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Előszó. 
Éppen most száz esztendeje, hogy Kis János püspökünk 

énekeskönyve a győri egyházközség költségén 1811-ben meg-
jelent. Ügy ez, valamint az egyházkerület által 1805-ben ki-
adott dunántúli énekeskönyy is, mely utóbbinak szerkesztésé-
ben főként Matkovieh Pál kerületi felügyelő buzgólkodott, azóta 
sok kiadásban terjedt el híveink között az egész országban. 

Új nagyobb énekeskünyv azonban, mely a gyüleke-
zetek vallásos szükségletét kielégítve szélesebb körben is 
befogadásra talált volna, az utóbbi száz év alatt nem jelent 
meg. Mert a csabai és a többi kisebb énekeskönyvek csak 
magyarosodó és kisebb missziói egyházak vagy pedig a 
tanuló ifjúság számára készültek. A régebbi századokban 
sűrűbben jelentek meg efféle művek. Napjainkban is több 
helyen már igen komoly szavakkal sürgették énekesköny-
veink megújítását. Es ha még tovább is késünk e téren a 
munkával, méltán lehetett volna ezt szellemi szegénységnek, 
vagy legalább is a vallásos buzgóság hiányának tekinteni. 

Száz esztendő elég idő arra, liogy templomi ének 
lésünket is, amely téren különben a gyakori újítást magunk 
sem helyeseljük, a haladó kor kívánalmainak figyelembe-
vételével javítani és evangéliomi egyszerű istentiszteletünket 
ez által is épületesebbé tenni törekedjünk. Nagy szükség van 
arra éppen napjainkban, hogy a templomtól elidegenülteket 
minden alkalmas eszközzel, így istentiszteletünk művészeti 
elemeinek fejlesztésével is magunkhoz vonjuk és megtartsuk. 

Eddig használt énekeskönyveink hiányai miatt sok 
volt a panasz már eleitől fogva. Úgy a győri, mint a kerü-
leti a racionálizmus szellemi hatása alatt készült. Régi szép, 
egyszerű és erőteljes énekeink, melyekből még apáinknak 
erős hite szólott hozzánk, jó részben kimaradtak Θ a 
helyükbe került más énekek száraz, hideg hangja távolról 
sem tudta amazoknak szívhez szóló melegségét pótolni. 
Népünk ezt megérezve ragaszkodott szívósan a formailag 
oly tökéletlen, de liiteröben gazdag ó-graduálhoz (Aáchs 
Mihály, Bárány György, Vásonyi Márton stb. műve 1696 
óta többször bővitve), amelynek utánnyomását végre is 
hatóságilag tiltotta be a kerület. 

I* 



IV ELÖSZÖ 

A múltnak hibáin okulva mi tehát elsőben ie arra 
törekedtünk, hogy énekeink tartalmilag megfeleljenek evangé-
likus népünk vallásos köztudatának s a biblián alapuló hit-
vallási iratainknak. Ε lényeges sajátságuk mellett énekeink 
nemcsak az észhez, hanem főként a szívhez akarnak szó-
lani és olyan érzelmeket tolmácsolni, melyeket a vallásos 
igazságok nemcsak az egyes költőkben keltenek, hanem 
amelyek híveink egész gyülekezetének lelki világával is 
közösek. Erre nézve utalunk himnuszaink, reggeli és esti, 
böjti és bűnbánati, valamint az Isten iránt való bizalomból 
vigasztalást merítő és a Jézus iránt való hálás szeretetből 
fakadt énekeinknek nagy számára. 

Az énekeknek tárgy és alkalom szerint való kiválo-
gatásánál nem lehetett célunk, hogy minden kigondolható 
esetre legyen ének, mert az ilyen túlságos részletezés szük-
ségképen a költészet rovására történt volna. De mégis van 
könyvünkben több oly alkalmi új ének is, amilyent a ré-
giekben éppen nem, vagy csak igen gyengét találunk. Ilye-
nek például az óévesti, reformációünnepi, konfirmációi, 
gyámintézeti, missziói, iskolai és hazafias énekek. Ezt a 
tartalmi gazdagodást a száz év alatt sokat fejlődött egyházi 
élet szükségképen megkívánta s már ez is szükségessé tette az 
énekeskönyv megújítását. Halotti ének is annyi s oly választék-
ban van itt, hogy külön halotti énekeskönyvre nem lesz szükség. 

A másik kifogás régi énekeskönyveinknek alaki 
hiányait illeti. Míg a tartalom miatt a mi bibliás jó köz-
népünk volt elégedetlen, addig a formai fogyatkozások mia t 
inkább a műveltebb közönség, az iskola és tanuló ifjúság 
hidegült el a templomi énekléstől. Többen megbotránkoznak 
ugyanis énekeinknek ósdi, nehézkes kifejezésein, színtelen 
és erőtlen nyelvén és gyarló verselésén. Tagadhatatlan, 
liogy száz év alatt sokat fejlődött a magyar nyelv és iro-
dalom. Erről a haladásról énekeskönyveinkben is tudomást 
kell vennünk. Hiszen Kis János óta az egyházi költészet 
terén is — hogy a kisebbekről ne szóljunk — voltak és vannak 
olyan jeleseink, mint Székács József, Győry Vilmos, Szász 
Károly, Torkos László, Sántha Károly, Csengey Gusztáv és 
Szabolcska Mihály, akiknek újabb szép énekei nagyon is mél-
tók arra, hogy istentiszteletünket velük épületesebbé tegyük. 

Továbbá az újabb irodalmi kutatás a régi jeles köl-
tők : Balassa Bálint, Rimay János, Aáchs Mihály, Petrőczi 
Kata Szidónia, Ráday Pál, Szőnyi Benjamin és mások 
müvei között is derített fel oly értékes kincseket, 'melyek 
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eddig mellőzve voltak, holott nagyon méltók arra, hogy 
Sztáray, Szegedy, Péczeli Király és a többi régi ismert 
énekirók diszes koszorújába belefonjuk. 

Sürgetően követelte a reformot egyházi éneklésünk-
nek zenei része is. A régi két énekeskönyvben több olyan 
ének van, amelyeknek dallamai ma már new is ismeretesek 
s e miatt mint használatlan, holt anyag vándoroltak egyik 
kiadásból a másikba. Enekvezetőink pedig sokat panasz-
kodtak dallamainknak szerfölött való nagy száma miatt is. 
Mások viszont azoknak a magyar verseléssel össze nem férő 
idegenszerűségét kifogásolták. Szóval elodázhatlan szükség 
volt immár éneklésünknek zenei szempontból való rendezése is. 

Mi tehát a német és francia dallamok közül kiválo-
gattuk azok legjavát, a régi huszita dallamok mellé átvet-
tünk Tranosciusból a magyar ütemes verseléssel megegyező 
több szép tót és egy lengyel dallamot is. De különös figyel-
met fordítottunk a magyar eredetű és jellegű régi és új 
melódiákra, hogy ú j énekeskönyvünk magyar nemzeti jelleg 
dolgában is jelentékeny haladást mutasson a múlthoz ké-
pest. Nemcsak a református dicséretek szebb dallamait vet-
tük fel, melyeket eddig is énekeltünk, hanem regi nyomta-
tott és kéziratos hangjegy-gyűjteményekben is kutattunk és 
ezekben is értékes szép dallamokat találtunk. A kuruc világ 
komoly, vallásos jellegű zenekincseiből is több szép dalla-
mot átvettünk. Ezeken kívül pedig Kapi Gyula és Kirchner 
Elek ismert zeneszerzőink a felütéses idegen dallamok 
mellé magyaros jellegű új párhuzamos dallamokat írtak, 
hogy ezek idővel minden kényszerítés nélkül, mintegy 
maguktól léphessenek amazok helyére. 

Meg kellett állapítanunk Luther hatalmas énekének, az 
„Erős vár"-nak dallamát is, melyet eddig sokszor felette 
bántó zavarodással négyféleképen is énekeltek a gyüleke-
zetek. Mi az eredeti, rövidebb sorokból álló 8 ennélfogva 
élénkebb, erőteljes formát választottuk, melyet az evangé-
likusok ma már az egész világon így énekelnek. Ehhez 
képest fordítottuk le az eredeti szöveget s ehhez alkalmaz-
tuk a dallamra irt többi éneket is. 

Régi hiányt pótoltunk ki azzal is, hogy az összes 
dallamok eredeti szövegeit, melyektől nevüket vették s 
melyek közül többet híveink eddig nem ismertek, ez ú j 
könyvben most mind közöljük. 

Eme zenei törekvéseinkről híven beszámol az egy-
idejűleg kiadott Dallamos könyvecske, melyben 42 a magyar 
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dallamok száma. S akik az ebben közölt melódiákat még 
talán most is sokalják, azok vegyék tekintetbe, hogy igen 
sok köztük a párhuzamos és nincs a gyűjteményben több, 
mint 74 mértékfonna. Ezekből is még néhányat — ha a 
gyülekezet nem akarná éppen betanulni — mellőzni lehet. 

A hangjegyeket azért nyomattuk külön füzetben, 
hogy könnyen ki lehessen keresni a dallamot és odatenni 
mindegyik szöveg mellé. Jobb ez igy, mintha a hangjegyek 
az énekszövegek közé vannak beékelve és elrejtve. 

Szerettük volna énekeinket a szokott versformában a 
soroknak külön kikezdésével nyomatni, de ez a könyv ter-
jedelmét és árát igen megnövelte volna. Ehelyett azonban új 
könyvünket ilyen kicsiny zsebkiadásban és mégis eléggé 
jól olvasható, nagyobb betűkkel nyomattuk. 

A magyar és az ismertebb külföldi szerzők neveit 
az egyes énekek alatt oly célból közöljük, hogy himnoló-
giánk magyar vonatkozásait kiemeljük s híveink érdeklődé-
sét ezáltal is felkeltsük. A fordított és átdolgozott énekek 
íróit pedig a könyv függelékében állítottuk össze betűsorban. 

Evek hosszú során át készültünk e szent munkára. 
Énekeinket előbb próbafüzetekben bocsátottuk a szakértők 
bírálata alá, azután pedig a beérkezett bírálatok alapján 
újabban is gondosan átnéztük, megrostáltuk és kijavítgat-
tuk. A bírálatok nemcsak biztató elismerést foglaltak ma-
gukban, hanem egyszersmind sürgető felhívást is, hogy a 
kellő anyag együtt levén, ne várjunk tovább, fejezzük be 
munkánkat, mert égető szükség van az új énekeskönyvre. 
Az idő rohan és ha tovább is késlekedünk, pótolhatatlan 
lesz a veszteség. 

Ilyen okok hatása alatt határozta el a dunántúli egy-
házkerület ez új énekeskönyvnek kiadását. Mi pedig, akik 
tizennyolc év óta fáradoztunk e szent munkában, hálát 
adunk Istennek, hogy amit az ő szent nevében kezdettünk, 
azt megsegítő kegyelmével végre be is fejezhettük. Az Űr 
tegye áldotta ez új könyvnek használatát úgy templomi, mint 
házi istentiszteletünkben. Az ő népének pedig a zsoltáríróval 
mondjuk buzdításul: „Énekeljetek az ÍFrnak új éneket, az ő 
dicsérete zengjen az ö szenteinek gyülekezetekben!" Amen. 

Sopron, 1911 április havában. 

A szerlcesztő-hizoüság. 
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I . 

Dicséretek és könyörgések. 

Dicséretek. 
Eredeti dallam. 

IT^vicsőség mennyben Istennek, Ég és a föld 

M~ ^ őt áldja! Ő teremtője mindennek, Örök 
az ő jósága. Védő szárnnyal minket béfed, Ö 
ád igaz békességet. Csak ő a mi oltalmunk. 

2. Dicsérjük, áldva imádjuk, Atya Isten, 
nevedet, Hálás szívvel magasztaljuk Hű gond-
viselésedet. Határa nincs hatalmadnak, Kik 
hozzád hívek maradnak,Boldogok már e földön. 

3. Jézus Krisztus, hála néked, Istennek egy-
szülöttje ! Megváltónk vagy, drága véred Sü-
nünket eltörölte. Szálljon néped imádsága Hoz-
zád, Istennek báránya, Oh irgalmazz minékünk! 

4. Oh Szentlélek, vígasztalónk, Áldunk segít-
ségedért! Adj erőt, légy oltalmazónk, Ha a 
Sátán megkísért. Hű gyámolunk, maradj velünk, 
Áldd meg, szenteld meg életünk, Légy ösvé-
nyünk világa! 

Eredeti dallam. 

2 Ter, dicsérjük Istent Szívvel, szájjal, lélek-

kel, Ki nagy, dicső dolgot Cselekszik 
mindenekkel; Ki bölcsőnktől fogva Mindeddig 
eltartott És számtalan jókkal Minket elárasztott. 

Keresztyén énekeskCnyr. 1 
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2. A jóságos Isten Áldjon tovább is minket, 
Hogy vidáman s békén Tölthessük életünket; 
Tartson meg mindvégig Minket kegyelmében, 
Legyen szabadítónk Minden szükségünkben. 

3. Atyának, Fiúnak És Szentlélek Istennek, 
A Szentháromságnak, Mi kegyes éltetőnknek 
Dicséret, dicsőség. Legyen magasztalás, Most 
és mindenkoron Örök hálaadás. 

Eredeti dallam. 

3T\ ic sőü l t helyeken, Ott, hol virágzik az 

• Éden, Akik vigadoztok Az Istennek 
közelében, Az Úr nevét a magasságban, Szent 
és ártatlan boldogságban Magasztaljátok vígas-
ságban ! 

2. Kit be nem foghatnak Mind az egeknek 
egei, Áldjátok angyalok És minden ő seregei; 
Kik tündököltök fényességben, Nap, hold és 
csillagok az égen, Dicsérjétek őt felségében! 

3. Dicsérjétek Istent, Oh ti magasságos egek, 
Felhők, vülámlások, Fennydörgések, förgete-
gek; Nyüó virágon gyöngyös harmat, Lombok 
között csendes fuvallat: Dicsérje oh Uram 
hatalmad! 

4. Szőlőtermő hegyek, Kalásszal rengő róna-
tér, Lombfakadás s hullás, Gyümölcsös nyár 
és néma tél; Csurgó csermely csörgedezéssel, 
Zuhogó vizek zörrenéssel: Mind nevedet áld-
ják zengéssel! 

5. Kert rózsái, szüzek, Szülők ékes szeme-
fénye, Erdő fái, ifjak, Szülők bimbózó re-
ménye, Királyok, gazdagok, szegények, Böl-
csek, aggok és minden népek: A nagy Úristent 
dicsérjétek! 
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G. Dicséret, dicsőség A menny és föld Iste-
nének, Örökkön-örökké Zengjen néki hálaének; 
Ki egyedül Úr a világon, Felül van minden 
változáson. Fejünkre áldás tőle szálljon! 

A 148. zsoltár. Péczeli Királv Imre érsekújvári lelkész 
t 1640 körül. 

Eredeti dallam. 

4"Pvíesértessék Uram, Örökké szent neved, 

» U Hogy ez ideiglen Gondomat viselted; 
Méltatlanságomat, Úristen, nem nézted; Hogy 
eddig megtartói, Hála legyen néked. 

2. Irgalmasságodnak Csudálatos volta, Em-
beri elme azt Soha meg nem fogja; Te bő-
séges kezed Táplál szünetlenül, Sok jót adsz 
gyakorta Reménységen felül. 

3. Gondod vagyon, Uram, Mi gyarló éltünkre, 
Életünkben való Minden szükségünkre; Még 
annak előtte, Hogysem rágondoltunk, El vagyon 
rendelve Felségednél dolgunk. 

4. A régi atyákról Elmélkedtem sokat, Eszem-
ben forgattam Ő bujdosásokat; Uram, mily 
nagy gondot Viseltél azokról, Még javaikról 
is, Nemcsak őmagokról. 

5. Jól tudom, mostan is Te azon Isten vagy, 
Irgalmasságod is Szintén oly igen nagy; 
A benned bízókat Soha el nem hagyod, Oh 
Uram, hallgass meg, Ne legyek elhagyott! 

6. Benned bíztam, Uram, Mindenkor csak 
benned, Csak tetőled vártam Erőt, segedelmet; 
Teljes életemben Tebenned reméltem, Bol-
dogulást, áldást Fölségedtől kértem. 

7. Tekints reám azért Kegyelmességedben, 
Viselj gondot rólam Én nagy szükségemben; 

1 * 
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Ne nézd bűneimet, Én édes Istenem, Mutasd 
meg, hogy te vagy Gondviselőm nekem. 

8. Ε földön míg élek, Adj jó egészséget, 
Alázatos szivet, Lelki csendességet; Áldj meg 
én munkámban. Kívánt jó sikerrel S végre 
koronázz meg Örök üdvösséggel! 
Eredeti magyar ének. Diósgyőrben irták a XVI. században. 

Eredeti dallam. 

5 1\ / íe ly igen jó az Úristent dicsérni, Fel-
___J-^Y*ségednek, oh Uram, énekelni, Szent 
nevedet hálával emlegetni És mindenütt e 
világon hirdetni. 

2. Korán reggel irgalmadat éneklem, Jóvol-
todról éjjel is elmélkedem; Felségedhez lel-
kemet felemelem És eltölti szívemet szent 
félelem. 

3. Hatalmadat a mikor meggondolom S böl-
cseséged elmémmel megfontolom: Dolgaidat 
oly nagyoknak találom, Hogy imádva leboru-
lok s csodálom. 

4. Az esztelen ember ezt nem esméri, A hi-
tetlen eszével fel nem éri; Mert azt csak gyönge 
értelméhez méri És nevedet illendőkép nem féli. 

5. Sokan vannak, kik ritkán emlegetnek 
S nem engednek a te szent beszédednek; 
Azért gyakran bűneikben elvesznek S azok 
miatt a kárhozatba esnek. 

6. Megtartóm vagy, én lelkemet éltetvén, Ki 
nem örülsz a bűnösnek elvesztén; De örven-
desz inkább a megtérésén És örökkévaló bol-
dog életén. 

7. Azért benned vetem reménységemet, Csak 
tetőled várom segítségemet; Mert te tudod 
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minden én szükségemet, Meg is adod, tudom, 
üdvösségemet. 

8. Tarts meg minket, Uram, ez igaz hitben, 
Nevelj végig te szent ismeretedben; H o g y 
lehessünk mindenkor jó kedvedben S végre 
veled örvendhessünk mennyekben, 

A 92. zsoltár. Sztáray Mihály, magyar reformátor, 
f 1575 körül. 

