Minden nap, minden órám Legyen 
áldásthozó rám. 

5. Soha testem kényelme Engem rabjává ne 
tegyen, S hogy szivem győzedelme Raj ta annál 
könnyebb legyen, Add romlásától féljek S min-
dig vigyázva éljek. 

6. Ha tisztem munkára hiv, Hivjon bármely 
szép társaság, Tisztemhez maradjak hiv, Mely 
szentebb, mint a vigasság ; Ebben csak azért ve-

, gyek Részt, hogy erősebb legyek. 
7. Uram, minden órámat Adjad, kedvedre 

folytassam, Hogy e földi pályámat Elvégezvén, 
Ezt mondhassam: Időm hasznosan tele, Mint 
bölcs, úgy éltem vele! 
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168. 
Mint : Ach, ach proc swët bojiije. 

1. Hálada tos lélekkel S örvendező énekkel 
Áldlak, éltem atyja, Hogy szent kezed javai t . 
Tápláló áldásait Rám is bőven osztogatja. 

2. Eletünknek eledele Tőled van: add hogy vele 
Éljünk mértékelve, Hogy testünk erőt vegyen 
Általa s neked legyen Tisztességedre szentelve. 

3. A mivel jókedvedből Táplálsz, add szent 
kezedből Vegyük köszönettel, S háláljuk buzgó-
sággal, Hiv szorgalmatossággal, S istenfélő szent 
élettel. 

4. Őrizz minden vétektől, Mértéktelen élettől 
Italban, ételben, Add hogy józanul éljünk, Ugy 
kegyelmed lesz vélünk, Mind itt, mind ott a 
mennyekben. 

109. 
Mint : Boise, welky Boze. 
0 Gott, du grosser Gott. 

1. Becsület s jó hírnév Nagy kincs az bizo-
nyára S befoly jótékonyan Az embernek sorsára, 
Csak a világ fia Mit sem gondol vele, Isten, em-
ber előtt, Hogy van-e jó neve? 

2. Becsület s jó hirnév Csak úgy lesz osztály-
részed, H a vannak érdemid, H a mindig a jót 
tészed, Csak akkor becsülnek Meg embertársaid 
Ha ismeretesek Jó tulajdonaid. 

3. Becsület s jó hirnév Értékes, drága vagyon, 
Van-e más olyan kincs, Melyért ezt odaadom? 
Mi boldog érzelmek Hat ják át lelkemet, Ha tu-
dom, hogy mások Becsülnek engemet ! 



4. Becsület s jó hírnév, Mily tágas, mily 
szép tere Van a jó tet tekre Annak, a ki bir 
vele, I t t dorgál vétkeket, Ott oszt tanácsokat 
S mindenki szívesen Fogad ja azokat. . 

5. Uram, bizonyára Az a te rendeleted, Sze-
rezzek mig élek, Jó nevet s becsületet, Adj 
ahhoz hát erőt S szilárd akaratot. Hogy telje-
síthessem E parancsolatot . 

6. Add, hogy mig e földön Tart atyai kegyel-
med, A vétket kerüljem, Mely kár t hoz s 
veszedelmet, Add, hogy erény legyen Legfőbb 
törekvésem: Ugy becsület s jó név Leszen 
osztályrészem. 

7. Adj ösztönt a kellő Tudomány szerzésére, 
Add hogy azt forditsam Embertársim üdvére, 
H a ez lesz szüntelen Főigyekezetem, Ugy lesz 
jó hir- s nevem S kellő becsületem. 

8. S ha majd végét éri E rövid földi pálya, 
H a egykor r ám borul A koporsó homálya, Ha 
a mi mulandó, Mind i t t hágy engemet, A sir 
sem veheti El jó hirnevemet. 

170. 
Mint: Slusjt na to w kazdy cas. 

1. Földi rövid élted, oh halandó, Mint reg-
geli álom, oly hiú s mulandó, Az idő foly 
hamar S változik untalan : , : 

2. Ne vesztegesd napjai t éltednek. Számot 
adsz azokról, hidd el, Istenednek A henye s 
tét telen Elet értéktelen. 

3. Oh eddig is, hahogy számba veszed, Hány 
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napod telt henyén, könnyen észreveszed. Mu-
lasztásid sokak: Hozd helyre azokat. 

4. H a magadat őszintén szereted, Mig van 
időd, szenteld Istennek életed, Csak a ki ezt 
teszi, Bő juta lmát veszi. 

5. Mig nappal van, munkálkodj serényen : 
Aj tód előtt az éj, mely tovavisz innen. Boldog, 
ki napjait Bölcsen használja itt. 

6. Használd bölcsen hát, mig élsz, idődet, 
A mi egyszer elmúlt, nem jő vissza többet. 
Illő meggondolnod, Hogy be kell számolnod. 

7. Tanits, Uram, időm úgy töltenem, Hogy 
ne kelljen egykor magam szégyenlenem, Ints 
erre engemet, Mig a sir nem temet. 

8. Ugy, bármikor jő éltemnek vége, Nyugodt 
szivvel lépek arczodnak elébe S tőled hűségem-
ért Ott nyerek pályabórt! 

J71. 

Mint : Swétská cest, rozkos, sláwa. 

1. Földi öröm, gazdagság, Dicsőség olyan, 
mint virág, Elhervad s mint a fű Elenyész 
pompájával, Múlékony alakjával : Ember, em-
lékezz arra, Forditsd életed jóra. 

2. Kémkedve jár a halál; Vigyázz, mert reád 
is talál S a sötét sirba zár : H a megzörgeti ajtód, 
Földi lakod i t t hagyod, H a éltedben jót tettél, 
Ju ta lomra ébredtél. 
„ . 3. Ott a tiszta sziv s erény Többet ér mint 
a földi fény S millió drága kincs: Ott, ki égi 
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urával Megbékélt halálával Boldog életre vir-
rad, Melyet ég csak jóknak ad. 

4. Jobb a tiszta öntudat, Mint minden arany, 
mit föld ad S a mély tenger gyöngye; Boldog, 
a ki birja azt S Istenében lel vigaszt, Annak 
mennyei a ty ja Bűneit megbocsátja. 

5. Jézus megmondá nyilván: A ki uralkodni 
kiván Velem országomban, Az keresztjét magára 
Vegye s égi atyjára Szeretettel tekintsen Mindég 
s engem kövessen. 

6. Élj szava értelmében S dicsőitsd minden 
időben Lelked mélyéből őt, Mondván: uram 
Istenem, Neked dicsőség legyen, Ugy e földi 
életben, Mint ott fent a mennyekben. 

172. 
Mint: Kdo jen na Boha se. 
Wer nur den lieben Gott. 

1 Testenmek illő ápolása Jó Istenem ren-
delése; Ellenben botor rongálása Törvényének 
megszegése : Oh uram, segits engemet, Cseleked-
jem e tisztemet. 

2. Szándékosan hogy is rongálnám Szépen 
képzett remek müved ? Nem lennók-e akkor há-
látlan, Ha megvetném szereteted? Hisz te al-
kottál engemet : Hogy merném rontni testemet ? 

3. Kegyelmedből nyújtod áldásod Testemnek 
táplálására, Adtál észt, hogy lelhessek módot, 
Mint íorditsam azt javára, Add, hogy arra gon-
dom legyen, Hogy e dolgomat megtegyem. 

4. Uram, ép test erős izmokkal Mily meg-
Ev. éuekeskönyv. 10 
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becsülhetetlen kincs, Ki bir munkálódni karok-
kal, H a egészséges teste nincs ? Azért fő javam-
nak nézem, Hogyha magamat jól érzem. 

B. Engedd, Atyám, kerüljem híven, A mi 
vészt hozna testemre, Nehogy betegségemben 
szívem Vádoljon s vesse szememre: Te vagy 
oka nyomorodnak, Eszközlője fájdalmadnak. 

6. Add érzékim s testem részeit Óvnom illő 
figyelemmel, S ha betegség érne, vészeit, Add 
viselnem türelemmel, Jó kedvvel áldj meg en-
gemet, Áldd meg orvosi szeremet. 

7. Add, mindenben tar tsak mértéket, A mi 
van éltem javára, Mindenben hajoljak e végett 
Szent igédnek parancsára, Híven ápolván tes-
temet, Legkivált pedig lelkemet. 

8. Add, mig e földön t a r t jóságod, Kivált 
lelkemre gondoljak S mely megszerzi a boldog-
ságot, Mindég oly útra hajol jak: Hogy igy lel-
kemmel, testemmel Lakozhassam Istenemmel. 

173. 
Mint : Kdo bude, co Búh wywolil. 
Wer will, was Gott auserwählet. 

1. Három fő jó, a mit kérek, Tőled, kegyes 
Istenem, Az óhaj hő lángja értek Ég vágyódó 
szivemen. Mind a három tőled ered, Mind a 
három mennybe vezet, Boldog az, ki mond-
hat ja , Hogy e három saját ja . 

2. Első fő jó az igaz hit, Ez égi világosság, 
Melylyel ha birok, boldogít Amaz örök igazság : 
Hogy te vagy atyám, teremtőm, Krisztus, a bün-
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tői megmentőm, Ki ha testem porrá lesz, Jobb 
életbe általtesz. 

8. Másik a tiszta szeretet, A hivő sziv virága, 
Mely dísziti az életet, Mint a fát lombos ága, 
Mely áldoz s készséggel szenved, Eg}7ütt búsul, 
együtt örvend, Ápol, tűr, tesz, segit, hat S bol-
dog, ha boldogithat. 

4. A harmadik, azon remény, Mely a sirt 
is túléli, Mely, ha sorsunk bármi kemény, Viga-
szával kiséri, A halálban győzedelmet Hirdet, 
bánatot, gyötrelmet Sziveinkből messze űz És 
az éggel egy befűz. 

5. E háromért száll egedhez, Atyám, buzgó 
énekem, Te, ki mindent adhatsz, tehetsz, E hár-
mat add meg nekem. Hit, reménység ós szere-
tet E földön ha kisér s vezet, Boldog én ez 
életben, Boldogabb majd mennyekben! 

cJ Felebarátinkhoz. 
174. 

Mint : Ac jest mé srdce. 

1. Szent, szent tűz a szeretet, Mert azt az 
gyújtotta, Az emberi nemzetet Ki bölcsen al-
ko t ta ; S azért gyújtotta, hogy ránk Több áldás 
áradjon : Mindnyájunknak egy atyánk, Egy 
teremtőnk vagyon. 

2. Egv atyánk van az égben, Ki ta r t minde-
neket, Ki termeszt nagy bőségben, Bort, búzát, 
füveket, Ki egyiránt szereti A trónust s az ekét 
S könyörülve bünteti Hibázó gyermekét. 

3. Boldog vagyok ! szemei Rám is tekintenek, 
10* 
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Valakik csak hivei, Testvérim mindenek, S nem 
remélhetném soha Az örök életet. H a nem égne 
mostoha Szivemben szeretet. 

4. Ha úgy fognék másokkal Bánni, mint ide-
gen S mind jó, mind balsorsokkal Gondolnék 
hidegen : É l tem úgy mire jutna ? Mi lenne 
belőlem ? Minden jó ember futna Mint pestistől 
tőlem. 

5. Nem, soha a szerelem Vonni t i hozzátok 
Nem szűnik, kiknek velem Egy Is ten atyátok ; 
Bármely ka rban legyetek, Szeretlek egyaránt, 
Kivált mikor veletek A sors mostohán bánt. 

6. Ha lehet, terheteket Örömest könnyitem, 
Legalább sebeteket Könnyemmel enyhitem ; Bát-
ran panaszkodjatok Hív karjaim között, Mig 
földerül napotok, Mely gyászba öltözött. 

7. Igy, tudom bizonyára, Hálálva öleltek 
S ti is mások sorsára Forróbban ügyeltek S élte-
met ha lá t já tok Küszködni Ínséggel, Tudom mint 
jó barátok, Lesztek segítséggel. 

175. 
Mint: Boze welky Boze. 
0 Gott, du grosser Gott. 

1. Ha ki azt állítja, Hogy az Is tent szereti, 
De felebarátját Gyűlöli és megveti, Az az úr 
Jézusnak Nem hű tanítványa, Ki hogy egymást 
buzgón Szeressük, kívánja. 

2. Egy urunk s atyánk van, Egy test tagja i 
vagyunk, Illik mint testvérek Szeretetben ma-
radjunk. Nem csak érettem áll E világ remeke, 
Más is az Istennek, Mint én, úgy gyermeke. 
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3. Felebarátom is Jézusnak megvál tot t ja , 
Jézus mindnyájunkért Szent vérét kiontotta S 
ha a szeretetben Követője leszek, Örökös jutal-
mat Tőle csak úgy veszek. 

4. Te mindennap hozzám Kegyelmes vagy, 
Istenem : H á t én ne leg}^ek-e Ahhoz, ki vét elle-
nem? Ne szeressem-e azt, A kinek atyja vagy 
S a kihez jóvoltod, Mint én hozzám, oly n a g y ? 

5. Ha a jókkal tesz jót Szivem s ha buzgón 
teszi, Mintha vele tenné Jézus, annyiban veszi ; 
S tudnám-e becsülni, Jézus jótétedet, Ha nem 
tenném ebben Te szent tetszésedet? 

6. í télet napján az Nem lel irgalmasságot, 
Ki máshoz nem muta t Szives hajlandóságot, 
Oh szeretet atyja, Áldj meg oly lélekkel, Mely 
örömest tegyen Jó t más emberekkel. 

170. 
Mint: Kdo jen na Boha se. 
Wer nur den lieben Gott. 

1. Eg}'- urunk van ós egy Istenünk, Egy test-
nek vagyunk tagjai, Közös legyen tehát minde-
nünk, Oh egy atyának fiai, Ne csak magunkra 
ügyeljünk, Másról is gondot viseljünk. 

2. Meg ne vonjuk soha másoktól Kölcsönös 
szolgálatunkat, Még akkor sem, midőn azoktól 
Nem remélhetjük hasznunkat. A mit kivánunk 
magunknak, Adjuk meg embertársunknak. 

3. A ki szeretetből jót tészen Megszűkült 
embertársával, Az Istennél oly becsben lészen, 
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Mintha tenné ő magával ; Csak az neki igaz 
híve, Kinek irgalmas a szive. 

4. Ama napon könyörületlen í té le t lesz bű-
nös fején, Valaki máshoz szeretetlen Volt életé-
nek idején! Isten tégy könyörülővé S más Ín-
ségét enyhitővé. 

177. 
Mint : Jak ziwych wod jelen. 

Freu dich sehr, o meine. 

1. Mit ér a szájban pengő h i t ? Mit csupa 
vallástétel ? Nem üdvezit még ez senkit, H a 
nincs benn jó föltétel, Ha fösvénység, bujaság, 
Irigykedő rosszaság. Vagy más bűn lakja szi-
vemet, Elvesztem üdvösségemet. 

2. Isten, add egybefoglalnom A jóságot hi-
temmel S azt teljes életemben vallnom Neked 
tetsző tet temmel; Hitem tegyed élővé, Erény-
nyel tündöklővé, Engedj többre törekednem S 
minden jóban növekednem. 

3. Igy példám égő fáklyája Fénylik majd más 
javára S vakmerőt éltem pályája Térit élet út-
jára, Példaadó tükörül Leszek s a bűnös örül 
Általam javulásának, Örömmel vall angyalának. 

4. Uram, ily boldogságban részt Add, te 
általad vegyek, Hogy kit a bűn mérge emészt, 
Jókor orvosa legyek, Eltem szövótnekóvel, Pél-
dám serkentésével. Minden vétkéről letegyen S 
velem ég polgára legyen. 
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178. 
Mint : Uöin se mnau jak se ljbj. 

1. Őrizz, Uram, rossz példáktól, Azokat ne 
kövessem, Más emberek botlásától Magam meg-
őrizhesem. Uram halld meg kérésemet. Erősits 
ebben engemet. 

2. Adj erőt és akaratot A jó követésére, Fojts 
el minden indulatot A vétek tevésére, Igy hi-
ven szolgálván neked, Megérdemlem szereteted. 

3. Add, hogy éltem és példája Áldásosak le-
gyenek, Hogy mások nézvén reája, Jóban növe-
kedjenek, Érdemül rovod fel nekem Bizonynyal 
ha ezt követem. 

4. J a j annak a ki vétkével Tévútra visz máso-
kat, Példájával, beszédjével Megmérgezi azokat, 
Ha majd eljő Ítéleted, Mint ad erről feleletet? 

5. Óvj, Uram, attól engemet, Hogy rossz pél-
dát ne adjak, Sőt megszentelném éltemet, A jó 
uton maradjak, Hogy mások látván jó példám, 
Dicsérjenek téged, Uram. 

179. 

Mint : Boze, welky Boze. 
0 Gott, du frommer Gott. 

1. Uram, ki engeded, Áldásod hogy rám száll-
jon, Mi éltem s szerencsém, S minden jó ado-
mányom ? Meg nem érdemeltem, Az tisztán ke-
gyelmed: Lelkemet hát a gőg Útjára ne engedd. 

2. Hogy ha inkább vagyok Hasznára a világ-
nak, Elmém és szemeim Tisztábban, hogy ha 
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látnak, Mint tán embertársam: Nem az én érde-
mem, Elmém', képességem' S erőm' tőled nyerem. 

3. Ha nagyobb szerencse Végzésed szerint ére, 
S szereteted folytán Gazdag kincs munkám 
bére: Jóságod, a melylyel Áldás járni szokott, 
Vájjon a gőgre is Ád-e nekem jogot? 

4. H a nagyobb tisztelet S méltóság jutot t 
nekem, Vájjon nem jő-e az Kegyelmedből Iste-
nem ? S gyakran tiszteletre Nem méltóbb-e végre 
Szegény embertársam Igénytelensége? 

5. Mórt uralkodnék hát Esztelen gőg szive-
men? Mind, a mivel birok, Tőled van jó Iste-
nem. Ajkad egy igéje Fölemel s éltet ad, És 
ismét megaláz Egyetlen egy szavad. 

6. Te tőled jő, Uram, Minden jó adományom, 
Tőled ered siker S áldás minden munkámon: 
Azért oltalmazzon Jóságos kegyelmed Rút bűn-
től, a gőgtől S ellene védjen meg! 

180. 
Mint : Ach, ach proc svët bojuje. 

Nun ruhen alle Wälder. 

1. Segélj, Uram, engemet, Hogy földi életemet 
Mindig úgy tölthessem, Hogy másoknak javára 
S ne csak magam hasznára Napjaimat szen-
telhessem. 

2. Hogy ha felebarátom ínség s nyomorban 
látom, Soha azt ne kérdjem, Ér-e azért jutalom, 
H a abból kiragadom, Csak sorsán könnyitve 
legyen. 

3. Ha jót teszek felemmel, Ne kérkedjek tet-
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temmel, Hisz kötelességem, Ott is, hol az embe-
rek Nem látják jó tettemet Segitni bajon, Ínségen. 

4. Bár roszszal fizessenek S hálátlanok legye-
nek, A kikkel jó t tettem, Azért ne hagyj lan-
kadnom S a jóban elfáradnom, Sőt azt minden-
kor mivelnem. 

5. Mind jó embereimet, Mind ellenségeimet 
Szeressem nagylelkűn, Hogy, mint te feltá-
masztod Jók ra rosszakra napod, E példádat 
kövessem hűn. 

6. A kik másnak jót tesznek, Már ez életben 
lesznek Előtted kedvesek, Egykor pedig az égben 
Szentekkel dicsőségben Bő jutalomban részesek. 

Nemzetünk szeretete. 
181. 

Mint : Jak ziwych wod. 
Freu dich sehr, du meine Seele. 

1. Ha boldogitni akarod Az egész embernemet, 
Elébb eszed, szived, karod Boldogítsa nemzeted, 
A világnak általa Leszesz tevékeny tagja, Ten-
gerbe is a kis patak Csak a folyam által szakad. 

2. Hogy Jézus követője légy, Lépj az ő 
nyom dokiba, 0 is szeretó nemzetét, Mint annak 
édes fia, Nemzetének üdvéért Áldozta fel életét S 
most benne az emberiség Imádja üdvözitőjét. 

3. Hogy ne vonzódnál a törzshez,. Melynek 
sarja vagy, hiven Mint vonzódik az egészhez 
A rész ösztönszerűen? Hisz száz nemzedéken 
át A nemzet teste táplált, Ennek köszönöd léte-
det, Ez ta r to t ta fel nevedet. 
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4. Ki övéivel nem gondol, Hi tehagyot t az s 
pogány, Ezt mondja szent P á l apostol Már az 
idők hajdanán, Az, mint hazaáruló, Az örök 
tűzre való, Nem méltó, hogy üdvöt lásson, Sem 
itt, sem a más világon. 

5. Kiki az ő nemzetének Renditlen hive 
legyen S javára szülőhelyének A mit csak tehet, 
tegyen, A nemzet édes anyánk, Mely sok jóval 
volt hozzánk, Azt kiki méltán megveti, Ki hű 
anyját nem szereti. 

6. Nemzetünk öröklött terét Hűségesen mível-
jük, Szabadságát becsületét, Virágzását emel-
jük, Más népeket tisztelve, Sajátunkat szeretve, 
Ennek szenteljük magunkat, Erőnket, akara-
tunkat. 

Más vallásúak iránti türelem. 
182. 

Mint : Coz mûj Bûh chce to se. 
Wass mein Gott will, das etc. 

1. Ember, midőn az bánt téged, Hogy a val-
lás ügyében Látod a nagy különbséget Ember-
társid körében, Mindannyiszor tekints égre S 
nézd mennyei urunkat, O sem néz hitkülönb-
ségre S tűr és áld mindnyájunkat. 

2. Nem illő, hogy vakbuzgalmad A gyűlöletet 
szítsa S mi másnak ad nyugodalmat, Abban őt 
háborítsa, Mit kárhoztatsz t e másokat, Mert, 
úgy mond, tévelygenek? Há t t e nem tóvelygsz-e 
sokat S im tűr téged Istened ? 

8. K i nincs veled egy valláson, Lehet sok oly 
érdeme, Mely felülemeli máson, Mit törsz tehát 
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ellene? Ne illesd őt gyűlölettel Azért, mert más 
nyáj híve, Sőt légy hozzá tisztelettel, H a jóra 
czéloz míve. 

4. Az mindnyájunk imádsága S óhajtjuk, 
hogy úgy legyen, A világosság országa Hogy 
mindinkább terjedjen, De hol elmét vakbuzgó-
ság Tar t súlyos rabbilincsen, Sem keresztyén 
világosság, Sem szabadság ott nincsen. 

B. Vallásos meggyőződósért Ősid sokat szen-
vedtek, Nem kiméltek vagyont és vért, Mig része-
sévé let tek; Ha előtted szent hát e kincs S nem 
peng csak a szájadban, Ahhoz valóban jogod 
nincs, Hogy mást háborgass abban. 

6. Add, Uram, kik ez életben A hitben szét-
ágazunk, A keresztyén szeretetben Mindnyájan 
találkozzunk, Mig majd a jók egy akolban 
Tenálad egyesülnek S Jézusban, a hű pásztor-
ban, Mind együtt üdvezülnek. 

Keresztben 
183. 

Mint: Kdo jen na Boha se. 
Wer nur den lieben Gott. 

1. Ki csak Istenre dolgát hagyja És benne 
remél mindenkor, Azt ő bizonyosan megtart ja 
Minden szomorú Ínségkor; Ki hűn bizik Istené-
ben, Nem ing soha reményében. 

2. Mit használnak nehéz gondjaink? Mit hasz-
nál nehéz bánatunk? Mit használnak bús fohá-
szaink: Hogy Istentől elhagyattunk? Csak na-
gyítjuk bánatunkat, Hogyha elhagyjuk ma-
gunkat. 
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3. Oli legyünk mi csak békességgel S tegyük 
azt, mit kiván tőlünk, Várjuk ő tőle reménységgel 
Azt, a mit rendelt felőlünk ; Segit előbb, hogy-
sem vélnénk S több jót ad, mintsem remélnénk. 

4. Ne véld szivednek keservében, Hogy Iste-
ned elfelejtett S hogy csak az van az ő kedvé-
ben, A kit szerencsésebbé tet t : Mert itt minden 
változandó, Mind jó-, mind balsors forgandó. 

5. Mely könnyű az erős Istennek A jó sze-
rencsét elvenni S viszontag a szerencsétlennek 
Sorsát mosolygóbbá tenni : 0 aláz és felmagasz-
tal, 0 szomorít s megvigasztal. 

6. Dicsérd Istent s j á r j utaiban, Tedd hiven 
minden tisztedet, Bizzál mennyei áldásiban, 
Megvidámitja szivedet: A ki hűn bizik Isten-
ben, Nem liagyatik az szégyenben. 

7. Tebenned bizom, én Istenem, Kérlek, ne 
hagyj el engemet Kegyelmes szemmel nézd 
Ínségem, Te tudod jól szükségemet, Bármit te-
szesz is énvelem, Nevedet áldom, tisztelem! 

184. 
Mint : Ach Boze, slys mé lkánj. 

1. Űr Isten, fogadd keserves kérésem, Hogy 
bajaimban kétségbe ne essem; Ah szűnjék már 
A keserv-ár: Add könyörödet immár érezhessem. 

2. Minden történik akaratod szerint, Kezed 
majd büntet, majd pedig áldást hint Bűneimórt 
Mély bánat ért, Keljen a ború után derű megint. 

3. Szent lelked erősbitse türelmemet, Hogy 
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hősien vihessem keresztemet; Nappal, éjjel Hoz-
zád száll fel Lelkem esdeni Uram, segélyedet. 

4. Hiszem, hogy hiven viseled gondomat, Reád 
bizom hát szánalmas sorsomat, Mert biztosit S 
táplál a hit, Hogy előkészited boldogságomat. 

5. A nyomasztó bajok akkor elmúlnak, Még 
emléke is eltűnik a múltnak S ha a bánat S 
gond elapad, Bús érzéseim örömre vidúlnak. 

6. S hogy én is hozzád, Atyám, hű lehessek, 
Kitérek minden csábtőrnek és lesnek ; Hogy 
szivemben, Mig ver bennem, Tiszta és szent 
örömet érezhessek. 

7. Ugy egykor, ott a mennyek szentélyében, 
így dicsér téged lelkem énekében: Isten, szent, 
nagy Es gazdag vagy Szeretet-, igazság- és böl-
csességben. 

185. 
Mint : Co Búh Cinj wse dobré. 

Was Gott thut, das ist wohlgethan. 

1. Mind jó, a mit Isten tészen, Szent az ő 
akara t ja ; E hit hív gyámolóm lészen, S szivemet 
megnyugtat ja : Van Istenem, Bár ellenem Tá-
madjon veszély s halál, Készületlen nem talál. 

2. Mind jó, a mit Isten tészen, Szava meg 
nem csal soha, Megfogadta, hogy egészen El 
nem hagy, mint mostoha, Sőt kegyesen Kegyel-
mesen Vezérli életemet, O bírja hát szivemet. 

3. Mind jó, a mit Isten tészen, 0 tudja, mi 
szükséges, S oltalmával körülvészen, Midőn sor-
som kétséges, Kegyessége, Nagy hűsége Napon-
kint újul s árad, Jó t tenni el nem fárad. 
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4. Mind jó, a mit Isten tészen, Ő az én re-
ménységem, Minden Ínségemben készen Van 
nála segítségem, Megvigasztal, Fölmagasztal, 
Alkalmatos órában, Bízom nagy jóvoltában. 

5. Mind jó, a mit Isten tészen, Dorgálása nem 
tesz kár t ; Nem czélja, hogy megemészszen, Bár 
tölt keserű pohár t ; Hát eltűröm, Mert az üröm 
Kezéből Istenemnek Orvosság lesz lelkemnek. 

6. Mind jó, a mit Isten tészen, 0 éltem kegj'es 
at}7ja ; Bár vidám napom enyészszen, Ismét rám 
virraszthat ja : Nem káromra, Sőt hasznomra Irá-
nyoz minden míve: Leszek hát holtig híve. 

186. 
Mint : Ját w Boha milého. 

1. Az én Istenemben Bizom szükségemben, 
Ha bú nyomja lelkemet, Megtar that ő engemet 
S bajomat, mint hű atya, Jóra változtathatja. 

2. Bár sokat vétkeztem, Hitemet nem vesztem, 
Sőt akármely sorsomban Megnyugszom Jézu-
somban, Lelkemet is halálom Perczén neki 
ajánlom. 

3. Ha meg kell is halnom, Nincsen mit fájlalnom, 
Nem rettegem síromat, Ugy nézvén halálomat, 
Mely csak nyereség nekem : Hisz Jézus az életem. 

4. Uram, üdvezitőm, A mennybe segítőm, Ki 
bűnömért szenvedtél, A keresztfán vérzettéi, Adj 
mennyekben ez élet Után örvendnem véled. 

5. Amen, Uram, neked Zengek dicséretet : Adj a 
jóban haladnom, Hitemben megmaradnom, Mig 
mennyed birodalma Lesz majd hitem jutalma. 
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187. 
Mint : Pán Buh gest má sjla i. 

1. Isten, én erőm és bizodalmam, Nyugodal-
mam, H a sújt bármely fájdalmam; Én hatalmá-
ban Bizom s oltalmában Éltem folytában. 

2. Benne élek, haláltól nem félek, Jó t remény-
lek, Hogy tőle el nem térek; Ha jő a halál, 
Test, csak téged talál, Lelkem hozzá száll. 

3. Semmi it t ő tőle el nem választ, Jól tudván 
azt, Hogy rám jót csak ő áraszt, Ki mint jó 
atya, Sorsomat forgatja És igazgatja. 

4. Teljes éltemben hát őt imádom. Magasz-
talom, Dicső műveit vallom, Mondván lelkem-
nek : Énekid zengjenek A nagy Istennek ! 

5. Oh nagy Isten, őrizd szent nyájadat, Egy-
házadat, Mely vallja szent fiadat, Ki bűneinkért 
Ártat lan bárányként Szenvedett sok kínt. 

6. Hogy e földön szent gyülekezeted Dicséretet 
Zengvén, áldja nevedet, Mig szemtől szemben 
Magasztalunk mennyben Mind egyetemben. 

188. 
Mint : K Bohu patrjm daufanliwe. 

1. Bizva tekintek Istenhez, Mint ki szüksé-
gemben Megsegíthet engem, 0 híven ígéretéhez 
Kegyelmét rám árasztja, Imámat meghallgatja. 

2. Az ő háza a föld s az ég, O a rendezője, Bölcs 
gondviselője, Megbízhatom benne mindég, Mert 
bölcs s jóltevő atyám, A ki gondot visel rám. 

3. A vész is az ő angyala, Ki parancsa sze-
rint A megtérésre int, Nem rendül szivem nyu-
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galma, Mert fenyítő vesszője Üdvöm bölcs 
eszközlője. 

4. A keserű üröm kelyhét Bölcs mórtékkel 
adja, Mert javam akar ja S ha lát ja lelkemnek 
hitét, Kegyelmét megújít ja S bajom eltávo-
lítja. 

5. Azért teljes bizalommal Egész életemben 
Bizom Istenemben, Lá t tam minden alkalom-
mal, Hogy a ki őt imádja, Azt jó atyaként 
áldja. 

Mária magyar királyné éneke. 
189. 

Mint : Mamii predce kriz swûj míti. 
Mag ich Unglück nicht widerstehn. 

1. Bár hitemért szenvednem kell S gyűlölet-
tel Illetnek az emberek, De tudom, és ez nyújt 
vigaszt, Hogy mi aggaszt Rendelése Istennek. 
Isten ól még S bár rejtőzzék Egy órára, Bizo-
nyára A gonoszok nem győzhetnék. 

2. Sorsom nincsen hatalmamban, Én magam-
ban Meg nem változtathatom, I t t a mim van, 
nem állandó, Elmúlandó Kincs, vagyon, azt jól 
látom; Csupán a hit Oly kincs, a mit Bősz elle-
nek El nem vesznek, Éz megmarad, mint sa-
játom. 

3. Oh Uram, hát ez éltemben, A hol minden, 
Változik oly hirtelen, Halld meg esdő kérelme-
met, Védd ügyemet S oltalmaddal légy velem, 
Ez ha kisér, Bármi sors ér, Nem félem azt, Mert 
nyújt vigaszt Az, hogy velem van Istenem. 
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190. 
Mint: Jestlize mnohé dobrc wèci. 

1. Hogyha mi számos áldást és jót Az Ur 
kezéből fogadánk, Mért okolnók a mindenhatót, 
Ha baj t és bút küld mireánk? Ha sújt minket, 
Csak hitünket Próbálja s szivünket, Legyen hát 
áldva És hőn imádva 0 szent neve. 

2. Azért ha vagyonunk is tönkre Jutna, két-
ségbe ne essünk, Mit hozánk e földi éltünkre, 
Midőn anyánktól születtünk? S a jó Isten Éltet 
hiven S megtart kegyelmében, Legyen hát stb. 

3. Habár nőnket s gyermekeinket Venné el s 
halált hozna ránk, Tudjuk, egekbe szállit min-
ket, Hivőket, mint kegyes atyánk, A mit ő ad, 
Övé marad, Hisz kegyéből árad, Legyen hát stb. 

4. H a Isten velünk, ki ellenünk? Halva is 
övéi vagyunk, Ha pokollal kell is küzdenünk, 
Tőle mi el nem szakadunk, Kard, tűz, vizár, 
Csel, börtön, zár, O tőle el nem zár, Legyen 
hát áldva És hőn imádva 0 szent neve. 

191. 
Mint : Nu jen, duse, jak se w swëtë. 

Meine Seele, lass es gehen. 

1. Bizd, lelkem, az ég urára Mind jó, mind 
balsorsodat, Ő az emberek javára Intéz minden 
dolgokat, Bajaidban türelmes légy, Gondold: 
Jézus aka i ja igy. 

2. Ha a világ küzd ellened, Üldöz s méltat-
lanul bánt, Megsegit a jó Istened, És elűzi 

Ev. énekeskönyv. H 
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a sátánt, Csak Uradban bízzál s hü légy, Gon-
dold: Jézus akar ja igy. 

3. A szenvedés hullámai Ha magukkal ragad-
nak, S a vész dörgő villámai Bús fejedre sza-
kadnak, Remélj és csak az Urban higyj, Gon-
dold: Jézus akarja igy. 