Eredeti dallam. (A nap lement.) 

6/Λ1 ι felséges Úr, mi kegyes Istenünk, 

• " Müy csudálatos a te neved nekünk, 
Dicsőséged felhat a nagy égre S teljes vele 
a föld kereksége. 

2. Dicsérnek téged még a csecsemők is, 
Ajkukon hordják nagy nevedet ők is, Kikkel 
megejted az ellenséget S a boszúállót meg-
szégyeníted. 

3. Amikor látom a te műveidet, A napot, 
holdat, a csillagos eget, Csudálva kérdem: mi 
itt az ember, Hogy rá gondolsz s megáldod 
ezerszer. 

4. Kisebbé tevéi bár az angyaloknál, D e 
bennünket is te felmagasztaltál, Mi ég alatt ós a 
föld felett él. Minden teremtést alánk rendeltél. 

5. Felséges Isten, mi kegyelmes Urunk, Szent 
színed előtt íme .leborulunk, Mely igen nagy 
a te dicsőséged, Örök hálával áldunk mi téged. 

A VIII. zsoltár. Szenczi Molnár Albert. (1574—1633.) 
Eredeti dallam. 

<7 "TTogy ne dicsérném az Istent, Zengedező 
-i-M, A 1 énekkel, Ki dolgában oly bölcs, o ly 
szent És jót tesz mindenekkel, Ő minden ál-
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dások Atyja, Csupa jóság, szeretet, Ki engem 
bölcsen vezet És hü szívét hozzám hajtja. Min-
den elhagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret. 

2. Mint a hogy a sas kicsinyét Szárnyával 
betakarja, Engem is befedez, megvéd Az Úr 
hatalmas karja. Már anyám méhétől kezdve, 
Midőn életet adott, Áldásit, mint harmatot 
Reám bőven hintegette. Minden elhagy, elfe-
led, Isten vég nélkül szeret. 

3. Nem kímélte szent Fiát sem Ο nagy sze-
retetében, Kárhozatból hogy kimentsen, Oda-
adta énértem. Oh nagy az Isten kegyelme, 
Melynek csodás mélyére, Bármint kutat, nem 
ér le Az emberi véges elme. Minden elhagy, 
elfeled, Isten vég nélkül szeret. 

4. Lelke hűséges vezérem, Kit mellém őrül 
adott, Míg örök hazám elérem S itt hagyok 
bút, bánatot. Ki meggyújtja hitem lángját 
S biztat, hogy éltem Atyja, Gyermekét el nem 
hagyja S elveszi a sír fulánkját. Minden elhagy, 
elfeled, Isten vég nélkül szeret. 

δ. Ég és föld ezer csudáit Szolgálatomra 
adá; Mit szemem lát s szívem áhít, Tőlem meg 
nem tagadá. Áldást hint hegyen és völgyön, 
Jóságából meglelem Minden nap eledelem 
S úrrá tett engem a földön. Minden elhagy, 
elfeled, Isten vég nélkül szeret. 

6. Ha a szenvedés szememből Fájó könnye-
ket fakaszt, Segedelmet küld a mennyből S jó-
kor elfordítja azt. Ború után az ég derül, A vi-
haros, zord telet Felváltja a kikelet, S a hivő 
szív újra örül. Minden elhagy, elfeled, Isten 
vég nélkül szeret. 

7. Minden nap megújul rajtam, J ó Atyám, 
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szereteted; Hogy ne zengne néked ajkam Há-
lát és dicséretet! Csak te vagy én boldogsá-
gom, Hő imára két kezem lm búzgón össze-
teszem ; Későn-korán hozzád vágyom, Mig ott 
fent szól énekem Megdicsőült nyelveken. 

Gerhardt Pál. (1607—1676.) 

Dallama: Dicsérlek, Uram, tégedet. 

8/ " \ h dicsőség, örök Fölség, Előtted le-

» ^ borulok; Bús szivemmel, könnyes 
szemmel, Jézus, hozzád fordulok. 

2. Tekints reám, kegyes Atyám! Térítsd hoz-
zád szívemet. Hozzád esdek és kereslek, Mint 
én jó Istenemet. 

3. Nem kérek mást, s egyéb áldást, Csak 
szabad kegyelmedet, Melyet közlesz és kiön-
tesz Arra, ki viszontszeret. 

4. Téged hívlak, hajnalcsillag, Világ világos-
sága, Búzgó szívvel, erős hittel Várlak, lelkem 
váltsága. 

5. Ε világnak, mint virágnak Szépségei bár 
nagyok; Hízelkednek, de nem tesznek Senkit 
boldoggá azok. 

6. Kívánságom és vígságom Teljes s állandó 
leszen, Ha kegyelmed, segedelmed, Jézusom, 
körülveszen. 

7. Oh ne vess meg, sőt hallgass meg, Atyám, 
örök szeretet! Tied vagyok és maradok, Segélj 
s áldj meg engemet. 

Eredeti dallam. 

9 1^ícséret, tisztesség legyen, Kegyelem 

• Atyja, néked, Ki megáldasz és sorso-
mat Nagy jósággal intézed. Te adsz szivem-
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nek örömöt, A földi gyötrelmek között. Di-
csérjük Istenünket! 

2. Minden mennyei seregek S kik lakják 
föld határát, Dicsérnek Uram, tégedet. Mint 
királyok királyát, Áldják te bő irgalmadat, 
Teremtő nagy hatalmadat. Dicsérjük Istenünket! 

3. Szükségemben ha hívtalak, Ott voltál gyer-
mekednél; Még a halál völgyéből is Te engem 
kimentettél. Oh áldlak érte szüntelen, Hívek, 
jertek ti is velem: Dicsérjük Istenünket! 

4. Nem hagyta el népét az Úr Soha semmi 
veszélybe', Ő most is üdve, öröme, Vigasztaló 
reménye. Anyai gonddal nyújt kezet, Ösvé-
nyünk bárhová vezet. Dicsérjük Istenünket! 

5. Ha nincs erő, segedelem Sehol már a vi-
lágon : Az égre feltekinthetek, Azt még nyitva 
találom. Ha nincs hová hajtnom fejem, Az Urnái 
van nyugvóhelyem. Dicsérjük Istenünket! 

6. Azért végső lehelletig, Atyám, dicsérlek, 
áldlak. Ti ég, föld is, jer, adjatok Hálát a 
menny Urának; Mondjunk neki víg éneket, 
Ő mindent jól cselekedett —- Dicsérjük Iste-
nünket ! 

Eredeti dallam. 
1 Λ "Tvicsérd, én lelkem, a dicsőség örök 
* " f * * királyát, Szállj fel trónja elé, mond-

ván neki buzgó hálát. Zúgó harang, Ének és 
orgonahang Mind csak az ő nevét áldják. 

2. Dicsérd az Urat, ki mindent oly bölcsen 
intézett, A ki hatalmának szárnyain hordozott, 
védett. Nagy irgalmát Árasztja mindennap rád, 
— Áldását mindenütt érzed. 

3. Dicsérd őt, ki csudálatosan alkotott téged; 
Tőle nyer lelked erőt, üdvöt s tested épséget. 
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Gond s baj között, Balsors mikor üldözött. 
Híven takargatta élted. 

4. Dicsérd ,őt, kinek szerelme rád harmat-
ként árad, Áldással ő koronázza szorgalmas 
munkádat. El ne feledd, Mennyi jót tesz te 
veled S tőle hited miket várhat! 

5. Dicsérd őt, mert boldogok, kik ő benne 
remélnek; Jöjjetek, zendüljön ajkunkon hál-
adó ének. Ki híve vagy, Áldd, magasztald őt 
s vigadj. Dicsőség legyen nevének. 

Eredeti dallam. 

Π Jehova csak neked éneklek, Ki volna 
• más tehozzád fogható? Dicséretet 

tenéked zengek, Csak téged áldalak, Minden-
ható. Jövel, segíts ón édes Jézusom, Hogy 
szózatom mennyekbe eljusson. 

2. Oh vonj, Atyám, Fiadhoz engem, Hogy 
szent Fiad viszont hozzád vigyen; S jóvolto-
dat mig áldva zengem, Keblem lakója Szent-
lelked legyen; így ujjásziilt szívem feléd dob-
ban S ajkam neved dicséri boldogan. 

3. Atyám, te legfőbb boldogságom, Oh tel-
jesítsd, amit lelkem kíván; Te látod, tudod, 
mire vágyom: Hogy véled egyesítsen hő imám. 
A gyarló föld porát így levetem S tisztább 
hangon zendül dicséretem. 

4. Érzem, karod felém kitárva, Midőn az élet 
terhe, gondja nyom; Ki benned bízik az nem 
árva, — Szentlelked mennybe viszi sóhajom 
S biztat, hogy tőled áldást várhatok, Mert gyer-
meked, örökösöd vagyok. 

δ. Ha lelked ád lelkemnek szárnyat S hitem 
zörget trónodnak ajtaján: Szivedből rám sze-
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retet árad, Megkönyörülsz fiad ezer baján; 
Esdeklésem te meg nem tagadod, A mi üd-
vömre válik, megadod. 

6. Boldog vagyok, mi sem csüggeszt el, Ér-
zem, tudom, benned lelek vigaszt; Ha sújtasz 
is nehéz kereszttel, Felettem atyai szemed vir-
raszt. Áldásidban részesül életem, Feljebb an-
nál, mint kértem s érthetem. 

7. Boldog vagyok, mert közbenjáróm Én 
Jézusom, ki jobbod felől ül. Üdvöm tőled ne-
vében várom, ígéreted őbenne teljesül. Bol-
dog vagyok, míg tart lélekzetem, Dicséretedet 
áldva zenghetem. 

Dallama : Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

1 Λ (")h vajha ezer nyelvem volna, S an-
• β ι " gyalokéval érne föl, Mindegyik ver-

senyezve szólna Teljes szívemnek mélyiből 
Dicséretedre, Istenem, Ki annyi jót mívelsz 
velem! 

2. Bár szavam elhatna odáig, Hol a nap 
ragyog fényesen, Szívem amíg ver, mind 
halálig Szeretné Istenét híven; Bár mindegyik 
szívdobbanás Lenne egy-egy hálaadás! 

3. Ezer áldást ki harmatoz rám? Te egyedül 
jó Istenem. Ki vezérel e földi pályán? Atyám, 
ki más, hogyha te nem ? Botlásimat ki tűri el 
Kimondhatlan szerelmivel ? 

4. Vessződet csókolom, mely dorgál, Meg-
hajlom szent kezed előtt, A kísértés csak jómra 
szolgál, Kitartásra ez ád erőt. Ez nemesíti 
szívemet, S érezteti kegyelmedet. 

5. Gyakran tapasztaltam örömmel, Hogy mind 
ió, mit tetszésed ád. Ha színig töltéd is üröm-
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mcl A keserűség poharát, S körülvett bú és 
félelem: Akkor is te voltál velem. 

6. Oh hát hogyne dicsérne szívem, Hogyne 
áldana tégedet! IIa e világot elveszítem, Úgyis 
nyertes leszek veled. Ha jön majd értem a 
halál, Hitem még akkor is megáll. 

7. Fogadd el gyönge háladásom, Fogadd el 
rebegésemet, Míg majd az angyalokkal áldom 
Én Istenem, a te neved, Ahol ezernyi ezerek 
Örökké dicsőítenek! 

indent feledve, Az Istennek hálát 
nem ad? Oh jer, őt áldja minden lélek, Ki 
minket mindig szeretett. Én őt imádom, mig 
csak élek, Neid mondok dicséretet. 

2. Az életet ő adta nékem, Ő tőle vettem 
lelkemet. Ő tart meg nagy szeretetében, Ö 
vidítja fel szívemet. Ö küld reám csendes nyu-
galmat És szárnyával megóv, befed. Jósága, 
mint üdítő harmat, Éleszt bennem új életet. 

3. Lelkem, nézz ama szebb hazára, Melyet 
reménnyel, várva vársz, Hol búbajt, gondot, 
bűnt lerázva, Isten előtt boldogan állsz! Hogy 
ezt az égi üdvösséget Elnyerhesd te és a világ, íme 
az Isten mit tett érted: Elküldé egyszülött Fiát. 

4. Ily nagy irgalmasságnak Atyját, Az Istent 
ne szeressem-e? Ne értsem-e parancsolatját. 
Akaratját ne tegyem-e ? Ő meghagyá mit kell 
követnem, Élőmbe szabta útamat: Őt kell tel-
jes szívből szeretnem S minden embert, mint 
magamat. 

Eredeti dallam. 

ly nagy az Úr kegyelmessége, Van-e 
ember, kit meg nem hat? Van-e 
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δ. Add oh Atyám, hogy nagy szerelmed Min-
dig szemem előtt legyen, így lesz boldogsá-
gom tebenned, S éltem tenéked szentelem. 
Te vagy örömöm édessége, Vigasztalóm, ha 
búsulok: Légy áldott ég, föld szent Felsége, 
Néked élek, néked halok! 

Gellert Keresztély (1713—1769). 

Dallama : Elég immár. 

gedek, Oh csak te el ne hagyj A bánat éjje-
lén! Örömömet megédesíted, Háborgó szívem 
csendesíted, Örök napom. 

2. Üdvöm az Úr! Lelkem, mit aggódnál? 
Ne félj, el nem feled. Jó Atyaként Híven mel-
letted áll S szól: én vagyok ve led! Vénsé-
gemig hordoz ; szent karja, Tőlem a jót meg 
nem tagadja. Üdvöm az "Úr! 

3. Hatalmas ő ! Csak mondja s úgy leszen. 
Parancsol s előáll. Reményt se lát Az én 
gyarló szemem, S ő száz eszközt talál. Hol 
gyenge ember mit sem tehet, Megment, meg-
áldja „életemet. Hatalmas ő! 

4. Ő kormányoz, Jövendőkön átlát, Világok-
nak Atyja. A csillagok S az idők forgását Böl-
csen igazgatja, ü g y lesz minden, mint ő akarja, 
Szent cél felé visz erős karja. Ő kormányoz. 

δ. Pajzsom az Úr! Ha rám veszély támad, 
Bút, bajt ő hárít el. Ő fejemen Túd minden 
hajszálat S rám is gondot visel. Bár csüggedt 
vándortársim közül A teher alatt oly sok ki-
dűl, Pajzsom az Úr! 

6. Jutalmam ő! Bár tövissel rakott, Fárasztó a 
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pálya, Bátran megyek, Mert int felém amott A 
győzők pálmája. Bár könnyem hull, küzdök,fára-
dok, Majd egykor örömmel aratok. Jutalmam ő! 

7. Boldog vagyok, H o g y én őt zenghetem, 
Hálát adok neki. Áldom nevét S míg tart lélek-
zetem, Jóságát hirdeti. Itt földi por szülöttei-
vel, Ott választottak seregivel Dicsérem őt. 

Dallama: Gondviselő édes Atyám. 

Tmádjátok Istenünket, Aki adta min-
• denünket! Atyánk ő, benne vigadunk, 

Néki élünk, néki halunk. 
2. A Krisztust magasztaljátok, Akit küldött 

jó Atyátok. Ő az, kit fejünknek vallunk. Néki 
élünk, néki halunk. 

3. Szentléleknek áldást zengjünk, Aki ne-
künk bölcs vezérünk. Az Úr Lelke hív gyá-
molunk, Néki élünk, néki halunk. 

4. Örvendj lelkem, harsogjatok, Vigadozó 
szent szózatok! Szent, szent, szent a mi Iste-
nünk, Tőle van éltünk s mindenünk. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Jehova, csak neked éneklek. 

Λ/Ii ly jó_ az Úr, ég s föld halljátok! 
ι Í V l Az Úr jó! zengedezzétek velem. 

Nagy csudáit magasztaljátok, Tőle jön idején 
segedelem. Ο minden áldások kegyes Atyja, 
A hív könyörgőt ő meghallgatja. 

2. Szenvedtem én is nagy ínséget, Midőn 
a balszerencse üldözött S halandó ember se-
gítséget Nem nyújthatott nehéz bajom között. 
Inkább csúfoltak sok irigyeim, Midőn lesúj-
tottak gyötrelmeim. 
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3. De Istenem el nem felejtett, Megszánt s 
elhárította a veszélyt; Nyomoruságomból ki-
mentett S víg nap váltotta fel a borús éjt 
Velem az Úr, az ellenség nem árt, Nem tehet 
immár nekem senki kárt. 

4. Oh Mindenható, mily jó lenni Oltalmad 
befedő árnyékában! Habár próbára szoktál 
tenni Néha e földi éltünk folytában, De vég-
képen bennünket el nem hagysz, Sőt kellete-
kor szabadúlást adsz. 

5. Magasztallak erős kőszálom, Pajzsom s 
bátorságos menedékem, Vezérlésed, ha jól 
vizsgálom, Csak bölcs, csak üdvös lehet én 
nékem. Oh jól tudom, hogy m e g nem szégye-
nül, Ki benned bizik rendületlenül. 

6. Oh szeretet szent köteléke, Vonj és fűzz 
Teremtőmhöz engemet! Oh bánom, szégyen-
lem, hogy véle Nem tartottam meg híven fri-
gyemet ; *0h én vétettem Megtartóm ellen, Jóért 
neki gonosszal fizettem! 

7. Ezután buzgóbban hálálom Az Urnák sok 
jótéteményeit; Nem lép a bűn útjára lábom, 
Kegyes szándékimban hitem segít. Az Urnák ú j 
hűséget fogadok, Szívemmel éltemmel hálát 
a d o k . Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Vigyázzatok, azt kiáltják. 

Ι 7 Λ mi Istenünk nevének Mennyen, föl-
1 • « x * dön zeng örömének; Nagy az Úr, 

neve felséges. Te is ember,. Isten képe, Kivált 
te, választott szent népe, Áldd őt, a ki dicső-
séges ! Bár por vagy is, szeret, Felveszi ügye-
det, Áldd őt szívből! Te fia vagy, Ő el nem 
hagy, Hozzád az ő kegyelme nagy. 
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2. Hatalmas Isten, nagyságod Oly véghetet-
len mint jóságod, A mely túlhat az egeken. 
Felbátorítasz szavaddal, Reményt nyújtasz, mely 
megvigasztal És mindennél drágább nekem. 
Az ég s a föld elvész, Te mindig voltál s léssz ; 
Adjátok őt! Szava megáll, Mint a kőszál, Bár 
minden enyészetre száll. 

3. Ο hatalma legyen áldott, Aki számtalan 
sok világot Hintett széjjel köröskörül. Tün-
döklő fényt szórva rája, Földünk is ő remek 
csodája, Hol szívünk búsul és örül. Az Úr szólt 
s mindenek Szavára lettenek. Áldjuk Istent, 
Az alkotót, Mindenhatót, Egyedül örökkévalót! 

4. Uram, ki adsz minden jókat, Ideig s 
örökkévalókat, Te bölcsen méred sorsunkat. 
Alkotója mindeneknek, Ezernyi ezer seregek-
nek, Te áldasz meg mindnyájunkat. Te senkit 
el nem hagysz, Kinek-kinek jót adsz. Hála 
néked! Van Istenünk: Van mindenünk, Mily 
méltó hát örvendenünk! 

Dallama : Erős vár a mi Istenünk. 

Ι Ο Λ ζ Úr az én örökségem, Atyám s erős 
• O i ' * kővárom, Vigasztalóm, reménysé-

gem, Jutalmam tőle várom. Csak őbenne van 
Erős bizalmam, Sok jót tett velem, Mióta szü-
lettem, És nem fogy el jósága. 

2. Oh minden áldás kútfeje, Orvosa fájdal-
minknak, Te vagy segítő ereje Mi gyarlósá-
gainknak. Bölcsen alkottál, Meg is tartottál 
Egész éltemben S adtál ínségemben Enyhítő 
irt szívemnek. 

3. Ha lelkem hozzád emelem S kérlek bizo-
dalommal, Nem férhet hozzám félelem, Betöl-
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tesz nyugalommal. És oly édesen ízleli szívem 
Itt alant is már, Mi rá ä mennyben vár. így 
boldogít reményem. 

4. Fénylik rajtam sok jótéted, Karod őrzi 
éltemet, Mindenható jelenléted Veszen körül 
engemet. Félnem nem lehet, Megóvsz enge-
met. Dicső gondolat, A mely szívemig hat És 
ád boldog nyugalmat. 

5. Neked halok, neked élek, Védj karod 
erejével; Bár kész, erőtlen a lélek, Nem bír 
ellenségével. Eddig szerettél És megmentettél, 
Tovább is velem Maradj, jó Istenem S tied 
l e szek v é g né lkü l . Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Most nyugosznak az erdők. 

Τ elkeni, testem, mindenem, Sajátod, 
• oh Istenem, Te adtad éltemet; Min-

den szempillantásban Számtalan sok áldásban 
Részeltetsz, Atyám, engemet. 

2. Még amidőn nem voltam, S magammal 
nem gondoltam, Kimérted sorsomat; Amint 
legjobbnak lelted, Akképen elrendelted Örö-
mömet és bajomat. 

3. Akár vidám napokra, Akár siralmasokra 
Virrasztál, Istenem, Mindent bölcsen intéztél, 
Reám kegyesen néztél, Mint fiaddal bántál 
velem. 

4. Ha tőled elvonatván, Bűnösen elmulasz-
tám Kötelességemet: Te, kinek irgalmad nagy, 
Ki csupa szeretet vagy, Jóra vezérléd szívemet. 

5. Bölcseséged csudái, Szereteted munkái, 
Mely sokak, mely nagyok! Azokat elszámlálni, 
Méltókép meghálálni, Uram, elégtelen vagyok. 

6. Ε hű gondviselésért, Ε sok jótéteményért 
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Áld téged szívem, szám; Lelkem buzgó érzé-
sét, Nyelvem zengedezését Kedveld oh mennyei 
Atyám! 

7. Valami életemben Használhat én ügyem-
ben, Add meg szükségemet. Atyám, néked 
ajánlom Életem és halálom, Vezérelj s áldj 
meg engemet! Gellert Keresztély (1715—1769). 

Dallama: Jehova, csak neked éneklek. 

f ^ H Ö l t s szárnyat lelkem gondolatja, Mu-
V. ' tasd meg, h o g y nem csak por, 

hamu vagy; Ki szívedet megbuzogtatja, A szent 
Isten mi végtelen, mi nagy! Ki néki áldozni 
méltón akar, Úgy áldozzék, mint a mennyei kar! 

2. A véges ész őt föl nem éri, Az angyalok 
mellette kicsinyek; Nagyságát a bölcs meg 
nem méri, Létének mély titkát nem érti meg. 
Ne kisértsd meg kiábrázolni őt, Ki mindenek-
ben minden, a dicsőt. 

3. Nap! bár szépségedet csodálom, Fenségét 
meg se közelítheted; Ti csillagok az égi tájon, 
Az Úréhoz mi a ti fényetek? Ragyogástok ti 
csillagok s te nap, Dicsőségének kis szik-
rája csak. 

4. Oh Isten, a kit én dicsérek, Ment vagy 
a testnek súlyos terhitől; Tenéked köszönöm, 
hogy élek, De te nem vetted léted senkitől. 
Uram, előtted minden tudva van, Hatalmad, 
jóságod határtalan. 

5. Atyám élővé Lelked tette, Valami csak 
él itt köröskörül: Éltét az angyal tőled vette, 
Általad vagyok én is egyedül. Téged dicsőít 
az egek ege, S a milliónyi lelkek serege. 

6. Imádd hát lélekben én lelkem, S igazság-
Keresztyén énekeskönyv. 2 
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ban a menny s föld Istenét, Ha néki engedsz 
mindenekben, A legfőbb boldogságot meg-
nyered; Mert a kik őt szivökből tisztelik, Nála 
örök jutalmokat lelik. 

Dallama : Dicsérd Istent, keresztyénség. 
I^ölséges Isten, éltünknek Királya és 

• Atyja, Téged magasztal szívünknek 
Buzgó indulatja. 

9. Nem éri föl szentségedet, Hálánk, dicsé-
rőtünk ; Mégis imádunk tégedet, Atyánk, mert 
szeretünk. 

3. Téged, nagy Isten, ismerni Legfőbb mél-
tóságunk, Gyermeki szívvel dicsérni, Földi 
mennyországunk. 

4. Méltókép ugyan nem áldhat Emberi nyelv 
téged, Mert minden egeken túlhat Fényes di-
c: őséged. 

5. Mégis szent buzgóságunkat Jóvoltod kedveli, 
Mert örök boldogságunkat Munkálja s neveli. 

6. Kedves néked áldozatunk, Akármely cse-
kély bár, Ha gyermeki indulatunk Vele páro-
san jár. 

7. Szívünk hát mély tiszteletet Már itt is 
érezzen, Nyelvünk buzgó dicséretet Vígan zen-
gedezzen. 

8. Ha majd a dicső lelkekkel Szemléljük szí-
nedet, Felségesebb énekekkel Imádunk tégedet! 

Kis János püspök (1770—1846.) 

Dallama: Jövel Szentlélek Úristen. 
ftft A hatalom Istenének Zendüljön ajkun-
« « · ^ kon ének! Ki teremtett mindeneket, 
A szép földet, a szép eget; Füvet, fát és virá-
gokat, Napot, holdat s csillagokat. A szellőnek 
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suttogása Téged áld s a tenger zúgása. Dicső-
ség néked Teremtőnk! 

2. Az áldások Istenének Zendüljön ajkunkon 
ének! Tőle, kinél nincsen árnyék, Száll le min-
den jó ajándék. Javait a jóság Atyja Nagy bő-
séggel osztogatja; Ő táplálja, mi testünket, S 
kies mezőkön mi lelkünket. Áldott légy áldás 
kútfője! 

3. A kegyelem Istenének Zendüljön ajkun-
kon ének! Ki a Jézust elkiildötte, Ε világot 
ú g y szerette. Szeretetnek mély tengere, Bol-
dog, ki elmerül bele! Atyánk mily magas sze-
relmed ! Elménk nem ér föl, hiszünk benned, 
S porba borulva imádunk! 

4. A békesség Istenének, Zendüljön ajkun-
kon ének! Ö törli le könnyeinket, Gyógyít-
gatja sebeinket, Vigasztaló szép beszéddel, Biz-
tatgató reménységgel. Mint a friss harmat hul-
lása : Termő lesz a szív újulása S imádságban 
illatozik. 

5. Az öröklét Istenének Zendüljön ajkunkon 
ének! Hulljon bár testünk a sirba, Nevünk 
Istennél fölírva. Ha Jézussal élünk, halunk, 
Mint ő, mi is föltámadunk! Hogyha innen el-
költözünk, Örök dicsőségbe öltözünk. Dicsőség 
legyen Istennek! Sántha Károly. 

Dallama: Győzhetetlen én kőszálam. 

Λ hü lélek, ki az élet Titkaiba bele-
• x * mélyed, S örök rendjét észreveszi, 

Az az Istent meg is leli. 
2. Ott van nála, megtalálja: A mezőnek kis 

fűszála, Felhős hegyek kősziklája, Mind az Isten 
szent csodája. 

2 * 
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3. Én Istenem! merre szemem Széttekinthet 
s életemen A te jelenléted áthat: Mindenütt 
csak téged látlak. 

4. A föld, az ég és mind e lét Tőled nyerte 
eredetét, Mind ez müved szent csodája, És te 
viselsz gondot rája. 

5. Te vagy erőm, gondviselőm, Zsenge kor-
ból fölnevelőm, Kétes úton bölcs vezérem; 
Benned bízva nem kell félnem. 

6. Mind balgatag, ki megtagad, Nem érti az 
szent Fiadat, A keresztfán, ki megváltott, Szent 
lelkével ki megáldott. 

7. Oh légy velem én Istenem, Mikor hozzád 
emelkedem! Amerre szent Fiad mutat, Hadd 
járjam az igaz utat. Csengey GusztáT. 

Eredeti dallam (Mily nagy az Ür). 
r P e vagy reményem sziklaszála, Erős-

® • • ségem, én Istenem! Deríts fényt rám, 
boríts homályba: Bizom tebenned szüntelen. 
Kiterjeszted szárnyad fölöttem, Ha keblem tépi 
fájdalom, Te vagy velem minden örömben, 
Te vagy fénylő tűzoszlopom. 

2. Oh légy velem küzdelmeim közt, Erőnek 
lelke, légy velem! Sikernek harmatával öntözd 
Munkámat, édes Istenem! Hozzád sóhajt, a ki 
erőtlen, Segélyül hivja szent neved, Hiv gyá-
molom nehéz időkben,Ne hagyj el örök szeretet! 

3. Te voltál eddig is vezérem, Te biztatál, 
ha csüggedék. Boldog, akit búban, veszély-
ben A te lelked szerelme véd! Neved fénylett, 
miként a csillag, Ha éj homálya szállt reám. 
A dúlt szívnek te adsz nyugalmat, Áldás fakad 
kezed nyomán. 
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5. Tekints felém szánó szemekkel, Áraszd 
reám irgalmadat! Sok vétkemet, Uram, feledd 
el, Mely lelkemhez hozzátapadt. Magasba tör 
vágyam merészen S a test alá a porba von. 
Arasznyi létem terhét érzem, Veríték gyön-
gyöz arczomon. 

6. Te vagy, ki az ember szivébe A hit virá-
gát ültetéd; Oh halld meg, csüggedők remé-
nye, Midőn lelkem sóhajt feléd. Miként az illat, 
száll föl hozzád, Az égbe, esdő sóhajom. Osz-
lasd el homlokom boruját, Kisérj áldással uta-
m o n . Kovács Sándor. 

Dallama: Vigyázzatok, azt kiáltják. 

i V a g y az Isten és hatalmas, Csak δ 
• A ̂  az Úr ós diadalmas Mind az időknek 

végéig. A mennydörgés ezt kiáltja, Midőn meg-
dördül harsonája Nyugattól messze keletig; 
De az Úr keze int S a szélvészek megint El-
hallgatnak; Mosolyg az ég, A tiszta kék, S 
hallod a méhek énekét. 

2. Bölcs az. Isten, gondolatja Mi elménket 
felülhaladja, Ő, ki örök törvényt szabott. Pré-
dikálják napok, éjek Bölcseségét s bár nem 
beszélnek, Mégis meghallatik szavok. Fölséges 
műveid: Kimetszett bélyegid Óh nagy Isten! 
A porban ott Neved ragyog, Ezt fényletik a 
csillagok. 

3. Jó az Isten, b ő tárháza Mindenkit eltart, 
ő ruházza A mezők liliomait; Ember, oh miért 
csüggednél? Nem drágább vagy7e mindenek-
nél? Bízd az Istenre dolgaid! Áldott kegyel-
mivel Csuda-dolgot mivel A jó Isten. Mint hü 
Atyád Vigyáz reád S mit iónak lát, mindent megád. 
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4. Szent vagy Isten s szent imában, A nagy 
mindenség templomában Örök dicsőség zeng 
neked. Az angyalok énekelnek S a csillagok, 
a mint kerengnek, Dicsérik a te nagy neved. 
A földön, a mi él, Minden "visszhangra kél: 
Alleluja! Én is zengem Szent énekem: Áldott 
légy, áldott Istenem! Sántha Károly. 

Könyörgések. 
Dallama : Gondviselő cdes Atyám. 

O h békesség olajága, Hitünk buzgó 
ö v i " imádsága, Fakadozzál szíveinkben, 
Hogy enyhülést nyújtson Isten. 

2. Amíg buzgón imádkozunk, Az Istenről 
gondolkozunk, S lelkünk szinte belemélyed, 
Addig nem bánt ez az élet. 

3. Enyhül búja és keserve, Könnyűvé lesz 
súlyos terhe; Szúró tövis élét veszti, Lelkün-
ket gond nem epeszti. 

4. Én Atyám, oh ne hagyj engem Bánat 
miatt elepednem; Imádkozván, kérlek téged: 
Adj szívbéli csöndességet! Sántha Károly. 

27. 
Eredeti dallam. 

i Atyánk, ki vagy mennyekben. 
A Hozzád sietünk lélekben S miként 

magad parancsolád, Imádkozunk, mint egy csa-
lád. Add, fohászunk ne az ajkon, De szívünk 
mélyén fakadjon. 

2. Szenteltessék meg te neved! Tanuljuk 
szent beszédedet És míg a sír ránk nem borul, 
Éljünk, mint hívek jámborul. Tévelygéstől óvd 
nyáiadat, Hü pásztorunk te légy magad. 
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8. Jöjjön el a te országod, Terjeszd a fényt, 
igazságot; Vezérünk Szentlelked legyen, Hogy 
néped el ne tévedjen. Törd meg a Sátán erejét, 
Egyházadat te áldd, te védd. 

4. Te szent akaratod legyen Ε földön miként 
mennyekben. Ha szenvedünk, türelmet adj, Jó 
s balsorsban velünk maradj. Irtsd ki a rossz 
indulatot, Mely megszegi akaratod. 

5. Add meg a mi kenyerünket, Tárházadból 
táplálj minket. Munkánk sikerrel koronázd, 
Távoztass tőlünk bajt s viszályt, Hogy csendes 
béke, szeretet Örvendeztesse népedet. 

6. És bocsásd meg bűneinket, Hogy ne ter-
heljék lelkünket; Miként mi is megbocsátunk. 
Ha vétett felebarátunk. Szelídség és jó indulat 
í gy egyesíti nyájadat. 

7. Minket kísértetbe ne vigy; A Sátán gonosz 
és irigy, Tőrébe csal, de adj erőt, Hogy bátran 
visszaverjük őt. Fegyvert kezünkbe Lelked ád 
S nyerünk győzelmi koronát. 

8. Gonosztól szabadíts, Atyánk, Nehéz napok 
virradtak ránk. Ha ránk borúi a síri éj, Végső 
Ínségünkben segélj. Testünknek boldog kimú-
lást, Lelkünknek adj mennyben lakást. 

9. Tied ma és mindenkoron. Az ország és 
a hatalom, A mi jót kérünk, megadod, Imád-
ságunk meghallgatod. Dicsőség itt és oda fenn, 
Nevednek, Istenünk, Ámen. 

Luther Márton (1483-1546). 

Dallama: Uram Jézus, fordúlj hozzánk. 

13ünös lelkem hozzád siet, Szomjazza 
• -L) bő kegyelmedet. Vigasztald meg, én 

Jézusom, Magam neked im átadom. 
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2. Oh szánd meg gyarló voltomat, Ha csüg-
gedek nyújtsd jobbodat. Emelj magadhoz, ben-
nem élj. Óvj lelkeddel, ha ér veszély. 

3. Maradj velem hív pásztorom, Vezérelj égi 
utakon, Matass a mennybe jobb hazát, Ahol 
szerelmed nyugtot ád. 

Melanchthon Fülöp (1497—1560). 

Eredeti dallam. 

ftß Tsten, oh szent Isten, Oh végetlen ke-
* gyelem, Ki nélkül semmi jó, Nincs 

semmi segedelem. Adj nekem ép testet, Ép elmét 
s jó szivet, Melyet ékesítsen Jó lelkiismeret. 

2. Add, végezzem Uram, Én dolgomat seré-
nyen, Mint hü szolgád tegyem, Amit paran-
csolsz nékem; Segélj tennem mindent, Mikor 
alkalmatos, S amit végbe vittem, Legyen foga-
natos ! 

3. Add, hogy tiszta, s igaz Legyen minden 
beszédem, Hiábavaló szó Szájamból ki ne men-
jen, Tisztem szerint ha kell Akárhol szólanom, 
Igéd törvényitől Ne hagyj elhajlanom! 

4. Ha sorsom mostoha, Add, kétségbe ne 
essem; Ha rajtam a kereszt, Békével viselhes-
sem. Az ellent győzze meg Szelíd viseletem, 
Hűségem szerezzen Hű sziveket nekem! 

5. Add, hogy mindenkivel Szép békességben 
éljek, Igaz úton járván Tőled áldást reméljek! 
És ha meggyarapul Világi vagyonom Engedd 
áldásidat Jóra fordítanom! 

6. Ha tetszésed Uram, Kedvez még életem-
nek, S a késő vénséget Erőben érhetem meg: 
Add, hogy aggkoromat Éljem le csendesen, 
Hogy ősz" haját fejem Viselje ékesén. 
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7. Add, mint Jézusomé, Legyen szép én halá-
lom, Amidőn lelkemet Kezeidbe ajánlom. A 
sírnak vánkosán Nyugtasd meg testemet, A 
mennyben üdvözítsd Örökre lelkemet! 

Dallama: Az Istennek jó tetszés 

lAicsérd én lelkem Uradat, Adj hálát 
• szent nevének, Vesd ő rá minden 

gondodat S bizd rá minden reményed! Ő 
mindent lát s egész világ Mutatja bölcseségét; 
Mit ő akar, meglesz hamar: Megtartja igéretét. 