4. Eső után nap mosolyog, Ború után fény 
derül, Hidd, jóra fordul a dolog S a vész majd 
elcsendesül, Oh lelkem hát türelmes légy Gon-
dold : Jézus akai ja igy. 

5. S immár, Istenem ós atyám, Jézusom, én 
megváltóm, Bármi sorsot mérsz is reám, Szent 
akaratod áldom, S hiszem, hogy mind jóra for-
dul, Vagy itten, vagy siromon túl. 

192. 
Mint: Kdo jen na Boha se, 

Wer nur den lieben Gott. 

1. Nagy keresztben közelebb a menny, Ki 
földön mit sem szenvedett, Nem ismeri Istent s 
magát sem, Nem óhajt végitéletet, Boldog csak 
az, a kit itten Keresztben próbál meg Isten. 

2. Nagy keresztben erősebb a hit, Küzdés 
után jő a pálma, A szőlőből bor lesz csak akként» 
Ha a présben lett szótmálva, A hit úgy nő a 
keresztben, Mint gyöngy a zajgó tengerben. 

3. Nagy keresztben a szeretet is Nagyobb 
lesz, mint szélben a tűz, A jólétben ereje kevés, 
Szenvedőket hőn egybefűz, Kereszt szeretetet 
gerjeszt, Mint az olaj tüzet terjeszt. 

4. Nagy keresztben nő a reménység S az meg 
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nem szégyenül soha, Akkor látod, ha nagy az 
inség, Hogy az Isten nem mostoha, Mi a horgony 
szélvészekben, Az a remény keresztekben. 

5. Nagy keresztben könnyű a halál S várjuk, 
mint kedves vendéget, A vándor is örvend, ha 
talál Nyugtot és ú t ja ér véget, Kereszt után ily 
nyugalom Nekünk a csendes sirhalom. 

6. Nagy keresztért nagy jutalom vár Istenné] 
magas egekben, Nem a gyáva, de a hős csatár 
Részesül a dicséretben, Küzdj hát keresztben 
nemesen S jutalmad ott fenn megleszen. 

7. Jézusom, kereszted tanitson Állandón sze-
retni téged, Tanod oktasson és javitson S azt 
mólyen szivembe véssed : Hogy hit, remény ós 
szeretet Megenyhit minden keresztet ! 

XVI. Különös esetekre való énekek. 
A királyért. 

193. 
Mint: Srdee cisté stwoï mi. 

• « Schaff in mir Gott ein. 

1. Az Isten kegyességének Legdicsőbb rajzo-
lat ja Az oly király, ki népének Bölcs feje s 
kegyes a ty ja : Uram, dicsérjük nevedet, Hogy 
megáldottad népedet Ily jó és bölcs királylyal. 

2. Oh add vezérül lelkedet Neki egész élté-
ben, Hogy megnyerhesse kedvedet Minden föl-
tételében. Az igazság, a bölcsesség, A téged félő 
kegyesség Birja királyi szókét. 

3. Tedd boldog uralkodóvá, Áldd meg min-
11* 
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den lépését, Tedd országát virágzóvá, Intézd 
minden végzését Szent neved dicsőségére, Föl-
kentednek örömére S a mi boldogságunkra. 

4. Plántá l j a tanácsosokban Feddhetetlen hű-
séget, Minden tanácskozásokban Adj nekik böl-
csességet, Hogy szeretett királyunknak, Orszá-
gának s mindnyájunknak Hív gyámoli legyenek. 

B . Halld meg buzgó könyörgését IN éped ezen 
nyájának, Bírd minden törekedését Jóra hazánk 
atyjának, Növeld nagyra dicsőségét, Későn hozd 
el é l te .végét S mennyben is koronázd meg. 

Elöljárókért. 

194. 
Mint: Srdce fiisté stwor mi. 

Schaff in mir Gott ein. 

1. Igazságot szolgáltató Kegyes elöljárókat, 
Te rendelsz oh mindenható, Te adod hatalmo-
kat. Áldunk s magasztalunk téged, Minket sem 
hagyott hűséged Ily elöljárók nélkül. 

2. Oh ruházd fel értelmüket Szükséges' bölcses-
séggel. Szépítsd s nemesítsd szivöket Egyenes-
lelküséggel, Hogy hazánk virágzására, Nemze-
tünk boldogságára Czélozzon minden mívek. 

3. A rájok bízott munkában Adj nekik se-
rénységet, Szárnyaiknak árnyékában Adj ne-
künk békességet; A gonosztevők félelme, Az 
ártat lanok védelme Legyen itólőszékük. 

4. Födözd őket oltalmaddal Tartsd föl tekin-
tetöket, Zabolázd meg hatalmaddal Az engedet-
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leneket; Ha híven teszik tisztüket, Minden igye-
kezetüket Koronázd áldásoddal. 

5. Add, hogy minden sziv hozzájok Vonzód-
jék szeretettel S figyelmezzen kiki rájok Illendő 
tisztelettel, Könnyebbítsd terhes tisztüket, Tedd 
boldoggá életüket S adj nekik bő jutalmat. 

6. Add, velünk együtt éljenek Mindenkor 
félelmedben, Téged, urokat, féljenek, Bízzanak 
szent nevedben, Hogy minden urának valljon 
Téged s minden magasztaljon, Mint minden 
jók kútfejét. 

195. 
Mint : Welmi milují tè Pane. 

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. 

1. Uram, egedről tekints le Kegyesen veze-
tőinkre, Hogy híven kormányozzanak, Hogy 
biztonság s jólét végett Fentar tsák a békessé-
get S jó példát szolgáltassanak, Pár tol ják az 
igazságot, Büntessék a gonoszságot, Szent lel-
keddel vezesd őket, Juta lmazd meg hüségöket, 
Oh jó Atyánk, Hozzád könyörög szivünk, szánk, 
Teljesítsd e buzgó imánk ! 

2. Nem virul ott a szerencse, Hol nincs rend, 
mely azt teremtse, Visszavonás szül ínséget, 
Add, Uram, hogy vezéreink Törvény igazsága 
szerint Kormányozzák a hű népet. Nekiek adj 
bölcsességet, Népnek engedelmességet, Hogy él-
vezze, téged félvén, Törvényadta jogát békén. 
Oh jó Atyánk, Hozzád könyör ög szivünk, szánk, 
Teljesítsd e buzgó imánk. 

3. Óvj meg az oly állapottól, A hol durva 
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erőszak dúl S nem lelkeden épül néped, Add, 
vezetőit szeresse. Bölcs tanácsit hűn kövesse 
Őrizve a békességet, Ha vállvetve, a közjóra 
Törekszünk, azt híven óva, Ugy biztosak va-
gyunk abban, Élni fogunk boldogabban. Oh jó 
Atyánk, Hozzád könyörög szivünk, szánk, Tel-
jesítsd e buzgó imánk. 

Házasság. 
190. 

Mint : Kdo jen na Bolia se. 
Wer nur den lieben Gott. 

1. Te kapcsoltad össze szivünket A hűség 
szent kötelével, Uram, te áldhatsz meg bennün-
ket A házasság örömével : Oh add, munkádat 
tiszteljük S éltünket neked szenteljük. 

2. Add, hogy kedveljük ösvényidet, Tetszé-
sedet buzgón tegyük S minden jótéteményeidet 
Kezedből hálálva vegyük, Minden áldást tőled 
kérjünk S az elvett jóért dicsérjünk. 

3. Tiszteljünk egész életünkben Téged igaz 
tisztelettel, Szivünk házassági frigyünkben Éljen 
oly hiv szeretettel, Mely holtunkig megmarad-
jon S sok boldog örömet adjon. 

4. Napjainkat ne keserítsük Versengő viszál* 
kodással, Sőt hogy sorsunkat könnyebbítsük, 
Szépen egyezzünk egymással: Örömünket, fáj-
dalmunkat, Megoszszuk minden sorsunkat. 

5. Add, hogy egymásnak szelídséggel, H a 
hibázunk, megengedjünk És tenéked szentelt hű-
séggel Minden jóban öregbedjünk ; Igy minden 
szempillantásban Részt veszünk újabb áldásban. 
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6. Add, mondhassuk bátor lélekkel, Itólő-
székednél, Atyánk: I t t vagyunk minden kedve-
sekkel. Kiket hűséged bizott r ánk ; Közülök egy 
sem veszett el, Áldj meg hát örök élettel. 

197. 
Mint : Jak pekne jest w swatém. 

Wie schön leuchtet der Morgenstern. 

1. Mily szép a szent házasélet, Ha ember 
szivet cserélhet Hőn szeretett párjával, Imádván 
ama közatyát, Ki az égnek boltozatját Vezérli ha-
talmával; Nincs más Áldás, Csak a mit ő és kegy-
hintő gazdag keze Ad, hogy lelkünk azt élvezze. 

2. Hol a félj és a feleség Egymáshoz szere-
tettel ég S Isten kedvére élnek, Ott üdvforrá-
sok fakadnak És kara az angyaloknak Örvendez 
ily erénynek. Mit árt Csalárd Sátánerő a hőn 
verő igaz szivnek, Mely hódol csak Istenének? 

3. A férfi hasonló ahoz A terebély élő fához, 
Szőlőtőkéhez a nő, Á Italok okos lényeket, Hal-
hatat lan lelkűek et Hoz létre a teremtő, Kik az 
Igaz Hitet vallják s magasztalják érte őtet S 
szent fiát, mint vezéröket. 

4. Örvendjetek, házasfelek, Ez új szövetség-
tek felett, Isten alapitá azt, Isten, ki magához 
emel S naponta új kegyelemmel Elhalmoz ós 
eláraszt, Ő hát Megáld Most is a mit forrón 
áhit s kér lelketek, Csak ő hozzá hűk legyetek. 

5. Ámde itt is ez új pályán Titeket könnyen 
megrohan Fájdalom és szenvedés, Azonban, ki 
bókével tűr, Szenvedésen is u ta t tör S annak a 
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baj nem nehéz S igy ha Néha Rátok is jő a 
leverő baj és bánat, Tűijétek s a vész elmarad. 

6. Jövel, mennyei királyunk, Légy tanács-
adónk, támaszunk, Megeshető szükségben, Azért, 
dicsérendünk téged S hálát adandunk tenéked 
I t t és ott fent az égben, Te vagy Magad Minden-
látó, Mindenható és szent urunk, Előtted térdre 
borulunk. 

Szülék kötelességei. 
198. 

Mint : 0 blahoslaweny clowík. 
1. Szülék, nagy a ti tisztetek, Oh szent hű-

séggel legyetek Magzatitok nevelői, Földi leg-
főbb jóltevői. 

2. Munkásságra szoktassátok, S jókor szivekbe 
oltsátok, Hogy Istenélés s kegyesség Fő jó és 
igaz bölcsesség. 

8. Ha kezd fejlődni órtelmök, Vezéreljétek 
figyelmök Istennek bölcs hatalmára, Atyai hű 
jóságára. 

4. Tagjaiknak épségére S becses haszonvéte-
lére Ügyeljetek föl szemesen, Hogy kár azokban 
ne essen. 

5. Erkölcsük ártatlanságát, A szivnek fő bol-
dogságát Minden módon őrizzétek, Többel j á r 
az első vétek. 

6. Mivel a példák ereje Nagy s jónak rossz-
nak kútfeje, Botránkozást ne adjatok, Ép szivet 
meg ne rontsatok. 

7. Oktatással, fenyítékkel Bűn csiráját fojt-
sátok el, Korán legyenek kegyesek, Isten s ember-
nél kedvesek. 
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8. Isten, segítsd a szülőket, Mindezekre buz-
dítsd őket, Hogy ezt munkálva, érjenek Gyer-
mekeikben örömet. 

Szülők éneke gyermekeikért. 

199. 
Mint : Büd tisjckráte pïiwitan. 

Jesu, deine tiefen Wunden. 

1. Viselj gondot gyermekinknek, Oh jó Isten, 
üdvére, Hogy éljenek szüleiknek Állandó örö-
mére Ok Jézus áldottai, Egyházának tagjai, 
Add, ne téveszszók az utat, Mely innen a 
mennybe jut tat . 

2. A mint eddig megtar tot tad Szülei gondunk 
alatt, Ugy ezután is áldottak Legyenek te álta-
lad S ha tán bajba jutnának S hozzád imád-
koznának, Oh ne vesd meg kórelmöket, S szent 
lelkeddel őrizd őket. 

3. Kivált ha a kísértetnek Hálójába esné-
nek, Vagy a rosszra hajló testnek Könnyel-
műn engednének, Ha sziveik hajlama A bűn 
felé hajlana, Oh térítsd leikök javára Őket az 
eiény útjára. 

4. Add, hogy mindég szent országod Hü tag ja i 
legyenek S keresvén az igazságot, Erényesen él-
jenek, Hivei maradjanak A kegyesség út jának. 
Mely az ígéretet birja, Hogy örök élet lesz dija. 

B. Uram, add a jó szüléknek Ily örömet lás-
sanak S napján a végitéletnek Egykor igy szól-
hassanak : lm Uram, itt állanak, Kik ránk 
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bizva voltanak, Imádva szent felségedet Leboru-
lunk együtt velek ! 

Gyermekek kötelességei. 

200. 
Mint : Slyste mne djtky miié. 

Hört, ihr lieben Kindelein. 

1. Oh gyermekek, halljátok, Szólok most ti-
hozzátok, Mond Jézus, a kegyesség Legfőbb 
életbölcsesség S hogy kegyesek legyetek, Elmon-
dom, jó gyermekek, Mit kell cselekednetek. 

2. Minden erények felett Áll az igaz tisztelet 
Isten és szülők iránt, Ez szab legbiztosb i rányt ; 
Kövessétek hi ven azt, Ugy majd az égi malaszt 
Áldásival eláraszt. 

3. A második vezórjel Imát, szorgalmat jelel, 
A társalgás Istennel Sziveket égbe emel, Tanu-
lás fejt értelmet, A munka ad kenyeret, E jel 
czél felé vezet. 

4. Egyetértés, szeretet Terem égi élveket, A 
szeretet égi tűz, Mely sziveket egybefíiz S test-
vér és felebarát Kebleit hevitvén át, Nyújt ja 
béke zálogát. 

5. Ezek im főeszközök, Kegyességet eszköz-
lők, Nyitva s kiszabva az ut, Ki ezen megy, 
égbe jut, Haladjatok ra j t a hát, Dicsérvén a 
menny urát S ő leküldi áldását. 

6. Angyalim ez ösvényen Fognak vezetni 
hiven. És nem érend semmi vész, Mely tipor 
s romlásba visz S a kegyesség, melynek itt 
Képezétek hiveit, Meghozza gyümölcseit. 
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Ifjak éneke. 

201. 
Mint : Kdo bude, co Bűh wywolil. 
Wer will, was Gott auserwählet. 

1. Ifjúságom teremtője, Hallgasd meg kéré-
semet: Tégy, oh minden jók kútfője, Hölcscsé 
s jóvá engemet; Lelkem, testem és mindenem 
Tőled van, áldott Istenem : Légy velem, hogy 
serényen Já r jak a jó ösvényen. 

2. Örömre hajlandóságot Belém magad oltot-
tál, Fojts el minden kivánságot, Melyet te eltil-
tottál, Add, mindég előttem legyen Á számadás 
s bölcscsé tegyen, Tudjak szentül örülni S min-
den vétket kerülni. 

8. Ha ifjúságom út jában Vétkekre kisértetem, 
Add, gonoszság hálójában Ne veszszen el életem, 
A rosszak példaadása S bűnösök csúfolódása 
Félre ne tántoritson S tőled el ne csábitson. 

4. Add, kegyesség ókesitse, Uram, ifjúságo-
mat, Az vigasztalja s enyhitse Élemedett koro-
mat, Tartsd tisztán bűntől lelkemet, Szenteld 
magadnak szivemet, Hogy téged hiven féljen 
S tisztességedre éljen. 

5. Az idő becsülésére Tanits, Uram, engemet, 
Hogy bölcsesség gyűjtésére Áldozzam életemet, 
Boldogitsd ifjúságomat, Áldd meg munkálkodá-
somat, Hogy hasznos ember legyek S éltemben 
sok jót tegyek. 



— 172 — 

Öregeké 
202. 

Mint : Smilug se nade mnau. 
Ach Gott und Herr, wie. 

1. Te voltál teljes éltemben S vagy most 
is reménységem, Oh ne hagyj el vénségemben 
Istenem, erősségem. 

2. Megélemedett koromnak Lankaszt erőtlen-
sége, Szélén állok már síromnak S közel van 
éltem vége. 

3. Áldassák nagy kegyességed, Mely mind-
eddig követett, Ki számlálná meg hűséged, Velem 
mely sok s nagy jót t e t t ? 

4. Oh ezután is velem légy, Vezesd bölcsen 
éltemet S végig állhatatossá tégy Megtartanom 
hitemet. 

5. Adj szivemnek csendességet Akármely bal-
sorsomban S te magad nyújts segitsóget Gyámol-
talan voltomban. 

6. Eddig sok vidám napokat Adtál ingyen 
kedvedből, Add, vegyem a komorokat Most jó 
néven kezedből. 

7. A m\t itt alant szenvedek, Sokáig nem 
tar tha t már S ha tetszésednek engedek, Menny-
ben boldog öröm vár. 

8. Ott többé nyomorúságnak Já rmában nem 
fáradok, Tökéletes boldogságnak Hazájában 
vigadok. 

9. Add, hogy naponként függeszszem E szép 
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czélra szememet S valamíg élek. élesszem Vele 
gyenge hitemet. 

10. Igy megnyugszom, bár Ínséggel Harczol 
is öreg korom S kimúlok jó reménységgel, H a 
elbomlik sátorom. 

Házi boldogság. 

203. 
Mint : Kdo jen na Boha se. 

Wer nur den lieben Gott lässt. 

1. Boldog, a kit házasságában Szeretet s egyes-
ség vezet, Öröm s áldás ánnak házában Együt t 
szépen fognak kezet, Nyugalom teijed szivére, 
I Ia néz áldott életére. 

2. Boldog, a kinek házasságát Jó gyermekek 
ókesitik, A kik sziveknek boldogságát Ártatlan-
ságra épitik, Kik szüleik nyomdokában Járnak 
az Urnák útjában. 

3. Boldogok, kik házok népével Az Istent 
hiven tisztelik S éltük folyását bölcs elmével 
Törvényi szerint rendelik S ha már nem bír-
nak is sokkal, Megelégesznek sorsokkal. 

4. Bizonynyal, a kik téged félnek, Atyánk, 
áldásod száll rá jok; Ha boldog egyességben 
élnek, Kellemetes lesz pályájok, Melyen midőn 
végigfutnak, Örök boldogságra jutnak. 

5. Mennyei atyánk, oh adj soknak Elérni ily 
boldogságot, Hogy legyenek példák másoknak 
S terjeszd ez által országod, Nagy neved dicső-
ségére Egyházad épülésére. 
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Egészségért. 
204. 

Külön hangra. 

1. Uram, földi áldásid között Az egészség leg-
drágább kincs ; Ha ki sok kincscsel megfoltozott, 
Mit nyer, ha egészsége nincs ? Én is egészségben 
Lévén, ez épségben Méltán dicsérem, Teremtőm, 
nevedet, Mert nagy jótétedet Ebben elmérem. 

2. Tartsd meg tovább is e kincsemet, Melyet 
eddig köziéi velem, Őrizd meg erőtlen testemet, 
Hogy ne érhesse sérelem; Vezess úgy engemet, 
Hogy egészségemet Hiven dajkál jam: Mórtéket-
lenséggel S rút gyönyörűséggel Meg ne ron-
gáljam. 

3. Akármely viszontagságomban Nyugodt szivű 
s csendes legyek, S mindent, a mi hivatalom-
ban Áll hiven s jó renddel tegyek ; Igy én mind 
lelkemben, Mind pedig testemben Ép maradha-
tok; Vagy ha betegséget Mérsz rám, segitséget 
Tőled várhatok. 

4 Add, hogy egészséges koromban Éltemet 
neked szenteljem, Mások hasznát is ép voltom-
ban Eszközleni ne resteljem; Erős lóvén a test, Ne 
legyen gyenge s rest Bennem a lélek; Munkás 
legyen hitem, Igy jól dicsőitem Neved, mig élek. 

Betegségben. 
205. 

Mint: Smutny cas nynêj§j. 

1. Tudom, kegyes Atyám, Csak annyi esetek 
S fájdalmak jőnek rám, Mennyit eltűrhetek, Nem 



— 175 — 

mindég érzek gyötrelmet. Nyerek tőled segedel-
met S nyújtasz győzedelmet. 

2. Lát tad sok hivságban Merülni szivemet, 
E magányosságban azért hivsz engemet; Csak 
puhaságot kerestem, S a harcz közepére estem, 
Méltán szenved testem. 

3. Megtetézve méred Keserűségemet ; Uram, 
ki esméred Erőtlenségemet, Megbocsáss, hogy 
Ínségemben Könyük reszketnek szememben 
Erősits hitemben. 

4. Erőt vett fájdalmam; Sehol sem találom 
Csendes nyugodalmam, Fut tőlem az álom, Nyö-
géssel töltöm éjjelem. Nincs emberi segedelem, 
De oh, te légy velem ! 

5. Tedd szent tetszésedet, Bármint sanyar-
gatod Bűnös gyermekedet, Legyen akaratod! 
Bár későn jöjjön jutalmam, Bár holtig tartson 
siralmam, Te lészsz bizodalmam. 

Felgyógyuláskor. 

206. 
Mint : Boze, welky Boze. 
0 Gott, du grosser Gott. 

1. Mikép emeljem föl Háladásra szivemet Hoz-
zád, kegyes Atyám ? Te tartád meg éltemet, Te 
voltál gyámolóm Erőtlenségemben, Te bátorí-
tot tál Sok szenvedésemben. 

2. A halál harczolt már Töredékeny testem-
mel, Kedvesim körülem Álltak könnyező szem-
mel ; De nem csüggedtem el, Ugy néztem siromat, 
Mint sok szélvészektől Mentő révpartomat. 
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8. A halál völgyében Szemléltem setétséget, 
De azontúl lát tam Mennyei dicsőséget; Teste-
met a földben Várta a nyugalom, Lelkemet az 
égben Mennyei jutalom. 

4. Azonban új erőt Adtál félholt testemnek 
S új elevenséget Elbágyadott lelkemnek, Kedve-
sim hasznára Megtartád éltemet, Oh életnek 
ura, Vedd dicséretemet! 

5. A te kegyelmedből Újonnan nyert életem 
Maga lesz ezután Legbuzgóbb köszönetem. Annak 
minden részét Tenéked szentelem S bizom, hogy 
örökké Ju ta lmát is lelem. 

Ragályban. 
207. 

Mint : W tebet sem o műj Boze. 

1. Isten, te vagy nekünk oltalmunk, Csak 
benned van bizodalmunk, Nincsen másnál segedel-
münk ; Szabaditást, Bátoritást Oh nyújts s légy 
erős védelmünk. 

2. A ragály teijed köröskörül, Ha jó ságod nem 
könyörül, Halál áldozati leszünk, Oh tekints ránk, 
Édes Atyánk, Másként mindnyájan elveszünk. 

3. Kincs s méltóság nem védelmeznek Gazda-
gok együtt könyeznek Ügyefogyott szegények-
kel, Óhajtoznak, Sóhajtoznak A jók a hitetle-
nekkel. 

4. A tanult s tapasztal t orvosok Most nem 
eléggé okosok. Uram, csak te hozzád térünk, 
Ha te nem hagysz S védelmet adsz, Örömórát 
csak úgy érünk. 

5. Kezedbe ajánljuk magunkat S vélünk egész 
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országunkat, Fordítsd el e csapásodat, S ez 
ínségre Lát tasd végre Kegyes szabadításodat. 

6. Halld meg, Atyánk szívfohászunkat, Add 
meg szabadulásunkat, Mutasd hozzánk kegyel-
medet, Hív lélekkel, Víg énekkel Hogy áldhas-
suk szent nevedet. 

Háborúkor, 
208. 

Mint: Jak jest ljbezná. 
Herzliebster Jesu, was hast du. 

1. Ne hagyj el minket, Isten, mi Istenünk! 
Ellenséges nép támad föl ellenünk. Mi pedig bí-
zunk Csak segedelmedben, Nagy kegyelmedben. 

2. Te szégyenítsd meg, nagy Isten azokat, 
Kik erejekben elbízzák magokat, S fordulj mi 
hozzánk Hatalmas karoddal, Nagy jóvoltoddal. 

3. Adj, Uram, kedvet hazánk fiainak, Erőt, 
szerencsét az ő karjaiknak, Édes hazánknak 
Védelmezósére, Győzede'ltnére. 

4. Taníts meg minket csak tereád nézni, 
Mert oktalanság emberekben bízni, Csak veled 
lehet Győzedelmet venni S nagy dolgot tenni. 

5. Tied az erő ós a győzelem, A békesség 
ós minden segedelem Tőled jön; halld meg 
Hát könyörgésünket ; Tarts meg bennünket. 

Békekötés után. 
209. 

Mint: Zlateho slunce krásny beh. 
Der goldnen Sonne Licht. 

1. Légy magasztalva Istenünk, Hogy a harez-
Ev. éuekeskönyv. 12 



— 178 — 

moraj megszűnt, S hogy féltett hazánk s életünk 
Szent olaj ága feltűnt, Oh vedd forró hálánk, 
Mennyei szent atyánk, Ki intél a harcznak : 
elég ! S azonnal lön nagy csendesség. 

2. A közbátorság hajnala Békés napokat jelez, 
A jogrend, mely helyreálla, Kit-kit csendre 
kötelez, Hős fiaink vére Megszűnt folyni végre, 
Felvirradt békeünnepünk, Oh Uram, nagy nap 
ez nekünk. 

3. Nem rémit már a liarczi zaj, A fegyverek 
csörgése, Nem hallik a vészes moraj S az ágyúk 
rémdörgóse, A veszélynek vége, I t t az áldott 
béke, Oh fogadd hő köszönetünk, Hogy végre 
békét érhettünk. 

4. A béke áldott napjait Add, bölcs szívvel 
használjuk, S mint hazánknak hű fiai Ennek 
javá t munkáljuk, Közhasznú tettekkel, Egy sziv 
s egy lélekkel Tiszteljük hűn egymás jogát, 
Mint a békének zálogát. 

5. Biztosítsd a békességet, Uram, egész éle-
tünkre, Ne vonj több békétlenséget Most ki-
derült egünkre, S éltünk végeztével Adj nyugodt 
elmével Eltávoznunk szent békébe, A mennyek-
nek örömébe. 

E s ő é r t. 

210. 
Mint: Poprosmez Ducha swatého. 

1. Hozzád bús szívvel járulunk, Uram, s 
elődbe borulunk, Nyújts enyhülést Ínségünkben, 
Hallgass meg könyörgésünkben. 
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2. Epednek száraz mezeink, Elasznak vete-
ményeink, Gabona, fű s fák hervadnak, A fel-
hők esőt nem adnak. 

3. Elszomorodott lélekkel, Bánatos szivvel s 
szemekkel Nézzük érczczé vált földünket, Hogy 
nem termi élelmünket. 

4. A földből minden kiszárad, Ha jóságod 
ránk nem árad, Napról-napra nő Ínségünk El-
fogy minden reménységünk. 

5. Halld meg, Uram, kérésünket, Ne vedd el 
eledelünket, Vedd el rólunk a szükséget, Csak 
te nyújthatsz segítséget. 

6. Mi szent nevedet tiszteljük, Eltünket neked 
szenteljük, Oh kegyes Isten, el ne hagyj, Mert 
bizodalmunk csak te vagy. 

Eső után. 
211. 

Mint : Procitte hlas swúj. 
Wacht auf, ruft uns die Stimme. 

1. A hervadt mezők vigadnak, Mert az egek 
szép esőt adnak, Az egész természet örül; A 
levegő hívesedik. Ellankadt testünk könnyebbe-
dik S minden újul köröskörül ; Az Ur kérésünket 
Hallván, bús földünket Megviditá, Már minde-
nek Örvendenek S az Urnák vigan zengenek. 
. 2. A földiníves vetéseit Föléledni látván, sze-

meit Örömmel veti az égre, Az Urat magasztal-
ha t ja Minden, és Örömmel mondhat ja : Méltó 
az Ur dicsőségre, Méltó bizonyára, Mert az ő 

12* 



szavára Jö t t segítség, Oh hát áldjuk Istenünket, 
Bölcs és kegyes vezérünket! 

3. Oh életünk megtartója, Isten, minden jók-
nak adója, Serkents liáladatosságra ; Te a földet 
friss harmattal Áldod s jót tószsz minden állattal 
S az egész roppant világra Kiterjed szerelmed: 
Oh add, nagy kegyelmed Meghálálnunk Szere-
tettel, Dicsérettel S Istenfélő szent élettel. 

Tavaszkor. 
212. 

Mint : Smiluj se nade mnau Kriste. 
Ach Gott und Herr, wie gross und schwer. 

1. Minden ujul, minden éled És dicsőit tége-
det, Alkotója e világnak Vógnélküli szeretet. 

2. A hímes rét és az erdő Díszruhába öltözött, 
Hogy dicsérjen, oh kegyelmes, Ki harmat ta l ön-
tözöd. 

3. A madárkák fenn a légben Neked zengnek éne-
ket, Kis szivükből, a ki őket Napról-napra eteted. 

4. A virágok tágkelyhéből Hozzád száll az illatár, 
A kitől jő meleg és fénv S az éltető napsugár. 

5. Én maradjak-e közöttük Csak hidegen s 
szótlanul, Én, az ember, Kin kegyelmed Minden 
reggel megujul ? 

tí. Én ne nyissam fel szivemet Dicséretre, 
Istenem, A ki minden adományod Öntudattal 
élvezem? 

7. Én is áldlak s dicsőitlek, Véghetetlen sze-
retet, Oh fogadd el áldozatként Újult s hálás 
szivemet. 
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Aratási ünnepiek. 
213. 

Mint : Co zádás od nás, pane. 

1. Mit óhajtasz Istenünk, Jótétemónyidért ? 
Mit követelsz mi tőlünk Sok áldásaidért? 

2. Ezüstöt, a ranyat nem, Mert az mind a tied : 
A mi van földön, egen A te teremtményed. 

3. Tiszta lélekkel, szivvel Azért hát imádunk, 
Ezzel, mással semmivel, Mig éltünk tart , áldunk. 

4. Te vagy megfoghatatlan És mindenütt jelen ; 
Te vagy változhatatlan S müködöl szüntelen. 

5. Benned egész világnak Ismerjük jó Atyját , 
Szóval teremtéd annak Minden csillagzatját. 

6. Te vetéd meg alapját E végtelen földnek, 
Földiszitéd alakját, Mint legszebb édennek. 

7. Minden kimért útjai t Maga jól ismeri, Ten-
ger az ő par t ja i t Átlépni nem meri. 

8. A napot és a holdat Naponta felköltöd, 
Termésre harmatodat Az egekből öntöd. 

9. Tőled minden a mi él, Megnyeri élelmét, 
Vele tavasz, nyár, ősz, tél Osztja bő terményét. 

10. Mindnyájan bő kezedből Várjuk kenye-
rünket, Melyet nyújtasz egedből S úgy táplálsz 
bennünket. 

11. Kezednek teremtése Mind vidámon 
mondja: Bölcs az elrendezése, Mindenre van 
gondja. 

12. Mindenható úr Isten, Buzgó szivvel kérünk, 
Légy velünk, mig egedben Örökké dicsérünk. 
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'ill. 
Mint: Procit srdce mé. 

Wach auf, mein Herz und singe. 

1. Menjünk buzgó lélekkel, Örvendező ének-
kel Az aratás urához, Éltünk megtartójához. 

2 Im gazdag aratással Vidámít sok áldással, 
Gondja van örömünkre Nem csak eledelünkre. 

3. Dicsérjük teremtőnket, Hogy károktól me-
zőnket Kegyesen megmentette S hasznát ven-
nünk engedte. 

4. Magasztaljuk atyánkat, A ki terhes munkán-
kat Bő haszonnal áldotta S éltünket megtartotta, 

5. S minthogy az aratásban Részt veszünk 
sok áldásban, Legyünk háladatosak S jóban áll-
hatatosak. 

XVII. Isteni tisztelet végén. 
215. 

Mint: Pïisli sme o Jezjsi. 
Liebster Jesu, wir' sind da. 

1. Áldd Istent, vége vagyon Isteni tiszteletünk-
nek; Szivünk, szánk együtt adjon Hálaadást 
Istenünknek: Áldott legyen dicső neve, Hogy 
lelkünk épülést veve. 

2. Már az Urnák áldása Mondatott mindeni-
künkre ; Atyai befolyása Hasson ki egész 
éltünkre, Az ő lelke erősítsen, A feltett jóban 
segítsen 

B. Ur Isten, kimenttünket S bemenetelünket 
áldd meg, Kedvelt feltételünket S bajainkban 
vigasztalj meg, Add, hogy erős hittel valljunk, 
Neked éljünk, neked haljunk. 
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216. 
Mint : Zachowej nás pri swém. 

Erhalt uns Gott bei deinen Wort. 

1. Tar ts meg minket beszédedben, Oh Jézu-
sunk, s szent hitedben, Ki gyarlóságunk ismered, 
Őrködj gyarló elménk felett. 

2. Főpásztorunk, téged kérünk, Légy holtun-
kig hű vezérünk, Szent igéddel táplálj minket, 
Őrizd bűntől lelkeinket. 

8. Nélküled mi nem lehetünk, Magunktól mit 
sem tehetünk, Szivünkből kérünk tégedet, Ne 
tagadd meg segélyedet. 

4. Szent igédnek zöld mezeje, Leg}^en lelkünk 
eledele, Ne hagyj tévelygésbe esnünk 'Sőt téged 
hiven keresnünk. 

5. Add, annak égi ereje Lelkünket jóra nevelje 
S szivünk termő föld lehessen S gyümölcscsel 
ékeskedhessen. 

6. De ha bűn súlya nyom minket, Forditsd 
jóra értelminket, S hűséges pásztor módjára 
Vezess az üdvnek útjára. 

7. Hirdettesd köztünk igédet, Mig a világ nem 
ér véget, Szent áldásod legyen vélünk, Halld 
meg, Atyánk, a mit kérünk. 

217. 
Mint : Král wőCny- nás pozehnej. 

1. Áldjon meg már mi átyánk Legjobb áldá-
sával, Szent fiáért mireánk Nézzen jóvoltával, 
Áldja meg kegyelmesen „Lelkünket, testünket, 
Holtunk után vezessen Mennyekbe bennünket. 
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2. Most még hozzád sóhajtunk, Mindeneknek 
a ty ja : Ez áldásnak mi raj tunk Legyen foganatja, 
Hogy az égbe eljussunk S hitünk ott díjt vegyen, 
Amen, amen, Jézusunk, Adjad, hogy úgy legyen! 

218. 
Mint: Pri§íi sme o Jezjsi, 
Liebster Jesu, wir sind da. 

1. Boldog, a ki hal lgat ja S megtartja, Uram, 
beszéded : Oh nyújtsd, áldások atyja, Nekünk is 
erre segélyed, Hogy hallott igéd jobbitson, Két-
ségben eligazitson. 

2. Nyomd azt mólyen szivünkbe, Hogy örök 
kincsünk maradjon, S már itt gyenge hitünkbe 
Bátoritó reményt adjon. Mig majd lefolyván 
életünk, Szebb fónynyel körülvétetünk. 

XVIII. Mindennapi énekek. 
Reggeliek. 

219. 
Mint : Ai nynj se den. 

Nun sich der Tag geendet hat. 

1. Szivemet hozzád emelem, Eletemnek atyja, 
Mily számos jót teszesz velem, E nap is mutat ja . 

2. Uram minden új reggellel Uj a te hűséged, 
Népedet szereteteddel Ápolod, tetézed. 

3. Hogy még élek, azt, Istenem, Csak neked 
köszönöm, Add, e kegyelmed lehessen A jóra 
ösztönöm. 

4. Hogy erény út ján haladva Üdvömet keres-
sem Es mi hozna kárhozatba, A vétket, megvessem. 
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5. Kerülvén a rest életet, Dolgomat tegyem 
hűn, És segítsek, hol csak lehet. ínségben szen-
vedőn. 

6. S a jó cselekedet által Gyűjtsek lelki 
kincset, í gy lelkem majd megnyugvással Te-
hozzád tekinthet. 

7. Ha áldasz földi vagyonnal, Vezesd úgy 
szivemet, Hogy még nagyobb buzgalommal Vé-
gezzem tisztemet. 

8. S ha szegénység leszen sorsom, Az legyen 
reményem: Hogy túl a földi bajokon, A meny-
nyet elérem. 

220. 
Mint : Jak ziwych wod jelen. 

Freu dich sehr, du meine Seele. 

1. Világosság égi fénye, Mely soha sem vál-
tozol, Isten, a hivők reménye: íme az éj szét-
oszol; De bennem minden sötét, Lelked az éjt 
űzze szét, Hogy világosságban jái jak, Sötétben 
ne botorkáljak. 

2. Ébreszszél fel tagjaimban, S szenteljed 
meg lelkemet, Hogy czélt érjek dolgaimban, 
Világíts meg engemet, Mint világosság fia Add, 
hogy tudjak futni a Szent fiad kimérte pályán, 
Őt követvén, utánozván. 

3. Add meg hánykódó szivemnek A te békes-
ségedet, Mely elveszett édenemnek Birtokába 
elvezet, Lelkemben, mely tégedet, Bárha téved, 
hőn szeret, Ujitsad meg szent képedet Hogy 
ujjá szüljön engemet. 

4. Áldd meg munkáját kezemnek, Ha azt 
űzi, a mi jó, Mi van javára lelkemnek, A mi 
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tartós, nem múló, Dicsősége nevednek Legyen 
teljes éltemnek Végső czélja, végső vágya, Mig 
befogad a sir ágya. 

5. Es ha testem, mint vetemény Elszórt 
magva földbe száll, Világitson az örök fény, 
Ha majd előtted megáll Lelkemnek, add hatal-
mad És bűntorló irgalmad Ott kegyelemmel 
tekintse, Örök üdvben részesitse. 

221. 
Mint : Rok stary mijí \v té. 

Vom Himmel hoch, da komm' ich. 

1. Hajnal reggel, hajnal estve, Égi kézzel 
égre festve: Az megy, ez jő minduntalan, Csak 
a festő változatlan. 

2. Reggel szép nap, estve felhő, Boldog-
jelen, borús jövő, Majd fölkelő, majd hanyatló: 
Ez a sorsod, oh halandó ! 

3. Lelkem, bizony el kell múlnod, Lehetet-
len boldogulnod, Ha a sors változás között Sok-
hoz, nem egyhez van közöd. 

4. Az Isten az egy s egyetlen Változatlan 
ós végetlen, A mig minden jő és halad, 0 volt 
és lesz, van és marad. 

5. S milyen maga, olyan szava, Szent könyvbe 
van befoglalva, A ki hallj ki vallja, Hitben, 
tettben igazolja. 

6. Annak nem árt a változás, Nem az öröm, 
nem a csapás, Mert ő minden kártól megó, 
Ő az életbiztositó. 

7. Hajnal reggel, hajnal estve, Hozzád jövök, 
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Uram, esdve, Hogy velem légy, ha fölkelek, Ha 
járok, ha elpihenek. 

222 
Mint : Chwála bud na wysosti. 

1. Ajkaim dicséretet Zengenek az urnák, 
Szivem, lelkem kegyelet S hálára buzdulnak, 
Magasztalom jóságát, Hogy uj nappal álda S 
megőrze ez éjen át Mig pihenék alva. 

2. Ü azzal is jót mivel S keg}7ét bizonyítja, 
Ha . az éj sötétével A földet borítja, Akkor 
titokteljesen Erőt leheli belénk S a nap az uj 
reggelen Ismét mosolyg ielénk. 

3. Az éjnek sötététől A jók nem rettennek, 
Van, ki véd a veszélytől S ők nyugton pihen-
nek, Hisz védelme alat t még A rosszak is áll-
nak, Kik iidvet a kegyesség Utján nem ta-
lálnak. 

4. Ti, kik ez uj nap fényét Hálásan nézi-
tek, Szivetek érzemónyét Neki szenteljétek; S ti 
elpártolt gyermekek, Mig el nem nyel a vész, 
Igaz útra térjetek, Mely föl az égbe visz. 

5. Oh Isten, szereteted Határtalanul nagy, 
Velem is érezteted, Hogy kegyes atyám vagy. 
Nap és éj változása Dicsőnek tüntet fel S irán-
tad liál'adásra Buzdul fel a kebel. 

6. Csak szent kegyelmed által Lettem, a 
mi vag}rok, Azért hű megadással Sajátod mara-
dok, Lelkem, testem szentelem Egyedül csak 
neked, Mert ha te vagy én velem Megóv erős 
kezed. 
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223. 
Mint : Procit srdce mé. 

Wach auf, mein Herz und. 

1. Zengd, lelkem, az uj reggelt, A nap im 
ismét fölkelt, Oh nap, mely gyönyörű vagy ! 
Az Úr jósága mely nagy! 

2. Az Ur hatalma intett S tüstént világos-
ság lett, Menny s föld magasztald tehát, A vi-
lágosság atyját . 

3. Isten, egy fényes sugár Imádásodra hív 
már, Há t sok ezer világok, Mely szóló bizonyságok ! 

4. A nap, bármely szép fényt ád, Sötét", ha 
mérjük hozzád; Uram, oly nagy fölséged, Ki 
ne imádna téged? 

5. Tanítsd meg értelmemet, Hogy téged 
Istenemet Tartson légfőbb urának Minden jók 
forrásának. 

6.' Ma is teijeszsz áldást rám, Ma is légy 
kedves atyám, Te, ki adtad éltemet, Hallgasd 
meg kérelmemet. 

224. 
Mint: Jezjäi milosrdny. 

1. Ékes dolog esmérni, Uram tetszésedet, 
Háládat ta l dicsérni A te szent nevedet. 

2. Tőled van, világ ura, Segítség, oltalom, 
Jókra es gonoszokra Büntetés, jutalom. 

3. Élet, erő és halál, Szerencse forgása, 
Egyedül te ra j tad áll, S az idő járása. 

4. A mim van s a mi vagyok, Mind a te 
javaid, Oh mely sokak és nagyok A te áldásaid. 

5. Mit tegyek, vagy mit adjak, Atyám mind 
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ezekért? Neked én mit fogadjak Annyi jótet-
tekért ? 

6. Szivemet, mint kivánod, Atyám, neked adom, 
De lia te meg nem szánod, Híjába fogadom. 

7. Oh légy tovább is velem, Úgy én megtar-
tatom, Ha nálad a védelem, Nem lesz búbánatom. 

225 
Mint : Ach műj Boze, wjs. 

Ach Gott und Herr wie gross. 

1. A nap felderült hajnala Dicsőn virradt ma 
reám, Egek javait ál tala Áldva osztja jó atyám. 

2. Buzgón zengő énekekkel Azért méltán imá-
dom, Szivvel, szájjal és lélekkel Nagy kegyes-
ségét áldom. 

3. Add, Istenem, használhassam Minden per-
czét e napnak, Munka által fordíthassam Jóra 
másnak, magamnak. 

226. 
Mint : 0 slunce sprawedlnosti. 

Herzlich thut mich. 

1. Dicsérlek, Uram, téged, Hogy az elmúlt 
éjjel Eltemet megőrizted Hatalmas kezeddel, 
Kár t rám nem bocsátottál S egészségben újra 
Engem felvirrasztottál, Oh mindenek ura! 

2. Neked adok hálákat, Oh kegye? Istenem, 
És kérlek mint atj 'ámat, Ma is te légy velem, 
Hogy szolgálhassak neked Ismét hűségesen. 
Életemet szeressed S tekints rám kegyesen. 

3. Hogy el ne tévelyedjem A te ösvényedtől, 
Ne ártson ellenségem, Őrizkedjem bűntől, Őrizz 
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meg jóvoltodból, Uram, téged kérlek, Ördög ál-
nokságától Általad ment légyek. 

4. Adjad, hogy erő.-) hittel Bizzam szent fiadba, 
Bűneimet töröld el, Fogadj irgalmadba: Hiszem, 
hogy ezt megadod, A mint megigérted, Bűnö-
met megbocsátod, H a élek tenéked. 

5. Szeress jó reménységgel, Mely nem ejt szé-
gyenbe, Atyafi szeretettel Épits életembe, Hogy 
szivből szerethessem Felebarátomat És abban ne 
keressem Csak az én hasznomat. 

6. Engedd, hogy szent igédet Bátran megvall-
hassam, Tisztemben hűségemet Neked megtart-
hassam ; Senki engem e földön Tőled el ne von-
jon, Hiveid seregében Felséged megtartson. 

7. Hogy te dicsőségedre Végezzem e napot, 
Tőled ne térjek felre, Vezessed utamot; Áldd 
meg termő földünket, Őrizz életünkbe, Mert mi 
minden ügyünket Ajánljuk kezedbe. 

227. 
Mint: Otőe Boze wSemohaucy. 

1. Oh felséges atya Isten, Ki uraikodol meny-
nyekben, Dicsértessél e reggelben. 

2. Hogy minket az elmúlt éjjel Megtartottál 
szent kezeddel, Atj-ai kegyességeddel. 

3. Testeinkben megnyugtattál, Épségben föl-
kelnünk adtál, Uj erővel megáldottál. 

4. Ma is, kegyelmes Istenünk Adj szerencsés 
napot nekünk, Á te szent nevedért kérünk. 

5. Hogy a te szent áldásodban Jár junk el hi-
vatalunkban, Dicsérvén tégedet abban. 
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6. Hogy élhessünk igaz hitben, Szent neved-
nek félelmében S igy lehessük kegyeidben. 

7. Add meg minden szükségünket, Vezess jó 
úton bennünket, Hallgasd meg könyörgésünket. 

228 
Mint : Boze welky od weCriösti. 
Grosser Gott von allen Zeiten. 

1. Mennynek földnek teremtője, Oh szentséges 
háromság! E világnak éltetője, Véghetetlen bol-
dogság, Ki bölcs rendelésének A menny és föld 
engednek. 

2. Hálát adok fölsógednek, Mindenható Iste-
nem, Hogy ez éjjel kegyelmednek Keze meg-
tar to t t engem, Hogy békével nyughattain, Mára 
fölvirradhattam. 

3. Múljék az éj sötétével Bűneimnek homálya, 
És szívemet szent fényével Lelked megvigasz-
talja, Hogy hozzád méltó legyek S e nap is sok 
jót tegyek. 

4. Fölkelnem adj lelkiképen E reggeli költőm-
kor Bűneimből s uj életben Növelkednem min-
denkor, Nagy ítéleted napját Vigyázva várnom 
adjad. 

5. Vezess engem szent igédben, Holtomig 
velem maradj ; Ma és egész életemben Bizodal-
mam csak te vagy; Mert senki te kívüled Nem 
segíthet engemet. 

6. Neked ajánlom, Istenem, Teljes bizodalom-
mal Lelkem, testem és mindenem, Légy hozzám 
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irgalommal: Ki ár thatna énnekem, Ha te őrködsz 
felettem ? 

7. Jöjjön tőled segedelem, A veszélyben el ne 
hagyj, Éreztesd naponkint velem, Hogy te édes 
atyám vagy; Ha meghalok, az égbe Vigy, Uram, 
dicsőségbe. 

229. 
Mint : Dékujit, Otce jenz. 

Ich danke dir, Herr Gott, in deinem. 

1. Uram, szivemet tehozzád emelem, Jóságod 
áldom, hatalmad tisztelem; Te valál az, ki, mi-
dőn alvám mélyen, Életem őrzód az éj sötété-
ben: Oh te légy, kórlek, e napon is velem, Ugy 
kár nem érhet s nem retteg kebelem. 

2. Egyedül nálad biztos az oltalom : Azért 
magamat kezedbe ajánlom, Ez vezessen a ki-
szabott ösvényen, Őrző angyalid hű kiséretében, 
Hogy tóvutakra lábom el ne térjen, Ellen ne 
ártson és szégyen ne érjen. 

3. Mit pedig Uram, eddig is ellened Vétettem, 
bűnnel terhelvén lelkemet, Azt kegyelemből bo-
csásd meg szolgádnak, Add megízlelnem ódjét 
irgalmadnak. Segits, hogy bánván gyászos téve-
désem, Törvényid mólyen kebelembe véssem. 

4. Boldogits engem s velem minden néped, A 
kik örömest keresik tetszésed ; A tévelygőket, 
leikök nyugalmára, Téritsd az örök igazság 
útjára, Kedves rokonim jobbod vezérelje Szeretet 
fűzze, hit feléd emelje. 

5. S a kik közülünk kínokban sinlenek, Kiket 
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nyom bánat s Ínséggel küzdenek, Szent lelked 
által vigasztald meg őket, Bajukat enyhitsd, 
szüntesd keservöket S ha velük mi is végezzük 
éltünket, Égben találjuk hazánkat, üdvünket! 

230. 
Mint : 0 slunce sprawédlnosti. 

1. Oh igazságnak napja, Én Uram Jézusom, 
Áraszsz el kegyelmeddel Engem is e napon, 
Te ragyogó csillagom, Fényeskedj szivem-
ben, Vigasztalj mindenkoron Búmban, keresz-
temben. 

2. Világ világossága, Nincs oly sötét éjjel, 
Hogy azt igéd hatalma Ne oszlassa széjjel, 
Serkents hát igaz hitre Szent tudományoddal, 
Ösztönözz új életre Példaadásoddal. 

3. Oh add, hogy örömedben Mindig köves-
selek, S e földi életemben Jóban kedvet leljek, 
Isten égi országát Elsőben keressem S igy annak 
igazságát Általad nyerhessem. 

4. Adj ma is tisztességes Életet kedvelnem 
S az élő hitnek ékes Gyümölcsét teremnem, 
Jézusomat követnem, Mint póldányképemet S 
a testet nem szeretnem Jobban mint lelkemet. 

5. Mivelhogy ez az élet Folytonos küzde-
lem, A melyben nem ér véget A baj, bú, féle-
lem, Add Uram, hogj r nemesen Küzdve har-
czolhassak S egykoron készségesen Pállal igy 
szólhassak: 

6. Harczomat megharczoltam, Jól töltém 
éltemet, Pá lyámat megfutottam, Megtartám 

Ev. énekeskönyv. 1 3 
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hitemet S hogyha lefoly végtére Életem pá-
lyája, Mennyben vár hitem bére, Az üdv koronája. 

231. 
Mint : Boze műj opèt sëtlo widím. 

Mein Gott, nun ist es wieder Morgen. 

1. Isten, napod im újra ragyog És a setét 
éj tà'vozik, Mintegy újra születve vagyok, De 
a gond is csatlakozik, Kelek, mert elmúlt az 
álom S magam életben találom. 

2. E világon, hol muló minden, Hol minden 
nap új gondot hoz, Hol teher nélkül egy nap 
sincsen S a föld oly sok bűnöst hordoz, Hogyan 
háláljam kegyedet, Hogy itt eszem kenyeredet? 

3. A te jóságod, hogy életre Álmomból föl-
ébredhettem, Ki tudja, mily sok baj érhetne, 
Ha te nem őrködsz felettem, Add érezve e 
kegyedet, Élve, halva tied legyek. 

4. Atyám, bocsásd meg sok bűnömet, Hisz 
azokat elismerem, Hallgasd meg buzgó kéré-
semet, Ha szavam hozzád emelem. Igy, ha birom 
tetszésedet, Tűröm, habár sújt is kezed. 

5. Te légy mindenben tanácsolom, Az én 
saját tanácsom rossz, Állj mellettem, kegyes 
őrállóm, Hogy ne érjen semmi gonosz, Add, 
e napot jól használjam, És szent neved hiven 
áldjam. 

6. Őrizd testemet ós lelkemet, Gyermekim, 
nőm, vagyonomat, Kisérd minden cselekvésemet 
Áldással egész napon át, Adj mindent helyesen 
tennem, Hallgass meg oh én Istenem! 
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Vasárnap reggel. 
232. 

Mint : Boze, welky od wéCnosti. 
Grosser Gott von alten Zeiten. 

1. Nagy Isten, ki menny s föld felett Örök-
től uralkodol, Kinek éj, dél, nyugot, kelet Népe 
imádva hódol, E szent napon kebelem Én is 
hozzád emelem. 

2. Uram, te parancsolád meg Ünnepelnem 
e napot, Pihenóseül testemnek, Mely ha t napot 
fáradott, Hogy művelve lelkemet, Eszközöljem 
üdvemet. 

3. Tudom, hogy merő henyeség S élvei e világ-
nak E napi ünnepélyesség Tárgyaitól elválnak, S 
azért e nap kebelem Csak szent ügynek szentelem. 

4. I t t az Urnák templomában Teljesitem tisz-
temet, Szent énekben ós imában Kiöntöm érzése-
met ; I t t a buzgó kegyelet Egyesit, Uram, veled. 

5. Mint frissül a langy esőre A kisült kert, 
mező, ré t ; Lelkem űgy éled erőre, Hallgatva a 
szent igét, Melynek égi harmata Azt nedvével 
táplálta. 

(5. Vezettetve szent igédtől, Uram, bizton 
haladok; Ez megőriz tévedéstől, Mig tehozzád 
juthatok, Hol örök dicséretet Szivemből zen-
gek neked. 

Délutániak. 
233. 

Mint: Zpjwej du§e má Bohu. 

1. Zengd, lelkem, énekedet, És dicsérd Iste-
nedet, Mert e kegyelmes atya Naponta ránk 

13* 
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árasztja Kifogyhatlan áldását, Tápot, erőt, ruhát 
ád Egész életünkön át. 

2. Ki számlálná meg a jót, Melylyel az Ur 
megáldott? Hisz éltünk is tőle van, Melyet 
őriz gondosan, Testünk és érzékei, Lelkünk 
minden kincsei, Mind csak az ő müvei. 

3. Már hajnalán éltünknek Készen a táp 
testünknek. Ezernemű eledel Asztalunkra kerül 
fel, Gyümölcs, kenyér, madár, vad. Hal jóízű 
étket ad ; Ezek adóját áldjad! 

4. Kérjük e jó atyánkat, Hogy a nyújtot t 
javakat Józanul élvezhessük S kellően becsül-
hessük S hogy lelkünk kiművelve Erényben 
kedvét lelje, Jó Istenét tisztelje! 

234. 
Mint: Ach jak wäecko pïediwnë. 

Nun ruhen alle Wälder. 

1. Az Ur sok jót tesz velünk, Minden nap ele-
delünk Kijár tárházából : Hivek oh azt áldjátok, 
Ki gondot visel rátok S megelégít jóvoltából. 

2. Mihelyt ezt mondja: legyen! Azonnal vég-
hez megyen Kegyes akaratja, Megviditja szivün-
ket, Mint kiszáradt földünket A mennynek 
áldott harmatja, 

3. Ha megnyílnak kezei, Minden teremtései 
Áldással betelnek, A föld minden vidéki Ezer 
öröm közt néki Dicséretet énekelnek. 

4. Ti is dicsőítsétek, Példájá t kövessétek 
Kegyes atyátoknak. Ki a földet zsírozza, Dicső 
napját fölhozza Mind jóknak, mind gonoszoknak. 
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5. Szívből könyörüljetek Azokon, kik köz-
tetek Kiizködnek bajokkal; Minden ember test-
vérünk: Ha Istentől jót kérünk, Tegyünk jót 
mi is másokkal. 

235. 
Mint : Píi skonánj dne loho. 

1. Adjunk hálát az Urnák, mert érdemli, 
Mert minden gazdagságát velünk közli. 

2. És mint bő irgalmu kegyelmes atya Hiveit, 
testben-lélekben megáldja. 

3. Énekeljünk neki egy akara t ta l : Dicsőség, 
a tya Isten szent fiaddal! 

4. Ki ételt adsz alkalmatos időben S meg-
segitsz minden szükségeinkben. 

5. Oh add e jóvoltodat érdemelnünk, Éltün-
ket, szivünket neked szentelnünk. 

6. S hogy tőled oly sok áldásokat vettünk, 
Legyen hű sziv s jó erkölcs köszönetünk. 

7. Halálunkig tégedet tisztelhessünk, Hogy 
igy a te jó gyermekid lehessünk. 

8. Dicsőség legyen neked, oh szent atyánk, 
Ma ós mindenkor kegyesen tekints ránk. 

236. 
Mint : OtCe nás, jenz w nebi. 

1. Isten, csupa szeretet vagy, Szereteted oly 
bölcs, mint nagy, Az egész élő világot Eltartod, 
sőt boldogságot Adsz minden teremtményidnek, 
Nemcsak hű gyermekeidnek. 

2. Hiszen, Uram, csak féljelek S munkál-
kodjam ón is lelek Annyi áldást, hogy élhe-
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tek S másokkal is jót tehetek, S bár érjek késő 
vénséget, Akkor sem látok szükséget. 

3. De ha szegénységet mérsz rám, Attól sem 
félek, szent atyám! Ha azt magam nem okozom, 
Nyugodt lélekkel hordozom; Csak egyre kérlek 
tégedet Ne tagadd meg kegyelmedet ! 

4. Ily sok jóért, melyet adtál Bár szorgalom 
s jóság által Méltóképen szeretnélek Jó gyer-
mekként, a mig élek, Mig mennyben dicsőbb 
lélekkel Dicsérlek szebb énekekkel. 

237. 
Mint: Prjkladem pána JezjSe. 

Die Morgensonne gehet auf. 

1. Az úr Jézus példájára Fakadj , én lelkem, 
hálára ; 0 is a tyját úgy tisztelte, Dicséretét éne-
kelte. 

2. S nem méltó-e köszönetre, Dicsérő hála-
énekre A mennyei áldott atya, Ki a tápot osz-
toga t ja? 

3. Hiszen ő éltet bennünket, Megáldja elede-
lünket ; Most is mivelünk ezt tette, E jóságát 
éreztette. 

4. 0 felhozza napját reánk, Bár jók ,vagy 
gonoszak valánk, Esőt küld az igazakra Éppen 
úgy, mint a rosszakra. 

5. Kenyeret táplálásunkra, Bort ad vidámi-
tásunkra S ki képes fölszámitani, Azt, mivel 
szokott áldani? 

6. Bár meggondolnók ezeket S használnánk 
föl mindeneket Istennek dicsőségére, Önmagunk 
üdvösségére. 



— 199 — 

7. Holnappal ne töprenkedjünk, Jövendőnkről 
ne kétkedjünk, Hiszen fia az atyának, Sáfárja 
kamarájának. 

8. Ki volt, a kit ő megvetett, Ha hittel hozzá 
sietett? Nagy hatalmát sok csudában Mutat ta 
már hajdanában. 

9. Adván két hal s öt kenyeret, Jól lakatot t 
ötezeret, S ismét négyezer népséget Hét kenyér-
rel megvendégelt. 

10. Keressük Isten országát És annak az igaz-
ságát, Ugy ő kisér irgalmával S nem leszünk a 
jó hijával. 

11. Dicsőség légyen atyának, Dicsőség ő egy 
fiának Szent lélekkel egyetemben Most és mind-
örökké Amen. 

238. 
Mint: Tobët slusj dijkcinénj. 

1. Téged illet, Mindenható, Ajkainkról a hála-
szó, Mert mindenekre kiterjed Áldó, óvó, bölcs 
figyelmed, Örök király! 

2. Mi is a vett eledelért S egyéb jótétemé-
nyedért Neked szivből hálát adunk, Dicsőitóssel 
áldozunk Szent Istenünk ! 

3. Tied legyen a dicsőség, Erő, hatalom, tisz-
tesség, Mert te mindennek ura vagy, Örökké 
áldott, dicső, nagy, Mindenható ! 

4. Minden lélek dicsérd tehát Istent és az ő 
egy fiát Szentlélekkel egyetemben Elválaszthat-
lan lényegben Csak egy Istent. 

5. Uram, vess a harcznak véget, Terjeszd 
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köztünk békességed, Mert kívüled nem ismerünk 
Mást, a ki harczolna értünk Hallelujah! 

Estvéliek. 

239. 
Mint : A na zemi budiz lidem. 

0 Jesu Christ, mein Lebenslicht. 

1. Lelkem, üt az esti óra, Figyelj, kérlek, 
némi szóra, Az Ur kérd téged, a hivet: Szeret-e 
engem a szived? 

2. Rabból szabaddá tet telek; Holt voltál, 
felköltöttelek ; Elestél, fölemeltelek ; Elvesztél, 
fölkerestelek. 

3. A szerető anya szíve Gyermekét elfeledi-e? 
S ha feledné, bízzál lélek, Én soha nem feled-
nélek. 

4. Szeretetemben nincs hián}*, Oly mély az, 
mint az oczeán, A halálnál hatalmasabb, Még 
a napnál is magasabb. 

5. Egykor meglátod színemet, Ha majd be-
végzem müvemet És állitlak trónom elé Oh 
lélek, vájjon szeretsz-é ? 

6. Uram, egy fájdalmam vagyon : Hogy szivem 
még gyarló nagyon, De kérlek, kényszeritelek, 
Cselekedd, hogy szeresselek ! 

240 . 

Mint : Kdo bude, co Buh wywolil. 
Wer will, wass Gott auserwählet. 

1. A mint az est alkonyában, A harangszó 
intve cseng, Mint barátid hajdanában. Hozzád 
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szivünk igy eseng: Uram Jézus szállj le nálunk, 
Békét csak nálad találunk. A sötétség bármi 
nagy, Nem győz az ott, hol te vagy. 

2. Elsötétül a nap fénye, A te fényed égve 
ég, Mert te, a hivők reménye, Vagy az üdv és 
békesség; Mennyi csillag fénye játszik, Merre 
a menny boltja látszik, De a te fényed maga, 
A csillagok csillaga. 

8. Boldog, a kinek szivében Te, mint nap 
föltámadál S a sok álfény tengerében Neki való 
fényt adál, Mert ha napja elborulna, S útja a 
sötétbe nyúlna, Benned, veled, általad Biztos 
fény mellett halad. 

4. Boldog, ki legvégső napján, Az éjét nem 
rettegi, Ha panasz nem jő ki ajkán, Lelkét vád 
nem égeti, Ha a fény^ elhal szemében, Hajnal-
csillag kel szivében És azt vallja, hogy legott 
Meglátja a nagy napot. 

241. 
Mint: Ozdobiz se duse milá. 

1. A nappalnak fáradságit, Az estvének nyá-
jasságit, Mint foly órák gyors fövénye, Ugy 
nyeli multak örvénye ; A mely terhet a nap 
raka Reánk, a sötét éjszaka Fölcseréli nyuga-
lommal S megenyhít édes álommal. 

2. Lelkem örvendezz uradban, Gondold meg 
buzgón magadban, Mely sok áldást hozott vele 
Az idő, mely ma eltele; Hevülj forró háladásra, 
Fakadj szent magasztalásra S mondjad érzéke-
nyült szívvel: Az Ur mindent bölcsen mivel! 



— 202 — 

8. Szivem belső indulatja Megvallja, oh hű-
ség a ty ja! Hogy legfőbb jómat akarod, S hogy 
eddig éltemet karod Áldott utakon vezette, 
Dicsőíttessél érette! Mindenik napja éltemnek 
Gyújtsa szent lángját szivemnek. 

4. Ama jó balzsam, az álom, Melyben nyug-
tomat találom, Az is neked legyen, atyám, 
Szentelve, mert te figyelsz rám, Tudom, csön-
des lesz éjjelem, Mert nyugtomban is léssz 
velem S felköltesz vagy e világra, Vagy a hal-
hatatlanságra. 

242 . 
Mint : Ach jak wsecko prediwné. 

Nun ruhen alle Wälder. 

1. Uram, ma is éltettél, Ösvényeden vezettél, 
Szivből áldlak téged: Hol lel nyelvem elég szót 
Hálálni azon sok jót, A mit velem tet t fölséged? 

2. Száma nincs áldásodnak, Csudáit jóvoltod-
nak Vigan magasztalom, Te adsz erőt kezemnek, 
Jó erkölcsöt szivemnek, Csak tőled jő az oltalom. 

8 Atyám, mely boldog itt már, Ki tetszésed 
szerint j á r Egész életében S várja hite jutalmát, 
Mennyei nyugodalmát A szenteknek seregében ! 

4 Tudom, hogy kiben hiszek, Félelem nélkül 
leszek Halálom óráján, Örök boldogulásom Lesz, 
ha végzem futásom Ez élet terhes pályáján. 

5. Te adtál ma oltalmat, Te adj csöndes nyu-
galmat ; Lefekszem nevedben. Tőled vettem élte-
met ; Ha elveszed lelkemet, Atyám, ajánlom 
kezedben. 
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243. 
Mint : Den ucházj mfij Jesu. 

Der Tag ist hin, Jesu. 

1. A nap elmúlt s a mi mennyei atyánk Kegyel-
méből az éjszakát küldi ránk, Álom által bezárja 
szemünket S megnyugtat ja elfáradt testünket. 

2. Fejünk fölött ezer csillag világa Hirdeti, 
mily nagy az Ur méltósága: Leborulva áldjuk 
Istenünket, Ki azokkal együtt tar t bennünket. 

3. Ki a holdat, hogy ütját ne téveszsze, Igaz-
gatja, az tőlünk sincsen messze: Oh menjen 
hát hozzája kérelmünk, Mert tőle jön minden 
segedelmünk. 

4. El sem fogjuk hűségét felejteni, Mert meg 
nem szűn kegyesen vezérelni S szivünk azt mind 
örökké tiszteli, Ki oly hiven gondunkat viseli 

244. 
Mint : Ai nynj se den. 

Nun sich der Tag. 

1. Az éj immár előttünk áll, A nap lenyugo-
dott ; De te, szivem, ne nyugodjál, Imádjad 
uradat ! 

2. Oh Uram, nagy erős Isten, Kit senki nem 
láthat, Atyám, ki vagy a mennyekben, Halld 
meg szólásomat. 

3. E ( nap, melyet elvégeztem, Szenteltetett 
néked És azt mind estig szentelnem Rendelte 
fölséged. 

4. Ez talán nem lett meg tőlem, Mert test és 
vér vagyok S ha vagyon is jóra kedvem, Vélet-
len bűnt vallok. 
• 5. Azért, kérlek, kedves atyám, Ne nézzed 
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bűnömet, Szent fiadért tekints reám S engedd 
el vétkemet. 

6. Én majd ágyamba lenyugszom, Oh Uram, 
légy velem, Angyalod legyen őrállóm S ne 
érjen sérelem. 

7. Adj békességes nyugovást Minden kegyes 
szivnek; Azoknak pedig javulást, A kik bűn-
ben élnek. 

8. Add, fölkelhessek épségben, Ha úgy tar t ja 
kedved, Hogy eljárhassak kedvedben S szol-
gálhassak neked. 

9. Ha pedig végső órámat Rendelted ez éjjel, 
Hozd el boldog halálomat Csöndes békességgel. 

245. 
Mint: Jezjsi Spasiteli mug. 

1. Immár lefekszem békével, Napi munkám 
végeztével, Oh Jézusom, ez éjjelen Oltalmaddal 
légy én velem. 

2. Engedd el bűnös létemet, Rossz álmáktól 
óvj engemet, Az álom újitóm legyen S mun-
kámhoz serénynyé tegyen. 

8. Fáradt szemem ha betettem* Uram, te 
virrassz felettem, Födözz be védszárnyaiddal, 
Környékezz őrangyaliddal. 

4. Ne bocsáss, jóságos atyám, Ez éjjel semmi 
veszélyt rám, Mind lelkemet, mind testemet 
Őrizd ' s egész háznépemet. 

5. Reggel adj épen ébrednem, Uj erővel 
ékeskednem: Vagy ha ez végéjem leszen, Eltem 
kész szivvel leteszem. 
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246. 
Mint : Zlatého slunce krásny bëh. 

Der goldnen Sonne Licht und Pracht. 

1. A ragyogó nap ma ismét Megfutotta pályá-
ját, Homály íedi a föld szinét: Lelkem zengje 
háláját! Kit nem köt földi kincs, Az égre föl-
tekints, Elme ós sziv kegyuradhoz Illatos áldo-
zatot hozz! 

2. Zsolozsma és buzgó ének Hirdessen dicsé-
retet Neked, menny s föld Istenének, Ezt tudom 
meg nem veted: A mim van, azt adom, Fogadd 
áldozatom; Hisz úgyis mindenem tied, Mivel 
megáldott fölséged. 