2. Hadd zengjem hálaénekem, Oh Istenem, 
tenéked, Melyben im megköszönhetem Legfőbb 
jótéteményed. Mert szeretél, s amit tevéi, Sze-
relmed bizonysága. Azért neked víg éneket 
Zeng lelkem buzgósága. 

3. Midőn világot támasztál Amaz örök igé-
ben, Te engem üdvre választál A Krisztus ér-
demében ; Te hiveid és szenteid Könyvébe irtad 
nevem, Hogy úgy legyen, mint kegyesen Ren-
delted, oh Istenem. 

4. Tudván, hogy nagy jóvoltodat Én a rosszra 
használom: Elnémítád haragodat, Hogy az reám 
ne szálljon. Bűnöm miatt te szent Fiad Adád 
kinos halálra, Hogy a halál, ha rám talál A lel-
kem meg ne szállja. 

5. Ki ítélhet el engemet? Uram, sajátod va-
gyok. Krisztus szerző meg üdvömet, Én a tied 
marad k. Ebben bizom és jól tudom, Neked 
járván kedvedben, Törvényedet, mely fenye-
get, Nem kell többé rettegnem. 

6. Dicsérd én lelkem Uradat, Adj hálát szent 
nevének; Vesd őrá minden gondodat, Bizd 
rá minden reményed. Bármit kezdett, az meg 
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is lett Neve dicsőségére: Ő nyújt kezet és el-
vezet A mennybe üdvösségre. 

Comenius Arnos János (1592—1671). 

Eredeti dallam. 
"Déke legyen a nap alatt, Emberek közt 

• ' ' jóakarat; Szerezz köztünk békét 
Urunk, Melyért buzgón imádkozunk. 

2. Téged imád a te néped. Neked zeng e 
hálaének, Mindenható Atya Isten, Ki lakozol 
a mennyekben. 

3. Óh irgalmazz, Jézus, nekünk, Ki megtar-
tád mi életünk, Ki levevéd bűnünk terhét S 
üdvösségünk így megszerzéd. 

4. Jézus Krisztus, Isten fia, Hozzád száll e 
hálaima, Ki Atyádnak ülsz a jobbján Eget, föl-
det kormányozván. 

5. Te is békét szerezz nekünk Vigasztaló 
szent Istenünk, Hívek világosítója, Igazságban 
megtartója. 

6. Oh szentséges Szentháromság, Tőled ered 
minden jóság! Te vagy szívünk menedéke, 
Legyen mind e földön béke. 

Tranoscius énekeskönyvéböl. 

Dallama: Jer, dicsérjük Istent. 
Τ égy velem Istenem! Oh nyújtsd felém 

» ' - kezedet,Vezesd ösvényeden Tévelygő 
gyermekedet. Hogy leljem üdvömet, Te légy 
szövétnekem, Hü gyámolom, védőm, Ne hagyj 
el Istenem! 

2. Ne hagyj el Istenem! Te egyengesd utamat, 
Hogy bűnbe, szégyenbe Ne süllyesszem magamat. 
Hitemnek horgonyát Ne hagyd elvesztenem, 
Légy erőm, támaszom, Légy velem Istenem! 
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3. Légy velem Istenem! Hozzád esedezem 
ín, Halld meg kérésemet A szenvedés idején, 
í a kísértésekkel Soká kell küzdenem, Ne tá-
vozz tőlem el, Ne hagyj el Istenem! 

4. Ne hagyj el Istenem, Nézd el gyengesé-
gemet, Kisérd áldásoddal Buzgó törekvésemet. 
Tisztemben dolgomat Segéld úgy végzenem, 
Lmint tetszik néked, Ne hagyj el Istenem. 

δ. Légy velem, Istenem! Hogy hozzád hív 
naradjak, Keresztyén hitemben Soha el ne 
ankadjak. í g y majcl egykor nálad Lehet ör-
vendenem, Éltemben, holtomban Légy vélem 
stenem! 

Dallama : Mennynek földnek teremtője. 
I Q í Λ h áldandó Szentháromság, Sóhajomra 
» W i figyelmezz. Jövel, siess fő boldog-
ág, Én Istenem kegyelmezz. Oh szerelmes 
zent Atyám, Légy nékem erős bástyám. 

2. Ölelgess szent szerelmeddel Örök szövet-
egedből, Takargass be védelmeddel, Adj részt 
irökségedből. Nézz égi irgalmadra, Egyetlen 
*gy Fiadra. 

3. Oh egyetlen egy segítőm, Uram, Jézus, 
rgalmazz! Légy velem, én Idvezítőm, A go-
íosztól oltalmazz, Hiszen te értem jöttél S éret-
em is vérzettéi. 

4. Gyógyítsd lelkem betegségét Véres verí-
ékeddel, Á halálnak édességét Újítsd drága 
béreddel. Mert csak az lelkem bére, Más érdem 
illjon félre. 

5. Oh vigasztaló Szentlélek! Jövel segítsé-
gemre, És míg itt mozgok és élek, Készíts id-
rességemre. Tartsd meg bennem a hitet, Kit 
fegyelmed készített. 
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ß. Oh Úr Jézus, én Jézusom' Légy irgalma 
lelkemnek, Oh vedd hozzád, egy orvoson 
Míg megadod testemnek. Oh Uram, Uram, η 
hagyj, Mert reményem csak te vagy! 

Ráday Pál (1677—17.13). 

Dallama· Eljött hozzánk az üdvösség. 

Μ Tó voltod, Isten, feljebb ér, Mint a fel 

• ' ' hők járása; Meghallgatod azt, akikéi 
Irgalmadnak nincs mása. Uram, kőváram, kc 
sziklám Hallgass meg engem, tekints rám, É 
add meg, a mit kérek. 

2. Nem kérek dús gazdagságot, Nem ke', 
rakásra gyűlt kincs; Nem adhat az boldogsá 
got, Ha elégedett sziv nincs. Adj bölcs elméi 
mely nevedet, Üdvözítő kegyelmedet S lelken 
javát ismerje. 

3. A dicsőség nem kell nekem, Melyre ol; 
sokan vágynak; Ha megmarad jó hírnevem 
Egyebet mit kívánjak ? Előttem legfőbb becsű 
let, Ha véghez vittem tisztemet És ha a jól 
szeretnek. 

4. Nem kérek hosszú életet, Csak kegyese 
és hívet; Jó sorsban adj elégedett, Balsorsbai 
bizó szívet. Im kezedben van életem, Irgal 
madat, jó Istenem, Engedd már itt megnyer 
n e m . Gellert Keresztóly (1715—1769). 

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 
I/" érlek téged Istenemet, Bocsásd me£ 

• ^ minden vétkemet; Teremts bennen 
tiszta szívet, Hozzád háladatost, hívet. 

2. Tebenned van „bizodalmam, Légy a ve-
szélyben oltalmam; Örizeted árnyékában Lehe 
tek csak bátorságban. 
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3. Tőled vettem értelmemet, Tartsd épség-
en e kincsemet; Szent igéddel erősítsed, Ne-
elkedését segítsed. 
4. Oh mily boldogság az nekem, Ha a hit-

ben növekedem; De hogy boldogítson a hit, 
idd, teremjem gyümölcseit. 

5. Szent országodat keressem, Akaratodat 
:övessem, Az igazság útját járjam, S a földi 
ókat úgy várjam. 

6. Annyi részt adj földiekben, Mennyi hasz-
IOS az életben; Kevéssel is elégíts meg, Dol-
gaimra erősíts meg. 

7. Ha pedig adnál bőséget, Távoztasd a ke-
vélységet ; Mindent háladással vegyek, Ember-
ársimmal jót tegyek. 

8. Ha megáldasz egészséggel, Add, őrizzem 
iszességgel És fordítsam jó munkára Magam 
5s mások hasznára. 

9. Ha hosszabbítod éltemet, Gyámolítsd öreg-
ségemet; Légy, oh Uram, bizodalmam, Segít-
3égem és oltalmam. 

10. Mikor elérkezik végem, Akkor is te ma-
radj vélem; Adj jó lelkiismeretet És menny-
ben örök életet. Szűcs István téthi lelkész (1768—1839.) 

Dallama: Dicsérd Istent, keresztyénség. 

Jer hálaadó lélekkel A nagy Istent áld-
juk, Mennyei szent seregekkel Jósá-

gát imádjuk. 
2. Énekeljünk vidámsággal Ami Istenünknek, 

Ki vidítja sok áldással Napjait éltünknek. 
3. Ki gyermekkorunktól fogva Minket kar-

ján hordott, S minden veszélytől naponta Ke-
gyesen megóvott. 
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4. Habár sok, nagy a mi vétkünk, Ő mégi 
türelmes; Ha bűnbánóan megtérünk, Ő jó é 
kegyelmes. 

5. Adjon vidám szivet nékünk, Nevelje liitün 
ket, Midőn nyom súlyos Ínségünk, Vigasztal 
jon minket. 

6. Terjessze ki békességét Mi édes hazánkra 
És nyújtsa hív segítségét Minden jó munkánkra 

7. Hosszútűrő kegyelmével Vezéreljen min 
ket, És atyai szerelmével Vidítsa szivünket 

8. Amíg a földön tart éltünk, Adjon remény 
séget S ha eljön utolsó végünk, Adjon üd 
vösséget. 

Dallama: Dicsértessék, Uram. 
1 7 T e ' ki* a z ész keres, Kiért a szív he-
Ο f • 1 vül, De csak a szeretet Talál me° 
egyedül, Alázattal hajtunk Te előtted térdet: 
Miatyánk, kit Jézus Szent vallása hirdet. 

2. Mindenütt jelen vagy, Szálló porszemek-
ben, Fénylő csillagokban, A tiszta mennyek-
ben, A fényes ég alatt, A felhős föld felett: 
Oh szenteltessék meg Tőlünk a te neved. 

2. Siralom völgyére Mennyország leszállott, 
Add, hozzánk is jöjjön El a te országod. Or-
szágod, amelynek Alapja igazság, Törvénye 
szeretet, Békesség, szabadság. 

4. Sorsunkat jósággal Bölcsen igazgatod, 
Legyen meg mindenben A te akaratod, Miké-
pen a mennyben, Úgy itt e földön is. í g y öröm 
nem szédít. És nem sért a tövis. 

5. Se nagy gazdagságot, Se nagy szegény-
séget Ne adj nekünk Uram, Adj jó egészséget. 
Megelégedéssel Áldj meg Uram, minket, Add 
meg nekünk ma is A mi kenyerünket. 
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6. Hogyha gyarló lábunk Bűn útjára téved, 
És ezzel megbántunk Jó Istenünk téged: Oh 
bocsásd meg, kérünk, A mi vétkeinket, Mi-
ként megbocsátunk Mi is elleninknek. 

7. Állj mellénk, igazgasd Minden lépteinket, 
És ne vígy, esdeklünk, Kísértetbe minket. Óvj 
meg mind halálig Lelki, testi rossztól, Szaba-
díts meg minket, Atyánk, a gonosztól. 

8. Mert tied az ország, Szent és örök Fel-
ség, Tied a hatalom, Az egész mindenség, Tied 
a dicsőség, Zengi a föld, a menny, Mind örök-
től fogva Mindörökké, Ámen. Sántha Károly. 

Dallama : Uram rosszul cselekedtem. 

O j B f ondviselő jó Atyám vagy Oh én édes 
W w i VJ istenem, Látom én, hogy minden 
elhagy Ε világon csak te nem. Hozzád vágyom 
benned élek, Üdvöt mástól nem remélek. 

2. Mint az alélt bús virágra Megujitó har-
matot, Sebhedt szivem fájdalmára Csak te hin-
tesz balzsamot; Könnyül sorsom terhe raj-
tam S imádságra nyüik ajkam. 

3. Rám-rám derül ismeretlen Utamon e g y 
kis öröm, Azt is a te véghetetlen Jóságodnak 
köszönöm: S hálakönnyem tündöklése A te 
neved hirdetése. 

4. Gyenge vagyok, lankadoznak Buzgósá-
gom szárnyai, Bármely hiven vágyakoznak 
Szined elé szállani; Oh adj erőt, hogy míg élek, 
Egyedül csak néked éljek. 

δ. Ohadd, hogyha majd bevégzem Ε mulandó 
életet: Lelkem tisztán és egészen Egyesüljön 
teveled! El ne vonjon semmi többé: Tied 
l e g y e k m i n d ö r ö k k é . Lévay József. 
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Tallama: Jer, dicsérjük Istent. 

ILTozzád esedezem, Hűes kegyes Atyám-
• A A hoz. Im, néked, gyermeked Szíves há-

lával áldoz. Oh fogadd kedvesen Szent háladáso-
mat, Hallgasd meg én Atyám Buzgó fohászomat. 

2. Dicsérlek tégedet, Magasztal szívem, ajkam, 
Áldó kegyelmedet Megsokasítád rajtam: Ve-
zetsz a jó úton, Szent Fiad nyomdokin, Hogy 
így ne sértse vád Lelkem s ne nyomja kín. 

3. Uram, mily boldog az, Ösvényeden ki 
járhat. Gazdag kies mezőn Legelhet a te nyá-
jad. Tűzoszlopként vezet Szentlelked az uton, 
Melyet ki hűn követ, A mennybe jut, tudom. 

4. Éleszd továbbra is Te Szentlelked világát 
Énbennem jó Atyám, S lobogtasd égi lángját, 
Hogy Jézusomhoz így Élő hittel legyek, S a 
bűnön diadalt Ö általa vegyek. 

5. Szentlelked öntsd ki rám, Mennyei erejé-
vel, S ha ellankaszt a harcz: Erőm megedzve 
kél fel. Igazságod megáll: A nemes szenvedőt, 
Mint te szent Fiadat, — Magadhoz vészed őt. 

6. Atyám, hozzád megyek A mennybe, hol 
betöltöd Szent törekvésimet S könnyeimet le-
törlöd. Mit nem adott a föld, A menny megadja 
ott. Várd békén oh szívem Ε végső nagy napot. 

7. A könyvet megnyitod S ítélvén megíté-
led A földnek népeit S lesz kárhozat vagy élet. 
Engem jobbod felől, Hogy állass egykoron: 
Ez minden vágyam, ez, Melyért imádkozom. 

8. Oh add meg ezt nekem S többi testvé-
reimnek, Atyám, akik a bűn Sötétségében ül-
nek. Vezesd te népedet S ossz köztük égi bért, 
Hallgass meg engemet, A Jézus Krisztusért. 

Sántha Károly. 
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Dallama: Jézus életemnek. 
TTozzád emelkedem Lélekben Istenem. 

• -Π- Irgalom Atyja, Ki hallod a panaszt, 
Melyre sűrűn fakaszt Szivem fájdalma. Szent 
kezed az elepedt Vándornak még új erőt ád, 
Oszlatja bánatát. 

2. Ha minden elhagyott, Látogat csak a gond, 
Részvét nem ölel; Hol a föld idegen És fogad 
hidegen, N e m vár hü kebel: Istenem ott is jelen, 
Őriz vigasztal s mint Atyám Gondot visel reám. 

3. Hogyha őt keresem, Mindenütt fellelem, 
Bárhova térjek. A csillag sugara, Mezők lilioma 
Róla beszélnek. Az Istent, aki mindent Fenn-
tart, hozzám közel érzem: Ő én menedékem. 

4. Uram te hordozál Eddig s pajzsom valál, 
Vész ha reám tört. Ha volt derült napom, 
Nyilt virág utamon: Csak tetőled jött. Ha 
tévedtem s kesergtem, Zsámolyodnál várt bo-
csánat. Légy örökké áldott. 

5. Oh maradj meg velem Te örök kegyelem,Ben-
ned bizom én. Harcz ha rám nehezül,Reményem 
elmerül A baj tengerén: Szivem hittel esdekel: 
Jézuscsöndesitsdavihart,Nyujtsfelém védő kart. 

6. Kisérjen engemet Hit, remény, szeretet 
Holtig pályámon. Kétség ha bánt, fáraszt, Bűn 
ha kisért, támad, Segélj megállnom. Istenem, 
oh légy velem, Adj itt lelki békességet, Menny-
ben Üdvösséget. Gyurátz Ferencz, püspök. 

Dallama: Isten, oh szent Isten. 

4 « Ő r ö k Gondviselés, Ki őrködöl fölöt-
« & a ^ * tom, És megtartasz hiven, Ha vész 

zúg is köröttem, Ki a halálból is Kiragadsz 
engemet, Imádva ejtem ki A te szent nevedet. 

Keresztyén énekeskönyv. 3 
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2. Áldó kezed kísért Kisded koromtól fogva, 
Jó lelked pályámat Mind végig beragyogja; 
Ha estem, te nyújtád Segítő kezedet, Téveteg 
homályból Te szód kivezetett. 

3. Hogyha lábam alatt Egész föld megindulna, 
S fejemre a magas Mennyboltozat omolna: 
Nem érhet engemet Akkor sem ártalom, Oh 
mert velem te vagy, Te fognád meg karom. 

4. Nem árthat énnekem Sem a balsors csa-
pása, Sem emberek csele, Szerencse változása; 
Mert te vagy, Istenem, Védőm vigasztalóm. 
Örök Gondviselés, Neved magasztalom. 

δ. Gondviselő Atyám, Kegyelmes, igaz Isten, 
íme, leborulok Imádlak tiszta szívben.. Lelkem-
nek mélyéből Buzog fel én imám : Őrző sze-
med ma is Vigyázzon énreám. 

6. Te voltál eddig is Én pajzsom és vezérein. 
Rád bizom magamat, Te légy ma is énvélem. 
Kedvesimmel együtt Oh áldj meg engemet, Te 
néked szentelem Sirig életemet, sántiia Károly. 

Dallama: Dicsőség mennyben Istennek. 

Y/"ágyó szemmel nézünk feléd, Isten, 
• * neved dicsérve, Áraszd Szentlelked 

erejét Hiveid seregére! Ha bűn homálya száll 
reánk, Te bátoríts, kegyes Atyánk, Oszlasd 
szivünk félelmét. 

2. Vezess, hiven ösvényeden, Vezérlő angya-
lunk légy, Őrködj felettünk szüntelen, Kisértet 
tőrétől védj! Ha szenvedéssel sújt karod, Te 
adj sebünkre balzsamot, Reményt a tört szi-
vekbe ! 