3. Szivem gyarló s én egészben Csak pará-
nyi lény vagyok : Te ragyogsz fény, dicsőség-
ben S tetteid csodanagyok, Elet, áldás, erő, 
Oltalom tőled jő S fölérhetlen a kegyelem, 
Mit teszesz mással és velem. 

4. A nap parancsod szavára Nappal terjeszt 
világot ; Estve, ha száll le nyugtára, A milliárd 
csillagot Tünteted föl nekünk, Ragyog tőlük 
egünk Es a hold ezüst sugára Fényt vet az 
éj homályára. 

5. Minden élőre álom száll S pihen öntudat-
lanul, Csak maga Isten ébren van Mindig 
változatlanul : Ha ő van én velem, Biztos a 
védelem, Mert bár álomba mélyedtem, 0 őriz 
s virraszt felettem. 

6. Az emberi segély tehát Nem nyújt biz-
tos oltalmat; Azért, Uram, az éjen át Te adj 
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csöndes nyugalmat, Te légy őrangyalom, Ha 
elnyom az álom, Védszárnyaid alatt alva Nem 
árt semmi vész hatalma. 

7. S most már, testem, nyugodni menj És 
aludjál édesen. Fáradalom után pihenj S te lelkem 
szivteljesen Fohászkodjál éghez, Hol oltalom 
létez, Küldne kegyelmet és segélyt, Mindnyá-
junknak csöndes jó éj t! 



B) HALOTTI ÉNEKEK. 

Közönségesek. 
247 . 

Mint: Jezu, tvvé hluboké rany. 
Jesu, deine tiefen Wunden. 

1. Az enyészet nagy szabálya, Hogy, mi por-
ból sarjadott, Porrá lesz, habár a pálya Földi 
fényben áradot t ; Ha megszólal a halál, A job-
bágy ós a király Porágyán a gyász halálnak 
Testvérnyugalmat találnak. 

2. Az öröklót nagy szabálya, Hogy mi menny-
ből sarjadott, Éljen, bár a földi pálya A siron 
á t haladot t : A végső Ítéletben, Király, jobbágy 
megjelen, A mit vetett, azt arat ja , Ez az Isten 
akaratja. 

3. Ah mit vessek mag gyanánt el, Árnyék-
éltem telkein, Hogy ragyogjon reggelével A nagy 
nap gyümölcsein? Krisztus int : hintsd a hitet, 
Mely terem szeretetet, Mely a reménynek virágit, 
Ugy fejleszti, ha világit. 

4. Hála neked ! Isten, hála, Hit, szeretet és 
remény: E háromból áll a pálya És végén, a 
nyeremény, Jöjjön élet vagy halál, Lelkem velők 
bátran áll; I t t siromba ők vezetnek, Ott szó-
szólóim leendnek. 
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248. 

Mint : Smilûj se nade mnau. 
Ach Gott und Herr, wie gross. 

1. Légy én velem, oh Istenem, Ha küzdöm 
végharczomat, Hogy várhassam nyugalmasan 
Boldog kimúlásomat. 

2. Ha majd eztet a portestet Parancsodra le-
teszem, Segits engem, hogy vétkemben Kárho-
zatba ne essem. 

3. Te nyújtod azt a szent vigaszt Szent fiad-
nak általa, Ki benne hisz, hogy el nem vész 
S szebb élet vár reája. 

4. Ha pályámon búbánat nyom, Uramnak e 
szózatja Biztat engem, s végperczemben Szive-
met megnyugtatja. 
• 5. Légy hát velem, én Istenem, Mig majd 
megnyílik a menny: Bizton hiszem, hogy úgy 
leszen, Hallgass meg, Uram, amen. 

249. 

Mint : Boze muj, opét swëtlo. 
Wer nur den lieben Gott 

1. Folyton fogy napjaim summája, Ki tudja, 
hol ér a halál? Mely boldog, kit végső órája 
Józanon ós készen talál ; Annak csendes kimú-
lása És könnyű lesz számadása. 

2. Reggel ragyog a rózsa fénye S estve 
gyakran elhervad már ; Ilyen éltünk földi remé-
nye! Ma vigadunk, holnap sir zár, Mint a nyil 
repül életed, Ember s mégis vesztegeted. 

3. Ne kedveld a világ lármáját, Nincs i t t ál-
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landó laka,sod; Keresd lelked dicsőbb hazáját, 
A menny legyen óhajtásod ; Az idők gyorsan 
változnak S örökké valókat hoznak. 

4. Ne halogasd semmi tisztedet, Ma tedd. a 
mit szükség tenned ; Holnap talán éred végedet 
S a számadásra kell menned; Ez órában min-
den jót vélsz, A másikban talán nem élsz. 

5. Hozzád térek, oh élet atyja, Mig még ke-
gyelmet várhatok, Szivemben lesz igéd szózatja, 
E szép intés »vigyázzatok«. Igy, múljak ki hir-
telen bár, Mindenkor boldog öröm vár. 

250. 

Mint : Coz műj Buh chce, to se. 

1. A mint tetszik Istenemnek, Legyen úgy 
akara t ja ; Mi van javára lelkemnek, O legjob-
ban tudhat ja : Ha vész környez, Ő védelmez S 
bár sujt atya módjára, Békén legyünk, ne két-
kedjünk Megtart ő bizony ára. 

2. Isten az én legjobb atyám, Örömem, re-
ménységem, Ha rögös is sokszor pályám, Nincs 
abban rövidségem, Szeretete számba vette Leg-
kisebb hajszálamat, Örömömben, keresztemben 
Hát rá bizom magamat. 

3. Bármely órán szólítson el, Örömest hozzá 
térek, Mert ő nála kedvesimmel Találkozni 
reménylek, Halálomban, vógharczomban Lelkem 
neki ajánlom, Hisz üdvemet, jobblétemet O nála 
feltalálom. 

4. Még egyre kérlek, szent atyám, Ne vesd 
meg kérelmemet: Ha keresztet mérnél reám, Oh 

Ev. éuekeakönyv. 14 
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erősítsd hitemet, Segits engem küzdésemben, 
Hisz te vagy Védistenem, Eletemben, halálom-
ban, Reménységem, mindenem. 

251. 
Mint : Jestlize se ljbj Bohu. 

1. Ha tetszése Istenemnek Ez életből kiszólít, 
Nincs kifogása elmémnek, Meddig éljek földön 
i t t ; Kegyelmes atyám szózatja Gyermekét ki-
szólithatja: Legyen szent akaratja. 
2. Jól tudom, hogy szomorú lesz Kedvesimtől 

válásom ; De ha tőlük a sir elvesz, Istennél lesz 
lakásom. Nincs Jézusnál, azt átlátom, Hűségesebb 
s iobb barátom S szebb helyem a mennyeknél. 

3. Bár külszinem elrontatik, De erényim ma-
radnak; Bár vagyonom elosztatik. De gyengéim 
elhagynak ; Jézus nézi csak hitemet Es nem 
testi szépségemet, Ez nyugtat meg engemet. 

4. Halhatat lanság vár reám. így nem rövid 
életem; Korán, későn jön végórám, Nagy kincset 
nem vesztettem; Nem éveim, de szivemet Ité-
lendi, ki teremtet t ; A jó eléggé érett. 

5. Testem virágként hervadjon, Csak hitem ne 
gyengüljön; A mi földi, föld maradjon, Buzgósá-
gom ne hűljön, Mert ki igaz hitben marad, Isten-
félő pályán halad, Mennyben jutalmat arat. 

252. 
Mint : Ach zustan s twau. 

1. Krisztus az én életem, Bár testem sírba 
száll, Magam nem rettegtetem : Nyereség a halál. 
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2. Ki ő benne hiszen, él, Ez igazság megáll. 
Lelkem főbb örömre kél, Ha testemtől elvál. 

8. Elvégzem már ezennel Az élet harczait, 
Lelkem él az Istennel S veszi jutalmait . 

4. Ha megszűnik látásom S rám fájdalom tó-
dul, Midőn" eláll szólásom S már elmém is bódul. 

5. Ha érzósim tompulnak, Mint alvó mécs, 
bennem S gondolatim elmúlnak : Ne hagyj el, 
Istenem ! 

6. Tedd boldoggá halálom S ha lelkem ki-
megyen, Mint fáradtnak az álom, Végem csen-
des legyen. 

7. Igy bár éltem gyorsan ér Futásom czéljára, 
Lelkem te hozzád megtér Örök nyugalmára. 

253. 
Mint : Kdo jen na Boha se. 

Wer nur den lieben Gott lässt. 

1. Tégy nagy jó voltod szerint velem, Uram, 
végső szükségemben, Ne vess meg, nálad a ke-
gyelem, Innen elköltözésemben ; Oh ha elérem 
végemet, Vedd kezeidbe lelkemet. 

2. Bátran engedek tetszésednek, Nem téssz 
te nékem semmi kárt, Tudom, a kik neked en-
gednek, Azoknak a halál sem árt, Bár itt ma-
rad sok jó felem, Mennyben egyesülnek velem. 

3. Testem tér csak földbe álmára, De a lélek 
hozzád megyen Dicső színednek látására, Hogy 
ott szentebb híved legyen, I t t van háborgás, 
siralom, Ott csendes öröm s nyugalom. 

4. Ott sem bűn, sem világ, sem halál Már 
14* 
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többé nem ár that nekem, Lelkem teljes váltságot 
talál, Kegyelmed lesz menedékem, Nem kisért ott 
semmi bűnöm S szentül élni meg nem szűnöm 

5. Vájjon hát miért szomorkodnám, Ha a halál 
völgyén járok? Akkor, atyám, főbb gondod lesz 
rám S örök jókat akkor várok ; I t t semmi mara-
dandó nincs, Mennyben vár az állandó kincs. 

254. 
Mint: Kdo jen na Boha se. 
Wer nur den lieben Gott. 

1. Ki tudja, mily közel végórám? Foly az idő, 
jő a halál! Végső napom mikor virrad rám, Me-
lyen a sors engem talál ? Oh Isten, én üdvös-
ségem, Add, legyen akkor jó végem. 

2. Mely könnyen változik életünk Csak egy 
rövid nap folytában, Halál lestőrébe eshetünk 
Csak egy véletlen órában ; Oh Isten, én üdvös-
ségem, Add, legyen akkor jó végem. 

3. Tanits meggondolnom végemet, Hogy sö-
tét sírba kell szállnom; Ne halasszam megtéré-
semet, Segélj a bűntől megválnom ; Oh Isten, én 
üdvösségem, Add legyen akkor jó végem. 

4. Add, vegyem jó rendbe házamat, Hogy ha-
lálom kárt ne tegyen S ha hívsz, igy biztassam 
magamat : A mint akarod, ugv legyen! Oh Isten, 
én üdvösségem, Add, legyen akkor jó végem. 

5. Neked élek s neked halok Eltemben és 
halálomban : A dicsőült lelkek s angyalok Ké-
szen várnak kiműltomban ; Oh Isten, én üdvös-
ségem, Add, legyen ily boldog végem! 
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255. 
Mint: 0 jak ste wy prestantnj. 

1. Mely boldog az, ki megholt Jézusnak nevé-
ben ! Mely boldog, kit a sírbolt Nyugtat bé keb-
lében ! A gond elől elfutott, Mely minket retteg-
tet, Szebb hazába eljutott S nyert dicsőbb életet. 

2. Mi e gyarló életnek Börtönében élünk, Gon-
dok, bajok illetnek, Csüggedünk, reményiünk; 
0 pedig nyugalommal Pihen hajlékában, Nem 
küzd már fájdalommal Csendes kamrájában. 

3. Ő elérte már mindazt, Mit mi csak óhaj tunk; 
0 Istennél nyert vigaszt, Mig mi itt sóhaj-
tunk ; 0 angyalok körében Hall dicsénekeket, 
Mi siralom völgyében Hullatunk könnyeket. 

4. Ki ne vágynék elmenni Inkább e dicshonba, 
Mint bú-bánat közt lenni A földi nyomorba ? Oldj 
ki majd, oh Jézusom, E testből engemet S lel-
kem, add, hozzád jusson, Hol érem üdvömet. 

256. 
Mint : Ai nynj se den. 

Nun sich der Tag geendet hat. 

1. Szivünk sajog, világ ura, A csapások alatt, 
Melyek gyakorta hirdetik Végetlen hatalmad. 

2. Te vagy, ki gyújtasz életet, Te ki azt kiol-
tod, Ha hatalmad lever olykor, Fölemel jó voltod. 

3. Tanits azért megnyugodnunk Minden vég-
zéseden, Add, érjen bármi nagy bánat, Hitünk 
erős legj7en. 

4. Minden tetted, mi Istenünk, Czélozza ja-
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vunkat, Örömünkben, bánatunkban Rád bízzuk 
magunkat. 

5. Add, eltelve e szent hittel, Üdvünket 
munkálnunk S igy nyugodt szivvel, lélekkel 
Végóránkra várnunk. 

257. 
!$•] ' Mint : JezjSi drahy pokládé. 

1. Életemnek minden éve Közelb visz a síi-
szélére, Fogy az élet minden nappal, A ke-
gyelmi idő szárnyal, Örök létre viszen által. 

2. Add, Uram, eszembe vésnem, Mily rövid e 
földi létem, Mint az álom, gyorsan repül, Erőnk 
fogyatkozik, gyengül, Lelkünk ítéletre kerül. 

3. De bár rövid, mégis elég Arra, hogy be-
bizonyodjók Hitünk jó, nemes tettekben, Hű, 
önzetlen szeretetben, Öröklétre készületben. 

4. Engedd azért, jó Istenem, Életidőin úgy 
töltenem, Hogy betöltsem hivatásom, S nem 
lesz nehéz elválásom, Bármikor lesz távozásom. 

5. Aztán, rövidítsd, ha tetszik, Éltem s hozd 
el végső perczit, Csak irgalmad meg ne von-
jad, Igy feltalálom nyugtomat. Öröklétben új 
honomat. 

6. Rövid a mi éltünk itt lenn, De öröklét-
ben az Isten Nem számlálja az éveket, Csak 
hitet, csak jó te t teket : Az erényes élt eleget. 

7. Isten örök éltet ígért Annak, ki itt a hit-
ben ólt; Én is, hogy ha annak élek, Haláltól, 
sírtól nem félek. Örök életet reménylek. 

8. Dicső halhatatlanságra, Vagyok teremtve, 
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megváltva, Ezután eped én lelkem S e vágy azzal 
biztat engem : Hogy azt halál után nyerem. 

258. 
Mint: Slusjt na to w kazdy őas. 

1. Illő dolog fontolóra venned, Ember, hogy 
maholnap el kell innen menned: Az ember 
pályája Fut, árnyék módiára: , : 

2. Hány ezeren éltek már előtted! Ok meg-
előztenek te követed őket, Mit ért hirök, ne-
vök? Mind sirba szállt velők: , : 

3. A világnak muló java mellett Egy van 
maradandó: jó lelkiismeret, Mely nyugodt élete 
Annak, ki szerzette: , : 

4. Mig le nem foly napjaidnak száma, Ne 
vesztegelj, ne jár j a bűnnek utánna, A mig nem 
érsz véget. Tedd kötelességed : , : 

5. Ne pazarold napodat, órádat, Hogy hisz 
még van időd, ne biztasd magadat, Az idő el-
repül Visszatérhetlenül : , : 

6. Végperczedet el nem kerülheted, Habár 
századokra nyúlnék is életed, Eljő a végóra 
Mely int búcsúzóra ; , : 

7. A mi földi, mind elmúlik végre, Egyedül 
csak a hit ju t t a t dicsőségre. Kövesd, mert ez 
mutat Mennybe vivő u ta t : , : 

259. 

Mint : Boj dobry sem wyborne. 

1. Elvégeztem végtére, Pihenek harczomra, 
Testem vágy a békére, Lelkem Jézusomra. Meg-



— 216 — 

szűnt már a fájdalom, Mely gyötrött engemet, 
Benned, csendes sirhalom, Lelem nyughelyemet. 

2. Kedvesim, kik mig éltem, Hiven ápoltatok 
S most, hogy búcsúzom, értem Könyeket hullat-
tok : Mig végzitek éltetek S megnyil ama másik. 
Addig Isten véletek, A viszontlátásig! 

2H0. 
Mint: Márnost w swete nad wse. 

Wer nur den lieben Gott lässt. 

1. E földön minden elmúlandó, Nincs semmi-
ben állandóság, A mi nem volna változandó, 
Nincs oly teremtett valóság, Minek örvendünk 
szivünkből, Páraként tűnik körünkből. 

2. Az ember élte virágában, Midőn minden 
szépet remél, Mint a mezőnek füve nyárban 
Levágatik s többé nem él, El, ah, el kell bú-
csúznia S kedveseit itt hagynia. 

3. Mit használ e föld dicsősége? M\t a vagyon, 
melylyel birunk? Rövid időn mindennek vége, 
Ha eltakar rideg sirunk, A mit gyújtónk szor-
galommal, I t t kell hagynunk fájdalommal. 

4. Mig hát Isten kegyelme éltet, Az örök honba 
készüljünk, Használjuk jól e földi éltet, Nehogy 
bűnben elmerüljünk, Krisztus legyen kivánsá-
gunk S szent igéje boldogságunk. 

5. Boldogtalan, ki e világért Krisztustól meg-
fosztá magát, Élvén csupán a hiúságért, Oh 
születése óráját Jobb lett volna nem érnie, Mint 
örök kínba mennie. 

6. Távozz tőlem, világ csaltenye, Nem vágyom 
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hiúságodat. Mennyekben van szivem reménye, 
El vesztéd hozzám jogodat, Krisztus az én re-
ménységem, Megváltóm és üdvességem. 

261. 
Mint : Jistota smrti a pádu. 

Was mein Gott will, das g'scheh. 

1. Atyánk, szivünket ' meghat ja E halottnak 
esete, Ily mulandó, azt mutatja, Minden ember 
élete. A bűn miat t Sok fájdalmat Szenved itten 
a kebel, S ugy ifjúnak, Mint az aggnak Végre 
is csak halni kell. 

2. Igaz, hogy fiát az apa, Ha végpercze 
közeleg, Bár érette mindent adna, Aranynyal 
sem vált ja meg, Anya lányát. A félj társát Meg 
nem menti semmikép, Mert a halál Mit csak 
talál, Minden kapcsot összetép. 

3. Hol lelek hát biztos helyet, Mely osztályo-
mul jusson ? Csak nálad, ki menny s föld felett 
Uralkodol, Jézusom. Ha jő végem, Te légy 
vélem, Bocsásd meg sok bűnömet, És egedbe 
Seregedbe, Vedd magadhoz lelkemet. 

262. 
Mint: Mtij Boze, ja wim se umrit mam. 

Wer nur den lieben Gott lässt. 

1. Uram, tudom, hogy el jő végem, Mert ha-
landó ember vagyok, Nincs itt e földön öröksé-
gem, Mit ez ad, mindent elhagyok : Azért tanits 
arra, kérlek, Boldogul miként halnék meg. 

2. Uram, hogy mikor jő el végem, Nem tu-
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dorn, az bizonytalan. Mint füst és árnyék tűnik 
éltem S czélomhoz futok unta lan : Azért tegye 
meg azt kegyed, Hogy ahoz mindig kész legyek. 

8. Uram, hogy mikép jő el végem, Nem tu-
dom, mert im a halál Ezt kórágyról szólitja szé-
pen, Mást nyila hirtelen talál, De jöjjön bár 
mikép csak add, Bölcsen végezzem pályámat. 

4. Uram, nem tudom hol lesz végem, Mely 
föld t aka r ja el porom, De az lévén szent remény-
ségem, Hogy feltámasztasz egykoron. Nem bán-
kódom azon : legyen Bárhol e földön nyug-
helyem. 

5. Uram, hogyha majd eljő végem, Te vedd 
magadhoz lelkemet, Átadom azt én készségesen, 
Hisz drága áron vetted meg Azon teljesen meg-
nyugszom, Mikor, hog}r s hol kell meghalnom. 

263. 
Mint: Boj dobry sem vyborné. 
Einen guten Kampf hab' ich. 

1. Nemes harczot harczoltam Földi életemben, 
A hitet megtar to t tam, Bizva Istenemben Pályá-
mat megfutot tam Kegyesen ós hiven S lelkem 
örvend nyugodtan Jézusom kezében. 

2. Mily mennyei boldogság! Istenem kezéből 
Megnyerém az igazság Koronájá t ékül, Az ég 
urát ezentúl Lá tom szemtől szembe, Lelkem 
ott a siron túl Fel ju tot t a mennybe. 

3. A világ gyönyöreit Megvetém készséggel 
S birorn menny örömeit, Mikkel mi sem ér fel, 
Jézusom szent halála Szerzé mind ezt nekem, 
A mennyeknek á l ta la Részesévé lettem. 
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4. Kedvesim zokogása, Hogy tőlük elválok 
Szűnjék s szálljon áldása Istennek reájok Min-
denkit vár a halál, De hisz majd ismét él, A 
nap is ha ma leszáll, Reggel újra felkél. 

264. 
Mint : Hle jak cas nas mizi. 

1. Lassan bár, de fogy az élet S közelget a 
végitélet, Ám mi azt keveset bánjuk, Nem szám-
láljuk, Eltünket jól nem használjuk. 

2. Eltünk olyan, mint az álom, S muló har-
mat a virágon, Hirtelen végét érhetjük, Elveszt-
hetjük, Mint im itt is szemlélhetjük. 

8. Isten marad meg csak, nem más, Lényét 
nem éri változás, A tengerek, erdők, hegyek, 
Eltűnhetnek Isten örökké marad meg. 

4. Gazdagság, kincs, bölcs értelem, Mit hasz-
nál a halál ellen? Eltünk fut árnyék módjára 
S nem sokára Jutunk mind a sir part jára. 

5. Mig le nem dől porsátorom, Tanits, Uram, 
mindenkoron Napjaim bölcsen számlálnom, Ébren 
állnom S egykor nyugodtan meghalnom. 

6. Maholnap és el kell mennem, Trónusodnál 
megjelennem, Add, addig i t t bölcsen éljek, 
Elkészüljek E nagy napra s üdvözüljek. 

265. 
Mint : Pamatu.j, o clowéce. 

1. Ember, vedd fontolóra, Mi voltál, mi vagy 
s mi leszesz, Ha végsőt üt az óra S e világtól 
bucsut veszesz : Por vagy s porrá lesz tested S 
a mid van, mind elveszted. 
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2. Azért magad el ne bízd, Bővelkednél bár 
mindenben, Kincsed, erőd olyba nézd, Mely ma 
van s holnap ellenben, Kincsed, rangod, eszed-
del Hiába büszkélkedel. 

3. Bárki vagy s bármi valál, Tudd, hogy el 
kell innen menned, Bűnöd zsoldja a halál, Ezt 
kikerülnöd nem lehet, Tested a földbe kerül 
Férgeknek eledelül. 

4. Azért jobb, ha bánattal Idején magadba 
szállasz, Meghajolsz alázattal, Mi g Isten előtt 
nem állasz, S dolgodat úgy intézed, Hogy 
jövőd békén nézed. 

5. Oh szeretett Jézusom, Adj élnem kegyes 
életet, Hogy lelkem hozzád jusson S zenghesse 
ott dicséreted Dicsőbb honban, a mennyben, 
Szentiddel egyetemben! 

266. 
Mint : 0 Clowëce, myslis predce. 

1. Ember, a még Kedvez az ég, Gondold, 
hogy meg kell halnod, Mint az üres pára, El-
tűnsz nemsokára Innen s tovább kell állnod. 

2. Mind' úgy haladj, Hogy hiven adj Sáfársá-
godról számot, Nem tudod, mely órán, Későn-e 
vagy korán Hagyod el e világot. 

3. Mert a halál Uta t talál, Semmiben nem 
válogat, If jú e ki, vagy vén, Gazdag-e vag}7  

szegény, Azzal nem gondol sokat. 
4. Erősséged, Bölcsességed Halál ellen meg 

nem véd, Dicsőség, rang és ész, Mint a köd 
ugy elvész, S végperczedben nem segít. 
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5. Azért korán Minden órán Kész légy a ki-
múlásra, Erényes élettel, Bűnbánó lélekkel Ké-
szülj a számadásra, 

6. Ugy hogy azon A végnapon Az Ur ezt 
mondja neked: Kevésben hű valál, Többre biz-
lak immár, Vedd az örök életet! 

Gyermekek fölött. 
267. 

Mint : Prâtelé, s wámi se. 
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. 

1. Tme, a gyászt szerző halál Sok élőt mily 
hamar talál, Mint egy véletlen történet, Egy-
aránt ér ifjat s vénet. 

2. Az anyák gyermeket szülnek, Ember szü-
letvén, örülnek, Ölelvén szép magzatjukat, El-
felejtik fájdalmukat. 

3. Már szép jövendőt ígérnek A földi kedves 
zsellérnek S örülvén a szép zálognak, Magokat 
tar t ják boldognak. 

4. De a remény sokat megcsal S nem könyö-
rül a zord halál, Nem kedvez a csemetének, 
Tárgyául teszi mérgének. 

5. Mint a tavaszi szép virág, Melyet a féreg 
titkon rág, Elszárad, elhull levele, Mint rotha-
dás eledele. 

6. Ugy az élet tavaszában Élők éltük virágá-
ban Gyakran a nem várt halálnak Áldozatjaivá 
válnak. 

7. De az Ur jót tesz azokkal, Mert mennyben 
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az angyalokkal Lépnek boldog szövetségbe S 
élnek örök dicsőségbe. 

8. Szűnjék hát könyhullatástok, Jó szülők 
mert e vallástok S könyetek, mely mostan csor-
dul, Majd örömetekre fordul. 

268. 
Mint : Dobrou noc warn. 

Est ist vollbracht. 

1. Jó éjszakát, Oh kedves szüleim, Vegyétek 
búcsúmat; Rövid pályát Végezvén, megleltem 
Mennyei hazámat : Mennybe siet lelkem, azért 
hát Testem sirban leié nyugalmát, Jó éjszakát! 

2 A jó Isten Legyen itt veletek S azzal vi-
gasztaljon, Hogy az égben Nem soká fölleltek, 
Hol vár ránk egy jobb hon: Ott az Ur Jézus 
velem leszen, Addig veletek legyen itten A jó 
Isten ! 

2<>9. 
Mint: Jak snadno ruüe 

1. Gyenge virág életünk, Romlandó természe-
tünk, Rövid pályánk határa S elmúlnak, mint 
füst, pára. 

2. Reggel a rózsa fénylik S midőn sokan re-
ménylik, Hogy soká illatozik, Hirtelen elváltozik. 

3. így a gyermek épsége, Élete és szépsége, 
Elhervad nem várt halál Mérgétől, mint virágszál. 

4. Mint a szép szint öltözött Viráglevelek kö-
zött Titkon féreg rejtezik S attól veszte érkezik. 

5. így a kedvelt gyermekben Mérget fújván 
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rejtekben A halál, azt fonnyasztja S virágként 
elhervasztja. 

6. Ilyen a mi életünk, Bátrak hát mint lehe-
tünk? Sok időt mórt Ígérünk, Nem tudván ma 
mit érünk ? 

7. Testünk mely változandó! Romlásra mely 
hajlandó! Mindnyájan elenyészünk, Porok ós 
hamvak lészünk. 

8. íme e gyönge kisded, Kit már gyászkoporsó 
fed, Ily kora napjaiban Elhervadt tagjaiban. 

9. Be az ő nemesb része Semmibe nem enyé-
sze, Az a mennybe költözött S él az angyalok 
között. 

10. Ott vár, szülők, bennetek, Utána készülje-
tek, Ott egymásra találtok, Ott soha el nem váltok. 

270 . 

Mint : Acli detatko miié. 

1. Elmégy, kedves gyermek, Szüleid öléből, 
Kiknek sűrű zápor Hull érted szeméből, Fogadd 
el hűségük Utolsó csókjait S kivánd rájok Is-
ten : , : Legjobb áldásait. 

2. Elmégy, kedves lélek! Az Ur, ki eiveszen 
Szélvészes tengerről Kies par t ra viszen; Mert 
tartassók bár itt Akárki boldognak, Erkölcsei 
mindég r , ; Veszélyben forognak. 

3. Elmégy, kedves lélek! Oly boldogság vár 
rád, Melyet itt a világ ígér, de meg nem ád : 
Mennyben a panasznak Megnémul szózatja, Mely 
itt az egeket : , : Sokszor hasogatja. 

4. Elmégy, kedves lélek! Föllelted hazádat, 
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Mennyben kezded, mennyben Végzed oskoládat: 
Ott az Isten maga Vezet bölcsességre: I t ten 
okosságunk : , : Gyakran épit jégre. 

5. Elmégy, kedves lélek! Nincs korán halálod, 
Mert azt élted nyíló Tavaszán találod; A k i so-
káig él Fárasztó pályát fut : A ki korán meg-
hal : , : Hamar örömre jut. 

6. Elmégy, kedves lélek! Mi is majd elme-
gyünk Mindnyájan utánad, Bármely sorsúk le-
gyünk: Akkor hív szüleid, Kiket most bánat ért 
Vigan adnak hálát : , : Korán nyert pálmádért. 

271. 
Mint : Hle gak cas nas. 

1. Nincs maradandó lakásunk Itten, hanem 
csak szállásunk; Halnak gazdagok, szegények, 
Iljak, vének, Erősek, nagyok, kicsinyek. 

2. Sirba szállnak a gyermekek, Akármily 
szépek s kedvesek És i t t hagyják feleiket, Szü-
leiket, Kik bánják, siratják őket. 

3. Uram, a szülőket oktasd, És azt velők meg-
gondoltasd, Hogyha néha sújt is kezed, Az ily 
eset Is mindig csak jóra vezet. 

4. Segits minket is, Istenünk A mennyorszá-
got keresnünk, Szenteld, javitsd meg szivünket, 
Eletünket, S vigy majd magadhoz bennünket. 

272. 
Mint : Jak snadno ruze. 

1. Oh mikép bocsássalak Sirba és hogy hagy-
jalak Elenyészni, gyermekem, Egyetlen javam 
nekem ? 
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2. Virultál szülőd ölén, Nyugodtál édes kezén 
S majd mélyen a föld alat t Várod elporlásodat. 

3. Oh hideg a föld neked És kemény ágya t 
vetett Édesemnek a halál, Bús harang zugásinál. 

4. Szivem ezért fáj s eped ; Ily szeretett 
gyermeket Hogy hagj ' jak enyészni el Életem 
reményivel ? 

5. Ugy hagyom, hogy elhiszem, Miről Jézu-
som teszen Bizonyossá engemet: Meglelem gyer-
mekemet. 

6. Mennyországba fölvevé, Angyalok közé 
tevé, Angyalok között nekem Élsz, szeretett 
gyermekem. 

7. Hiszem, hogy Isten vezet Mindent s nyújt 
segédkezet Annak, ki ártatlanul Élt s áldatva 
sírba hull. 

273. 

Mint : Ja sem se dite maié. 
Einen guten Kampf hab' ich. 

1. Én, mint kis gyönge gyermek Jö t tem e 
világra, De Istentől éltemnek Mérve lőn határa, 
Meg sem mondhatom még E világ mi volna, 
Csak hogy nyilt benne elég Tér a fájdalomra. 

2. Jó atyám s kedves anyám A kiktől szü-
lettem, Hogy őket most itt hagyám, Zokognak 
felettem S kisérnek a sírhoz Ontva bús könye-
ket, Isten vezérle czélhoz, Ez nyugtassa őket. 

3. Kegyéből fogad engem Örök dicsőségbe, 
A halálnak mérge nem Hatha t fel az égbe, I t t 
vagyok már, élvén Angyalok körében, 0 velők 
részesülvén A menny örömében. 

Ev. énekeskönyv. 1 5 
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4. Isten immár veletek, J ó szülők, és béke, 
Lelkem szárnyal tőletek, Boldogabb vidékbe, 
Angyalok honában, Hol én már örvendek, Isten-
nek fény házában, It ten majd fölleltek! 

Iflak fölött. 

274. 

Mint : Memu mladému ziwotu. 
Mein junges Leben hat. 

1. Az én fiatal éltemnek Mely korán lett vége! 
Ily mulandó i t t mindennek Dísze, dicsősége ! 
Immár elhagyom testemet, A mély sír eltemet, 
I t t tovább élnem nem lehet. 

2. Isten hozzád földi pálya, I t t hagylak örökre, 
S megyek Uram hívására Tartósb örömökre, 
A kiket oly hőn szerettem, Sírnak én felettem, 
Hogy oly korán elsiettem. 

3. De mit sírtok? itt senkinek Nincs örök 
hazája, Elébb-utóbb mindenkinek Nyitva a síi-
szája, A halál nem néz szépségre, Korra, egész-
ségre, S elhervaszt mindenkit végre. 

4. Én is még oly ifjú voltam, S ime most 
mi vagyok! Oh azt korántsem gondoltam, hogy 
igy elhervadok: De az Ur int s el kell men-
nünk, Testünket letennünk, S porok lévén porrá 
lennünk. 

5. Kedveseim, kik engemet Hiven ápoltatok, 
S most már, hogy kora sír temet, Könyeket 
hullattok : Rám, kérlek emlékezzetek, Boldogok 
legyetek, És most már Isten veletek! 



Mint : Jezise se nespustjm. 
Meinen Jesum lass ich nicht. 

1. Érzékeny, bánatos szív, Mint enyhíted gyöt-
relmedet, Most midőn halálos ív Sebzi fájdal-
mas kebledet, Midőn azt eltemeted, Ki több 
volt mint életed? 

2. Túl ez árnyékvilágon, Túl a föld szűk 
határain, Túl a mulandóságon Repülj a hitnek 
szárnyain ; A vallással fogj kezet, Nyugtodra 
csak az vezet. 

8. Létünk nem azért vesszük, Hogy legyünk 
vak sors játéki S mikor azt i t t letesszük, Le-
gyünk férgek martaléki; Nem, mert örök szere-
tet Lehelt belénk életet. 

4. A test por s porrá leszen, Melylyel kény-
jén játszik a szél, De nem vész el egészen, Mert 
ha elmúl a hosszú tél S az örök tavasz beáll, 
Mennyei virággá vál. 