3. Míg itt a földön bujdosunk, Óvjon gazdag 
kegyelmed. Ha szétomol porsátorunk, Te adj 
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békés nyughelyet. Igéd vessen utunkra fényt, 
Ápold szivünkben a reményt: Hogy eljutunk 
tehozzád. Kovács Sándor. 

Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén. 

T^eremtő Isten bármily messze menjek, 
» * Fölöttem fénylik a te tiszta meny-

nyed; A tiszta mennynek tükörében képed, 
S örök hűséged. 

2. Közelben s túl a tengereken, távol, A nap-
sugárban jóságod világol; A négy tájékról zen-
gési a szélnek Rólad beszélnek. 

3. Te adsz énnékem erőt, egészséget, Napi 
dolgomban kitartó hűséget. Gondom elűzöd, 
búmat földeríted S megédesíted. 

4. Te óvod bűntől lábaimat hiven, Hogy 
tiszta, csendes maradjon a szivem, S irányzód 
lelkem örökkévalóra, Nemesre, jóra. 

δ. Ha rám borul az éjnek csendes árnya, 
S csillagszemével néz az ég a tájra: Ott is 
szerelmed őrködik köröttem, S virraszt fölöttem. 

6. Áldlak, Teremtőm, mindnyájunknak Atyja, 
Aki sorsunkat bölcsen igazgatja; Add, hű le-
hessek hozzád mind halálig, Sirom zártáig. 

Sántha Károly. 

Dallama: Vigyázzatok, azt kiáltják. 
Τ sten, te vagy erősségem, Ha te őrzesz, 

« ^ ki árthat nékem ? Benned nyugszom, 
hív gyámolom. Végtelen a te szerelmed, Boldog, 
ki nálad lel védelmet, Örökké való oltalom' 
Ha támad ezer vész, Ha keresztem nehéz, Té-
ged hívlak, Oh jöjj Átyám, Tekints reám S el-
oszlatod bús éjszakám. 
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2. Te vagy egyetlen bizalmam, A sír félelme 
sem győz rajtam, Bár szétomol porsátorom, Te 
áldasz meg életemben, Te üdvözíted vágyó lel-
kem Szent országodban egykoron. Nem hagysz 
el engemet, Óv őriző kezed, Te emelsz fel, Jó 
Istenem, Ösvényemen Lelked vezérel szün-
te len . Kovács Sándor. 

Dallama: Mintha szárnyon szállna. 

A R Λ/Iiképen a szarvas Eped híves érre: 
• 1*·« Isten, úgy óhajtlak, Templomodba 

érve. Én lelkem, oh Isten, Szomjúhozik hoz-
zád: Oh mikor láthatom Színről-színre orcád? 

2. Kenyerem éj és nap Könny és nehéz só-
haj ; Jöjj Atyám, ne késsél Biztató szép szóval! 
A hivő sereggel Itt imádlak téged, Szívemet 
kiöntöm, Áldozatúl végyed. 

3. Szív, mire csüggedsz el, Nyughatatlan mért 
vagy ? Megsegít az Isten: Szerelme mi mély s 
nagy! Oh ki sírsz, keseregsz, Gondodat vesd 
rája: Béfödöz jósága S takargató szárnya. 

4. Eddig is ki tartott? Eddig is ki védett? 
Mért nem lőn annyi bú, Annyi baj közt véged? 
Siralmas mélységből Ő vona ki engem, Lefolyt 
bú árvize, Kiderüle engem. 

5. Az öröm napfényét Te adád, oh Isten, 
Akiben én bíztam, Akiben ón hittem; Te voltál 
kősziklám, Te vagy védőm ma is; Légy velem 
örökké, Oltalmazó paizs! 

6. Oh miért hagynád el Magadat én lelkem ? 
Él az Úr, őbenne Vigaszom fölleltem. Bízzál 
csak Istenben, Jóság lakik nála, Oh legyen 
őneki Dicséret és hála. 

A 42. zsoltár. Sántha Károly. 



π. 

Reggeli, déli és esti énekek. 
Reggeli énekek. 

Eredeti dallam. 

J C ί'ΛΙι felséges Atya Isten, Ki uralkodol 
• w i " mennyekben, Dicsértessél híveidben. 

2. Te minket az elmúlt éjjel Megtartottál 
szent kezeddel, Atyai kegyességeddel. 

3. Ördögnek csalárdságától, Hirtelen való 
haláltól Megóvtál bün hatalmától. 

4. Mi testünkben megnyugtattál, Új erővel 
megáldottál És e napra általhoztál. 

δ. Ma is kegyelmes Istenünk, Adj szerencsés 
napot érnünk, A te szent nevedért kérünk. 

6. Részesíts szent áldásodban, Hogy napról-
napra buzgóbban Járjunk el minden dolgunk-
ban. 

7. Add, hogy éljünk igaz hitben És isteni 
félelemben, Hogy megtarthass kegyelmedben. 

8. Hallgasd meg könyörgésünket, Atya Isten, 
tarts meg minket, Add meg minden szüksé-
günket. 

9. A te áldott szent Fiadért, Mi Urunk, Jézus 
Krisztusért, Légy kegyelmes ő kedvéért. 

10. Hogy pályánkat hiven futva Mehessünk 
nyugodalomra Mennyei szent országodba. 

Régi huszita ének. 
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Eredeti dallam. 

l-i'kes dolog ismerni, Uram, felségedet, 
• • •, Énekléssel dicsérni Ate nagy nevedet. 

2. Ékes dolog, hogy áldjuk Te nagy jóvol-
todat És szüntelen imádjuk Irgalmasságodat. 

3. Te nagy hatalmasságod Világokat teremt, 
De jóságod nem feled Minket sem idelent. 

4. Vüág Ura, tőled jön Segítség, oltalom És 
a mint érdemeljük, Büntetés, jutalom. 

5. Az idők változása, Erő, élet, halál, Balsor-
sunk és szerencsénk Uram, terajtad áll. 

6. Bölcseséged, irgalmad Mindeneket betölt, 
A te dicsőségeddel Teljes a menny s a föld. 

7. Te küldéd el kegyesen Hozzánk szent 
Fiadat, Hogy épitse közöttünk Örök orszá-
godat. 

8. Müy jót tettél velem is A Krisztus Jézus-
ért, Ki a kinos keresztfán Értem is onta vért. 

9. Atyám, a te kegyelmed Engem meggaz-
dagít, A mi vagyok s a mim van, Mind a te 
javaid. 

10. Mit tegyek ós mit adjak Áldásidórt, Atyám ? 
Melyeket ily bőséggel Árasztottál reám ? 

11. Hitemet a Jézusban íme bemutatom, Le-
gyen kedves előtted Ez ón áldozatom. 

12. Hogy teljesen tenéked Adhassam szive-
met, Kérlek, öntscl ki reám is A te Szentlel-
kedet 

13. Egyet kérek főképen, Hogy szent orszá-
godat Keressem én először Mint legfőbb java-
mat. 

14. Ha Istennek országát Hűséggel keresem, 
Egyébből is részemet, Tudom, hogy elveszem. 
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Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

Λ Ο Czéked eleibe jövök, Alázatosan kö-
• O ' ^ nyörgök, Kegyes orczád ne fordítsd 

el És tégy jól vélem bűnössel. 
2. Atyám, ki engem alkottál, Saját képedre 

formáltál, Tebenned élek és mozgok, Te nél-
küled semmi vagyok. 

3. Testem, lelkem és életem, Mind csak ne-
ked köszönhetem, Jó sorsomban, balsorsom-
ban Menedékem tenálad van. 

4. Krisztus, te értem megholtál, Kárhozattól 
megváltottál; A törvényt értem betöltéd, Atyá-
dat megengeszteléd. 

5. Ha a bűn vádol engemet, S kétség mar-
dossa szivemet, Te légy nekem közbenjáróm, 
Kegyes birám és Megváltóm. 

6. Szentlélek, mennyei erő, Szivet, lelket 
megszentelő ! Valami jó vagyon bennem, A te 
kegyelmedből vettem. 

7. Tőled tudom, hogy van Atyám, Ki menny-
ből áldva néz le rám; Az igét és szentségeket 
Tartsd meg s munkáljad üdvömet. 

8. Te vagy égi szövétnekem, Te világíts ös-
vényemen, Hogy megtartsam végig hitem, Mely 
Atyámhoz égbe viszen. 

9. Atya, Fiu és Szentlélek, Téged áldlak, a 
mig élek; Ε reggel is hálát adok, Sz iwe i és 
szájjal vigadok. 

Eredeti dallam. 

Λ Q Λ/Τ ennynek földnek teremtője, Oh szent· 
séges Háromság, Ε világnak élte-

tője, Véghetetlen boldogság! Te bölcs rende-
lésednek A menny és föld engednek. 
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2. Szívből hálát adok neked, Mindenható 
Istenem, Hogy megőrzött szent Felséged És nem 
ért veszedelem; Hogy békével nyughattam S 
mára felvirradhattam. 

3. Múljék az éj sötétjével Bűneimnek ho-
málya És szivemet szent fényével Lelked de-
rítse, áldja; Jézusomnak sebében Legyen én 
reménységem. 

4. Add, lehessen újulásom, Oh Atyám, ez új 
napon, Engedj bűnbánattal járnom Földi ván-
dor-utamon; Ne legyen okom félni, Mikor el-
jössz ítélni. 

δ. Ma és egész életemben Bizodalmam csak 
te vagy, Szent igéddel vezess engem, Holtomig 
velem maradj; Mert senki tekívüled Meg nem 
segít engemet. 

6. Szent oltalmad alatt légyen Lelkem, tes-
tem, mindenem; Mint gyermek anyja ölében, 
Nyughassam meg, Istenem. Én, Atyám, tied 
vagyok, Gyermekedet nem hagyod. 

7. Tőled jöjjön segedelem, A veszélyben el 
ne hagyj; Éreztesd naponként velem, H o g y te 
édes Atyám vagy; Ha meghalok, az égbe Vigy 
örök dicsőségbe. 

Eredeti dallam. 
Ε Λ j \ í c s é r l e k , Uram, tégedet, Hogy ez éjjel 
y " ' megőrzél, És áldalak, hogy engemet 
A gonosztól megmentél. 

2. Ma is kérlek szívem szerint, Ne nézzed sok 
hibámat; Hivő lelkem feléd tekint Tenálad a 
bocsánat. 

3. A bűnre sok az alkalom És az ember 
erőtlen; Te légy azért hű gyámolom Ma és 
minden időben." 
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4. Legyen vezérlő csillagom Igédnek szent 
világa; Pályámat így bizton futom S áldásod 
száll reája. 

5. Lelkem, testem ós mindenem Ajánlom 
szent kezedbe; Keresztemet ha szenvedem, 
Fogadj hű védelmedbe. 

6. Megszégyenül, a ki bízik Az ember ere-
jében; De soha nem csalatkozik, A ki hisz 
Istenében. 

7. A nagy Istent az ég, a föld Dicsérettel 
imádja; Ki áldással mindent betölt, Övé legyen 
a hála! 

Dallama: Istentől el nem állok. 
C z i v e m szerint, Úristen, Neked zeng 

• ^ énekem Ma és mig élek itten, Min-
den új reggelen. Buzgó fohászomat Fiadnak 
szent nevében, Ki vérét ontá értem, Kegyel-
mesen fogadd. 

2. Hálás szívvel dicsérlek, Mennyei jó Atyám, 
Hogy baj, veszély nem értek Az elmúlt éjsza-
kán. Ma is esedezem, Bocsásd meg sok hibá-
mat, Oh nézzed, im a bánat Erőt vesz lel-
kemen. 

3. Ε napon is ügyemet Te vedd fel Istenem, 
Ha te nyújtod kezedet, Nem ér veszedelem. 
Segélj, ha tűz, vizár Üldözne vagy szegénység, 
Ha betegen szenvednék Vagy érne gyors halál. 

4. Testem, lelkem s a mim van, Oltalmadba 
vegyed, Segélj meg dolgaimban, Őrizd szeret-
timet. Hisz minden örömöm, Nőm, gyermekem, 
családom, Rokonom és barátom, Mind néked 
köszönöm. 

5. Jó angyalid körültem Hiven vigyázzanak, 
Ha bűn tőrébe estem, Ők visszahívjanak. Nem 
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lesz így bánatom, Hü leszek Istenemhez, Vi-
szont ő is velem lesz És el nem bukhatom. 

6. Te vagy én bizodalmam, Szerető jó Atyám, 
Vezetsz minden utamban S van gondod ón 
reám. Most is reád bízom Magamat mindenem-
mel, Végy körül kegyelemmel S megnyugszom 
sorsomon. 

7. Legyen úgy, mint akarod, Én nem kétel-
kedem. A te hatalmas karod Megőrzi életem. 
Ε hittel indulok Munkámra most vidáman, Itt 
e földi hazámban Csak úgy boldogulok. 

Mennyből jövök most hozzátok. 

R f t / Λΐι te dicső Szentháromság, Egy meg-
v e i v 7 foghatatlan jóság, Atya, Fiú és Szent-
lélek, „Légy velem ma és míg élek. 

2. Őrizd testemet, lelkemet, Hogy kár ne ér-
jen engemet És ne örüljön a Sátán Gyarló 
szivemnek romlásán. 

3. Ma az Atyának kegyelme, És a Fiúnak 
szerelme, A Szentlélek fényessége Legyen szí-
vem erőssége. 

4. Teremtőm, őrködj felettem, Megváltóm, 
légy én mellettem; Oh megszentelő Szentlélek, 
Bölcseséget tőled kérek. 

5. Áldj meg, őrizz meg engemet, Világosítsd 
meg lelkemet; Fordítsd szent orcádat reám 
És adj békességet, Atyám. 

Dallama: Szivem szerint kívánom. 

C O "Pvicsőség a magasban Neked, jó Iste-
v i J · nem, Hogy újra felvirradtam Ma is 
e reggelen. Az éjjeli sötétség, Habár körülfogott, 
De kártól és veszélytől Megőrze szent karod. 
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2. Magasztallak ós kérlek, Éltem kegyes Ura, 
Te légy egész nyájadnak Hűséges pásztora. 
Felsőséget s a népet, Az egyházat, hazát Te 
óvjad, te segéljed, Nehéz harczain át. 

3. Hirdettesd szent igédet Továbbra is ne-
künk, Hogy mind jobban épüljön Szent gyii-
lekezetünk.Törvényidet tartsák meg Akéső uno-
kák, Téged féljen és áldjon Mind az egész világ. 

4. Hazánkban békességet, Házunkban kenye-
ret Te adj Atyánk, mindenkor, Te örök sze-
retet. A népek közt lakozzék Jóság s egy ér-
telem, Lássék meg, hogy szívükben A Krisz-
tus van jelen. 

δ. Benned leljen segítőt A jó igyekezet, Bő 
áldással jutalmazd A hü munkás kezet. Köszön-
jük meg, a mit adsz, Ne mondjuk, hogy ke-
vés; Lakozzék mi közöttünk A megelégedés. 

6. Sok a földi kísértés És nagy az ereje, 
Ha magunkra maradunk, Mi nem bírunk vele. 
Uram, Jézus, állj mellénk, Te légy mi paizsunk; 
Ha te léssz segedelmünk, Úgy el nem buk-
hatunk. 

7. Jézus, te a szőlőtő, Mi vesszeid vagyunk; 
Gyümölcsöt csak úgy termünk, Ha benned 
maradunk; Segélj hát, hogy a jóban Szépen 
öregbedjünk, És végre mennyországban Te 
véled örvendjünk. 

Dallama: Istentől el nem állok. 

MjLTálát adok tenéked Gondviselő Atyám, 
• * A te szent karod védett Az elmúlt 

éjszakán. Csendes álmom fölött, Hogy baj s 
veszély kerüljön S rám uj reggel derüljön,. 
Hatalmad őrködött. 
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2. Vegyen körül kegyelmed Ε felvirradtnapon, 
Kisérjen segedelmed, Midőn munkálkodom. 
Add hü sáfár legyek, Kedvedből ki ne essem, 
A szegényt meg ne vessem, Sőt véle jót tegyek. 

3. Hallgasd meg esdeklésem: Öntsd ki rám 
lelkedet, Legyen főtörekvésem: Megnyerni ked-
vedet. A muló földi jót Fölöttébb ne szeres-
sem, Hanem inkább keressem Az örökkévalót. 

4. Hogy meddig nyújtsd pályámat, Rád bí-
zom Istenem; Biztass, hogy koronámat A menny-
ben megnyerem, Úgy nem panaszkodom; Bár 
küzdjek itt ínséggel, A bút, bajt dicsőséggel 
Felváltod egykoron. 

5. Add, Uram, szép csendesen Végezzem él-
temet, Azután dicsőségben Láthassam színedet 
A szent angyalokkal.. S téged magasztaljalak 
Es örökké áldjalak Örvendő szózattal. 

Dallama: Adjunk hálát az Urnák. 

Ú b r e d j fel szivem, vígadj, Istenednek 
• ^ hálát adj, A ki néked ád mindent S 

minden veszélytől megment. 
2. Uram, te megtartottál, Mára felvirrasztot-

tál Megujult egészségben, Lelki, testi épségben. 
3. Ezért én most dicsérlek, Atya, Fiú, Szent-

lélek, Hálaadó lélekkel, Magasztaló énekkei. 
4. Légy ma is oltalmazóm, Én kegyelmes 

vigyázom, Te angyalid mellettem, Járjanak 
körülöttem. 

5. Én igyekezetemben, Beszédímben, tisztemben 
Légy kegyes utmutatóm, Segítőm és megtartóm. 

h. Add rám ma is áldásod, Legyen szivem 
szállásod; Igéddel táplálj engem, Míg mennybe 
juthat le lkem. Gerhardt Pál (1607—1676). 
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Eredeti dallam: 
C f i 'T'enéked, Uram, hálát adok, Hozzám való 
w w i 1 jóv öltödért, És teljes szivemből viga-
iok Rám áradott áldásodért; Mert ím meghall-
gattál, Sokszor kiragadtál Nyavalyáimból. Szív-
béli vidulást Adtál megújulást Sok bánátimból. 

2. Szép napod felhoztad újonnan Az éjszaka 
homályából; Oh mosd le lelkem szennyét ró-
lam, Ébressz fel a bűn álmából. Sok ínségeim 
közt Te magad nyújts eszközt Könnyebbsé-
gemre; Légy kegyes készséggel Atyai hűség-
gel Segítségemre. 