5. A lélek, mely bennünk él, Az Istenség 
szent szikrája, A rothadástól nem fél, Ha elfogy 
földi pályája, Más boldogabb világban Él örök 
ifjúságban. 

6. Az, a kit most bánatod Gyászol köny-
hullatásokkal, Kinek holtát jajgatod Szivhaso-
gató hangokkal, Bár tavaszában megholt, Menny-
országra érett volt. 

7. Ottan veszi jutalmát, Hol szebb csillagok 
ragyognak; Ne irigyeld nyugalmát E végtelenül 
boldognak, Csak egy kis tűréssel légy, Te is 
majd utána mégy. 

15* 
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Öregek fölött. 

276. 
Mint: Ach djté premilé. 

1. Halálod, oh öreg, Mint élted szép vala ; 
Eljött te éretted Az Isten angyala Az élet al-
konyán, Jobbjában fáklya volt S arcza mosolygó 
szép : , : Midőn feléd hajolt. 

2. Hivott — s te elmondád A bucsu vég-
szavát S szeretteid sírva Borulnak im reád És 
hívnak életre, A melyet elhagy ál, A melyben 
örömük : , : És vezérük valál. 

3. De te már nem hallod Az édes hangokat, 
Enyészet vihara Elzúgja azokat S követed an-
gyalod Szavát gyors szárnyakon S elrepülsz ő 
vele : , : Túl a csillagokon. 

4. Hol évek terhe nem Nyom és nincs gyönge-
ség, A sziv nem fáj soha, De szent örömben 
ég, Hol tisztes öregek Istent veszik körül S ör-
vendnek látni őt : , : Megmondhatatlanul. 

5. I t t hagytad testedet S azt sírba vinni 
kell, Hová nyugodni száll Minden, mi nem 
lehel. E bús halom legyen Tehát szent 
helyetek, Siránkozó felek : , : Ott könyörög-
jetek. 

6. Hogy majd tinektek is Az Isten ily halált 
Adjon, a mely után Mindenki sírva áld; A mely 
után virrad Azon reggeletek, A melyen örökké :, : 
Egyesül lelketek. 
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277. 
Mint : Boze mug, opet swetlo. 
Wer nur den lieben Gott lässt, 

1. Immár bevégeztem éltemet, Sír homálya 
borul reám: Fogadd el hát fáradt testemet, Oh 
föld, te hűséges anyám: Hű kebeledbe békével 
Megyek pályám végeztével. 

2. Mint az út jában elfáradott Utas vágyva 
néz czéljára; Mint vár a munkában izzadott 
Munkás a nap lenyugtára ; Engem is oly nyugo-
dalom Vár benned, csendes sírhalom. 

3. Küzdöttem, harczoltam eleget, Terhes pá-
lyám megfutottam, Halálom engem nem rette-
get, Mert hitemet megtartottam, S azon szent 
hit biztat engem? Dicsőbb éltet lelek mennyben! 

4. Hozzád térek már, élet atyja, Levetvén 
éltem igáját ; Te hívsz, s im gyermeked elhagyja 
Kész szívvel földi munkáját. Isten hozzád, földi 
pálya! Fogadj be, sírom aj ta ja! 

278. 
Mint : Dostit jsem dlúhó. 

1. Immár eleget éltem, Végződött földi éltem 
Terhes vándor pályája, Mely fut árnyék mód-
jára. 

2. Jézus, ki Megváltóm vagy, Szeretetedbe fo-
gadj, Te ki értem véredet Ontád, segéld hívedet. 

3. Vigy mennyei honomba, Örök boldogsá-
gomba, Hol nincs bú, nincs siralom. Hol vár 
örök nyugalom. 

4. Mit késel hát, oh halál ? Intésed készen talál, 
Hívásodra ím megyek, Nyíljatok meg, oh egek! 
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5. S im az egek nyilnak már; Megyek, mert 
megváltóm vár. Hallj meg, Uram, engemet, Vedd 
magadhoz lelkemet. 

279. 
Mint : Propust, propust mne Pane muj. 

Freu dich sehr, o meine Seele. 

1. Bocsáss, bocsáss el engemet Én Uram, hű 
szolgádat, Megelégeltem éltemet Évek hosszú 
során át. Vágyva vágyom az eget, Hogy lát-
hassam szinedet S kedvesimet, kik ott várnak 
Csarnokában mennyországnak. 

2. Bocsáss, bocsáss el engemet E nyomorult 
életből, Melyben szenvedtem eleget A te rende-
lésedből^ Leküzdve már mindezek S nyitva áll-
nak az egek, Uram hiv és én sietek, Kedvesim, 
Isten veletek ! 

Soká szenvedett felett, 
280. 

Mint: Jak zíwych wod jelen. 
Freu dich sehr, o meine Seele. 

1. Nem hiában könyörögtem, Meghallgatott 
Istenem ! Annyit sírtam, annyit nyögtem, Hogy 
az ég is sírt velem És elküldte angyalát, Ki 
elvette szűm baját S ju t ta to t t várt pihenésre, 
Reményt adva ébredésre. 

2. Elég oh elég volt nekem Ily megtelt üröm-
pohár, Nem maradt más menedékem, Mint a mely 
a sírban vár, Mind oh minden elhagyott, Rész-
vét, éltem elfogyott, Mint a Lázár ugy epedtem, 
Tűrve czélomhoz siettem. 



— 231 -

3. Ez az út ja Jézusomnak Tudtam s raj ta jár-
tam én; így lesz vége sok bajomnak, így lesz 
éltem, azt bivém, Szoros ut nem kellemes És 
nehéz, de egyenes, Ezen ju t a gyötrött végre 
Békepartra s üdvösségre. 

4. Békepartom, szép világom, Oh fogadj be 
engemet. Hát eltűnik napvilágéin S itt hagyom 
keservemet. Szép egek, megnyiljatok, Üdvössé-
get adjatok, Te add meg azt, Messiásom, Éle-
tem s vigasztalásom. 

281. 
Mint: Ach Boze, slys mé lkánj. 

1. Dicső boldogság, ha be fogok menni Szent 
hajlékidba jutalmamat venni, Szenvedések, Sinlő-
dések Tőletek végkép meg fogok pihenni. 

2. Oh micsoda a test súlyos fájdalma, Ez élet 
gyakorizbeli siralma? Akármily baj, Akárhány 
jaj Mi hozzád képest, óh hivek jutalma? 

3. Már tudom, hogy az Istent szeretőknek S 
látogatását jó néven vevőknek Minden kereszt 
Melyet ereszt Javokra válik, mint hiven tűrőknek. 

4. Halandó, ki most e megholt társodat Nézed, 
lásd ebben tulajdon sorsodat, Mely sok bajok 
Sűrű jajok Érhetnek itt, mig végzed futásodat. 

5. A mig hát élsz jó és vidám napokat, Meggon-
dolván, hogy élhetsz gonoszokat, Szenvedésre 
És tűrésre Készülj, hogy tűrhesd békével azokat. 

6. Bölcs végzés szerint ha nyavalyák árja Gyö-
nyörűségid kűtfejét elzárja, Légy csendesen, Tűrj 
békésen. Lelkedet mennyben más jobb élet várja. 

7. Ott elfelejted itt szenvedt kínodat. Az Ur 
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eltörli könyhullatásodat, Üdvösséggel, Dicsőség-
gel Megkoronázván pályafutásodat. 

Hirtelen megholtak fölött. 
282. 

Mint: Kdo jen na Boha se. 
Wer nur der lieben Gott. 

1. Oh életnek s halálnak ura, Szent kezedben 
van lételem; Tekints reám porra s hamura S 
kegyelmesen bánj énvelem, iSie szólits ki még 
véletlen Ez életből készületlen. 

2. Oh ugy mely boldogtalan lennék, Ha bű-
nökkel terheltetve Szent szined eleibe mennék, 
Mint meg lennék igy büntetve ! Dúlvá,n szivem a 
bűn mérge, Mint mardosna lelkem férge! 

3. Oh e nagy igazság ébreszszen Korán igaz 
megtérésre S tovább egy lépést se ereszszen A 
bűn utján vétkezésre, Add, hogy még ma hozzád 
téijek S tőled bocsánatot kérjek. 

4. Add, hogy éltem jól megvizsgáljam, Hogy 
magamra ismerhessek, A bűnt, a bálványt meg-
utáljam S a szent életre térhessek; Csupán 
csak igy remélhetem, Hogy kegyelmed meg-
nyerhetem. 

B. Igy, ha a, bűnt jóval fölváltom, Majdan 
bizonyosra futok ; Ha vivők, mint harczolt meg-
váltóm, Majd jutalmas czélra jutok : Igy végem 
lesz csöndes álom, Bár hirtelen lesz halálom. 



— 249 — 

288. 
Mint : Srdce öisté stwor mi. 

Schaff in mir, Gott ein. 

1. Jól tudom, oh kegyes atyám, Eljő egykor a 
halál; De mikor, hol s mikép jön rám S mely ké-
születtel talál, Azt előttem elrejtetted, Azt meg-
tudnom nem engedted, Te tudod azt egyedül. 

2. Kórlek, oh kegyes Istenem, Adj nekem 
bölcs értelmet Tanácsodat megértenem S önts 
szivembe feleimet, Hogy mig jelen nem lesz 
végem, Az légyen gyönyörűségem, Hogy tet-
szésed tehetem. 

3. Hozd el, ha tetszik végemet, Békével s 
csendességben, Elmémen lévén, lelkemet Elő jó 
reménységben Ajánlom kegyes kezedbe S ör-
vendezvén kegyelmedbe Hagyjam el a világot. 

4. Ha pedig szivet rémitő S gyászos halál 
nemével S a bűnösöket fenyitő Hata lmad fegy-
verével Metszed életem fonalát, Oh ne vesd el, 
sőt angyalát Küldd értem országodnak, 

5. Csak te légy velem, Jézusom, Ha vélet-
len kimúlok S ha talán, kegyes Krisztusom, 
Egyszerre elnémulok, Akkor szivem óhajtását 
S utolsó fohászkodását Vedd fel s adj üdvös-
séget. 

Érdemes ember fölött. 
284. 

Mint : Jak ziwych wod jelen. 
Freu dich sehr, o meine Seele. 

1. A ki buzgón igyekezett A világnak hasz-
nálni, Nem csak magának kedvezett, Kész volt 
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másnak szolgálni, Annak kegyes élete, Áldott 
emlékezete Él s minden erény barát ja Könyez, 
ha sir halmát látja. 

2. Nevét a jók emlegetik, Dicső nap virrad 
rája, Nyomdokit azok követik, Kiknek fény-
lett példája, Csöndes esteli sugár Módjára szép 
fényben jár S előbb, mintsem éjszaka lesz, 
Magára örökös fényt vesz. 

3. Cselekedeti kerülnek Vissza a föld hasz-
nára, Hasznos vetési zöldülnek Maradéki javára, 
S a világnak birája Áldását mondja rája, Szép 
tetteit megdicséri S juta lmát azokhoz móri. 

4. Hogyha meghal, így zokognak: Meghalt 
ismét egy hívünk! Áldd meg Uram, igy buzog-
nak, Azt, kiért most fáj szívünk, Adj neki dicső-
séget S nekünk is ily szép véget, S mindazok-
nak boldogságot, Kik követik a jóságot. 

285. 
Mint : Kde bude, co búh wywolil . 
Wer will, was Gott auserwählet . 

1. Mely borzasztó a gonosznak, Ha rágondol sír-
jára, Melynek sötét part jain túl í télet vár reája; 
De a ki a közjónak élt, Istenében hitt és remélt, 
Az nyugodtan sírba száll, Mit árt annak a halál? 

2. Ékeskedő erényeit A mély sír el nem zárja, 
Közjóra munkált tet tei t Örök dicsőség várja, 
A maradók emlékében Fenmarad. mit te t t éltében 
S teste bár romlást veszen, Hamvain áldás leszen. 

3. Add Istenem, hogy szüntelen Én is hozzád 
hajoljak, A világ ós a test ellen, Nemes harczot 
harczoljak, Erényekkel ékes legyek, Mennél több 
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jót s hasznost tegyek; S ha elvégzem éltemet, 
Áldással említsenek. 

A halott kisérésekor az utczán. 
280. 

Mint: Ach jak bjdny, ach jak. 
Ach wie nichtig, ach wie. 

1. Mely mulandó, mely romlandó Az ember 
élete! Mint a köd, mely most megjelen S ismét 
eltűnik hirtelen : Ugy fut éltünk reménytelen. 

2. Mely mulandók, változandók Az ember 
napjai ! Mint az ár, ha erőt veszen, Nem áll meg 
sehol csendesen: Éltünk is foly oly sebesen. 

3. Mely mulandó, változandó Az ember öröme! 
Mint a"z idők váltakoznak, Majd békét, majd 
harczot hoznak! Örömink is ugy változnak. 

4. Mely mulandó, mely romlandó Az ember 
kelleme : Mint a virág diszessége, Ha éri a nap 
hősége: Ugy múlik testünk szépsége. 

5. Mely mulandó, mely romlandó Az ember 
ereje! Ha, mint oi'oszlánban, benne Oly hatalmas 
erő lenne, A halálon túl nem tenne. 

6. Mely mulandó, változandó Ember dicsősége ! 
Hogyha ma égig emeljük, Dicsőségét irigyeljük, 
Holnap a földig leverjük. 

7. Mely mulandó, változandó A földi szerencse ! 
Mint a golyó, ha fölvetem, Hogy mint forog, 
szemlélhetem : Ugy forog az én életem. 

8. Mely mulandó, változandó A mi bölcses-
ségünk! A nyelv, mely beszélt ékesen, Szóno-
kolt tűzzel, lelkesen, A sírban némává leszen. 
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9. Mely mulandó, mely romlandó A mi gaz-
dagságunk ! Oly gyors annak változása, Mint 
az árviz lefolyása, Vagy a tűzvész támadása. 

10. Mely mulandó, mely romlandó A mi ura-
ságunk! Kiktől milliók reszkettek, Hogyha 
elmúlt füstéletek, Koldussal egyrangúk lettek. 

11. Mely mulandó, mely szánandó A mi büsz-
keségünk! Ranggal, fénynyel kevélykedünk, 
Mások fölé emelkedünk, S holnap férgek közt 
lesz helyünk. * 

12. Mely mulandók, mely romlandók E földön 
mindenek! Előbb-utóbb véget érnek; Csak azok, 
kik Istent félnek, Örökkön örökké élnek. 

13. Mind e dolgot jól meggondold, Oh mu-
landó ember ! Hagyd a múló hiúságot, Ugy 
érsz egykor mennyországot, Mennyországban 
boldogságot. 

14. Üdvözitőnk add, hogy éltünk Teneked 
szenteljük; így muljunk ki hirtelen bár, Ha a 
próbaidő lejár, Mennyben örök dicsőség vár. 

287. 
Külön hangra. 

1. Már elmegyek az örömbe. Paradicsomnak 
kertjébe, A dicsőültek helyébe. 

2. Végeztem éltem pályáját, Várom lelkem 
szebb hazáját, A dicsőség koronáját. 

3. Lelkem van Isten kezében, Testem nyug-
szik föld keblében, Mig föltámad dicsőségben. 

4. Romlandó test elvettetik, Romolhatlan 
felköltetik S a mennyországba vitetik. 



— 237 — 

5. Mert az Ur harsány szózatja Mély síromat 
is á tha t ja S lelkemet égbe jut ta t ja . 

6. Ott nem lészen erőtlenség, Sem fájdalom, 
sem betegség, Sem megnyomorodott vénség. 

7. Bilincseink leszakadnak, ínségeink elmarad-
nak, Lelkink örökké vigadnak. 

8. Ott Isten lesz üdvösségünk. Boldogságunk, 
dicsőségünk, Vele mindörökké élünk. 

9. Ott mindnyájan egyek lésziink Ha jók 
valánk, áldást vészünk S örök dicsőség lesz 
részünk. 

10. Igy már búcsúzom tőletek, Kik éltemben 
szerettetek, Isten legyen tiveletek ! 

11. Föld nyeli el portestemet, De birom e 
szent hitemet : Mennyben megláttok engemet ! 

12. Ott Istent minden szentekkel, Minden 
boldogult lelkekkel, Áldjuk dicsőbb énekekkel. 

A sírnál. 
288. 

Mint: Rozzehnejmez se. 
Nun lasst uns den Leib. 

1. Temessük el már e testet, Melyen a halál 
erőt vett, De majd a végitéletre Föltámadand 
uj életre. 

2. Földi része romlást veszen, A mi por volt, 
porrá leszen, De e port is föltámasztja, Az Ur 
hatalmas szózatja. 

3. Ember, fontold meg dolgodat, Látod itt 
múló voltodat, Eltedben bármit is teszesz, Por 
vagy s viszont porrá leszesz. 
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4. Oh Jézusunk, segélj minket, Hogy végez-
vén életünket, Mind boldogul meghalhassunk, 
S hozzád mennyekbe juthassunk. 

289. 
Mint: WzkrjSenj Cekegme. 

1. I t t a gyászos óra, Mely hiv nyugovóra! 
Menni kell Innen el És elválni tőletek, ked-
vesek, Bár szakad záporként könyetek: Iste-
nem, légy velem! I t t van s elnyel éjjelem. 

2. Mely egy volt halálig, Test s lélek elválik, 
I t t marad Föld alatt, A mi tőle vétetet t ; ege-
ket Keres lelkem, üdvöt s életet. Testemen, 
Lelkemen Könyörülj, én Istenem. 

3. Az vigasztalásom: Lesz feltámadásom! 
Jézusom Krisztusom, Te Ígérted, s ón hiszem 
s e hitem Engem innen égbe fölviszen; Ott 
leszek veletek, Kik hiven szerettetek. 

4. Halld meg esdő szónkat, Nyisd föl kopor-
sónkat Majd azon A napon, A mikor a föld s az 
ég lánggal ég S nem marad meg csak te szent 
igéd. Kór szivünk: légy velünk S végy magad-
hoz Istenünk. 

290. 
Mint: Stiller Kirchhof, Ziel der Leiden. 

1. E sírkertnek magányában, I t t töltöm vég-
álmomat ; I t t a halál nyugalmában Ertem földi 
czélomat. Terhes pályám bevégezve! Lelkem, 
üdűlten mulat Égben, mely után epedve Tört, 
keresve az Urat. 
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2. Föloldva, mi szorongatott, Könyeim le-
tör ölvék ; Mi Istentől rám bizatott, A bú s bánat 
leküzdvék. Ne itt, ne i t t keressetek ! Voltom 
mennybe költözött. E fölött ne kesergjetek, 
Szebb ruhába öltözött. 

8. A dicsőültek sorában Helyemet elfoglalom ; 
Az öröklétnek honában Föltűnt örök hajnalom, 
Kegyelméből Jézusomnak Immár, mit hittem, 
látom, Hűn bevégzett futásomnak Pályadíj t nyújt 
Megváltóm ! 



Függelék külön használatra. 

Adventiek. 
291. 

1. Áldott az egek Ura, A ki a mi javunkra 
Elktildötte szent fiát, Mennynek földre hozóját. 

2. A mi hajdan az Atyák És a tisztes prófé-
ták Által jövendöltetett, Benne beteljesedett. 

3. Áldott légy Idvezitőnk ! Üdvösségre segi-
tőnk ! Légy általunk követve, Senkitől sem 
feledve. 

4. Szállj hozzánk dicső Király, Tőlünk soha 
meg ne válj, Uralkodjál szivünkön, Mostan és 
mindörökkön. 

5. Nagy szükségünk vagyon rád, Nélküled 
zord e világ S csak hogyha te léssz velünk 
Leszen boldog életünk. 

292. 

1. Áldott legyen a nagy Isten, Ki raj tunk 
könyörült ingyen És hozzánk elbocsátotta, Kit 
kegyelt öröktől fogva. 

2. Hogy lenne erős Megtartónk. Bűneinkből 
szabaditónk, Kitől árad az igazság, Kegyelem 
és világosság. 
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3. Oh véghetetlen bölcsesség! Oh nagy szere-
tet s kegyesség! Isten! nagy a te irgalmad, 
Mely nekünk ily Megváltót ad. 

4. Ember! el ne fordulj tőle, Üdv származik 
ő belőle, Becsüld, kövesd és meglátod, Hogy 
öröm, üdv lesz sajátod. 

5. Fogadd azért örvendezve, Szived ösvényét 
rendezve, Hogy te. hozzád bemehessen S benned 
hajlékot nyerhessen. 

6. így ha eljő az Ítélet, Nem hoz az reád rém-
séget, Bizton, bátran fogsz megállni S örökös 
üdvöt találni. 

Karácsonyiak. 

293. 

1. Dicsérd Istent Keresztyénség! Eltünk ke-
gyes Atyját, A kiben az emberiség Birja üdv-
adóját. 

2. E jelen nap is hirdeti Atyai bölcs kegyét, 
Mivel születni engedi Legkedvesb gyermekét. 

3. Ez szegény, alacsony sorsban Küzdött anya-
gilag; De lelki kincscsel gazdagon Élt üdvárasz-
tólag. 

4. Baj és szegénj'ség közepett El ne csüggedj 
azért, Boldogtalan az nem lehet A ki Istennek ólt. 

5. Maradj Istennek gyermeke A hit s erény 
által S az lehetsz, hogy ha élni fogsz Jézus 
üdvtanával. 

6. Oh keressed ezt mindenkor S megszületik 
benned, Örvendeni fogsz majd egykor, Ha hivő 
volt lelked. 

Ev. énekesköuyv. 16 
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294. 

1. Boldog örömnap derült ránk, Vigadjon 
szivünk, zengjen szánk, Az egész világ vigadjon 
S Istenünknek hálát adjon. 

2. Ezt sok ezer szív kívánta, Végtére az Ur 
megszánta Az óhajtozó világot S küldött szá-
munkra váltságot. 

3. Ma született Üdvezitőnk, Örök életre segí-
tőnk, Az idő teljességében Jézus Krisztus sze-
mélyében. 

4. Ti föld okos lakósai E kegyelemnek tárgyai 
Jer tek Istent vig lélekkel Dicsérjétek énekekkel. 

5. Dicsérünk, áldunk tégedet, Add, soha e 
kegyelmedet Nem feledve, tisztelhessünk S te 
veled egyesülhessünk. 

295. 

1. Az angyal örömhírt hirdet ma minékünk 
Melyért örvendezhet igen a mi lelkünk ; Világ 
megváltóját Szülte egy tiszta szűz, A menny s 
föld királyát. 

2. Erről a próféták régen prófétáltak, Ez az 
a Messiás, kit sok hívek vár tak; Az ő születése 
Nekünk is javunkra Let t s boldogságunkra. 

3. Oh Istennek fia; ki ezért születtél, S meny-
nyei Atyádtól a végre küldettél, Hogy a bűnösö-
ket Megváltsad s tanítsad S őket boldogítsad. 

4'. Hálát adunk neked nagy szeretetedért És 
buzgón könyörgünk szent segedelmedért. Hogy 
benned hihessünk, Neked engedhessünk És idve-
zülhessiink. 
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296. 
1. Dicsőség legyen Istennek az egek egében, 

Hogy megváltván, részeltetni kivánt kegyelmé-
ben. Je r vigadjunk S buzgón hálákat adjunk 
Neki szivünk örömében ! 

2. Az emberek tévelygésben s homályban 
valának, Mint a magokra hagyatot t nyájak 
bolyongának, De született Jézus s tüstént vége 
lett A borzasztó éjszakának. 

8. 0 jóltevő s könyörülő volt minden dolgá-
ban, A szenvedőt enyhitette akármely bajában. 
Szánakozott, Minthogy ő is osztozott Eltünk 
nyomorúságában. 

4. Dicsőség legyen Istennek dicső mennyor-
szágban, Ki részeltetni kívánván örök boldog-
ságban, Mint ígérte, Szent fiát hozzánk küldte, 
Hogy élnénk szent igazságban. 

5. Segélj Uram! kegyelmeddel, hogy itt is 
áldhassam Megváltómat s el valaha mennyben 
is láthassam És magokkal a dicsőült karokkal 
Örökké magasztalhassam. 

» 

Böjti. 

297. 
1. Jézus szenvedésedről Midőn elmélkedem, 

Adj elmélkednem erről Jól, s minél mélyebben. 
Jelenj meg lelkem előtt, Hogy Ussam kínaid, 
S azt, hogy gyötrelmed között Sem hagyott el 
a hit. 

2 Add látnom sebeidet, Kínos fájdalmidat, 
Megverettetésedet, Gyaláztatásidat, Azt a tövis 

16* 
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koronát, Mely fejedbe hatolt, De mely szived 
bizalmát Törni képes nein volt. 

3. Türelmed e példája, Kisérjen éltemben S 
hogyha a kínok árja Megnyilal keblemben, A 
kín s fájó gyötrelem Ne rendítse hitem, De 
maradjon én velem Folyton folyvást híven. 

4. Segélj, hogy Keresztedet Én is felvehessem 
S engedelmességedet készséggel kövessem, Hogy 
így híved maradjak Életben halálban, A míg 
majdan meglátlak Egy dicsőbb világban. 

298. 
1. E szomorú napot Oh ember gondold meg ! 

Hadd el e világot, Istenedhez tér j meg. Nézz 
most lélekben Jézusra, Miként ju t kínos halálra 
Lelkcink javára. 

2. Nézz a Getzemane Kert jébe reája, A hol 
vértől izzad Bánatos orczája; Kéri atyját, hogy 
ha lehet, Vegye el tőle a kelyhet, Mely rejt 
gyászt, keservet. 

3. S ima közben ki az, A ki őt meglepi? Az 
Júdás, a ravasz, Ki csókkal illeti. Latrokkal 
jö t t mesterére, Iszonyodjál lelkem tőle S légy 
Jézus jobb híve ! 

4. Ra j ta esnek, viszik A főpap házához, A 
hol megkötözik A pellengér fához ; Gúnyolják, 
szidják, pökdösik, Kik őt megvetik, üldözik, Ne 
légy te is egyik. 

5. Fejére koronát Tövisekből tesznek, Vállára 
keresztfát Súlyosat helyeznek. így kisérik Golgo-
tára S ott feszitik keresztfára, Szivünk bánatára. 
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6. S bár nagyok kínjai ő nem zúgolódik, 
Ellenségeiért Buzgón imádkozik S atyjának 
ajánlva lelkét, Nyugodtan ba j t ja le fejét. Oh 
van, van öröklét! 

7. Azért hittestvérek Őt meghalni látva, 
Legyünk hozzá hívek S mi magunkba szállva, 
Kövessük az ő nyomdokit S a benne való erős 
hit Minket is idvezit. 

Húsvéti. 
299. 

1. Krisztus! győzedelmes lettél, Mert ma halál-
ból felkeltél. Sír be nem zár Bírsz te immár Örök-
fényű dicsőséggel, Melyért áldunk víg énekkel 
Magasztalva Istenünket. 

2. Már híven vallunk tégedet, Jézus! s be-
csüljük igédet. Ha szenvednünk S ölettetnünk 
Kellene is vallásodért Kiálljuk dicsőségedért 
Magasztalva Istenünket. 

8. Adj Jézus oly szivet nekünk, Hogy a bűnt 
utálja lelkünk, Igaz hittel, Szent élettel, Hozzád 
mennybe igyekezzünk, Hogy ott veled örven-
dezzünk, Magasztalva Istenünket. 

Urvacsorai. 
800. 

1. Készítsd magad, oh ón lelkem, Ahoz, kitől 
éltem nyertem. E nap, a mely ma feltetszett 
Üdvömnek eszközlője lett. Jézusom hi asztalához, 
Az ő szent vacsorájához S igazi bűnbánat mellett 
Hirdet isteni kegyelmet. 
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2 . Mint jegyesek szoktak, siess! H o g y Jézus 
elébe mehess, Ki veled kegyesen bánván, Zörget 
szívednek aj ta ján; Nyisd meg ő neki lelkedet, 
Üdvözöld Idvezítődet. Járul j bízva ő elébe S 
Isten veend kegyelmébe. 

3. Jézus ! életemnek napja, Szerelmed rám 
ragyogta t ja Az ő idvezitő fényét, Oh éleszd 
szivem reményét. Im asztalodhoz járulok, Zsá-
molyára leborulok Üdvömet annál keresve, 
Törekedve szent életre. 

4. Oh szeretetnek tengere, Jézus életnek ke-
nyere, Add, hogy lelkemnek ez étel Ne legyen 
kárhozat-vétel, De hogy az az én hitemet, 
Erősítse meg te benned S ekként egyesülve 
véled, Legyek rendíthetlen híved. 

5. A szent kehelybeli ital, A mely szívsebedre 
utal, Eleszsze hitem hűségét, Becsülni munkád 
érdemét. A szent közösség érzete Legyen általa 
terjesztve, Hogy mindnyájan, mint testvérek, 
Éljünk szeretetben néked. 

301 

1. Örülj szivem ! Vigadj lelkem ! Hogy a szent 
vacsorához Járulhatok S borulhatok Annak szent 
zsámolyához. 

2. S ha bűntudat Életutad Bú-felhővel fedte 
be: E szent asztal, Megvigasztal S leend üd-
vösségedre. 

3. De a bűntől, A vétektől Tartózkodjál ezután 
S látni fogod, Hogy mind boldog, Ki jár az 
erény utján. 
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4. Azért jer tek; Mert itt nyertek, Bűnösök 
gyógybalzsamot, Krisztusunktól Orvosunktól 
Teljes bűnbocsánatot. 

5. Szállj szivembe S munkálj benne Szent 
töredelmességet, Idvezítőm, Te jóltevőm! Adj 
a jóra készséget. 

6. Igy kegyelmed És érdemed Megtisztít vét-
keimtől S leszek neked Méltó híved Teljes szivem 
s lelkemből. 

7. Egyéb jóval Üdvhozóval Neked nem áldoz-
hatok; De igórem, Szent vezérem, Hogy hozzád 
hű maradok. 

8. Ezen szentség, Uj szövetség, Engem veled 
egyesit, Hathatósan Vallásodban Erőssé lenni 
segít. 

9. Munkálj bennem És add tennem, Mit példád 
s igéd mutat ; Boldogságra, Mennyországra Ugy 
nyitsz énnekem utat. 

10 Szent igédtől És hitedtől Oh ne hagyj 
elszakadnom, Szerelmedben, Kegyelmedben Adj 
végig megmaradnom. 

11. Bűntől félnem, Néked élnem Segélj édes 
Jézusom, Ha bevégzem I t t életem Helyem job-
bodon jusson. 

302. 
1. Uram Jézus, idvezítőm ! Általad vagyok s 

élek ; Bűnben te voltál segítőm. Hogy Istenfélő 
legyek ; Örökké téged szeretni És szent példádat 
követni Kész vagyok én mindenkor. 

2. Hogy hozzád való hűségem Szivemben 
élesztessék S üdvözítő reménységem Újra erő-
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sittessék: Élek a szent vacsorával S szent életed 
váltságával Biztatom bűnös szivem. 

3. De hogy a jónak örüljek, Melyeket halálod 
ád, És a jóban erősbüljek, Erre szerzed vacso-
rád : Én ezt hát örömmel veszem S közben rólad 
emlékezem És veled szövetkezem, 

4. Csak tehozzád ragaszkodva Kivánok itten 
élni, Magam tenéked átadva Óhajtok üdvöt érni, 
Leszek azért alázatos, Tűrő s jobban szorgal-
matos S a hitben állhatatos. 

5. Igy egész életem folytán Öröm lakja szive-
met S hiszem, hogy halálom után Tőled nyerem 
üdvömet, Ott, a hol vagy a mennyekben, S hova 
jutni szent nevedben Törekszem buzgón. Ámen. 

A keresztyén egyházról. 

303. 

1. Ha Isten nem volna velünk Az ő segítsé-
gével, Mikor a mi ellenségünk Ránk tör dühös-
ségével, Ha ő Siónnak oltalma, Ellenségünk 
megrontója Nem volna, úgy elvesznénk. 

2. Emberi erő s sokaság Minket meg ne 
rettentsen ! Van mennyben oly hatalmasság, 
Mely vigyáz, hogy megmentsen Mit ellenünk 
álnoksággal Szőnek, ő bizonyossággal Megrontja 
hatalmával. 

3. Azt az emberi sokaság Fel nem éri eszével, 
Az isteni hatalmasság Mit cselekszik népével. 
Azt gondoljuk, hogy elvesztünk, Mert sulyosodik 
keresztünk, Azért hogy téged félünk. 

4. De ellenségünk kezedben Van mennyei ki-
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rályunk, Megrontod feltételében Csak mi el ne 
hajoljunk. Bizvást lehet reménységgel Hozzád, 
mert te nem hagyod el Azt, ki téged el nem hágv. 

304. 

1. Erős vár a mi Istenünk; Biztos fegyver 
s vértezet. A vészben nem hágy elvesznünk, 
A mely most megkörnyezett. A régi ellenség 
Most is dühtől ég, Ravasz cselvető, Készlete 
rettentő, A földön nincsen mása. 

2. Erőnk ellenében csekély, Jó hogy már el 
nem veszénk ' De küzd értünk a hős vezér, 
Kit Isten rendelt mellénk. Kérded-e, hogy ki az? 
Jézus Krisztus az ! Ser'gek Istene, Ki győzne 
ellene?! A harcztért ő ta r t ja meg. 

3. S volna bár a világ telve Ránk éhező 
ördöggel, Szivünk még akkor sem félne, A siker-
nek jönni kell ! E világ bősz m-a, Bár tör 
bosszúra, Nem ár that immár! El van Ítélve már, 
Egy szó tönkre verheti. 

4. Hagyják az igét érvényben, Czéljok ügy sem 
érik el, Az Ur velünk a harcztéren Gyámolító 
lelkével ! S vesszen bár életünk, Kincs, nőnk, 
gyermekünk ; Hagyján ! hadd vigyék ! Azzal sem 
nyernek még, A menny, az miénk marad. 

305. 

1. Ha Krisztus maga oltalma Anyaszent-
egyházának, Nem árt ügy neki hatalma Világ 
gonoszságának. Ki Isten jobbján ül, Az erős 
egyedül Nyáját megtartani, Hogy nem tud 
ártani Vad düh szent országának. 
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2. Bár gúnyolja a hitetlen Boldogitó hitünket, 
Dühös mérge sikertelen, Az Ur őrzi ügyünket. 
Áldott Jézus neve ! Ki itt övé leve S törvényét 
követi, Attól ki veheti El amaz örök jókat? 

3. Keresztyének hát bizzatok, Semmi el ne 
rémitsen ; Az Isten lesz oltalmatok, E remény 
lelkesítsen ! Szent beszéde megáll Mint vészben 
a kőszál; Tűrést ád bajunkban, Erőt véghar-
czunkban : Nincs hát mi keserítsen. 

306. 
1. Megtartod, Jézus, te t t Ígéretedet, Nem 

hagyod soha gyülekezetedet, Örökké megáll 
lelki alkotmányod, Szent tudományod. 

2. Szüntelen gyűjtesz hiveket magadnak, Kik 
bizonysági dicső hatalmadnak, Emberi nemünk 
czéljához általad Szüntelen halad. 

3. Bölcsen vezérled hű tisztelőidet, Bőven 
árasztod rájok kegyelmedet, Égi békesség lako-
zik szivükben Már itt éltükben. 

4. Őket, ha vétkek álnokul csábitják, Kegyes 
intésid nyájasan tanitják, Ellenségüknek nem 
adod prédára, Lelkük kárára. 

5. Boldog, a ki tud hinni s szentül élni, A mit 
most is hisz, fogja majd szemlélni. Harczát 
követi dicső diadalom S örök jutalom. 

:$07. 
1. Ellenségid pusztítani Akarják országodat, 

Jézus, de te megrontani Nem engeded nyájadat, 
Örökké tar t birodalmad, S csúfolók miatt hatal-
mad Soha nem csorbittatik. 
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2. Szent országod nem világi, Ezerszer hábor-
gat tak Irigyeid álnoksági, De meg nem gátol-
hattak. Most is mind az . megszégyenül. Ki 
vakmerőn s esztelenül Hadat indít ellened. 

3. Hivek! emberi ravaszság Minket meg ne 
rettentsen, Van mennyben oly hatalmasság, 
Mely vigyáz, • hogv megmentsen; Midőn földig 
nyom keresztünk S azt gondoljuk : már elvesz-
tünk, Isten — akkor áll mellénk. 

4. Állj ki Uram s hatalmadat Ismertesd meg 
azokkal, Kik vesztegetik nyájadat Hitetlen pél-
dájokkal; Téritsd meg őket. hogy velünk, A kik 
tégedet tisztelünk, Ok is téged féljenek. 

5. Minket pedig hív népedet Epits szent vallá-
sunkban Nyújtsd az által kegyelmedet Minden-
féle bajunkban ; Veszedelmes tévelygéstől, Két-
ségtől s bűnbe eséstől Őrizz teljes éltünkben. 

6. Teremts tiszta szivet bennünk, Mely legyen 
tetszésedre, Add meghagyásidat tennünk Hiven 
tisztességedre, Hogy engedve beszédednek Ör-
vendhessünk kegyelmednek, Légy már itt üd-
vösségünk. 

308. 
1. Uram! Im megjelentünk Templomodban, 

hogy dicséljünk S tőled kegyes Istenünk, Lelki 
testi jókat kérjünk, Hogy szent igédet hallgas-
suk S magunkat ahhoz tarthassuk. 

2. Mmden jóknak kútfeje, Öh adj áldást szán-
dékunkhoz, Szent szellemed ereje Járuljon tanul-
ságunkhoz, Vezéreljen igazságra, Kegyességre, 
boldogságra. 
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3. Szent igéd hirdetése, Add, sok jó gyümöl-
csöt hozzon, Tetszésed követése Az üdvnek 
útján hordozzon ; Vigasztaljon balsorsunkban, 
Bátorítson halálunkban. 

309. 
1. Az Ur az én hű pásztorom, 0 ta r t szent 

oltalmában ; Azért még nem fogyatkozom Sem-
minemű javában. Engem ő maga legeltet, Szent 
s jó beszédével éltet Gyönyörűséges helyen. 

2. Tiszta vizekre vezérel, Hogy engem meg-
újítson, Megerősit szent lelkével, Hogy benső-
leg vidítson, Igazság ösvényén vezet, Melyen 
lábam bátran mehet. Az üdvösségek útján. 

3. Ha szinte halálnak járnék It t szomorú völ-
gyében, Mégis semmitől se félnék Akármely nagy 
Ínségben; Mert velem vagy mindenkoron S ke-
gyelmed vigasztal bizton, A mint azt, megígérted. 

4. Jóvoltod s irgalmasságod Tudom kisér 
engemet, A te anyaszentegyházad Igy táplálja 
lelkemet Javaival ós végtére Besegít a dicső-
ségre Hozzád mennybe Jézusom. 

310. 

1. Istenre s nem tanácsomra Építem szeren-
csémet, Hata lma az én javamra Fordíthat min-
deneket. Van gondja rám, Mert jó Atyám, Jól 
intézi dolgomat, Rábizom hát magamat. 

2. Tudja szivem óhajtását S örömest betöl-
tenó, Ha annak megadatását Bölcs jósága en-
gedné. Van rám gondja, Maga mondja: Legyen, 
mint neki tetszik, Az csak jómra eshetik. 
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3. Nehezebb a jó szerencsét Bölcsességgel 
megbírni, Mint a nyomorúság terhét Türelem-
mel viselni Mit epedjek ? A gyötrelmek A ha-
lálban elmúlnak, Javaim it t maradnak. 

4. Azt minden ember bírhatja, A mi örökké 
használ, Lelkek boldog állapotja Nem a földi 
jókon áll. Ki Is tent fél S kegyesen él ; Hogyha 
van is insége, Lehe t jó reménysége. 

5. Mi az élet dicsősége? Oh mely hamar el-
tűnik. Mi ez időnek insége? Nem sokára meg-
szűnik Az Ur őrt áll, Benne 'bízzál, Igazak 
örüljetek, Megsegít Istenetek. 

311.' 

1. Sokszor a jók sírnak S a gonoszok örül-
nek ; De az ily örömök Hosszas gyötrelmet szül-
nek. Hervadóbb a rosszak Tündér dicsősége, 
Mint kerti virágok Ragyogó szépsége. 

2. Ti istentisztelők ! Csak Istenben bízzatok. 
Vigyáz ő, semmi kár Nem eshetik raj tatok, 
Idvességtek lesz ő, Ha tűrtök békével S min-
dent jóra fordit Nagy bölcsességével. 

3. Annak hűségére Bizzátok magatokat , Ki 
felmagasztalja Az alázatosakat, Meggyőzi a nap-
fény Utóbb a felhőket, Kegyességtek is ér Bol-
dogabb időket. 

4. Kegyességnek erőt A szenvedések adnak, 
Kik mindég boldogok, Hamar felfuvalkodnak. 
Tudja ezt az Isten, Azért próbára tesz; De azt 
el nem hagyja, Ki mindvégig hív lesz. 

5. Hol van oly ősz hajú, Ki valaha szemlélte, 
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Hogy az Ur elhagyta Azt, a ki őt et félte? De 
bár némely muló Jóktól itt megfosztja, Van 
még egy élet, hol Szebb javai t osztja. 

312. 

1. Mi e földön az én életem? — Öröm s üröm 
változása. I t t gyakran megrontja jó kedvem 
A szerencse fordulása. Oh mig e föld lesz laká-
som Nem lesz teljes boldogságom. 

2. Mi lehet hát vigasztalásom ? Uram ! csak 
a te kegyelmed. Legjobb részem, legjobb áldá-
som A te atyai szerelmed. Bár súlyos legyen 
Ínségein, Az örömem s segítségem. 

3. Istenem ! te szenvedésemben Bizodalmat 
s felvidulást Adsz imádság által szivemben, 
Hogy tud jam tűrni a csapást, Majd mindent jóra 
fordítasz S hálaadásra indítasz. 

4. Állj el hát bánkódástól, lelkem ! Mely csak 
súlyosítja bajod, J ó t várva bizzál az Istenben, 
O viseli a te gondod. Egyszer majd vigan adsz 
hálát, Megnyervén szabadítását. 

5. Bízd ő reá minden utadat, Bús gondoktól 
üresedvén, Tűrd bókével bajos sorsodat Az örök-
létre tekintvén. Ott minden kíntól megmentve 
Fogsz élni üdvösségedre. 

6. Azért Uram éleszd s neveljed, Te benned 
való hitemet, Ama jobb életre emeljed Szivemet 
s reménységemet, Sem élni, sem halni nem fél, 
Kiben a hit és remény ól. 
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313. 
1. Engem igazgat az egeknek Ura, 0 visel 

gondot minden én dolgomra, Eledelt szállit 
bőven asztalomra, 0, ki adott ma, ismét ád 
holnapra. Pásztorom nékem, rám vigyáz min-
denha: Nem bocsát homályt gyönyörű napomra. 

2. Neki éneklek szivemből, mig élek, Ha ő 
velem van, semmitől sem félek ; Mert segitséget 
ő tőle reményiek, Bár legyek búban elepedett 
lélek, A mikor az ő ha j lékába érek, Szent sá-
torában nyugalmat éldelek. 

3. Neki szolgálok t iszta szivem szerint, Bő 
kegyelméből én reám áldást hint, "Nem hágy 
szenvednem kárhozatszülő kínt, Vétkeim közt is 
szeretve rám tekint, Minden bűnömtől engemet 
megtisztít S ha eltévedek, ismét magához int. 

4. Véd, őriz engem e rövid életben, S illendő 
részt ád drága kegyelmében: Szárnya alá vesz 
nagy keserveimben. Tar t s meg ur Isten, ne 
hagyj el ügyemben! Légy velem kérlek min-
den Ínségemben S holtom után adj helyet nálad 
mennyben. 

314. 
1. Hálákat adok neked bölcs s jó Isten, Szent 

fiadnak a Krisztusnak nevében, Hogy engemet 
ez éjjel megőriztél S a veszélyektől engem meg-
mentettél, Oh tartsd meg kérlek e nap is életem, 
Bűntől és minden kártól ments meg engem. 

2. Mert Uram én te kezedbe ajánlom, Mind 
testem, lelkem és minden jószágom, Angyalod 
legyen őrizőm én nékem S áldó szent lelked ne 
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távozzék tőlem; Hog}^ a gonosz é n r a j t a m sem-
miképen Semmi hatalmat soha ne vehessen. 

3. Könyörgök Uram ! minden emberekért, De 
főképen a hív keresztyénekért ; Minden rokonim-
éit, kik téged félnek, A kik vagy itt vagy messze 
földön élnek. Minden gonosztól őket is őrizd meg 
És minden javaiddal látogasd meg. 

4. A szegény rabokat és betegeket, Kik insé-
gökben óhajtanak tégedet, Uram! vigasztald meg 
az ő szivökben, Kínjokból mentsd ki Őket nagy 
kegyesen És térítsd meg a szegény bűnösöket. 
Add, hogy nyugodtan végezzük éltünket. 

315. 

1. Hogy ne dicsérném az Istent, Zengedező 
énekben, Őtet, a ki oly bölcs, oly szent S oly 
kegyes mindenekben? Oh! a minden áldás atyja 
Szereti minden müvét, Akármit teszen, szivét 
A szeretet igazgatja, S bár minden változandó 
Szeretete állandó. 

2. Midőn boldogtalan lettem, Kivánt üdvözi-
teni, Nem sajnálotta érettem Szent fiát elküldeni. 
S ki érné fel elméjével Ez ál tal mit s mennyit 
te t t Mint megörvendeztetett Isteni szeretetével, 
Magához mint hóditott, S mely igen boldogitott. 

3. Lelkemet veszni nem hagyja Kétségek 
örvényében, Szent lelkét vezérül adja Nekem 
szent igéjében ; Setétes utján éltemnek Mennyei 
világot gyújt, Erőt s vigasztalást nyújt Bágyadt 
s erőtlen szivemnek ; S ha mi ártani akar, 
Kegyes karja betakar. 
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4. Azt jól tudom bizonyosan, El sem felejtem 
soha, Keresztje nincs olyan súlyos, Hogy ne 
szűnnék valaha; Midőn a komor tél elmúlt, 
Lesz szép kikelet aztán, így a szenvedés után 
Fog örülni, a ki búsul t : Mert bár elvész min-
denem, E l s szeret jó Istenem. 

316. 

1. Imádásod, — Uram! — legyen Legelső 
gondolatom, Magasztaló hálát zengjen Felkel-
temmel szózatom. 

2. Te vagy az, ki megtar to t tá l Az elmúlt 
éjszakában. Teljesen megújí tot tál Testem csen-
des nyugtában. 

3. Tied ezért a dicsőség, Imádom Felségedet 
S velem együtt a föld s az ég Hirdetik nagy 
nevedet. 

4. Adj, Atyánk : ez újabb nappal Lelkemnek 
is újulást, Hogy keressem szorgalommal Az 
igaz megjobbulást. 

5. S tar tsd meg ezt bennem s neveljed, Hogy 
a bűnt meggyőzhessem ; Bird szivemet ós segél-
jed, Hogy csak a jó t kövessem. 

6. őrizz minden ártalomtól, Mely brit s ká r t 
okozhatna, Távoztasd el hajlékomtól, Mi meg-
szomorithatna. 

7. S h a ma jönne meg halálom, Vedd magad-
hoz lelkemet; Kedvesim neked ajánlom, Áraszd 
rájok kegyelmed. 

Ev. éüekeskönyv. 



— 258 — 

317. 
1. Ébredj fel, szivem ! s vigad j Istenednek 

bálát adj ; A ki néked ád mindent S minden 
veszélytől megment. 

2. Bölcs, jóságos Istenem, Ki felköltöttéi en-
gem, Megújult egészségben, Légy buzgón áldva 
tőlem. 

3. Oltalmazz engem ma is, Mint hatalmas 
védpaizs, S segits minden tettemben, Melyhez 
fogok nevedben. 

4. Hiszem, el nem hagysz engem, Mert eddig 
is én bennem Szentlelked munkálkodott, Erősi-
tett , megtartot t . 

5. Áldásod legyen velem, Ma és egész éltem-
ben ; Igéd legyen táplálóm S buzditó vigasztalóm. 

318. 

1. Lelkem! ez új reggel Serkentsen tégedet, 
Örvendező szóval Áldni Istenedet ; Ó, ki minden 
jót ád, Ez éjjel is mint hű Atya vigyázott rád. 

2. Mert nem te voltál-e Az, áldott Istenem ! 
Ki nem bocsátottál Semmi kárt ellenem? Szivből 
hálát adok, Hogy újult erővel Uj napra virradok. 

3. Hány ezeren vannak, Kik ma fel nem kel-
nek S nem látják szépségét E kies reggelnek ! 
De te még engemet Megtartál, hogy neked 
Szenteljem éltemet. 

4. Vigyázz tovább is rám, Szeretetnek atyja, 
Te tudod, mily gyarló Szivem indula t ja ; Te légy 
erősségem, Ha gonoszra kisért Lelki ellenségem. 

5. így éltemet ma is Vigan folytathatom, H a 
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szent s tiszta lészen Minden indulatom S mikor i t t 
pályámat Végzem, megtalálom Örökös hazámat . 

319. 
1. Serkenj fel szivem, nyilj meg szám, Az 

Úr dicséretére; Az Úr sok jót ruházott rám, 
Siess tiszteletére. 

2. Kinek köszönjem álmomat? Ki vigyázott 
felettem ? Ki teszi azt, hogy ágyamat Elhagyva, 
fölkelhettem ? 

3. Te vagy az, áldott Istenem ! Csendes nyug-
tot te adtál ; Te tőled vagyon mindenem, Mára 
is te juttattál. 

4. Ma is vezérelj engemet. Add járnom ösvé-
nyedet ; Magad tanítsd meg szivemet Követni 
tetszésedet. 

5. Vigyázz kegyesen éltemre, Mindent csak 
tőled várok; Légy veszélyben védelmemre, Ints, 
ha rossz úton járok. 

6. Adj szeretetet szivembe S te hozzád bizo-
dalmat ; Legyek gyors minden tisztemben S úgy 
leljek nyugodalmat. 

7. Hogy szívbeli tisztelettel Kedvedet meg-
nyerhessem : Is tent félő szent élettel Országodat 
keressem. 

8 Hogy itt minden örömömet Éljem szent 
félelmedbe' S ha hivsz ajánljam lelkemet Öröm-
mel szent kezedbe. 

320. 

1. Szivem buzogj hálákat, Az Úr vigyázott 
rád: Zengj nyelvem zsolozsmákat Annak, ki 

1 7 * 
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reggelt ád: Zengj örvendező szóval Felvirradá-
sodért, Fizess kegyes adóval Megújulásodért. 

2. Magához jóságával Hogy vonjon bennün-
ket, A csendes éjszakával Befedi földünket, 
Akkor titkos erőt tölt Látat lanul belénk, Haj-
nalban ismét felkölt, S szebb fényben néz felónk. 

3. Az éjnek árnyékában A hívek pihennek, 
Bízván szent oltalmában Az erős Istennek, Ki a 
meg nem férőket Halasztva bünteti S előbb, 
mint atya őket Jókkal ébresztgeti. 

4. Hivek ! kik új erőben Ma fölserkentetek, 
Szenteljétek elsőben Az Úrnak szívetek; S ti 
elfajult fiai, Mig késik pálczája, Térjetek bűn 
szolgái, Térjetek hozzája. 

5. Jóvoltod, édes a tyám! Túlhat az egeken, 
Megújulva á rad rám Minden reggeleken ; A nap 
s éj változása Hirdeti hűséged, Minden jóknak 
forrása! Ki ne áldna t éged? 

6. Jóságod ál tal lettem, Uram! a mi vagyok; 
Valamit tőled vettem, Mindazt reád hagyok. Mi 
legyen köszönetem? Mit kedvel felséged? Néked 
szentelt életem Örökké áld téged. 

321. 

1. Hála legyen Istennek E nap virradtával, 
Hogy engem kegyelmének Fedett oltalmával : 
Az éjnek sötétsége Jóllehet körülvett, De az Úr 
segítsége Erős oltalmam lett. 

2. Dicsérlek téged ezért, Eltem megtar tója S 
jobbod, mely eddig kisért. Eztán is hadd óvja, 
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Egyházunkat s hazánkat, Hogy azok épségben, 
Bölcs elöljárók alatt, Éljenek békében. 

3. Szent akaratod szerónt, Add, hogy hivatá-
sát Tegye kiki naponként, Igy munkálva javát. 
S a mint sorsát intézed, Abban megnyugodjék, 
S bölcsen megelégedve, Vidáman lakozzék. 

4. Segélj ismeretedben Végig megmaradnunk 
S ne engedj ösvényeden Soha meglankadnunk. 
Senki sem ár tha t nekünk, Ha te vagy mivelünk, 
Légy hát erős vezérünk S maradj folyton vélünk. 

5. Te vagy élő szőlőtőnk, Mi te csemetéid, 
Légy kegyelmes segítőnk, Erősítsd zsengéid, 
Hogy naponként a jóban Szép haladást tegyünk 
S egykor tetteink felett A mennyben örvendjünk. 

322. 

1. Magasztallak én téged, Isten ! jegeknek ki-
rályát, Hogy tőlem niessze űzted A sötét éjnek 
homályát S megújítva életerőm, Terhem köny-
nyebbé lőn S képessé vagyok téve Menni e nap-
nak elébe. 

2. Szívből könyörgök neked, Kegyes Teremtő 
Istenem! Ezen napot is engedd Jó szerencsével 
töltenem. Hogy hivatásomat téve, Legyen mun-
kám bére A csendes öntudat és Tisztességes 
megélhetés. 

3. Szent igédet vallanom, Adjad tisztán ho-
mály nélkül És hívednek mondatnom Egész 
éltemen keresztül. E világ el ne vakítson, Se 
el ne csábítson Hiveid seregéből S azok gyüle-
kezetéből. 
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4. Éleszd szivem reményét, Hogy a kétség 
meg ne szállja, Szivem bántó keservét Biztatóan 
hadd oszlassa. Derült, vidám kedély legyen 
Kisérőm éltemben, S ha innen meg kell válnom, 
Tegye nyugodttá halálom. 

Vasárnap reggeliek. 
323. 

1. Ezen a napon seregei elődbe, U r a m ! te 
néped lelki egyezségbe'. Hogy szent házadban 
nevedet imádja, Jóvoltod áldja. 

2. Teneked legyen ezen nap szentelve S tisz-
teletedre hőn megünnepelve, Lelkemet mostan 
magára ne vonja Föld semmi gondja. 

3. S bár édesgessen a föld hiúsága, Szent 
lelked legyen lelkemnek világa, Hogy utaidat 
tanulni szeressem S hiven kövessem. 

4. Isten, ugy sincsen maradandó helyem, Örök 
kincseket kell i t ten gjúj tenem. S igéd az, a mely 
e kincseket nyúj t ja S szent lángra gyújt ja. 

5. E kincsek mellett nem leendek szegény, 
Biztatóm marad az a hit és remény, Hogy ezek 
akkor is fognak használni, H a meg kell válni. 

6. Hivő társaim ! zengjen hálaének A menny 
és a föld dicső Istenének, A kinek háza ily 
üdvek kútfeje, Szent legyen neve ! 

324. 
1. Atyám! nagy kegyességedet Áldom, s 

imádom nevedet, Hogy mind ez ideiglen Kegyel-
mesen megtartot tál . Minden jó t hozzám muta t tá l 
Az elmúlt egész héten. Menjünk, Zengjünk 
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Istenünknek, Teremtőnknek dicséretet, Magasz-
taló énekeket. 

2. Te mented meg készségesen Minden Ínség-
ből kegyesen Azt, a ki bízik benned, Szent 
szellemed küldöd reánk, Hogy térítsen hozzád, 
Atyánk! Ki csak a jót szereted, Oh áldd, 
Munkáld a jót bennem, Hogy életem minden 
napja Legyen, üdvöm vasárnapja. 

3. Ne nézd eddigi vétkemet, Melylyel sértet-
tem nevedet Könnyelműn s gondatlanul, Tekints 
szivem bánatára S arra a buzgó imára, Melyet 
most áldozatul Adok, Nyújtok Kegyelmedért, 
Türelmedért, melylyel hozzám Voltál, egész 
éltem folytán. 

4. Add, most is ezen szent napon, Szent igéd-
ből meghallanom, Azt, mi üdvömre való, Hogy 
mindaz az ón szivemben Hasznos gyümölcsöt 
teremjen S ne legyen pusztai szó. Engedd, Tőled, 
Erőt nyernem s növekednem az erényben, Hoz-
zád méltó kegyességben. 

Esteliek. 
325. 

1. Az éj im érkezik S beborítja a földet, Az 
Ur nem távozik, Megvilágít minket. Te vagy 
oh Jézusom, Szép napom s világom. 

2. Eónyed e világát Add homályos szivembe, 
Szentlelked munkáját Folytasd az én lelkembe, 
Üzd el a bűnhomályt, A mely üdvömnek árt. 

3. En e mai napon, Tudom, rosszat mível-
tem, Te nálad fel vagyon írva, a mit vétet-
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tem, Mélyen bánt ja lelkem. Hogy már sok a 
vétkem. 

4. Jézus közbenjáróm, Váltsd meg az én lel-
kemet, Hisz te vagy Megváltóm, Törüld el sok 
vétkemet. Te eszközölheted Nekem a kegyelmet. 

5. S most hogy ha lefekszem Te szent és jó 
nevedben, Hadd őrizzen engem Mindenható Iste-
nem, Hogy holnap felkeljek S hálát zengedezzek. 

6. Másról nem kivánok, Csak te rólad ál-
modni; Reám, ki por vagyok, Méltóztassál 
vigyázni, Lelkemnek álmomban, Adj részt jó-
voltodban. 

326. 
1. Nyugodni megyünk, Tenéked könyörgünk 

És lefekiivén, Hozzád esedezünk: Uram! adj 
nekünk Békességes álmot S reggel felkelnünk. 

2. Minden ár ta lmat Távoztass el tőlünk, Ke-
gyes oltalmunk Te magad légy nékünk Csendes 
lenyugvást S azzal megujulást Engedj minékünk. 

3. Adjad, hogy benned Békével alhassunk, 
Angyalid által Megoltalmaztassunk. És vagy alu-
szunk, Avagy ébren vagyunk, Téged áldhassunk. 

4. Hála tenéked Örök Atya Isten, Ki mi 
hozzánk vagy Nagy kegyelmességgel, Hallgass 
meg minket E könyörgésiinkben, Áldj meg 
hitünkben. 

Az év utolsó estéjén. 
327. 

Dallam : Jövel Szentlélek Ur Isten. 

1. Te hozzád száll fel énekünk, Isten, hatal-
mas Istenünk ! Te nálad keresünk vigaszt, Midőn 
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az év tűnte aggaszt. Te vagy nekünk gyámoli-
tónk, Te vagy segítőnk, okta tónk! Nyugodal-
mat nálad talál A szív, bár az év nyugvóra 
száll. Dicsőség neked Istenünk ! 

2. Lezajlot t egy év felettünk, Melyben sok 
bűnt elkövettünk; Midőn szemünk rájok tekint, 
Szent igéd megtérésre int. S ha felzúg a két-
kedő sziv, Vallásunk hajlékodba hív, Mert nincs 
nekünk más oltalmunk, Csak tenálad van nyugo-
dalmunk. Dicsőség neked Is tenünk! • 

3. Megőriz minket szent karod, Nem érhet 
baj, ha akarod; Nem félünk hát, s nem két-
kedünk, Bármint rohan az év velünk. Oh légy 
hozzánk most is közel, Midőn tőlünk egy év 
megy el; Add szent lelked segedelmét, Hogy 
lássuk hitünk fejedelmét. Dicsőség neked Iste-
nünk ! 

4. Meghallottuk szent igédet, Melyben meg-
ismertünk téged ; Nyugodalmat s bátorítást Talál-
tunk és vigasztalást; így távozunk hajlékodból, 
Erőt nyertünk szent szavadból, Oh adj nekünk" 
csendes éjet S virrasz fel ránk boldog új-évet 
Dicsőség neked Istenünk! 

328. 

1. Maradj meg kegyelmeddel Velünk, oh 
Jézusunk ! Hogy küzdve ellenséggel, Diadalra 
jussunk. 

2. Maradj meg szent igéddel Velünk mi Meg-
váltónk, Hogy üdvünk ne vesszen el, Lég}' hű 
oltalmazónk. 
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3. Maradj meg Világosság, Ránk árasztva 
fényed ; H a velünk az igazság, Senki el nem 
téved. 

4. Maradj meg áldásoddal Köztünk gazdag 
Isten ! Üdvadó jóságoddal Gazdagits meg itten. 

5. Maradj meg halálunkig Szent békességed-
del S lia éltünk itten untig, Oh végy magad-
hoz fel. 

329. 

1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyver és 
védelem, Kegyelme véd az ellenünk Most támadó 
vész ellen, A régi ellenség Ármánj'kodik még, 
Hatalom és csel Kezében a fegyver, E földön 
nincsen mássá. 

2. Önerőnkre támaszkodva Hamar vesznünk 
kellene, De küzd értünk viaskodva Az, kit Isten 
külde le. Kérdezed, hogy ki az? Jézus Krisztus 
az, Zebaoth Isten, Mert más Isten nincsen, S 
nincs, ki őt legyőzhesse. 

3. S volna bár a világ tele Nyelni kész ör-
dögökkel, Nem rettegünk gyáván tőle, Mert végre 
is győznünk kell. A világ fejedelme Bármit 
tervelne, Czélját nem éri, Az Ur elitéli, Egy 
szócska csak s ő veszve van. 

4. Tisztelet a szent igének, Ki bántja, kudar-
czot vall, De a hü az Ur lelkének Szent oltalma 
alat t áll. Jó hirnév s éltünktől, Kincs, nő, 
gyermekünktől Ám megfoszthatnak, Egyben nem 
ár thatnak : Mennyből ki nem zárhatnak. 



C) Elmélkedések s imák. 

I. Templomba jövetelkor. 

Istenem, hallgasd meg kérésemet: 
Töltsd be szent lelkeddel keblemet, 
Add, figyeljen szent igédre szivem 
S azt megőrizze s kövesse hiven. 

* * 

Templomodba léptem, Istenem. Jól tudom, 
hogy te nem csak e falak közt vagy velem, de az 
egész természet a te nagyszerű, remek templo-
mod és bárhol térdelek le s elmondom buzgó 
imámat, mindenütt meghallasz engem, mert 
mindenütt jelen vag}\ De kivált ez a szent hely 
az, melyet a hivők a te tiszteletedre emeltek, 
hogy i t t imádjanak tégedet lélekben ós igazság-
ban s tanulják megismerni az üdvnek útját , 
mely hozzád vezet. Oh add, hogy soha ne lép-
jem által e helynek küszöbét áhitatos érzelem 
nélkül. Áldj meg ma is ily érzelemmel, midőn 
neked szolgálni jelentem meg a hivőkkel. Áldj 
meg hozzád való háladatosság érzelmével, bogy 
szivből megköszönjem mind azon jótéteménye-
ket, melyeket eddig reám, érdemetlenre ruháztál 
s melyeket ezután is hivő gyermekedként tőled 
várok. Áldj meg figyelmetességgel, hogy feled-
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vén napi dolgaimat és házi gondjaimat, i t t csak 
reád gondoljak, csak országodat keressem és' 
mélyen keblembe véssem hallandó szent igéidet. 
Áldj meg oly indulattal, hogy szavaidnak ne 
csak hallója, hanem követője is legyek. Áldj 
meg végtére hittel, miszerint meggyőződve legyek 
arról, hogy te mindig csak az én javamat aka-
rod s a mit ma ós bármikor kérendek tőled, 
bizonyosan megadandod azt, ha az szent czél-
jaiddal nem ellenkezik és nekem javamra van. 
Hallgass meg engemet, mennyei Atyám, a te 
szent Fiad s az én Üdvözítőm a Jézus Krisztus 
által, Ámen. 

II. Templomból kimenetelkor. 

A miket ma itt hallottam, 
Add hiven megőrzenem 

És a mikéit fohászkodtam. 
Hallgasd meg, én Istenem ! 

Áldd meg házadba léptemet, 
iildd meg kimenetelemet. Amen. 

III. Urvacsorai elmélkedés. 

»Olyan indulat legyen bennetek, mint volt Jézus 
Krisztusban is«. F i l i pp. II. 5. 

Ma az Urnák szent vacsorájához kivánok já-
rulni. Mi czélból rendelte e szent cselekményt 
az ón Üdvözítőm? Ha szavait vizsgálom, azokból 
meggyőződöm, hogy egy részt azért, miszerint 
valahányszor e szentséggel élek, mindannyiszor 
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ujitsam meg lelkemben annak emlékezetét, a 
ki érettem szenvedett és a keresztfán meg-
hal t ; mer t ezek az ő szavai, melyeket ezen 
vacsora elrendelése alkalmával mondot t : »ez t 
m í v e l j é t e k a z é n e m l é k e z e t e m r e « ; 
másrészt pedig azért rendelte ő e szentséget, 
hogy mielőtt azzal élek, magamba szállván, 
bevalljam bűnös voltomat s a megtérés föl-
tétele a la t t megnyerjem Jézus érdemeiért bűneim-
nek bocsánatját , mert ide czéloznak eme sza-
vai: » e z e n p o h á r a m a ú j s z ö v e t s é g 
a z é n v é r e m b e n , m e l y é r e t t e t e k é s 
s o k a k é r t k i o n t a t i k a b ű n ö k n e k b o c s á -
n a t á r a ^ 

Úgyde bűnös vagyok-e én? Áthágtam-e Isten-
nek törvényét s mikor és miképpen? Honnan 
tudom meg ezt? Bizonyára leginkább azon az 
úton jövök gyarló bűnös voltomnak esméreté-
hez, ha magamat más magasztosabb erény-
példányokkal összehasonlítván, megkérdezem : 
mint éltek azok ? élek-e én úgy, mint éltek 
ők? gyak orlom-e az önmagát megtagadni tudó 
erényt úgy, mint gyakorolták ők ? kerülöm-e 
a gonoszt ú g y, mint kerülték ők ? 

S ki lehet e részben magasztosb példány-
képem, mint az, kitől mint keresztyén nevemet 
birom, Krisztus? V a n - e é n b e n n e m o l y 
i n d u l a t , m i n t v o l t K r i s z t u s b a n ? 

Oh ha magamat az erénynek ezen példány-
képével összehasonlítom, a menny nincs oly 
távol a földtől, mint a milyen távol áll az 
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én erkölcsi magaviseletem tőle, az erény ezen 
legdicsőbb példányától ! 

Krisztus engedelmes volt atyjának mind 
halálig s a hozzá való engedelmességből elhagyá 
a mennyet s felölté az emberi testet : hányszor 
valók én engedetlen s nem tet tem azt, mit 
mennj-ei atyám tőlem kivánt? s ha szintén 
intéseivel, látogatásaival teregetet t is az üdv-
nek útjaira, én mégis daczos gyermekként 
félrelökém a nyúj tot t jobbot, s parancsolat ja 
helyett követtem inkább testemnek bűnös indu-
latjait . 

Krisztus a merre csak fordult, mindenütt 
jót tett, sőt keresve kereste arra az alkalmat, 
jár t városról városra, vidékről vidékre, hogy 
jót tehessen; én ellenben hányszor mulasztot-
tam el a jót, midőn arra az alkalom eléggé 
kinálkozott? sőt, akár könnyelműségből, akár 
rosszszivűségből hányszor te t tem felebarátom-
mal rosszat jó helyett? hányszor szolgáltattam 
okot különösen házam népének arra, hogy pana-
szok keltek szivében és ellenem rosszáságom 
miat t ? 

Krisztus azért jött, hogy megkeresse ós meg-
tar tsa azt, a mi elveszett vala. Ugyanazért 
ha valahol lá t ta a bűnt, nem hallgatott ahoz, 
sőt harczolt másoknak előitélete, rosszasága 
ellen s dorgálta a bűnösöket, teregetvén őket 
az üdvnek ú t j á ra : én ha láttam, hogy ember-
társaim, cselédeim rosszat tesznek, nem egy-
szer mutat tam azon lelki gyengeséget, hogy 
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hal lgat tam vétkeikhez, őket meg nem fed-
dettem s némileg az ő bűneiknek részesévé 
lettem. 