3. Mily sok ezerszer tapasztaltam A te gond-
viselésedet ! Áldó kezed hányszor volt rajtam, 
Áldlak érte, Istenemet. Jóságod mint paizs Véd-
jen engem ma is; Tenéked adom Testemet, 
lelkemet; És minden ügyemet Tereád hagyom. 

4. Ne hagyj eltávoznom, oh Isten, Tetőled 
bűneim miatt; De álljak meg végig a hitben, 
Kövessem szent parancsidat. Ha kísért a Sátán 
S hűségemnek árán Bűnre csalogat: Oh ne hagyj 
magamra, Szabadításomra Nyújtsd ki jobbodat. 

5. Már kezeidbe ajánlottam, Melyeket te adtál 
nekem; Ha mikor hozzád folyamodtam, Meg-
hallgattál, én Istenem, Vezesd ma is szívem, 
Hogy tehessem híven Szent tetszésedet; Csak 
téged féljelek, Buzgón szeresselek, Mint hü 
gyermeked ! Magyar dicséret a XVII. századból. 

Dallama: Hirdetek tinéktek. 

Hogy naponként, Uram, Álmomból ser-
kentesz, Kegyelmességedböl Sok jó-

val élesztesz: Néked adok hálát, Magasztalyán, 
áldom Irgalmad nagy voltát. 
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2. Adj, kérlek, ma nékem Tiszta, igaz szívet 
Mely neked szolgálni Buzgósággal siet; Oli 
add, h o g y féljelek, Kegyes jóvoltodért Híven 
szeresselek. 

3. Legyek jó szerencsés Ε napi dolgomban, 
Melyhez ismét kezdek, Bízván áldásodban. Te 
légy hű vezérem Minden utaimban, Míg czé-
lom elérem. 

4. Ne nézzed Úristen, Én sok vétkeimet, 
Melyekkel megbántlakGyakorta tégedet, Inkább 
szent Fiadért Adj bűnbocsánatot Vére hullá-
sáért. 

5. Tartsd meg jó kedvedet Végig oltalmamra. 
Amit vettem tőled, Fordítsam haszonra; Le-
gyek könyörülő, Tehetségem szerint Másokkal 
jóltevő. 

6. Kedveseimtől is Minden veszedelmet For-
dítson el e nap A te segedelmed; Födözzön 
be szárnyad, Hogy ne érjen minket Semmi 
baj és bánat. 

7. Térj be hozzánk, legyen Szivünk a szál-
lásod, Maradjon meg rajtunk Isteni áldásod. 
Lelkünk erőssége Te légy, hogy ne essünk A 
Sátán tőrébe. 

8. Nagy irgalmú Isten, Szent és örök Fel-
ség, Legyen nagy nevednek Dicséret, dicső-
ség Úgy itt e világban, Mint a mennyország-
ban Örök boldogságban. 

Dallama: Jer, dicsérjük Istent. 

C Q Tézus, szép világom, Elmúlt éj sötétsége, 
v ö " Ismétlen megújult Kegyelmed fényes-
sége; Már testem és lelkem Alomból serken-
tek S buzgó kívánsággal Hozzád emelkedtek. 
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2. Mivel áldozzam már Tenéked, én Istenem, 
Holott te sajátod, Amim csak van, mindenem. 
Szívemet szentelem Neked ez írj napon, Ez 
legyen előtted Kedves áldozatom. 

3. íme hát, Istenem, Itt vagyon az én lel-
kem, Jóra tehetséget Te magad munkálj ben-
nem. Vezérelj, igazgass, A te szent lelkeddel. 
Hogy egyezzék éltem A te törvényeddel. 

4. Testemet is, Uram, Felajánlom tenéked; 
Add, tisztán megtartsam, Ne érje szenny és 
vétek; Hogy tagjaim neked Híven szolgálja-
nak, Szívem, szám örökké Tégedet áldjanak. 

5. Atyám, ez uj napot Kegyelmedből te ad-
tad, Igaz jámborságba Öltöztess fel te magad. 
Adj bölcs, alázatos, Tűrő szívet nékem, Sze-
lídség, szeretet Legyen ékességem. 

6. Mindenütt jelen vagy, Ne hagyd elfelej-
tenem; A mit szólok s teszek, Jól tudod, szent 
Istenem. Híved csak úgy leszek, Ha a jót sze-
retem S neved dicsőíti Minden lehelletem. 

7. Oh áldd meg éltemet Áldásoknak kútfeje! 
Vezesse léptemet Te Szentlelked .ereje ; Hogy 
a jó sikerért Hálát neked adjak, Öröm s bánat 
között Csak tied maradjak. 

Dallama: Jehova, csak neked éneklek. 

ITram téged áld szívem és szám, Ez 
- éjszakán te voltál védelmem; Mint 

hív atya úgy vigyáztál rám, S megújult mind 
testem, mind értelmem. Áldlak, hogy gondot 
viselsz lelkemre Es időt engedsz megtérésemre. 

2. Mi vagyok, oh szeretet Atyja, Reám, hogy 
ennyi áldást halmozál? Érzem, de szám ki 
nem mondhatja, Méltó hálára szókat nem talál. 
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Jóságodat dicsérem szüntelen, S e napot is 
tenéked szentelem. 

3. Színed előtt józanon járok, Buzgón s hí-
ven teszem tetszésedet; Szívemből minden 
bűnt kizárok, Hogy meg ne bántsam szent 
Felségedet. Segítséget csak tőled várhatok; 
Tenélküled erőtelen vagyok. 

4. Oh add, Atyám, ím esdve kérlek, Bánat 
nélkül végezzem napomat; Ha munkámmal 
sikert nem érek, Tekintsd kegyesen jó szán-
dékomat. Ε része is mulandó éltemnek Hasz-
náljon halhatatlan lelkemnek. 

5. Add meg, a mi üdvömre válik, Kivált a 
békét s lelki nyugalmat; Tebenned bízom mind 
halálig; Keresztemből is áldás fakadhat, Csak 
te igazgasd bölcsen éltemet, Jó és balsorsban 
munkáld üdvömet. 

6. Ily gyermeki buzgó készséggel Szent ne-
vedben elkezdem dolgomat, És csüggedetlen 
reménységgel Nyugodtan várom tőled sorso-
mat; A jó úton vezetsz te engemet, S egykor 
magadhoz veszed lelkemet. 

Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 

áldhatom; S hálaadó buzgósággal, Teljes alá-
zatossággal Szent nevét imádhatom. Atyám! 
Hozzám Kegyelmes vagy, hűséged nagy, té-
ged áldlak, Szent énekkel magasztallak. 

2. Az éjjel te voltál velem, Nélküled sok 
veszedelem Vett volna engem körül; Most is-
métlen kegyelmedből, Uj napot adsz jó ked-
vedből, Amelyen szívem örül. Tőled Ered Erő, 
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áldás, boldogulás naponként rám, Téged áld-
jon szívem és szám. 

3. Kegyelmedet adjad nékem. Hogy minden 
búm s minden vétkem Ez éjjellel elmúljon, 
Hogy e rövid életemben, Mindennemű ese-
temben Minden jómra forduljon. Próbáld, Vizs-
gáld Milyen vagyok, terád hagyok mindent 
Atyám, Te, hiszem, gondot viselsz rám. 

4. Te fiad vagyok, oh Atyám; Add, h o g y e 
név illjék is rám, És legyen dicsőségem. Nálad 
nélkül csak tévelygek, A vétkekben elsülye-
dek, Légy magad segítségem. Segélj, Vezérlj, 
Hogy kedvedet, szerelmedet érezhessem, S 
kegyelmedet megnyerhessem. 

5. Ε világnak küzdelmiben Maradjon tiszta én 
szívem, Bűn útjára ne térjek. Add, hogy hozzád 
emelkedjem, Buzgón arra törekedjem, H o g y el-
nyerjem a mennyet. Kezed Vezet Míglen végre 
dicsőségre hozzád jutokÉs végnélkül vígadhatok. 

Dallama : Szivem szerint kívánom. 

f l 1 Q z í v e m buzogj hálákat, Az Úr vigyá-
w l i ^ zott rád; Zengj nyelvem zsolozsmá-
kat Annak, ki reggelt ád; Zengj örvendező 
szóval Felvirradásodért, Fizess kegyes adóval 
Megújulásodért. 

2. Atyai jóságával Elhalmoz bennünket, A 
csendes éjszakával Borítja földünket; Az éji 
pihenéssel Önt új erőt belénk S a hajnal éb-
redtével Szebb fényben néz felénk. 

3. Az éjnek árnyékában A hívek pihennek, 
Bízván szent oltalmában Az erős Istennek; 
A bűnösöknek is ád Megtérésre időt, Hogy 
látván nagy irgalmát, Dicsérjék, áldják őt.. 

Keresztyén énekeskBnyv. 4 
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4. Hívek, kik új erőben Ma felserkentetek; 
Szenteljétek elsőben Az Úrnak szívetek; Kik 
bűnös úton jártok, Ti szerencsétlenek, Míg-
nem sújt karja rátok, Keblére jöjjetek. 

5. Jóvoltod, édes Atyám Túl hat az egeken! 
Megújulva árad rám Minden új reggelen. A nap 
s éj változása Hirdeti hűséged; Oh minden 
jók forrása, Ki ne áldna téged! 

6. Jóságod által lettem, Uram, a mi vagyok; 
Valamit tőled vettem, Mindent reád hagyok. 
Mi legyen köszönetem, Mit kedvel Fe l séged? 
Életem s lehelletem Örökké áld téged. 

Ki3 János püspök (1770—1846). 

Dallama: Dicsérlek, Uram, tégedet. 

C e r k e n j föl szívem, nyílj meg szám Az 
• ^ Úr dicséretére! Az Úr sok jót ruhá-

zott rám, Siess tiszteletére. 
2. Enyhítő álmot ki adott, Ki vigyázott he-

lyettem, Szárnyával ki takargatott, H o g y bé-
kével pihentem? 

3. Te vagy az, áldott Istenem, Csendes nyug-
tot te adtál; Kezedből vettem mindenem, Mára 
is te .juttattál. 

4. Áldott légy, buzgó hálával Hatalmadat 
éneklem, H o g y a csendes éj múltával Feltet-
szett új reggelem. 

5. Ma is csak benned bízhatom, Vezess, hogy 
el ne essem; Segélj, hogy járjak utadon S 
országodat keressem. 

6. Vigyázz kegyesen éltemre, Minden jót 
tőled várok; Légy a bajban védelmemre, Ints, 
ha rossz úton járok. 

7. Szivembe adj szeretetet, Tehozzád bizo-



REGGELI ÉNEKEK. 5 1 

dalmat; Vigyem jól végbe tisztemet S úgy 
leljek nyugodalmat. 

8. A jó cselekedetekben Soha meg ne res-
tüljek, S ha látok jót egyebekben, Szívem 
szerint örüljek. 

9. Minden földi örömömet Éljem szent félel-
medbe', S ha hívsz ajánljam lelkemet Örömmel 
szent kezedbe. Gellert Keresztély (1715—1769). 

Dallama : Mint a szép híves patakra. 

Λ/ l i kor a halál álmából, Majd én is 
• 1 * * felébredek, És sirom éjszakájából 

Dicsőbb reggelre kelek: Akkor célomnál le-
szek, Minden gondot leteszek; Eltűnik a baj, 
mint álom, Teljes lesz ott boldogságom. 

2. Most még erre az életre, Virrasztál fel, 
jó Atyám. Segélj, taníts türelemre, Bármely 
terhet raksz is rám. Áldd meg mai napomat, 
S egész bujdosásomat, Hogy szent tetszésedre 
éljek S ítéletedtől ne féljek. 

3. Add, ha elhívsz e világból, Hittel vegyek 
végbúcsut; Biztass, hogy a síri ágyból Hozzád 
mennybe visz az ut. Enyhítsd végső harco-
mat; S kik siratják holtomat, Adj nekik is böl-
cseséget, Hogy érjenek boldog véget. 

Klopstock Frigyes (1724—1S03). 

Dallam: Mennynek, földnek teremtője. 

ΜΛ tyám ismét új élettel Uj reggelre vir-
• x radok, Melyért zengő dicsérettel 

Néked hálákat adok; Mert te voltál oltalmam, 
Tőled jött nyugodalmam. 

2. Napjaimra is oh légyen Kegyes gondod, 
Istenem, Hogjr valamelyik ne tégyen Bizony-

4 * 
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ságot ellenem, S ne légyen okom félni, Mikor 
eljösz ítélni. 

3. E g y napot sem adsz hiában, Te ki min-
dent bölcsen téssz; Mindenik becses magában, 
Mindenikről számot véssz; Add, mindennap 
jót tegyek, Mindig kegyesebb legyek. 

4. Engedd, hogy ma is napomat Jóban tölt-
vén épüljek, Hogy mikor végzem harcomat, 
Ε napnak is örüljek, Ebben is minden óra 
Folyjon hasznosan jóra. 

6; Majd ha itt lejár életem, A halálban szuny-
nyadok; Mint mag a földbe vettetem, S ideig 
ott maradok; Akkor is jót téssz velem. Míg 
tart e nagy éjjelem. 

6. De viszontag fölébredek S szent énekem 
is velem, Akkor uj szívvel éledek, Neved szeb-
ben tisztelem, Vég nélkül magasztalom, Vég 
nélkül tart nappalom. 

Kis János püspök (1770-1846). 

Dallama: Hirdetek tinéktek (Hogy naponként). 

fiE Τ elkem, ez uj reggel Serkentsen tége-
1 i \ ,L \_l 1 t O l i U O / J U Ο/. 1 > V V. 1 i l . l íL-l JLutU 

nédet; Ő, ki minden jót ád, Ez éjjel is ő volt, 
Aki vigyázott rád. 

2. Mert hiszen te voltál, Én áldott Istenem, 
Ki megvédelmeztél Ha baj tört ellenem. Szív-
ből hálát adok, Hogy ujult erővel Uj napra 
virradok, i · 

3; Hány ezeren vannak, Kik már föl nem 
kelnek, S nem látják szépségét Ε kies reggel-
nek; De te még engemet Megtartál, hogy né-
ked Szenteljem éltemet. 

4. Vigyázz tovább is rám, Szeretetnek Atyja, 
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Te tudod, mily gyarló Szivem indulatja; Te 
légy erősségem, Ha gonoszra kísért Lelki 
ellenségem. 

5. í gy éltemet ma is Yigan folytathatom, Ha 
szent s tiszta lészen Minden indulatom; S vé-
gezvén pályámat Megtalálom ott fenn Örökös 
hazámat. Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Dicsérlek, Uram, tégedet. 

f t f t Τ mádásod, Uram, legyen Én első gon-
A dolatom; Fogadd tőlem e reggelen 

Szívbéli áldozatom. 
2. Te voltál megtartóm nekem Az elmúlt 

éjszakában, Nem ért semmi veszedelem Oltal-
mad árnyékában. 

3. Tied, Uram, a dicsőség, Imádom Fölsé-
gedet; A menny, a föld, a kerek ég Hirdetik 
nagy nevedet. 

4. Atyám, adj az új napfénnyel Lelkemnek 
is újulást, Hogy keressem serénységgel Az 
igaz megjobbulást. 

5. Gyúljon lángra a szeretet Szivemben te-
irántad, Jézusban való hitemet Szent igéddel 
tápláljad. 

6. Csak tereád tekintsenek Mindenkor én 
szemeim, Te segélj, hogy erőt vegyek A bűn 
kísértésein. 

7. Tartsd meg épségben lelkemet, Testemet 
erejében, Közöld velem kegyelmedet A Jézus 
érdemében. 

8. Bármikor végzem éltemet, Bölcs a te 
szent végzésed, Neked ajánlom lelkemet, Le-
gyen meg szent tetszésed. 

Matkovich Pál kerületi felügyelő, f 1823. 
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Dallama: Szivem keserűségét. 
1 5 7 V e n g d , lelkem ez új reggelt, A nap 
w fl « A* lm, ismét fölkelt. Oh nap mity gyö-
nyörű vagy, Az Úr jósága mily nagy ! 

2. Az Úr hatalma intett, Újra világosság lett; 
Menny, föld magasztald, imádd Avilágosság Urát. 

3. Isten, egyetlen sugár Imádásodrahívmár; 
Hát sok ezer világok Mily szóló bizonyságok! 

4. A nap, bármily szép fényt ád, Sötét, ha 
mérjük hozzád, Uram, oly nagy Felséged, Ki 
ne imádna téged? 

δ. Oh inditsd fel szívemet, Hogy téged Iste-
nemet Tartson legfőbb Urának, Minden jók 
forrásának. 

6. Add, hogy éljek tenéked. Kerüljek min-
den vétket; Naponként több jót tegyek, S előt-
ted kedves legyek. 

7. Ma is terjessz áldást rám, Ma is l égy ke-
gyes Atyám; Te, ki adtad éltemet, Hallgasd 
m e g k é r é s e m e t ! Kis János püspök (1770—1846). 

^ Dallama : Teljes minden éltemben. 

fiO Τ Tj napvilág derült rám, Újulva virra-
w O i ^ dok, Neked mennyei Atyám, Buz-
gón hálát adok. Testemet, Lelkemet Te meg-
újítottad, Te vidámítottad. 

2. Adj ma is kedvet nekem A hasznos mun-
kára, Hogy szolgáljon életem Magam s más 
javára. Erőmet, Időmet Nyújtod üdvösségre 
S számot veszesz végre. 

3. Add ne kérkedjem soha, Ha a sors mo-
solyg rám, És viszont ha .mostoha, N e zúgo-
lódjék szám. Örömmel, Ürömmel Te itatsz 
engemet, Próbálván hitemet. 
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4. Áldj meg olyan lélekkel, Mely a jóra nem 
rest. Mely minden emberekkel Jót tegyen 
örömest, Munkával, Példával Építsem orszá-
god S nyerjek boldogságot. 

Dallama: Dicsérd Istent, keresztyénség. 

fid Czivemet buzgón emelem Hozzád él-
tem Atyja! Mily kegyességgel bánsz 

velem, Ε nap is mutatja. 
2. Minden uj reggellel, Atyám, Megújul hű-

séged; Ki nem szűnsz meg vigyázni rám, Ma-
gasztallak téged. 