Krisztus keresé mindenütt és mindenben Isten 
országát s annak terjesztése volt egyedüli 
czélja és törekvése: én hányszor feledém Istent 
és az ő országát napi bajaim és gondjaim 
közepette ! hányszor feledém azt, hogy az én 
czélom nem ez a föld s mellőzvén az örökké 
valókat, gyűjtöttem csak oly kincset, melyet 
a rozsda és a moly megemészt ós a tolvaj 
kiáshat és ellophat. 

Krisztus szelíd volt, a boszúállás vágya nem 
emészté őt, ő megbocsátott azoknak, kik őt 
üldözték, sőt még a keresztfán is könyörgött 
érettök, mondván: a t y á m , b o c s á s s m e g 
n e k i k , m e r t n e m t u d j á k , m i t c s e l e -
k e s z n e k : oh mely távol van tőlem ez a 
jézusi szelidsóg! Tudok-e ón szivemből meg-
bocsátani annak, a ki megsértet t? hányszor 
fizettem vissza gonoszt gonoszszal, szidalmat 
szidalommal s á tad tam magamat a nemtelen 
boszúvágynak ! 

Krisztus mindent nemesen szenvedett, üldö-
zést, rágalmat, testi kínokat, halált, mert hiszen 
ő határ talanul bizott atyjában, tudván, hogy 
mindezeknek be kell teljesedniök raj ta , úgy, a 
mint azt a próféták előre megirták volt; ennél-
fogva ő nem zúgolódott, sőt még halála előtt 
is igy imádkozott; — » a t y á m , n e m a z é n 
a k a r a t o m , h a n e m a t e a k a r a t o d 
l e g y e n ! « Én ellenben hányszor zúgolódtam 
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Istenem ellen, lia dolgaim nem kedvem szerint 
folytak, ha az ő látogató ka i j a keresztet mórt 
rám, nem gondolván meg, hogy atyai dorgálása 
csak javamra van. 

És minél tovább fűzöm ezen összehasonlítást, 
annál inkább meggyőződöm arról, hogy bennem 
valóban nincs meg azaz indulat, mely volt 
Jézus Krisztusban, sőt hogy nincs oly napja 
életemnek, melyben szóval vagy tettel Istene-
met meg ne sértettem, feledékenységből, gyarló-
ságból vagy akaratosan parancsolatjait á t ne 
hág tam volna. 

Mit tegyek e bűntudatban? támaszkodjam 
talán érdemeimre, a melyek nincsenek? biza-
kodjam jó tetteimben, melyeket itt-ott csele-
kedtem ? hiszen »ha m e g c s e l e k e s z s z ü k 
m i n d a z o k a t , m e l y e k p a r a n c s o l t a t t a k , 
h a s z o n t a l a n s z o l g á k v a g y u n k : mert 
a mit kellett c s e l e k e d n ü n k , csak azt c s e -
l e k e d t ü k « . Bizonyára nincs i t t egyéb hátra , 
mint elismernem, hogy á thágván Isten törvé-
nyeit, megérdemlém a büntetést s támaszkod-
nom Jézus érdemeire, vétkeimet szánva ós 
bánva megjavultam s kérnem mennyei atyá-
mat, ne szállana pörbe én velem, de bocsá-
taná meg Jézus érdemeiért bűneimet, melyeket 
tiszta szívből szánok és bánok és megjobbítani 
akarok. 

Jézusom és Megváltóm, adj ily szent föl-
tétellel járulnom ma szent vacsorádhoz. Amen. 
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Gyónás előtti imádság. 

Vétkeztem, oh Uram, s nem jár tam úgy előt-
ted, miként te kivántad vala. Beszédem s tet-
tem nem volt tiszta előtted. Elhagyám az élő 
kútfőt s oly forrás u tán indulók, melyből halál 
fakad. Lábbal t apod tam szent törvényedet, a 
tilalmas kéjeknek jobban hódoltam, mint szent 
szózatodnak. Törekvéseimben nem az irántad 
való szeretet és nem társaim szeretete adtanak 
irányt, hanem gyakran s legtöbbször önszeretet 
s önhaszon voltak a teendők és hagyandók 
rúgói. Innen annyi csel és annyi csalárdság, 
melynek érzete vádol engemet; innen oly szá-
mos kitörése az irigységnek, a kajánságnak, a 
gőgnek, a kevélységnek s az igaztalanságnak ; 
innen annyi belső ós külső tévelygés, oly nyilt 
és titkos eltérés azon ösvényről, melyet előmbe 
szabtál s mely szerencsémnek, nyugalmamnak 
egyedüli útja. Uram, Istenem, ne szállj pörbe 
velem, mert igy előtted meg nem állhatok. 
Érzem a vétket, melyet ellened, magam s a 
világ ellen elkövettem ; látom a kárt, melyet 
országodban tevék, remegve látom a nagy vesz-
teséget, melybe m a g a m a t ós másokat kevertem 
bűneim által s tör t sziv vei, alázatos lélekkel közel-
gek a te végtelen kegyelmedhez s könyörületes-
ségedért esedezem. Áldd és tartsd meg nekem sze-
retetedet s adjad meglelnem, a mit keresek. Nem 
vagyok képes kiegészíteni, a miben hibáztam, ki-
pótolni, a miben ár to t tam. A te hatalmad, oh 
Isten, nagy és mindenható, te pótoljad ki, a mit 

Ev, énekeskönyv. 18 
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én kipótolni, te javitsd ki, a mit én helyrehozni 
gyarló és elégtelen vagyok. Tekintsd úgy azon 
áldozatot, melyet fiad tőn, s melylyel szereteted 
nagyságát liirdeté s végtelenségét biztositá nekem, 
tekintsed úgy, mintha saját áldozatom volna, s 
ne hagyd méltán szenvednem azt, mit ő méltat-
lanul viselt. Fogadom, oh atyám, a te szined 
előtt, értelmét és példáját követni, úgy élni, 
mint ő élt, úgy érezni irántad, miként i rántad 
fiad érzett. Kegyességet fogadok előtted ; foga-
dom, hogy a bűn ellen állhatatosan fogok küz-
deni s pátyafutásomat, sőt pályám minden lép-
tét tetszésed szerint intézni. Fogadom előtted, 
hogy a jót szeretni, hozzád s ügyedhez hív lenni, 
a te védelmed a la t t magamat kegyelmedre 
méltóvá tenni törekedni fogok. Add áldásodat 
e fogadásomhoz, kiviteléhez adj erőt ós segit-
sóget a te szent Fiad, az én Uram Jézusom 
nevében. Amen. 

(Sup. Székács imakönyvéből.) 

Úrvacsora előtt. 

Üdvözitőm, Jézus Krisztus ! ime asztalodhoz 
kivánok járulni, testedben és véredben a te emlé-
kezetedre, a hitben való megerősülésemre s lel-
kemnek üdvösségére részesülni, hogy igy veled, 
Urammal, annál szorosabban egyesülhessek. Ki-
vánlak tégedet, a kit óhajt én szivem, a világ 
előtt vallani, háladatos szivvel velem közlött 
jótéteményeidet megköszönni s megujitani azon 
szent fogadásomat, hogy neked akarok élni és meg-
halni, a ki érettem meghaltál. Nagyra becsülöm 
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azt és szerencsémnek tartom, hogy téged Üdvö-
zítőmnek nevezhetlek. 

Mert lelki homályban fognék bolyongani, ha 
tőled meg nem tanulom vala ismerni Istenemet; 
nem lenne nyugodalma bűnterhelte lelkiesmére-
temnek, ha mennyei atyádnál részemre bűneim 
bocsánatát ki nem eszközléd vala ; rémítene en-
gem, halandót, a halálnak emlékezete, lia te, ki 
élet ós feltámadás vagy, a jövendő örök életről 
és az örök üdvösség reményéről bizonyossá nem 
tettél volna. Ugyanazért szent előttem a te érde-
meidnek emlékezete. Vedd, oh Jézusom, neked 
tetsző áldozatul az én szivemet s add, hogy áhi-
ta t ta l és élő hittel részesülhessek ma ajándékid-
ban s asztalodnak méltat lan vendége ne legyek. 
Szenteld lakásodul ón szivemet, hogy egyesül-
hessek veled, valamint te egy vagy atyáddal. Ré-
szeltess azon áldásodban, mely szent vacsorád-
ból árad mindazokra, a kik szeretnek tégedet. 
Légy velem, Jézusom, én Üdvözítőm, s lelked 
lebegjen körül engemet, mert az ón szivem 
óhajtozik utánad és lelkem kész befogadni té-
gedet. Amen. 

(Zpewnik szerint.) 

Úrvacsora után. 

Hogyan háláljam meg, oh Atyám, mindazon 
kegyelmedet s jótéteményeidet, melyekben a te 
szent fiad szent vcsorája által részeltettél en-
gemet? Tégedet kerestelek és megtaláltalak, oh 
vajha sehol el ne veszítselek, vajha nálad marad-
jak s hozzád és törvényedhez hű legyek mind 

18* 
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örökké. Ragaszkodó hittel közelitettem Jézusnak 
asztalához, s bűneim bocsánatával vigasztaltál 
meg engemet. Oh vajha soha e szentséget ne 
tekintsem olyan eszközül, melylyel bűneimet tö-
redelmes megtérés nélkül leróhassam! Megter-
helt szivemmel hozzád folyamodtam és te meg-
nyugosztaltál engemet. Oh fogadd hálámat ennyi 
hűségórt. Tessék neked azon fogadásom, hogy 
azon üdvös benyomásokat, melyeket szivem ez 
órának köszön, megőrzendem főkincsem gya-
nánt ; hogy teljes életem ezen szent napnak 
visszhangja lesz; hogy a szövetségtől, melyet e 
napon megújí tot tam veled ós fiaddal, el nem 
vonz semmi: hanem mig élek, benne megmara-
dok mind végig, mig megjelenek előtted menny-
országodban. Hallgass meg engemet, áldj meg 
engemet, Atyám ós Istenem. Amen. 

(Székács J. imakünyvéből.) 

Confirmálandó gyermek imája. 

Istenem, Atyám! megindult kebellel közelitek 
hozzád e reggeli órában és há lá t adok neked 
azon megszámlálhatatlan jótéteményeidért, me-
lyekkel érdemen fölül megáldottál engemet, sze-
rettél és gondomat viselted, előbb, hogysem "is-
mertelek tégedet. A te kegyelmed hivott életre, 
alkotott emberré, nevelt keresztyének között. A te 
kegyelmed adott nekem szülőket ós barátokat, 
kik ápolásomért és neveltetésemért annyi szere-
tettel és hűséggel gondoskodtak. Hány gyermek 
nincsen, ki ennyi szerencsében nem részesült. 
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Vagy korán elhaltak magok, vagy szüleiket s 
gyámjaikat veszitek, vagy fiatal korukat szükség-
ben s betegségben kellett tölteniök, vagy keresz-
tyén oktatás nélkül növekedtek föl. De az én 
életemet nem csak meg tartottad, oh Atyám, 
hanem oly sokféleképen meg is áldottad azt, 
alkalmat nyúj tot tá l értelmemet művelnem, szive-
met nemesitenem, és a vallás karjain haladnom 
azon ösvényen, melyen már itt megelégedést s 
egy jobb világban örök boldogságot lelhetek. 
Mivel érdemeltem meg, oh Atyám, hogy annyiak 
felett ki tüntetél s kegyelmeddel körülvevél enge-
met? Hálával áldozom neked annyi jóságodért 
s hűségedért irántam és fogadom szined előtt, 
életemnek Ura Istene, hogy földi életemet neked 
szentelem, valamig azt megtartod nekem ! Te 
engem a te szent fiad, a Jézus Krisztusnak esmé-
retére vezérlettel s ma van azon ünnepélyes 
nap, melyen nyilván fogadni ós Ígérni fogom, 
hogy őt választom vezéremül az életen kérész-
tűi, az ő drága érdeméhez csatlakozom hitem-
mel és üdvözitő útmutatását követendem egész 
a sírig. Ismerem ezen fogadásom nyomósságát, 
tudom, hogy annak hű teljesítésétől függ idei 
és örök boldogságom. Előtted teendem azt le, 
mindentudó szent Istenem, ki a sziveknek vizs-
gálója ós az őszinte léleknek kedvelője vagy. 
Add, oh add nekem szent lelked segedelmét, 
hogy fogadásomat meggondolással s igaz szivbeli 
buzgósággal tehessem le előtted ós anyaszentegy-
házad jelen leendő tanúi előtt. Add, hogy veled 
tet t szövetségemnek ezen megújítása szolgál-
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jon mindenkori örömemre s boldogságomra. Áldj 
meg engemet, maradj Atyám tovább is és segélj 
meg, hogy én is hű s engedelmes gyermeked 
maradjak! Megígérted, könyörülő a tyám: a 
hegyek indulnak meg és a halmok rendülnek 
meg, de az én irgalmam tőled el nem távozik 
ós az én békém szövetsége el nem enyészik. 
Töltsed be ezen drága Ígéretedet r a j t am is s 
engedj vigasztalást életemben s halálomban 
tapasztalnom! Üdvözítőm.s Megváltó Jézusom! 
tekints alá nagy szereteteddel reám s add, 
hogy gyermekded maradjak mind örökké. Szent-
lélek, az élő Isten lelke ! segédünk és gyámo-
lunk a jóban, ébreszszed és buzdítsad az én 
lelkemet! Adj erőt ós szilárdságot, hogy hitem 
felől jó vallást tehessek! Világosítsad meg ér-
telmemet, szenteljed meg indulataimat, áldjad 
meg jó szándékomat. Add, hogy keresztyén 
legyek, leteendő fogadásomhoz hű maradjak s 
egykor elnyerjem azon jutalmat , melyet Atyám 
a Jézusban hívőknek ígér. Amen. 

(Ugyanabból . ) 

Conftrmatio után. 

Mennyei Atyám, líj fogadást tet tem előtted, 
hogy a Jézusban való hitben, melyre megkeresz-
teltettem, állhatatosan megmaradni s istenfélő 
életet folytatni akarok. Oh de sok dologban meg-
esünk mindnyájan és esik az is, ki azt véli, hogy 
áll. Azért kérlek, mindenható, áldd meg az én 
föltételemet s a te lelked vezessen engem, mint 
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az egyenes földön. Sok kisértetek környezik az 
ember t ; oh add, hogy legyőzzem azokat. Ne 
hagyd elfelednem Fiadnak ama szavát: »vigyáz-
zatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne es-
setek!« S ha kisért a világ vagy saját testem 
és én segélyedet kérve hozzád fordulandok, 
hallgasd meg fohászkodásomat. Tiszta szivet 
teremts belém, én Istenem, és szentelj magad-
nak, hogy neked élvén, hi temet megtartsam, 
ama nemes harczot megharczoljam s igy elnyer-
hessem a koronát, mely a választottaknak el-
tétetet t . A te félelmed kísérje minden lépésemet, 
mig czélomat érem. Végtére vezérelj engem 
oda, a hová Üdvözítőm megelőzött, a ki meg-
halt és föltámadott érettem. Amen. 

(Zpewnik szerint.) 

Imák tanulók számára. 

Reggel. 
1 . 

Isten nevében kezdem el, 
O segéljen kegyelmével. \ 
H a ő segit, mi sem nehéz; 
Ha ő elhagy, erőnk elvész. 
Ha kezdünk az ő nevébe". 
Áldott munkánk folyta, vége. 

2. 
Hozzád fohászkodom, oh Isten jó Atyám, 
Te őrzél engemet homályos éjszakán. 
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Vezesse szent karod ma is gyermekedet, 
Hogy el ne tévesszem a te ösvényedet. 
Oh adj erőt nekem a jóhoz, Istenem, 
Engedd áldásidat hálásan érzenem, 
Oh védje szent karod kedves szüleimet, 
Istenem és atyám, hi l ld meg kérésemet. 

3. 
Hála legyen neked, mennyei jó Atyám, 
Hogy újra szép napot deritél én reám, 
Hála, hogy új erőt s egészséget adtál 
S kedves szülőimmel ismét megáldottál. 
Oh adj minden reggel erőt a munkára, 
Add, figyeljek a jó tanitók szavára, 
Adjad szülőimnek sok gyönyört szereznem, 
Hallgass meg esdeklő imámban, Istenem. 

4. 
A sötét éj elenyészett és a nap mosolyra kél fel, 
A madársereg elébe megy köszöntni vig zenével, 
Vigan ébredtem fel ón is, két kezemet össze-

teszem, 
Mert az álmot, a nyugalmat, illik szépen meg-

köszönném. 
Istenem, mit adjak néked? Jóságodat meg-

hálálnom, 
Miudenem, a mivel birok, elégtelennek találom. 
J ó legyek csak, ez mind, a mit tőlem kivánsz: 

légy segédem, 
Hogy jó lenni, a mig élek, soha, soha ne feledjem. 

5. 
Hálát adok neked, Istenem, jó atyám, 
Hogy az elmúlt éjjel gondot viseltél rám, 
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Megőrizted minden veszélytől éltemet, 
Ma is oltalmazz meg a bűntől engemet, 
Add, jósággal nyerjek nálad kedvességet, 
Testemet, lelkemet ajánlom tenéked. 
Add mellém angyalid, hogy legyenek velem. 
Ugy a bűnnek nem lesz hatalma ellenem. 

Ebéd előtt. 
1 . 

Jövel Jézus, légy vendégünk, 
Áldd meg, a mit adtál nékünk. 

2. 

Jó Atyánk, te adtál mindeneket. 
Te szolgáltattad ki ezen ételeket ; 

Áldd meg tehát, kérünk s adj jó egészséget, 
Megelégedéshez áldást, békességet. 

Ebéd után. 
1 . 

A ki ételt, italt adott, 
Annak neve legyen áldott . 

2. 
Nagy Isten, hálákat emelünk fel hozzád, 
Hogy könyörgésünket ismét meghallgatád. 
Részeltettél minket a mai kenyérben, 
Mindörökké bizank a te kegyelmedben. 
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Alázatos hálát vall tenéked ajkunk, 
Leghatalmasb urunk, mi csak téged vallunk. 

Estve. 
1 . 

A nap lemegy, az éj beáll, 
Alom jő szememre, 
J ó Istenem, viselj gondot 

Alvó gyermekedre. 
Te voltál erőm e napon, 
Te óvtad éltemet, 
Benned hiszek, benned vetem 

Minden reményemet. 
Add, veszély nélkül aludjam, 
Karjaid között nyugodjam. 
Adj csendes éjt szüleimnek, 
Adj csendes éjt mindeneknek. 
Oh én téged, járva, kelve, 
Fölvirradva vagy lefekve 
Imádlak, mint édes atyát. 
J ó Atyám, adj jó éjszakát. 

2. 

Vedd forró hálámat, mennynek, földnek ura, 
Ki valál ma éltem hív őrző pásztora, 
Lankadt szemeim már álomra-készülnek, 
Elfáradt tagjaim nyugalomra dűlnek. 
Kórlek, jó Istenem, a sötét éjszakán 
Hűséges szolgádra viselj gondot reám, 
Őrködjél, édes, jó apám s anyám felett 
S virrassz ríj erőbben új napra engemet. 
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3. 

J ó éjszakát mondott a nap a bércztetőn, 
Oly csendes a vidék a nyáj oly néma lön. 
Minden lenyugodott, ón is lenyugoszom, 
Ki leszen majd velem, ha, szemem behunyom ? 
Én Istenem, Te vagy őriző pásztorom, 
S bár oly sötét az éj, békében álmodom. 
Megálmodom, minek reggelre jőni kell, 
A szép vidám hajnalt, aranyos fürtivei. 

4 . 

Beállott már az éj, s én nyugodni megyek, 
De előbb, jó Atyám, a jkam hálát rebeg, 
Mert ezen napon is sok jóban résztvettem, 
Bocsáss meg, ha mégis ellened vétettem. 
Az éjjel is ments meg veszélytől engemet, 
Angyalid őrizzék testemet, lelkemet, 
Virrassz fel a holnap nyájas reggelére, 
Szerető szülőim édes örömére. 

Halld meg, Atyám, gyermekedet, 
Ki dicséri szent nevedet, 
Csak teneked köszönhetem, 
Hogy e napot átélhettem. 
Most már az éj beálltával 
Hozzád fordulok imával: 
Oh Istenem, ez éjjelen 
Oltalmaddal légy énvelem, 
Adj csendesen megpihennem, 
Reggel vigan fölébrednem. 
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Tanulás előtt. 

1 . 

Atyánk, add ránk áldásodat, 
Hogy jól töltsük e napodat, 
Hogy ne legyünk itt hiában 
E szent czélú iskolában. 
Álld meg mai leczkóinket, 
Nemesitsük sziveinket 
És tiszteljük teremtőnket 
Ur Isten, add e kegyelmet 
Adj szorgalmat és figyelmet. 

2. 
Nevedben, Istenünk, Urunk, 
Ismét tanuláshoz fogunk, 
Nyújtsad áldásodat, kérünk, 
E munkánkhoz szent vezérünk. 

Tanulás után. 
1 . 

A tanitásért, Istenünk, 
Hálaadást kell zengenünk, 
Engedd a jót , a mit tudunk, 
Hasznunkra is forditanunk. 

2. 
Hála neked, jó Istenünk, 
Vigan lehet hazamennünk, 
Hogy napunkat jól végeztük. 
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Szivünk- s eszünket míveltük, 
Add, hogy a mit jót tanultunk, 
Otthon is meglássék raj tunk. 

Confirmatiói ének. 
Atyánk, a kinek áldása 

Megtartot t eddig minket, 
Hozzád száll szivünk fohásza, 

Hallgasd meg kérelminket: 
Atyai kegyelmed 
Nyújtson segedelmet, 

Hogy ahhoz, mit ma fogadunk, 
Halálunkig hűk maradjunk. 

Add, a mi jó szüleinknek 
Örömére élhessünk, 

Hazánknak és egyházunknak 
Hű tagja i lehessünk : 

S ha pályánk ér véget, 
Ott dicsérjünk Téged, 

Hol vár az üdvek hazája 
S a dicsőség koronája! 

* * * 

Ünnepnapi imák. 
Karácsonyi. 

Hála neked, ón Istenem, hogy egyszülött Fia-
dat e világra elküldötted, hogy valaki Ö benne 
hiend, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Hála neked, hogy a tévelygés sötétsége elmúlt és 
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világosság jött e világra Urunk Jézus Krisztus, 
az igazság legtökéletesebb tanítójának, az em-
beri nemzet üdvözítőjének személyében. 

Ismerünk immár Tégedet, oli Atyánk, lígy 
mint a ki a legtökéletesebb lény, a mennynek 
ós földnek mindenható teremtője, legbölcsebb 
igazgatója, legjóságosabb fentartója és a mi jó 
atyánk vagy. Ismei tük önmagunkat, mint olya-
nokat, kik a te képedre és hasonlatosságodra 
vagyunk teremtve, hogy az a mi rendeltetésünk, 
miszerint hozzád szentségben, jóságban, igazság-
ban napról-napra hasonlóbbakká lenni igyekez-
zünk. Tudjuk azt, hogy csak úgy lehetünk iga-
zán boldogokká, ha mig t a r t e földi életünk, 
hitben erősek lévén, erényesen és erkölcsösen 
töltjük annak napjait . 

Ismerjük immár embertársainkat is; tudjuk 
azt, hogy azok valamennyien a mi testvéreink, 
hogy mi mindnyájan egy atyának vagyunk 
gyermekei s kell, hogy mint ilyenek egymást 
szeressük, egymásnak gyengéi iránt kimélettel 
viseltessünk. 

Tudjuk, hogy pályánk e földi élettel nem ér 
véget s hogyha a halál angyala kiszakaszt is 
kedveseink köréből, ott a sir par t ja in túl, hol 
egy boldogabb életnek leszünk részeseivé, ismét 
meglátjuk azokat. 

Mily boldogokká tőn tehát egyszülött Fiadnak 
e földön való megjelenése, kinek tanitása nyo-
mán hozzád, mint jóságos atyánkhoz bizodalom-
mal közeledhetünk, tudván azt, hogy te vagy 
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legbölcsebb vezérlője utainknak s a mit teszesz, 
az mind csak javunkat czélozza. 

Mily boldogok vagyunk, hogy tanítása nyo-
mán ismerjük az életnek valódi becsét, tudjuk, 
mit kell cselekednünk s mitől kell őrizkednünk, 
hogy el ne tévesszük az üdvösség útját . 

Mily boldogok vagyunk, hogy megjelenése 
folytán nem féljük immár a halált , sőt úgy 
tekintjük azt, mint szabadító angyalt, ki ezen sok 
bajnak alávetet t életből egy boldogabb életbe 
vezérel. 

Oh, add, jóságos Atyánk, hogy azon boldog-
sághoz, melyre Üdvözítőnk által hívtál, méltók 
lenni igyekezzünk. Add, hogy az ő példáját és 
tanítását szemeink előtt tartva, egymással sze-
retetben éljünk, a bűntől őrizkedjünk, hozzád 
gyermeki bizalommal viseltessünk s ha majd 
e világból kiszólítasz, méltók legyünk fölvétetni 
áldottaid közé, a ma született Üdvözítő érde-
meiért, kinek veled és a szent lélekkel egyetem-
ben hála és dicsőség most ós mindörökké. Amen. 

Újévi. 
Örökkévaló Isten, mennynek és földnek min-

denható Ura, kinél nincs változás, sem változás-
nak árnyéka, ezen új esztendő is, melynek első 
napjára m a virradtam, a te a tyai jóságodra, 
szeretetedre, kegyelmességedre emlékeztet enge-
met. Te az elmúlt évben is a tyai lag vezérlettel 
engemet, megadtad mindennapi kenyeremet, 
élelmemet, fentartot tad egészségemet, mindé-
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nek felett pedig táplál tad lelkemet ama mennyei 
eledellel, mely a te szent igéd ós annak igazsága 
s hogyha bocsátottál is reám az elmúlt óv foly-
tán bajokat, gondokat, hogyha mórtól is reám 
ós azokra, kik hozzám tartoznak, kereszteket, 
de nem hiányzott azok mellett a te segedelmed 
sem, úgy hogy azokat elviselhettük s benned 
bizva, nyugodtan folytathat tuk életünknek to-
vábbi pályáját. 

Midőn most az új évnek küszöbén állok, ki-
hez emeljem gyermeki bizalommal szemeimet, 
ha nem tehozzád, kinek oltalma ala t t életemnek 
már annyi évét átéltem ? Nem tudom, mi vára-
kozik reám ez új évben, öröm-e vagy bána t ? 
szerencse-e vagy szerencsétlenség? mert sötét, 
mint a sirnak szája, az ember vándorpályája: 
de tudom azt, hogy ez évben is csak a te a tya i 
gondviselésed alatt állok s hogy a mit teszesz, 
az mind jó és csak javamat, üdvemet czélozza. 

Ily erős hittel és benned vete t t gyermeki 
bizalommal kezdem ezen reám virradt új évet 
is. Neked ajánlom lelkemet, testemet. Neked 
ajánlom szeretett kedves családomat. Oltalmazz 
minket mindentől, a mi lelkeinknek, testeinknek 
ár talmára volna. Add, hogy ez évet is szeretet-
ben, megelégedésben eltölthessük, benned bizva 
és a te szent akara todat mindig szemeink előtt 
tar tva. 

Hogyha pedig ez lenne utolsó éve földi éle-
temnek, legyen meg szent akaratod. Csupán 
a i ra kérlek, vezess úgy, hogy életem végeztével 
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méltó legyek fölvétetni áldottaid közé, ama jobb 
életbe, a hol többé változás nincsen. 

Hallgasd meg ezen buzgó könyörgésemet, a 
te véghetetlen irgalmasságod szerint. Amen. 

Húsvéti. 
Mi boldog érzelmek ha t j ák át lelkemet ezen 

ünnepi napon! Adjad, oh Uram, halhatat lanság 
örök Istene, hogy Üdvözitőm nyilt koporsójánál, 
melyből diadalmasan új életre virradt, számot 
adhassak magamnak előtted ezen érzelmeim fe-
lől. Miként búslakodtak az Urnák tanitványai és 
szerettei, midőn őt vérezni, szenvedni, halni 
lát ták. De mennyivel örvendetesebben dobogott 
keblök, midőn a koporsóból dicsőségteljesen ki-
szállt és közöttök megjelent a szeretet amaz 
üdvözlő szózatával: „Béke nektek!" Mennyire 
megváltozott ily rövid idő alatt minden ! 0, az 
előbb megvet te te t t és kigúnyoltatott, ime isteni 
dicsőség tényében ragyog ; a mit előbb igórőleg 
mondott , ime feltámadása ál tal igazol tatot t ; a jó 
ügy győzött s a gonoszság romjain üli diadalmi 
ünnepét. Mily vigasztaló igazság ez, oh Atyám! 
Én sem csüggedek el tehát , ha az erénynek s 
jámborságnak hódolnám, akadályokkal keilend 
küzdenem, mer t tudom, hogy előbb-utóbb győzni 
s Istenem segedelmével nyerni fogok. Ha még 
annyi nehézség gördülne is utamba, törekvé-
semben meggátolni nem fog, mert megtanul tam 
a nagy szenvedőtől, hogy a legistenibb győzelem 
szenvedésen, halálon vál tat ik meg. H a tiszta 

Ev. énekeakíinyv. 19 
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szándékú igyekezetemben félreértetem, vagy 
hálátlansággal jutalmaztatom, az vissza nem 
tart, hogy a jóhoz hű maradjak szüntelen, m e r t e i 
kell az időnek jönnie, hol szándékom feddhetet-
lensége, igyekezetem szeplőtelensége napvilá-
got látnak. Jézus a halál éjjelén ment át a jobb 
életre. Igy én sem leszek a halál martaléka, hanem 
túl a síron is uj dicsőbb élet vár reám. Istenem 
és At}'ám, mennyi nyereség rejlik szivemre 
nézve a halhatat lanság hitében. Nem, nem, én 
nem vagyok merő por és hamu. Az, a mi ben-
nem gondol ós működik, Istentől jő, égből szár-
mazik, az örökség egy szikrája bennem, mely 
eredete kútfejével egyesülni vágy. Csak a lélek 
köntöse, a test enyészik el, de lelkem alkotó-
jához visszatér. Ámde mennyi ösztön ez reám 
nézve, hogy halhatatlan lelkemet műveljem, 
szentségben ós erényben szakadatlanul növeked-
jem, a bűnnek meghalván, Jézus által jobb élet 
felé törekedni legszentebb tisztemnek tar tsam. 
Mennyi ösztön ez reám nézve, ál lhatatosan 
megmaradnom a jóban mindvégig. Bizzon a 
kötelesség nehezet reám, legyen keserű a pohár, 
melyet ki kelljen űritenem, nem vonakodom; 
amaz Jézusom kiséretében könnyűvé, emez, 
feltekintvén hozzá, ki az olajhegyen izzadott, 
édessé leend Legyen életem szenvedésekkel és 
bajokkal terhes, ingadozni nem fogok, mert 
tudom, hogy Ínségem egykor örömmé váland s 
a rövid fáradalmak után a nyugalom örök haj-
léka vár. Adj erőt, adj szent lelket, oh Atyám, 
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hogy akármely órában intesz el innen, nyu-
godtan és készen menjek oda, hová a halál 
angyala vezet. A sírtól nem borzadok, mert az 
a halhatat lanság bölcsője, s nem az Ítélettől, 
mely túl a síron vár reám. Oh könyörület 
hosszútűrő Istene, add, oh add, hogy életem 
előkészülés legyen e nagy naphoz s hogy" szent 
Fiad segedelmével, szent Lelked oktatásával 
újjá születhessem s megállhassak előtted az Íté-
let napján, hol a juta lmat kinek-kinek érdeme 
szerint osztogatod. Uram ós Istenem, készíts el 
engemet azon nagy órára, járass utaidon, mig 
u tam ott végződik, hol t e Fiaddal élsz és ural-
kodol most és mind örökkön örökké. Amen. 

(Székács J. imakönyve.) 

Pünkösti . 
Szeretetnek örök Istene, minden jó adományok 

forrása, Te ígérted azt, hogy szent Lelked ado-
mányait közlended mindazokkal, kik élő hittel 
könyörögnek hozzád. Én is gyermeki bizalom-
mal azon kórelemmel járulok eledbe, tégy engem 
is e kegyadományod részesévé. Add, hogy azon 
indulat legyen bennem, melyet híveidtől kívánsz, 
hogy igy a te erőd nyilatkozzék az én erőtlen-
ségemben. Szent Lelkednek ereje győzze le tes-
temnek gonosz indulatjait ós vezéreljen engem 
az igazi szabadsághoz. O erősítsen, bátorítson, 
ha majd a válás órája elközeleg, ü növeszsze 
szivemben a hozzád, szent Fiadhoz és ember-
társaimhoz való szeretetet 0 töltse be szive-

in* 
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met hozzád való hittel és gyermeki bizalom-
mal, tegye buzgóvá imádságomat, s ha testem 
kivánságai elcsábítanak, ne hagyjon eltérnem 
a te szent törvényeid ösvényéről. Segélj engem, 
oh Uram, hogy mindazon eszközöket, melyeket 
üdvöm elnyerésére rendeltél, buzgón használjam. 
Azon mag, mely szent házadban szivembe el-
vettetik, add, hogy abban foganatossá legyen 
ós a cselekedetek gyümölcsét teremje. Add, hogy 
egész életem, minden szándékom, minden csele-
kedetem tanúbizonyságot tegyen arról, bogy 
nem vezet engem a szolgaság lelke, hanem a 
fiúság lelke, mely szerónt téged szerető atyául 
tekintelek. Terjeszd ki szent Lelkednek áldását 
az egész emberi nemzet felett , hogy ennek 
segedelmével a világosság, az igazság, a kegyes-
ség az emberek között mindinkább terjedjen és 
szent neved dicsőíttessék. Hallgasd meg ezen 
kérelmemet is a te szent Fiad, a Jézus Kiisztus 
által. Amen. 



D) Imádságok a hét minden napjára. 

Z P E W N I K B Ö L 

fordította 

GAÁL MIHÁLY. 
agárdi ev. lelkész. 

1 . 

Vasárnap reggel. 

Szent örömmel emelem szivemet hozzád, 
mennyei jó Atyám, e reggelen, és hálákat adok 
neked, hogy az elmúlt éjszakán minden bajtól 
kegyelmesen megótalmazni s e szent vasárnapi 
napra megtartani méltóztattál. Te magad ren-
deléd e napot testünk nyugodalmára s lelkünk-
nek épülésére. Azért téged keres az én lelkem 
e napnak felvirradtán a mindennapi munkáról 
s a földi gondokról megnyugodni, s ama fen-
scbb örömökben, melyeket e világ nem nyújt-
hat, részesülni óhajtván. Jó Atyám! fogadd 
kegyesen gyermeki tiszteletemet, melylyel szent 
nevednek mai napon szivem szerint áldozni 
kivánok. 

Őrizz meg engem e napon is minden gonosz-
tól, s áldj meg testi s lelki áldásaiddal. Add 
e szent napodat is szent neved dicséretére 
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töltenem, s világosítsd meg elmémet igéd vilá-
gosságával, hogy napró l -napra gyarapodjam 
ismeretedben s szent fiadnak, a Jézus Krisztus-
nak ismeretében. Készits el szent lelked által, 
hogy téged lélekben és igazságban imádhassalak, 
s minden rossztól menten maradhassak. Védel-
mezz meg bűnös kívánságaim, testi gyönyörű-
ségem s minden meggondolatlanságom ellen. 
Emeld elmémet a mennyei dolgok felé. Mutasd 
meg kegyelmedet én rajtam, hogy estve védel-
medért ós segedelmedért örvendező szívvel di-
csérhesselek ós magasztalhassalak. Amen. 

Isten ! hozzád fohászkodom : 
Add, hogy téged e napodon 
Híven, buzgón imádjalak, 
Otthon s házadban áldjalak. 

Tegyem keresztyén tisztemet, 
Mig fentartod életemet. 
Hogy végezvén futásomat 
Nálad leljem nyugalmamat. Amen. 

2. 

Vasárnap estve. 

Dicsérd én lelkem az Urat ós minden benső 
részem az ő szent nevét ! Dicsérd én lelkem az 
Urat és ne feledkezzél meg az ő nagy jótéte-
ményeiről ! Szeretetteljes mennyei Atyám ! te 
engem sok kegyel mességedben részesitél e mai 
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napon is, a miért hálával tel t el szivem irántad. 
Háláka t adok neked, hogy az elmúlt napon is 
alkalmat nyújtot tál arra, hogy életemnek ma-
gasb czéljáról és mennyei hivatásomról gondol-
kodhassam s rólad vallásos szivvel elmélked-
hessen!. Háláka t adok neked, azon tudományért 
és vigasztalásért, melyet e mai napon szent 
igédből merítettem. A mi jót bennem véghez-
vittél, abban erősíts és szilárdíts is meg, hogy 
hovatovább biztosabban megállhassak a hitben 
és kegyes életben. 

Ha pedig e napon vétkeztem ellened és 
inkább a testre és annak kívánságaira, mintsem 
lelkemre viseltem gondot, bocsásd meg vétkemet, 
és add, hogy igéd megteremje nálam az igaz-
ság gyümölcsét, miszerint e héten bűneimmel 
meg ne szomoritsalak, hanem neked szentül 
szolgáljak. 

Taníts eszemben tartanom, hogy te mindenütt 
jelenvaló Isten vagy, hogy távol látod az én 
gondolatomat s tudod a beszédet, mely nyelvem 
ala t t vagyon ; hogy életemnek minden napja 
előkészület az öi'ökkóvalóságra. 

Szent Lelked igazgasson és vezéreljen, hogy 
jó és kegyes gondolatokkal mehessek ágyamba. 
Adj csendes álmot s őrizz meg engem ós enyéi-
met minden bajtól. Ne engedd, hogy az utolsó 
óra készületlenül találjon. Légy hű oltalmazója 
és vigasztalója embertársaimnak. Könyörülj a 
nj 'omorúságban szenvedőkön, hogy szerencsét-
lenségükben kétségbe ne essenek. Erősítsd re-
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ményöket, könnyítsd terheiket s fordítsd örömre 
szomorúságukat. 

Végezetre oltalmadba ajánlom magamat és 
mindenemet, tied vagyok életemben s halálom-
ban. Amen. 

Kedvezz, Atyám, életemnek, 
Hogyha jónak itéled ; 
Légy gyámola szent hitemnek, -
S add, hogy a szerint éljek. 

11a ez éjjel meg keli halnom, 
Ám legyen : én kész vagyok : 
Legyen csendes kimúlásom, 
S lássam boldog inennylakod. Amen. 

3. 

Hétfőn reggel. 

Irgalmas, kegyelmes Istenem, kinek jósága és 
kegyelmessége megújul minden reggelen raj tam, 
magasztallak, hogy elmúlt éjszakán minden rossz-
tól megoltalmaztál, csendes nyugodalmat enged-
tél s ez új napra egészségben megtartot tál . Add, 
hogy mindjárt e reggelen lássam kegyelmessé-
gedet, hogy a nappali világosságot hasznomra 
fordítván, munkáimban tapasztal jam áldásodat. 
Szolgálatodban állok, oh Uram s ama nagy na-
pon mindenről számot keilend adnom. Igazgass 
tehát szent lelkeddel, hogy minden dolgaimban 
reád, Uramra gondoljak, neked éljek s akaratod 
szerint munkálkodjam. Szent parancsaid legyenek 
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szivembe vésve, hogy minden foglalkozásomban 
szerintök viselkedjem. Üdvözítőm parancsa: 
»Valamit akartok, hogy az emberek cseleked-
jenek veletek, ti is azt cselekedjétek nekik« le-
gyen szabálya eljárásomnak. Ma is mindenben 
igazán, őszintén és szeretettel akarok eljárni. Te 
pedig ez új héten adj szükséges okosságot és böl-
csességet, hogy bármibe kezdjek, mindent dicső-
ségedre végezzek s állásomban s hivatásomban 
necsak saját javamat, hanem a közjót is hiven 
s becsületesen keressem. Taníts megnyugodnom 
akaratodon, ha fáradozásimnak kivánt sikere el-
maradna is. És ha a nehéz munka terhe alat t 
roskadoznám, te Uram légy segítségemre. Bármi 
érjen e mai napon is, ha te velem vagy, oh 
Atyám, minden javamra leszen. Jöj jön bár ve-
szély rám, azon reményem vigasztal, hogy te el 
nem hagysz. Ha pedig örömet hozasz rám, hálá-
val fogadom azt kezedből, mint irántam való 
kegyelmességednek bizonyítékát. 

Könyörülj, oh Uram, ma is minden embertár-
samon. Erősítsd a kemény munkában munkál-
kodókat, s adj sikert minden jó igyekezetnek. 
Terjeszd az igaz keresztyénséget közöttünk, hogy 
terjedjen félelmed és apadjon a gonoszság ha-
talma. Atyai védelmedbe vedd föl a betegeket 
és elhagyottakat. 

Immár nyugodtan térek dolgaimra, neked 
ajánlva gondolatomat, beszédemet ós cselekede-
temet. Neked legyen hála és dicsőség most és 
mindörökké. Amen. 



Isten, vezesd lépteim' és adj bölcsességet, 
Hogy tegyem kötelmeim' s érjek boldog véget, 
S lia szenvedést bocsátasz földi életemre : 
Legyen reményem támasz s mutasson a mennyre. Amen. 

4 
Hétfőn este. 

Örök, mindenható Istenem, kinél egy nap 
annyi mint ezer esztendő és ezer esztendő 
annyi, mint egy n a p : magasztallak azon jósá-
gos intézkedésedért, hogy a világosságot a sö-
tétségtől elválasztottad s a nappalt és éjsza-
kát rendeléd, hogy mi munkánk s fáradal-
maink után megpihenhessünk Elég ugyan a 
napnak a maga b a j a ; de te, Atyám, segitsz 
napi terhünket hordozni, miglen örök nyugal-
munkat elérendjük. 

Szivem szerint hálákat adok neked azon sok-
nemű jótéteményeidórt, melyekben naponként 
részeltetsz s kiváltkópen azon irgalmadórt, me-
lyet ma tanúsítottál irántam. Oh, Uram, kisebb 
vagyok minden jóságodnál és minden irgalmad-
nál, melyet naponként cselekszel én velem. Te 
ma is távol tar tot tá l tőlem minden szerencsét-
lenséget, te megtartottad életemet s egészsége-
met, te adtál erőt és kedvet a hasznos munkál-
kodáshoz. A te jóságos igazgatásod s hatalmas 
oltalmad ;il itt a mai nap órái békében foly-
tanak. Oh, vajha egyet i.s azok közül h'ába ne 
töltöttem, vagy roszra ne fordítottam volna. 
Heggel e napot is a legjobb szándékkal kezdém, 
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de te, oh Mindentudó, legjobban tudod, vájjon 
Ígéretemhez mind ez estig hű maradtam-e. Ha 
miben vétkeztem ellened, s valamit elköveték, 
mi miatt most szégyenkeznem kell: bocsásd 
meg vétkeimet a Krisztus Jézusért. Uram, Ibte-
nem, ha számon veszed minden bűneinket, 
kicsoda áll meg te előtted? 

Jóságos gondviselésedbe ajánlom e közelgő 
éjszakán testemet, lelkemet, ismerőseimet, bará-
t imat s minden embertársamat. Távoztass 
minden szerencsétlenséget tőlem s hajlékom-
tól. Erősits s üdits fel engem éjjeli álommal 
s add, hogy egészségben fölkelvén, hivatásom 
szerint sikeresen munkálkodhassam. Hallgass 
meg Krisztus Jézusért, az ón megváltómért. 
Amen. 

Földi pályafutásomat 
Vájjon mikor végezem? 
Bizonyos, hogy e nappal is 
Rövidült már életem. 

Istenem ! im szemeimet 
Mély álomba bezárom, 
Légy velem és vedd lelkemet 
Ha eljönne halálom. Amen. 

5. 

Kedden reggel. 
Hozzád emelkedik lelkem hitben és remény-

ben, a kitől minden jó adomány és minden 
tökéletes ajándék származik. Első gondola-
tom e hajnalon neked szentelem, mindenható 
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teremtő s megtartó Istenem, szerető édes Atyám ! 
Veled társalogni az én első s legkedvesebb fog-
lalkozásom. 

Buzgó szivvel hálákat adok neked, hogy e 
szép napra fölvirrasztál, hogy csendes nyugo-
dalmat s ez új nappal ismét új erőt ós kedvet 
nyújtottál. Mikép dicsőitselek, oh Atyám, azon 
jóságodért ós kegyelmedért, melyet minden 
napon és minden éjjel tanusitasz irántam ! Te 
gyermekkorom óta mostanáig oly sok veszedel-
men szerencsésen átvezettél, te minden bajom-
ban és szükségemben segitettól, te szenvedé-
seim terhét könnyitéd, sok szomorúságot távol 
tar tot tá l tőlem ós számtalan örömet szereztél. 
Te engem, tévelygőt, útba igazitál, estemben föl-
emeltél s ámbár jóságoddal gyakran visszaéltem, 
nem szűntél meg velem jó t cselekedni. Fogadd 
mindezekért szivből fakadó hálás köszönetemet. 

Uram ós Istenem! adj erőt és kedvet e mai 
napon is, hogy hivatásom szerint hi ven munkál-
kodjam s igyekezzem minél több jót véghez 
vinni. Tar ts meg a benned való bizodalomban, 
tanits szent igédet követnem, kötelességeimet 
teljesitenem s másoknak jó példával szolgálnom. 
Akkor kétségen kivül bizhatom tebenned s a te 
szent Ígéreteidben. A szeretetnek, békességnek 
s egyetértésnek szelleme kössön össze véreim-
mel, hogy úgy testi, mint lelki szükségeinkben 
egymásnak segitségére legyünk, egymásért 
imádkozzunk s egy szivvel s lélekkel istenféle-
lemben s keresztyén szeretetben lakozzunk. 
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Őrizz ma is minden gonosztól. Ha pedig valami 
szerencsétlenség érne, adj bátorságot s bizodal-
mat . Hadd tapasztalják minden népek a te atyai 
jóságodat és kegyelmedet. Hallgasd meg kéré-
semet a Krisztus Jézus nevében. Amen. 

lied vagyok, oh szent Atyám, 
Mért aggódnék kebelein ? 
Tudom, hogy a te egedből 
Kész minden segedelem. 
Te meghallod kiáltásom, 
Te meglátod könyeim, 
Tudom, benned nem csalódnak 
Esdeklő reményeim ! Amen. 

6 . 

Kedden estve. 
íme ismét egy nap mult el életemből ! egy 

óra a másikat űzi, reggeltől estig váltakozik az 
idő : csak te, örökkévaló Isten, ugyanaz maradsz 
mindenkoron, a te éveid el nem fogynak soha. 
A nappali világosság eltűnt, a sötétség nőttön 
nő, de te Mindentudó, látsz az éj homályiban is. 
És midőn az emberek a napi munka után fárad-
tan vonulnak nyugalomba : te, Uram, virrasz-
tasz, őrködve mindenek fölött. Az én testem 
is már nyugodalmat kiván. De mielőtt fek-
helj-emre térnék, feltárom szivemet előtted s 
gyermeki alázattal kiöntöm érzelmeimet. 

Hálákat adok neked, én Uram és Istenem, 
minden irgalmasságodórt, melyet mai napon is 
cselekedtél velem. Te őrzéd éltemet, te oltal-
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máztál engem és enyéimet minden veszedelem 
ellen, s munkáimban te voltál segedelmem. 

Vajha e nap alkonyán lelkem ismerete ne 
szomoritana engemet! Ámde, fájdalom, meg 
kell vallanom, hogy ma is vétkeztem ellened. 
Kérlek tehát, bocsásd meg bűneimet, mert szánom-
bánom azokat, és segélj, hogy igazi bűnbánatot 
tartva, növekedjem napról napra bölcsességben 
és jámborságban. 

Mennyei édes Atyám! ki abban találod örö-
medet, hogy jót tégy fiaiddal és leányaiddal, 
maradj velem ez éjszakán is. Távoztass minden 
veszedelmet tőlem és házam népétől, hogy hol-
napi napon egészségben fölébredvén, szent neve-
det dicsőithessük. Amen. 

Maradj velem, oh jó Atyám! 
Midőn az éj borult reám. 
Lelkem buzgón keres téged, 
Csak nálad lel menedéket. 
Immár Jézusom nevében 
Csendes nyugodalmam lészen : 
Mert mennyei édes Atyám 
Álmomban is vigyáz reám. Amen. 

7. 

Szerdán reggel. 

Örök, mindenható és jóságos Istenem! Aláza-
tos s hálaadó szivvel járulok e reggeli időben 
szent szined elé, mert igen nagy a te jóságod 
és a te irgalmad ón irántam. Vajha szeretetem, 



— 303 — 

engedelmességem és bizodalmam is irántad őszinte 
és igaz volna! Uram Istenem! tanitsd meg 
hatalmadat , bölcsességedet és jóságodat teljesen 
megismernem, s neked hálás s buzgó szivvel 
szolgálnom. A te mindentudóságod legyen ezen 
egész napon szemeim előtt, hogy kerüljek min-
den erkölcstelenséget. J ó Atyám ! te a szent 
keresztség által egyházadba fogadtál ; segélj 
tehát, hogy méltóvá legyek mennyei országodra. 
Azért óvj engem, hog}7 ne kövessem e világ rossz 
példáját, hanem hogy gondolatban, szóban és 
cselekedetben figyeljek szent parancsaidra s Üd-
vözitőmnek, a Krisztus Jézusnak példaadására. 

Minden anyagi szükségleteimet at}Tai jóságodba 
és bölcsességedbe ajánlom. Add meg mindennapi 
kenyeremet; adj tisztességes megélhetést. Tanits 
meg azon bölcsességre, hogy adományaiddal he-
lyesen éljek s a te jóvoltoddal teljesen beérjem. 
Csak benned helyezem bizodalmamat életem 
minden körülményei között. 

Uram, te ismered gyarlóságomat és fogyatko-
zásomat, azért ne engedd, hogy felettébb meg-
kísértessem. sőt segélj a kísértésekben, erősítsd 
hitemet, támogasd reményemet és tar ts meg 
kegyelmedben az örök életre. 

Mennyei édes Atyám! légy őrizőm további a is 
ós távoztass tőlem e napon is minden veszedel-
met. Óvj meg engem és házam népét minden 
szerencsétlenségtől. H a mégis valamely keresz-
tet akarsz reám bocsátani, adj türelmet, hogy 
gondviselésedben a lázat ta l megnyugodjam, s 
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bízzam abbeli Ígéretedben, bogy te megszaba-
dítsz a gonosztól. 

Neked, oh Isten, legyen hála és dicsőség mind-
Örökké. Amen. 

Isten ! legyen meg akaratod, 
Mert az javamra van nekem : 
Kincs, dicsőség el nem csábított, 
Bennük örömem nem lelem. 

Hivatásom ha végzem híven, 
Te reád bizom dolgaim: 
Kegyességem és boldog hitem 
Vezetnek éltem utain. Amen. 

8. 

Szerdán este. 

Az ój homályában és csendjében kívánkozik 
az ón lelkem tehozzád, Istenem, irgalomnak 
atyja,, ki ez elmúlt napon is velem valál, ki 
velem és házam népével oly sok jót cseleked-
tél. Uram, Istenem! mi az ember, hogy ügyet 
vetsz reá? Vajha a te nagy kegyelmedre mél-
tóvá lennénk ! 

Azért e napot bevégezvén, megvizsgálom ma-
gamat, vájjon minden alkalmat, melyet épülé-
semre adni méltóztattál, jól felhasználtam-e? 
vájjon kötelességemet hiven telj esitettem-e ? váj-
jon házam népe és más embertársaim iránt úgy 
viselkedtem-e, mint azt a te igéd rendeli? Oh 
vajha mind e fontos kérdésre örömmel meg-
felelhetnék, s magamnak azon biztonságot szol-
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gáltathatnám, hogy semmiféle bűnnel nem 
szennyeztem be magamat. Ámde orczám pirulá-
sával kell meg vallanom, hagy ma i napon is gon-
dolattal, szóval és cselekedettel vétkeztem te 
ellened. Azért alázatosan könyörgök előtted, 
Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek ; kö-
nyörülj r a j t am irgalomnak atyja, bocsásd meg 
bűneimet, s ne vedd számba hibáimat s fogyat-
kozásomat. 

A te atyai jóságodba vetem minden bizodal-
mamat s nyugodt elmével hajtom fejemet álomra. 
Te, oh Isten, légy oltalmam, midőn az éj homálya 
borul rám. Fogd párt já t az éjjel is a kesergők-
nek és nyomorultaknak, s üditsd föl a betegség-
ben sinylődőket erőtadó álom által. Könyörülj 
a bűnösökön s ne szólitsd ki őket bűneik 
közepette. 

Neked, Uram, ajánlom testemet, lelkemet és 
minden vagyonomat. Adj csöndes álmot s reg-
gel ébredést, hogy minden kegy elmedért újra 
hálákat adhassak s hivatásomat végezhessem. 
Hallgass meg engem a Krisztus Jézusért , az ón 
közbenjárómért és megváltómért. Amen. 

Ki bűnös voltát bűnbánattal látja, 
Annak az Isten bűnét megbocsátja. 
Nagy ugyan az én bűneim fertelme, 
De nagyobb mégis az Isten kegyelme. 
Csak benne bizom — élek avagy halok — 
Mivel ő atyám s én gyermeke vagyok. 
Csendesen nyugszom az ő karjaiban, 
Ö vigyáz reám az éj homályiban. Amen. 

Ev. énekeskönyv. 2 0 
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9. 

Csütörtök reggel. 

Istenem, mennyei Atyám! a te kegyelmed 
megtar to t t engem a mai napra, melynek reg-
gelén hálaadással jelentkezem szent színed előtt. 
Uj nappal uj gondok támadnak bennem: hogy 
mikép lesz velem ezentúl ; sikerül-e minden 
-tervem, s nem vár-e rám legközelebb valami 
szenvedés. Oh hiszen már az én életem napja több-
ször elkomorult. Te azonban akkor is segitőm 
és szabaditóm valál. Azért mai napon is ben-
ned helyezem reményemet, hogy minden szük-
ségemben segítségemül leendesz. Nyújtsd felém 
jobbodat minden nyomorúságomban, s a kereszt 
alatt roskadozván, gyámolits engemet. 

Légy velem, oh uram, hadd kisérjen min-
den cselekedetemnél kötelességeimnek érzete, 
hogy el ne mulasszam azt, mit véghezvinni 
tartozom. Adj erőt és kedvet a hasznos mun-
kálkodáshoz s koronázd sikerrel minden jó 
kezdeményemet. Segélj szeretetben s egyezség-
ben élnem embertársaimmal s főleg azokkal, 
kikkel közelebbi viszonyba hozni jónak láttál. 
Te ismered, Uram, minden szükségletemet. A 
te jóságodtól várok mindent, sokkal többet, 
mintsem kérni tudnók. A te kezeidben vannak 
életem napjai s annak minden eseményei. Ve-
zess engem legjobb tanácsod szerint. Bármit 
bocsátasz rám, legyen az szerencse vagy szeren-
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csétlenség, öröm, vagy bánat, mindenben a te 
szent akaratodnak alázattal a lávetem magamat . 

Uram, áldj meg engem és őrizz meg engem 
s könyörülj én ra j tam. Amen. 

Atyám minden teremtmény dicsőit tégedet, 
Fogadj kegyelmedbe, engem is, gyermekedet, 
Te legjobban tudod, hogy mire van szükségem. 
Azért csak benned vetem minden reménységem. 

Amen. 

10. 
Csütörtök este. 

Mindeddig segitségül volt nekem az Úr ! Az 
ő atyai gondviselése alatt oly sok napom folyt 
le immár békében ós örömben ; az ő kegyelme 
ma is megáldott testi s lelki áldásaival. 

Magasztal téged lelkem, oh Dicső, s buzgó 
szivvel adok hálát neked mindama jóságodért 
és kegyelmedért, melyet ma is tanúsítottál irán-
tam. Meghosszabbitád ismét éltemet, megőrizéd 
egészségemet. Megnyitád bő kezedet s megelé-
gitél engem szükséges étellel és itallal. Kisebb 
vagyok, oh Uram, minden irgalmadnál, melyet 
cselekszel én velem. Vajha a tova tűnt nap ne 
vádolna engem eg}Tkori igazságod székénél, hogy 
botránkozásra okot adók, hanem inkább a mel-
lett tanúskodnék, hogy híven munkálkodám, 
másoknak hasznára valék, s j ó példával elől-
járok vala. Add, hogy megismerjem, miszerint 
a jó lelkiismeret a legnagyobb kincs. S noha 

20* 
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ma is sokban hibáztam, sok jót elmulasztottam, 
rossz kívánságaimnak hódoltam : előtted azonban, 
oh Mindentudó, nem ismeretlen az ón bűnbá-
natom. Könyörülj ra j tam, oh Uram, s bocsásd 
meg vétkeimet, ne ta r t sd elmédben bűneimet, 
s engedd, hogy kegyelmet talál jak színed előtt. 

Ekkép békével s édes megnyugvással hajtom 
le fejemet csöndes pihenésre. Te pedig, oh 
Isten, ki sem nem alszol, sem nem szunnyadsz 
soha, légy biztos oltalmam és menedékem. Takar j 
be mindenhatóságod paizsával s távoztass ke-
gyesen tőlem s kedveseimtől minden testi s 
lelki veszedelmet. Benned bizom éjjel s nappal, 
életemben s halálomban. Maradj velem, s hall-
gasd meg szívből eredő könyörgésemet a t e 
véghetetlen irgalmadórt. Amen. 

Küldj, oh Isten csendes álmot gyermekedre! 
Reggel kelts föl új életre 
S ha éltem tér enyészetre, 
Méltass siron túl is kegyelmedre ! Amen. 

11. 

Péntek reggel. 

Elmúlt az éjszaka s a nap felvirradt, s min-
den teremtményed, oh Mindenható, felserkent 
álmából s ú j ra kelt. Oh de mily sokan a halandó 
emberek közül bevégezték az elmúlt éjjel földi 
pályafutásukat! Én az élők közt maradtam s 
lakhatom e világon, melyen a te dicsőségedet, 
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de egyszersmind jóságodat s kegyelmedet szem-
lélhetem. Ámde ki mondja meg nékem, mily 
közel van az én végórám? Nekem is egykor a 
földet, s mindazt, mi ra j ta előttem kedves vala, 
el kell hagynom, s oda költöznöm, hova oly 
sok szeretett lélek már megelőzött engemet. 
Vajha az idő gyors repülését ós életem múlandó-
ságát mindenkor szemem előtt tar tanám, s gyak-
ran megemlékezném arra, hogy minden pillanat-
tal közeledem síromhoz, közeledem az örökké-
valósághoz. Oh ne engedd, hogy életem sebesen 
tünő idejét elvesztegessem s azt még inkább 
megrövidítsem. Sőt taníts engemet az időt becses 
kincs gyanánt tekintenem, hogy minden napo-
mat s minden órámat lelkiismeretesen felhasznál-
jam, s munkálkodjam, míg nappal vagyon, mert 
eljő csakhamar az éjszaka, melyen senki sem 
munkálkodhatik. Ennek okáért valamig éltetsz 
s erőt, egészséget adsz, tenni akarom tisztemet, 
s mindenekelőtt keresem a te mennyei országo-
dat. A te tudományodban, s főleg ismeretedben 
s szent neved félelmében gyarapodni legyen 
legfőbb óhajtásom, s embertársamnak segiteni 
az ő szükségében s mindenképen jót cselekedni 
legyen az én legnagyobb örömem. 

Szeretettel teljes mennyei Atyám ! add e napo-
mat is tetszésed szerint töltenem. H a terhet 
raksz vállaimra, segits azt hordoznom is, hogy 
isteni erőd az én erőtlenségemben nyilatkozzék. 
Ha pedig e nap utolsó volna életemben, legyen 
meg akaratod; csak őrizz engem a hirtelen és 
várat lan haláltól, s add, hogy igaz bűnbánat-
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ban, erős hitben és reményben mehessek á t az 
örök életbe. 

Könyörülj ma is az egész keresztyénségen. 
Áldd meg az oktatókat , hogy szent igédet nagy 
haszonnal vetegessék. Segéld az elöljárókat 
jóravaló igyekezetökben. Adj a kegyes apák-
nak és anyáknak örömet érni gyermekeikből. 
Végezetre fogadj mindnyájunkat — igaz hitben 
élőket, halókat — örök dicsőségedbe. Amen. 

Törődésem' s gondjaim', 
Mindenféle bajaim' 
Te tudod, oh Istenem ! 
Te vagy hű szabaditóm, 
Ha bajjal kell küzdenem, 

Uj munkához új erőt 
Ha nyertem tőled előbb ! 
Ugy folynak jól dolgaim. 
Vajh' parancsid kövessem 
Hivem éltem utain ! Amen, 

12. 
Péntek este. 

Háláka t adok neked, jóságos mennyei A tyám 
oltalmadórt, s azon segedelmedért, melyet mai 
munkálkodásomban nekem nyújtani méltóztat-
tál. Én Uram és ón Istenem, te a beálló 
éjszakával csendes nyugodalomban akarsz en-
gem ismét részesiteni. Oh mily megbecsül-
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hetlen azon te rendelésed, bogy álmában a 
szegény törődött ember elfelejti nyomorát s 
megnyugszik fáradalmaitól. E g y édes álom kár-
pótol egy egész nap aggodalmáért. Tjgyde az 
álom képe a halálnak is. A halál álma elvégre 
békességhez j u t t a t j a az élet göröngyös irtain 
zarándoklót. A halá l álma letöröl minden kö-
nyet, meggyógyítja a szív minden sebét, s le-
veszi rólunk a terhet, melyet hordozánk. A ha-
lálban megtalálja mindenki munkáinak s gond-
jainak végét s hűségének jutalmát. Oh vajha 
megemlékezném utolsó órámról, valahányszor 
éjjeli nyugalomra térek! va jha megtanulnám 
úgy tekinteni a halált, mint üditő álmot, mint 
a béke angyalát, mint legjobb barátomat, ki 
engem igaz hazámba általvisz. 

Most már ime éjjeli nyughelyemre vonulok. 
Te, Uram, őrködj felettem, hogy ez éjszakát 
is békességben töltsem. Neked ajánlom bármily 
állapotban levő felebarátaimat, Üditsd fel ez éjjel 
az elfáradtakat, betegeket ós szomorkodókat. 
Azokhoz pedig, kik ez éjjel bevégezendik földi 
pályafutásukat, légy kegyelmes s adj nekik csen-
des ós boldog kimúlást. 

Engem fogadj ez éjszakán is a te atyai kegyel-
medbe és oltalmadba. Igy bókében hajtom le fe-
jemet a nyugalomra s atyai igazgatásod ala t t 
nem félek semmi veszélytől. Tied vagyok, Uram, 
életemben, tied halálomban. Rendelésedre a 
halál völgyén is átalmegyek békében. Áldassék 
s dicsőittessék szent neved mindörökké. Amen. 
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Mint a múló árnyék, olyan az életünk, 
Alig hogy kezdettük s máris elsietünk, 
Erő, hirnév, öröm, dicsőség csak pára, 
A mint r ám adott, úgy elvész nemsokára. 
Oh Uram, látván azt, hogy minden mulandó. 
Add, keressem mindig azt, mi maradandó. Amen. 

13. 

Szombaton reggel. 

Nagy jó voltodból, oh mennyei Atyám, meg-
értem a hétnek ez utolsó napját is. Irgalmad 
minden reggelen megújult felettem. Te nem 
szűnél meg velem jót cselekedni, de én vajmi 
sokszor elfeledtem neked hálákat adni meg-
számolhatat lan j ótétemónyeidért. 

Hálákat adok neked, Istenem, hogy ez új napot 
meglátnom engeded s meghosszabbitád életemet 
a végből, hogy még sok jót cselekedjem a te 
dicsőségedre s feleim javára s kellőképen elké-
szülhessek az örökkévalóságra. Te magad állitsd 
szemem elé az idő gyors tűnését s tani ts számlál-
nom napjaimat, hogy bölcscsé tegyem szivemet. 
Vajha helyrehozhatnám, a mit elmulaszték! Se-
gélj jövőben szent akaratodat minél buzgóbban 
teljesítenem, s Üdvözitőm példáját követnem. 
Nemcsak magamért könyörgök, hanem ember-
társaimórt is. Erősíts minket minden jócseleke-
detben. Nyisd fel a gondat lan bűnösök szemeit, 
hogy a bűnbánatot napról-napra ne halogassák, 
hanem hogy látván magok előtt a tátongó ör-
vényt, megdöbbenve letérjenek az istentelenség 
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útjáról. Légy eegitségül nekem, hogy magam 
is őket jóra vezessem, s jó példaadással javukra 
szolgáljak, s hogy e szándékomat valóban ki 
is vihessem, adj kellő erőt és kitartást . S ha 
kísértetbe vitetem, segélj ra j ta győzelmesked-
nem, hogy rosszra ne vetemedjem, s lelkem 
ismeretét be ne szennyezzem. Adj bölcsességet, 
hogy meg tud jam választani a javamra szol-
gáló dolgokat s tudjam kerülni, mi ár ta lmamra 
lehetne. 

Segélj úgy élnem, a mikóp halálommal kiván-
nám, liogy éltem legyen, s ne kelljen bánnom 
tetteimet, hanem úgy a halált, mint a te igaz-
ságos Ítéletedet rettegés nélkül várhassam. Hall-
gasd meg könyörgésemet a te véghetetlen irgal-
madért. Amen. 

A hol hiányzik az Istennek áldása, 
Hiába való az ember aggódása. 
Áldásodat kérve ezen új reggelen, 
Buzgó szivem én is tehozzád emelem, 
Te ismered Uram az én szükségemet, 
S teljesítsed jóra czélzó kérelmemet ! Amen. 

14. 

Szombaton este. 

Mennyei Atyám, rendelésed szerint, ismét 
egy nap mult el, s ezzel az egész hét bevég-
ződött. Oh mily sok jót cselekedtél velem ezen 
időn által. Te vezetted atyailag lépteimet, hogy 
el ne tévelyedjem, te védted életemet ós egész-
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ségemet, te nyújtot tál vigasztalást, te távolítál 
el tőlem sok veszedelmet s te koronáztad mun-
kámat sikerrel. Azért, Uram, e hét végén le-
borulok előtted s hálákat adok minden kegyel-
medért. 

Oh Istenem, mily örömmel s mily bizalom-
mal közeledném most hozzád, ha lelkem isme-
rete azon tanúságot tenné, hogy e héten min-
denkor, mint hű és szófogadó gyermeked visel-
tem magamat. Ámde szégyen és bánat kiséri 
azon vallomásomat, hogy ellened sokszor ós sok-
féleképen vétettem, a te szent akaratoddal ellen-
keztem, s igy kegyelmedre méltat lanná lettem. 
Oh Uram, könyörülj raj tam, s ne vedd számba 
vétkeimet, mert meg nem állhatnék a te Ítélő-
szék ed előtt. 

H a pedig ez estve utolsó volna életemben, 
legyen meg, Uram, a te akaratod. Nem félek a 
haláltól, mert a Krisztussal lenni kivánkozom. 
Vajha gyakran megemlékezném arra, hogy meg 
kell halnom! Te reád bizom halálom óráját s 
hol s mi módon kell kimúlnom : legyen meg 
mindenben szent akaratod. 

A te gondviselésedbe ajánlom magama t ez 
éjszakán is. H a úgy rendelted, hogy a holnapot 
megérjem, adj az új nappal új kedvet, hogy 
minél nagyobb buzgalommal szolgáljak neked 
a te dicsőségedre s a magam épülésére. Csele-
kedd, hogy igédnek ismerete s az igaz vallá-
sosság terjedjen. Üdítsd fel a betegeket, vigasz-
tald a bánkódókat, légy gondviselője a szixk-
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ségben szenvedőknek s segítője a bajbaesetteknek 
s könyörülj azokon, kik az éjjel életöket bevég-
zendik. 

Maradj velem s házam népével és irgalmazz 
nekünk. Amen. 

Foly az idő, mint a habok árja, 
Nap nap után tűnik sebesen, 
Ámde Istenünknek védő karja 
Mindeddig vezetett kegyesen. 

Tán néhány nap és czéloinat érem 
S föld nyeli el fáradt testemet, 
Oh Istenem, te légy hű vezérem, 
Hogy felleljem nálad üdvömet ! Amen. 
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