3. Ismét uj napra juttatál Boldogulásomra; 
Engedd, amely időt adál, Fordítsam hasznomra. 

4. Munkálnom üdvömet, segélj, A mig tart 
nappalom, Úgy is hamar eljön az éj S befed 
a sirhalom. 

5. Add, gyűlöljem a restséget, Tisztemben 
hív legyek; Azzal, ki szenved szükséget, Szí-
vesen jót tegyek. 

6. Minden cselekedetemet Bölcs szívvel ren-
deljem S ha pihenek is, kedvemet Csak te-
benned leljem. 

7. Szerencse, ha mosolyg felém S megál-
dasz, Istenem, Önts azzal új kedvet belém, 
Tetszésedet tennem. 

8. Ha bú s nyomorúság jön rám, Te légy 
bizodalmam. Tenálad édes jó Atyám, Legyen 
nyugodalmam. 

Dallama: Mintha szárnyon szállna. 

V I int a szomjú szarvas A hűs, kies 
• í V l érre, Úgy óhajt ón lelkem Az Úr 

szent helyére. Most is, hogy föltetszett Oh 
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Atyám, a reggel, Itt imádlak téged A hivő 
sereggel. 

2. Térdemet meghajtva, Lelkemet kitárom 
Végetlen kegyelmed Hálás szívvel áldom. Áld-
lak én Istenem, Hogy nyugalmat adtál, S e 
reggelre újra Békén fölvirrasztál. 

•í. Ezen új napon is Járj, Atyám, én vélem 
Te magad vezérelj A helyes ösvényen. Utamat 
igazgasd, Lábam óvd a rossztól, H o g y ne 
essem bűnbe, Szabadíts gonosztól. 

4. Áraszd ki kegyelmed Az én kedvesimre, 
És áldásod adjad Jámbor tetteimre. Add, hi? 
ven szeressem Minden embertársam, S aki 
ellenem vét, Bűnét megbocsássam. 

5. Add, hogy békességet Hintsen rám az 
estve, S ez is azon örök Nyugalmat jelentse, 
Amely az igazat Sírjához kíséri, Hol a meg-
fáradtat Bánat már nem éri. sán tha Károly. 

Vi» 
Dallama: Most nyugosznak az erdők. 

7 1 Κ 7 új nap reggelével A hívők seregé-
I 1 • í > vei Áldlak Istenemet; Imádlak, hogy 

megtartál És új napra virrasztál Atyám, hű-
séggel engemet. 

2. Míg éj födött homállyal, Angyalid tábo-
rával Vigyáztál én reám. Édes volt aluvásom, 
Békés fölvirradásom, Vedd ezért hálám, jó 
Atyám! 

3. Kérlek viszontag téged, Hogy e napot is 
tegyed Áldottá, Istenem. Oh adj erőt a jóra, 
Hogy teljék minden óra Dicsőségedre szün-
telen. 

4. Ha búbajjal kell vívnom, Keserűséget in-
nom, Elcsüggednem ne hagyj. Add azt eszembe 
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vennem, Hogy minden én ügyemben Pajzsom, 
erősségem te vagy. 

δ. Ha pedig jóval áldasz, Reám áldást bocsá-
tasz, Add, hogy hálás legyek. S mint te, úgy 
én is áldjak, Szeressek, megbocsássak És min-
denkivel jót tegyek! 

6. í gy áldott lesz e napom, És mennyei ju-
talom Ragyog fel alkonyán. Ha napjaim le-
járnak, Szent kezeid megáldnak A mennyben 
is , é n j ó A t y á m ! Sántha Károly. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

Atyám, ismét új nap virradt rám, El-
• oszlott az éji homály; Szerelmed 

hozzám megújítván, Hozzád szívem fohásza 
száll; Oh vedd a hálaéneket, Mit ajkam buz-
gón zeng neked. 

2. Többek, mint a tenger fövényi A te jó-
téteményeid; Elmémmel nem bírom fölérni Hű-
séged ezer jeleit. Érzem méltatlanságomat, Oh 
fogadd háladásomat. 

3. Teljes sz iwe i törekszem arra, Hogy rész-
ben is méltó legyek A te jóságod s irgalmadra, 
S hogy tőled még több jót vegyek; Oh segélj 
erre te magad, Támogasd jó szándékomat. 

4. Add, hogy a napok gyors futását Eszem-
ben tartsam szüntelen, Hogy az időnek elmú-
lását Siratnom ne kelljen nekem; Hanem mint 
bölcs, úgy éljek itt, Gyűjtvén a lélek kincseit. 

5. Oh add, hogy csak a jót szeressem, S 
gyűlölje a rosszat szívem, Szent törvényed sza-
vát kövessem, S Jézus nyomán járjak híven ;· 
Add, hogy megtérjek igazán, S egykor a menny 
l e g y e n hazám. Sántha Károly. 
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Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén. 
C z é tárad ismét szép napod világa, Tt1-

f Ö i Ο remtő Isten, az egész világra. A kies 
reggelt örömmel köszöntöm, S szívem kiöntöm. 

2. Kiöntöm szívem buzgó háladásban, Lel-
kem mélyéből fakadó fohászban, És áldva-ál-
dom atyai hűséged S gondviselésed. 

3. Téged dicsérnek füvek-fák, virágok, S a 
messzeségben kékelő határok, Téged dicsőít 
az egész mindenség, Oh égi Felség. 

4. Nincs bár beszédök ég s föld seregének. 
Mégis meghallik nyelvükről az ének, Kihat 
zengésük az Istent imádva, Mind e vüágra. 

5. Buzgó fohászom engedd, hogy vegyítsem 
A millióknak énekébe, Isten. Hálásan érzem, 
hogy mily jó az élet, Járván tevéled. 

6. Atyám, oh tarts meg mindvégiglen engem, 
Te hozzád hajló gyermekded hitemben, Hogy 
így naponkint boldogabb lehessek, S hozzád 
mehessek. Sántlia Károly. 

Dallama: Most nyugosznak az erdők. 

p i m u l t az éj sötété, A nyugalomnak 
vége, Előttem új nap áll. Míg kez-

deném a pályát, Vedd, oh Atyám, a hálát, S 
kérésemet, mely égbe száll. 

2. Szárnyad alatt alvásom Csendes volt nyu-
govásom, Nem fért hozzám veszély. A békes-
ség ölében, Kedveseim körében Édesdeden 
pihen tettél. 

3. Ily édes lészen álmom, Atyám, ha sírba 
szállnom Parancsolsz egykoron; í g y ébredek 
föl végre Öröklét örömére, Hol le nem áldozik 
napom. 
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4. Azért, míg tart a nappal, Téged dicsér s 
magasztal Én szívem, Istenem! Adj jó mun-
kámhoz kedvet, Erőt és segedelmet, Hogy téged 
á ldjon életem. Sántha Károly. 

Dallama: Miatyánk, ki vagy mennyekben. 

TZ érlek téged, Istenemet, Segíts meg 
• í v m a jg engemet. Te még soha el nem 

hagytál Te mindig megvigasztaltál; Bizalom-
mal jövök hozzád; Fordítsd felém te szent 
orcád! 

2. Ha csüggedek, erősíts meg, Ha tévedek 
te téríts meg. Szentlelkedet közöld vélem, Hogy 
járjak a jó ösvényen; Tegyem, a mi köteles-
ség S minden munkám jól végződjék. 

3. Add, családi tűzhelyemet Melegítse a sze-
retet ; Buzdíts, hogy tartsak egyaránt Minden-
kit testvérem gyanánt; Áldás legyek önma-
gamnak, Áldás felebarátomnak. 

4. De az áldást csak te adod, Az erőt te osz-
togatod. Azért míg hálám rebegem, Hogy meg-
tartál ez éjjelen, Egyszersmind kérlek, jó Atyám, 
Áldásodat, ma is add rám! Sántha Károly. 

Dallama: Ki dolgát esak Istenre hagyja. 

Hová mennék, ha nem tehozzád, Én 
áldott, édes Istenem? Fordítsd fe-

lém, te fényes orczád Ε fölvirradt új reggelen. 
Boldogságom csupán te vagy, Szivemből kér-
lek, el ne hagyj. 

2. Vigyázz reám kegyes szemekkel, S áldd 
meg minden lépésemet. Töltsd be szívemet sze-
retettel És tartsd meg békességemet. Hogy én 
és házam szüntelen Neked szolgáljunk, Istenem. 
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3. Ha hordozok súlyos keresztet Vállamon, 
azt könnyebítsd m e g ; Hogyha szemem könny-
ben ferészted, Fájdalmimat te enyhítsd meg 
A baj is a te követed, Vele javunkat míveled. 

4. Oh mert hozzám tapadt a vétek, Mely el-
rabolja üdvemet; De ha a szent keresztre nézek, 
Hol Megváltóm kiszenvedett: Bizalmam, békém 
visszatér, S bűnbánó lelkem újra él. 

5. Oh moss meg engem hófehérre Bűneim-
ből, én Jézusom! Ártatlanságod drága vére 
Legyen gyógyító orvosom. Oh törüld el én 
vétkemet, S lelkem a sírig áld, szeret. 

Sántha Károly. 

Dallama : Oh felséges Atya Isten. 

7 7 R ' fölvirrasztál engemet, Mutatva hű 
• • ·. szerelmedet, Imádlak jó Istenemet. 

2. Áldlak gondviselésedért, H o g y engem 
semmi baj nem ért, S most is rendelsz mellém 
vezért. 

3. Vezérem, Jézusom, te vagy, Oh kérlek 
téged, el ne hagyj, Szent igéddel velem maradj. 

4. Te vagy csupán az igaz út, Ki véled jár, 
a mennybe jut, S nyer hervadatlan koszorút. 

5. Te tanítsz győzni a bűnön, Sorsom veled 
békén tűröm, Italom legyen bár üröm. 

6. Ha öröm nyílik utamon, Buzgó hála kél 
ajkamon, Isten nevét magasztalom. 

7. Veled teszem én tisztemet, A míg sírom 
el nem temet, Szívem veled hisz és szeret. 

8. í g y kezdem én el e napot, S hogy légyen 
ez megáldatott: Atyám kisérjen szent karod. 

Sántha Károly. 
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Dallama: Kegyes Jézus, én imádságomra. 
AZilág világossága, Jézusom, Vezérelj 

» * engem a helyes úton Aki veled jár s 
akivel te jársz, Nem éri azt se pironság, se gyász. 

2. Ki tégedet követ mind a sírig, Az a sötét-
ben meg nem ütközik, Mert megvilágosítja út-
jait Az Istennek igéje ós a hit. 

3. Ez új napon is, kérlek járj velem, Élet, 
világosság és kegyelem! Leborulok nagy ha-
talmad előtt: Óvj meg a bűntől, jóra adj erőt. 

Sántha Károly. 

Dallama: Adjunk hálát az Urnák. 

Az Úr, ki áld kezével, S mindeneket 
vezérel; Minden jó tőle árad, Imá-

dom, mint Atyámat. 
2. Míg ő az én sajátom, Nincs semmiben 

hiányom; Gondviselőm ő nékem, S e hitben 
megelégszem. 

3. Az ő áldó szerelme Visz engem kies helyre, 
Hűs forrásnál megenyhít, Nehéz terhem en köny-
nyít. 

4. Ha lelkem sír panasszal, Ö az, ki meg-
vigasztal, S szívem minden bajára Kész a bal-
zsam „őnála. 

δ. Ő biztatóm s vezérem Az egyenes ösvé-
nyen; A bajból, ha veszély ért, Megment az 
ő nevéért. 

6. Ha az inség völgyében Járnék is a sötét-
ben, Nem félnék a gonosztól, Megment ő min-
den rossztúl. 

7. Mert te vagy ott is vélem, Átsegítsz a ve-
szélyen, Oltalmad árnyékában, Vagyok nagy 
bátorságban. 
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8. Ha kegyelmed rám árad, Ellenségem sem 
árthat; Áldásod reám öntőd, S poharam színig 
töltöd. 

9. Irgalmad teljessége Áradt én. rám, sze-
gényre, Tőled van, hogy viszontag Örülök szép 
napodnak. 

10. Ezért nékecl mit adjak? Mély hálámat 
fogadjad! Testem, lelkem és éltem Mind, mind 
a tied légyen! 

11. Tessék neked kérésem Gyermeki rebe-
gésem, A míg a mennybe érek, Hol örökké 
dicsérlek. A 23. zsoltár. Sántha Károly. 

Vasárnap reggel. 
Dallama: Eljött hozzánk az üdvösség. 

O A szent Isten, vonj engemet Ε szent 
O v i v / napon magadhoz; Ihlesd meg és 
hajtsd szívemet A mennyei javakhoz; Hogy 
tegyem szent akaratod S ú g y töltsem e vasár-
napot, Amint igéd kívánja. 

2. Add, szívem mindig örüljön, Hogy házadba 
mehetek; Lelkem igédből épüljön S okuljon, ha 
tévedek; Hogy lássam, müy szent törvényed, 
Csupa szeretet ösvényed, Boldog, ki azt követi! 
. 3. Szent igédnek hirdetését, Add, örömmelhall-
gassam, A mennyország keresését Buzgósággal 
folytassam. Kövessem szent törvényedet, A jó-
ban leljem kedvemet, Miként te, azt kívánod. 

4. Atyám, így e napod nekem Áldások napja 
lészen, S már e világi életem Dicséretedre vég-
zem; Míg e próbaidő után, Tehozzád meny-
nyekbe jutván, Teljes lesz boldogságom. 

Perlaky Dávid n.-dömölki esperes-lelkész. (1754—1803.) 
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Szombaton reggel. 

Dallama : Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

"pimulik e hét nem sokára, Rám végső 
• ^ napja virradott, S ha jutok ennek 

alkonyára Tenéked számot hogy adok, Én jó 
Atyám, én Istenem, Ki ennyi jót tettél velem! 

2. Többek a te jótéteményid A tengernek 
fövényinéi; Jóságod, mely vigasztal, épít, Föl 
a csillagos égig ér. Te vagy a tiszta szeretet, 
Atyám vagy és én gyermeked. 

3. Ε héten is te fogtál kézen, S rám árasz-
tád áldásidat; Ha búbaj ért, számomra készen 
Tartád vigasztalásidat. Több jót adtál én Iste-
nem, Mint elmémmel felérhetem. 

4. Oh adtam-e hálát e héten Ily hűséges ke-
gyelmedért? Jártam-e a helyes ösvényen? Nem 
tévesztém-e el a czélt ? Síromhoz gyorsan ha-
ladok S a céltól még távol vagyok. 

5. Én Istenem, szivemből kérlek: Bocsásd 
meg én sok vétkemet. S ha éltem alkonyához 
érek, Oh add meg üdvösségemet. Add, angya-
liddal áldjalak És vég nélkül imádjalak. 

Sóntha Károly. 

Délben, étel előtt és után. 
Eredeti dallam. 

Adjunk hálát az Úrnak, Kegyelmes 
• x megtartónknak Az elvett ajándék-

ért, A sok jótéteményért. 
2. Testünket és lelkünket Ο adta életünket, 

Mindenkor van ránk gondja, Gyermekeit meg-
óvja. 
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3. Eledelt ád testünknek, Vigasztalást lel-
künknek; A sebet meggyógyítja, Melyet a bűn 
ejt rajta. 

4. Örvöst ad, ki segíthet, Krisztust, a ki az 
élet, Kinek véres halála Üdvösségünk forrása. 

5. Igéje s két szentsége Szívünknek mene-
déke, Es a Szentlélek által Egyesít az Atyával. 

6. Ránk Krisztusért így árad Elet és bűn-
bocsánat, Általa mennyben nékünk Boldogság 
leszen részünk. 

7. Atyánk, kérünk, kegyelmed Tovább is se-
gedelmet Adjon nagynak, kicsinynek, Akik te-
benned hisznek. 

8. Tarts meg az igazságban És adj a menny-
országban Üclvöt Jézus Krisztusért, Mi egy 
közbenjárónkért. 

Dallama : Most nyugosznak az erdők. 

Λ z Úr sok jót tesz velünk. Mindennap 
• eledelünk Kijár tárházából; Hívek, 

jer, őt áldjátok, Ki gondot visel rátok S meg-
elégít jóvoltából. 

2. Hatalma mondja: legyen! S azonnal vég-
hez megyen Kegyes akaratja; Mindnyájunkat 
ő táplál S a mi javunkra szolgál, Kellő időben 
megadja. 

3. Áldó kezét megnyitja, Szivünket vidámítja, 
Javait osztja szét. Az égnek madarai, Mezők 
liliomai Hálával zengik nagy nevét. 

4. Ti is dicsőítsétek S példáját kövessétek 
Kegyes Atyátoknak, Ki ruház s kenyeret ád 
S felhozza fényes napját Mind jóknak, mind 
gonoszoknak. 

5. Szívből könyörüljetek, Ha szenved testvé-
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retek S küzd nehéz gondokkal. Minden em-
ber testvérünk, Ha Istentől jót kérünk, Te-
gyünk mi is jót másokkal. 

Dallama : Mint a szép híves patakra. 

Ο A Tm újra kiáradt reánk Nagy jóságod 
1 Istenünk; Gazdagságod kincstárából 

Táplálékot adsz nekünk. Adj hozzá hálás szi-
vet, Mely imádjon tégedet, Mely ha földi jókat 
élvez, Hü maradjon Istenéhez. 

2. Hálásan vesszük kezedből Mái ajándéki-
dat, Kedveld gyermekid háláját, Kedveld buz-
góságunkat ; Adj mértéket tartanunk S kenye-
rünk megosztanunk A szegénnyel, mint te 
vélünk, Kiben vagyunk, mozgunk, élünk. 

; , v Székúc.s József* püspök (1809—187.6). 

Dallama: Jöj j népek Megváltója. • · , 
Q R /"Assze teszem két kezem, Ügy áldlak 
Ο ι Ρ ι V ' jó Istenem, Te táplálod testemet, 
Te tartod fenn éltemet. t . 

2. Minden áldott adomány Tőled származik 
csupán, Étel, ital, minden jó Tőled van, MinT 
denható. 

3. Köszönöm, jó Istenein, Amit ma is adsz 
nekem; Mielőtt elfogadom, Téged illő áldanom. 

Györy Vilmos budapesti lelkész (1838—1885). , 

Esti énekek. 
- , , \ j ' .·

 1 
Eredeti dallam. 

Q f Λ nap immár elenyészett Világa fényé-
O U i Λ ve},. Ki nappal sírt s megfáradott, 
Most alszik békével. ' • - . · : . / 

Keresztyén énekeskönyv. í> 
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2. Nagy Isten, csak te őrködöl, Csak te nem 
aluszol; Téged be nem föd a homály, Te fény-
ben lakozol. 

3. Viselj gondot énrólam is Ε sötét éjszakán, 
Ha fáradtan elszunnyadok, Te vigyázz én reám. 

4. Tudom, h o g y sok bűnöm miatt Méltán 
sujt haragod; De értem is te szent Fiad Nagy 
váltságot adott. 

5. Igaz bírám, ítéletkor Kezesül öt fogadd, 
Ki értem a halálra ment, Az én Krisztusomat. 

6. Erre elalszom csendesen Lehunyva sze-
memet, Az Isten őriz kegyesen, Félnem hát 
nem lehet. 

7. Ha ez éjjel szabnál határt Vándorutam elé: 
Atyám, te v így az égbe fel Választottid közé. 

8. í gy én neked élek, halok, Erős, nagy 
Istenem; Veled győzelmet aratok Halálon, éle-
ten. 

Eredeti dallam. 
ft7 M o s t n y u g i n a k az erdők, Ember 

L állat és mezők, Mind e világ pihen. 
De nékem nincs nyugalmam, Míg hálákat nem 
adtam Tenéked, én jó Istenem. 

2. Oh nap, hová tűnél el, Hová űzött az 
éjjel, Mely harcban áll veled. Te nem ragyogsz 
az égen, De más napom van nékem: Jézus, az 
örök szeretet. 

3. Reám borúi az éjjel, De biztatnak remény-
nyel Ottfenn a csillagok, Hogy engem is a 
mennybe Felvesz az Úr kegyelme, Ha a föld-
től megválhatok. 

4. A test nyugalmat áhít, Leveti ő ruháit, 
Halandóság jelit. De Jézusom az égbe' Öltöz-
tet dicsőségbe, Ha végórám elközelít. 
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5. Fáradt tagjaim mostan Tegyétek le nyu-
godtan A napnak terheit. Vigadj szívem, te is 
majd Levetheted a bút, bajt S a bűn terhét, 
mely keserít. 

6. Alom jő már szememre. Ki vigyáz éle-
temre, Ha most elszunnyadok? Izrael őrizője 
Lesz házamnak védője, Nem érhetnek károk, 
bajok. 

7. Jézus, te légy oltalmam, Nálad lesz jó 
nyugalmam Hű szárnyaid alatt, Uram, csak te 
vigyázz rám, Akkor nem árt a Sátán: S tes-
tem, lelkem békén marad. 

8. Ti is távol s közelben, A kik szerettek 
engem, Békén pihenjetek. A sötét éjszakába' 
Az Úr világossága Őrködjék hűn fölöttetek. 

Gerhardt Pál (1607—1676). 

Eredeti dallam. 

Μ A z éj im érkezik, Beborítja a földet; 
O O ' -'-*· Az Úr nem távozik, Megvilágosít 
minket. Te vagy oh Jézusom Én napom s 
világom. 

2. Szent igéd fáklyáját, Oh Jézus, gyújtsd 
meg bennem; A hitnek szikráját Élesszed én 
szivemben; Világa űzze szét A bűnnek éjjelét. 

3. Én e mai napon Sok hívságot míveltem; 
Nálad tudva vagyon, Atyám, amit vétettem; 
Érzem bűnöm súlyát, Kárhozatos voltát. 

4. Oh Isten, jó Atyám, Ne írd föl az én vét-
kem. Kegyesen nézz reám És bocsáss meg 
énnékem; Bűnöm törüljed el A Jézus vérivel. 

5. Hadd megújítanom A szövetséget véled: 
Én vándorutamon Tied e szív, e lélek. Szent-
lelked add nekem A jóra Istenem/ 

5 * 
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6. Immár fáradt fejem Lehajtom szent ne-
vedben. Te szárnyad, Istenem, Takargasson be 
engem S ha virrad hajnalom, Maradj oldalamon. 

Dallama: Oh felséges Űr, mi kegyes Istenünk. 

fid Δ n a P lement, oh Jézus maradj vélem, 
W n 1 v Btin homályát Te magad űzd el tő-
lem ; Oh támadj fel igazság szép napja, Hogy 
távozzék szívemnek homálya.· 

2. Tied, Uram, a dicséret s a hála, Hogy 
eljutottam e nap alkonyára! Te vezérled min-
den lépésemet Gyarló szemem bár nem látja 
kezed. ' . : : · . 

3. Csak egy az én lelkem szomorúsága, Hogy 
a jóban nincs állhatatossága. Te v a g y tudója, 
édes Istenem, Hogy megbotlom, mint gyer-
mek szüntelen. 

4. Bocsásd meg bűnöm, irgalomnak Atyja, 
Mely lelkemet kínozza és furdalja. Bánom, hogy 
azzal megbántottalak, De megtérek tehozzád 
•újólag. . •) > 

5. En pásztorom, lelkemnek őrizője, Jobb 
kezed a hívek védelmezője. Oltalmazzon ke-
gyelmed engemet, Ha a Sátán keresi lelkemet. 

6. Te nem szunnyadsz, midőn tart nyugo-
vásom, Add, hogy terólad légyen álmodásom. 
A nap elment a sötét éjjelen, Én napvilágom, 
te maradj velem. ; . , 

Dallama: Oh én bűnös, ja j mit tegyek. 

Tmhol jövök, oh Jézusom, Most, midőn 
S f l f · 1 az éj beáll S mindent elföd a homály; 
Leborulva imádkozom: Oh ne hagyj el engé-
met, Hajtsd magadhoz szívemet. 
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2. Napjaim sietve tűnnek Sebes nyílnak mód-
jára Örökkévalóságba; Mint a szelek elrepül-
nek, Folyton folynak az idők, Eltelnek az esz-
tendők. 

3. Mégis az én gyarló lelkem, Oh Jézusom, 
tégedet Felkeresni elfeled. Mintha nem is vol-
nék ébren, Rest vagyok és gondtalan, Időm 
pedig elrohan. 

4. Oh nagy és sok az én vétkem! De nagy 
a te irgalmad, Mely nekem mindent megad; 
Mégis hányszor elfeledtem Szent nevedet ál-
dani, Hitemet megtartani. 

5. De most jövök bűnöm bánva Én megváltó 
Jézusom, Irgalmadat szomjuzom; Hints fényt 
az éji homályba, Légy te én szövétnekem, 
Melynél üdvöm meglelem. 

6. Jó vagy rossz napokkal áldjon H ű ke-
gyelmed engemet: Én megmaradok ve led; Jé-
zus, te légy napvilágom, Ú g y a sötét éjjelen 
Nem érhet veszedelem. 

Dallama: Oh Felséges Űr! (A nap lement.) 

Q 1 \ z a táj im elsötétül, Egész 
v l i ^ vüág csendes, nyugodni készül. Te 
is lelkem, mondjad, hol nyugoszol ? Az Úrhoz 
térj, nincs jobb helyed sehol. 

2. Fáradt vándor szállást keres az éjre, Madár-
nak is nyugalmat ád a fészke; A nyáj oda vonul, 
hol akla van: Én is hozzád hadd térjek, oh 
Uram! 

3. Gondolatom s amit szivem csak érez, Te-
hozzád száll, a menny nagy Istenéhez: Ε napo-
mon áldás csak úgy leszen, Ha azt te szent 
nevedben végezem. 
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4. Mint jó Atyám voltál ma is vezérem, Te 
vittél át a sok bajon, veszélyen. Nem érdemlem 
ily nagy kegyelmedet, De hálámat kegyelmesen 
vegyed. 

5. Sok a bűnöm s előttem áll szünetlen, Bocsás-
sad meg, mit e nap elkövettem; íme szánom-
bánom szívem szerint, B ű n ö s lelkem hittel 
feléd tekint. 

6. A test immár napi terhét leoldja, De lel-
kemnek most kezdődik a gondja; Hálás szív-
ből rebeg forró imát S bizalommal felnéz, Uram, 
reád. 

7. Körültem itt mély csend van és setétség, H ü 
gyermeked meghajtja most a térdét; Mint temp-
lomban, te itt vagy e helyen, Beszélj, Uram, 
szavad szent lesz nekem. 

8. Hadd áldozom neked hívő szívemmel, l m 
meghajlok előtted, oh ne ve s s el! Lecsillapult 
bennem vágy, szenvedély, Fáradt lelkem im-
már nyugodni tér. 

9. Add, h o g y testem nyugalmát megtalálja, 
Szivemet is a földi zaj ne bántsa. Magadhoz, 
jer, vigy el hü pásztorom, Tetőled én el nem 
kívánkozom. 

10. Légy lelkemnek szövétneke ez éjen, Har-
comban és keresztemben vezérem; Hajlékod-
ban készíts nyugvóhelyet, Örökké ott hadd 
ünneplek ve led! 

Dallama: Most nyugosznak az erdők. 

{ k O \ nap hanyatlik immár, Az est homálya 
f " · bézár S nyugalmat hoz reánk; Mun-
kánkat bérekeszti, Erőnket megnöveszti, Néked 
háláljuk ezt, Atyánk. 
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2. Ébren vagyok még s téged Aidalak, hogy 
Fölséged Mindeddig éltetett, Buzgó szívből 
hálálom, H o g y jóságod kószálom É s lépteim 
vezére lett. 

3. Oh minden jók adója, Áldás osztogatója, 
Kegyesen bánsz velem; A sok ezernyi jókat, 
Soha el nem múlókat, Csupán neked köszön-
hetem. 

4. A fénylő magas égen, Dicsérnek nagy fön-
ségben A hold és csillagok; Amint az örök 
rendnek Szabott utján kerengnek, Mind dicső-
ségedtől ragyog. 

5. Minden munkád nagyságos, S hirdeti, mily 
jóságos, Mily bölcs s hatalmas vagy; Amit az 
alkotó szó Általad művel, mind jó, Mind bámu-
lásra méltó s nagy. 

6. Hajnal harmatcsöppjében, Az est néma 
csöndjében, Ha szél zúg, ha nap süt; A földön 
ós az égen, Az egész mindenségben Nagy vagy, 
oh Uram, mindenütt. 

7. Fejem bízvást lehajtom, Szent nevedet 
sóhajtom, Vigyázz rám, Istenem. Legyen nyu-
godt én álmom, Kezeidbe ajánlom Testem, lel-
kem és mindenem. 

8. Ha éltemet letészem, Mily bolldogság lesz 
részem, Mily áldott nyugalom! Akkor neved 
mennyekben, Fölséges énekekben Mindörökké 
magasztalom. 

Dallama: Jézus sebeidnek mélye. 

Λ/ í a jd ha a halál éjében Édesdeden 
• ^ ' s z u n n y a d o k , Míg új dicsőség fé-

nyében Szebb reggelre virradok: Mily csendes 
lesz nyugalmam, Megszün minden fájdalmam 
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Azok közt, kik itt szénvedtek, De iínmár meg-
dicsőültek. 

2. Most lefekszem, hogy felkeljek Még e múló 
világra; Add, Uram, hogy készen legyek Örökké-
valóságra; Legyek tiszta, hű és szent, Bűn súlyos 
terhétől ment, Mikor hatalmad szavára, Megyek 
minden test útjára. 

3. Add, az a nap kedves legyen, Amelyen 
magadhoz véssz, Ε világ restté ne tegyen, Bár-
mikor hívsz, legyek kész. Bármikép sirat hívem, 
Hozzád vágyódjék szívem; Inkábh azt is menny-
országba Hívjam örök boldogságba. 

Klopstock Frigyes (1724—1803). 

Dallama: Jelioya, csak neked éneklek. 

T/" észülj, testem nyugodalomra, A nap 
• ^ búcsút vesz és bealkonyúl; Homály 

űl a völgyre, s halomra, A nappali zaj és goncl 
csillapúi; De én némán ma sem hallgathatok, 
Neked, Atyám, buzgón hálát adok. 

2. A munkában elfáradt testem Az üdítő pihe-
nést kívánja; Reggeltől estig azt kerestem, Mi 
rozsda és moly ragadománya; De lelkem, jer, ne-
ked az nem elég, Ε kis időt fordítsd üdvödre még. 

3. Gondold meg, ma mi jót végeztél, Az örök 
jókat miként kerested? Ismerd be azt is, ha 
vétkeztél, Hol ejtett tőrbe erőtlen tested? Bűn-
nel nem szennyezted-e be magad, Nem sér-
tetted-e embertársadat ? 

4. Csak úgy lesz csendes pihenésed, Ha meg-
nyugtat lelkiismereted; De kín és gyötrelem 
lesz részed, Ha új váddal lépne fel ellened. 
Jer, szállj magadba és imádkozzál, Bűnbánat 
nélkül ágyadba ne szállj. 
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5. Nap nap után gyorsan elmúlik, Az idő sietve 
repül tőlem; Ki tudja, éltem meddig nyúlik 
S a bölcs Isten mit végzett felőlem? Ki tudja, 
új reggel virrad-e rám, Vagy ez lesz tán utolsó 
éjszakám. 

6. Atyám, fejem öledbe hajtom, Nem rettegek, 
csak te maradj velem; Te védj meg s nem lesz 
semmi bajom, Nyugodt leszek, nem ér veszede-
lem. így bár ez éjjel jöjjön a halál, Lelkem 
tenálad szebb hazát talál. 

Beliczay. Jónás kemeneshögyészi lelkész (1764—1845). 

Dallama: Most nyugosznak az erdők. 

Λ tyám, ma is éltettél, Ösvényeden ve-
• ^ zettél; Szívből áldlak téged. Hol 

leljen ajakam szót, Hirdetni azt a sok jót, Amit 
velem tett Fölséged? 

2. Nincs száma áldásodnak, Csodáit jóvol-
todnak Vígan magasztalom. Te adsz erőt ke-
zemnek, Jó erkölcsöt szívemnek, Tetőled jön 
az oltalom. 

3. Atyám, mily boldog itt már, Ki szent tet-
széseden jár, Egész életében, S várja hite ju-
talmát, Mennyei nyugodalmát Dicsőültek se-
regében. 

4. Tudom, hogy kiben hiszek, Félelem nél-
kül leszek Halálom óráján; Örök lesz boldog-
ságom Ha elvégzem futásom Ez élet terhes 
pályáján. 

5. Te adtál ma oltalmat, Te adj csendes nyu-
galmat Lefekszem nevedbe'. Ha elveszed élte-
met, Halhatatlan lelkemet, Atyám, ajánlom 
kezedbe. 

Kis János püspök (1770—1846). 
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Dallama : Örökké, oli mennydörgő szó, 
Q f i ^ r é g e d , kinek köszönhetem, Aminek 
v w · A örül életem, Áldlak, áldások Atyja! 
Méltó vagy, Uram, hogy neked Hálát rebegjen 
gyermeked Legbuzgóbb indulatja. Éltem min-
den boldogsága Jóvoltodnak bizonysága. 

2. Ma is híven vezérlettél, Ezer bajtól meg-
mentettél, Serkentéd jóra lelkem; Ételt, italt 
szolgáltattál, Erőt tisztemhez te adtál, Nálad 
nyugalmat leltem. Hogy bú s veszély nem ér-
hetett, Neked mondok köszönetet. 

3. Te örök, jóságos Atyám! Viselj tovább 
is gondot rám, Ez éjjel is légy velem. Tetőled 
várok oltalmat, Engedj csendes nyugodalmat, 
Mig felvirrad reggelem. Akkor vidáman te-
neked Zengek dicsérő éneket. 

Dallama: Jézus, sebeidnek mélye. 

A 7 Λ dj hálát több hívek között Lelkem-
** • • ^ nek buzgósága! A nap tőlünk el-
költözött, De nem az Úr jósága, Ki e napot 
szerzette S az éjnek közepette, A csillagoknak 
fényében, Tekint reánk jó kedvében. 

2. Nem méltó-e zengedeznem Annak, ki e 
napomat Engedte jól elvégeznem S megáldotta 
dolgomat, A ki ma is éltetett, Jóval örvendez-
tetett, Nyújtott erőt, segítséget S kegyelme 
szárnyával védett. 

3. Végy imádást, dicséretet, Kegyes Atyja 
éltemnek! Hogy jóra igyekezetet S erőt adtál 
lelkemnek; Áldlak, h o g y bár vétkezem, Nem 
büntetsz, mint érdemlem, Sőt bölcs atyai ke-
zeden, Vezérelsz jó ösvényeden. 

4. Adj ez éjszakán testemnek Enyhítő nyu-
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goaalmat, Nincs is kétsége szívemnek, Hogy 
ne nyernék oltalmat. íme néked szentelem 
Lelkem, testem, mindenem, Míg elérkezvén 
halálom, Hazámat mennyben találom. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Oh felséges Űr (A nap lement). 

Elnyugodot t a nap sugárözönje, Sötét-
v ö i bői a mennybolt ezernyi gyöngye 
Világot hintve néz alá reám, Aki e napnak 
terhét hordozám. 

2. Légy ébren oh szív s buzgó ámulattal 
Csüggj a csudákon, melyek alkonyattal Fel-
tűnnek, hogy megnyissák szemedet S áhítattal 
töltsék be szívedet. 

3. Ki számlálná meg e világok árját, Melyek 
borítják a menny láthatárát? Ki lelné fel e 
tenger partjait, Ez alkotmánynak végső láncait? 

4. Az én Atyámnak sok hajléki vannak, Hói 
az elhunytak lelkei vigadnak; Ott fénylik az 
egeknek temploma, Ott vár reánk a békes-
ség hona. 

o. Árnyékvölgyéből sújtó bánatodnak Nézz 
fel hónába ama csillagoknak S ha él benned 
<isak egy morzsányi hit, Ez leszárítja kínod 
könnyeit. 

6. Oh a mennynek e csudás boltozatja, Csil-
lagbetükkel írt könyvben mutatja, Hogy Iste-
nünk nem holtak Istene, Ki benne hisz, van 
örök élete. 

7. Ε jobb élet sejtelmét megpecsétli, Midőn 
lelkünket felfelé vezérli; S hogy el ne nyelje 
a földnek pora, Ragyog felettünk csillagsátora. 

8. Oh add Atyám, h o g y mindig azt keres-
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sem, A mi fent van s ne a földit szeressem; 
Hogy járjak, mint a menny osztályosa, Mert 
a földnek hincs örök városa. 

9. Öröm virágok bár itt is teremnek Gazdag 
kegyelméből jó Istenemnek; De ez a föld min-
den kincseivel, A lélek szomját nem olthatja el. 

10. Lelkem szomja, hogy míg az óra ked-
vez, Méltóan éljek hozzád, Istenemhez S te 
szent kezedbe, ha a sír temet, Nyugodtan ad-
jam vissza lelkemet. 

Székács József püspök (1809—1876). 

Dallama: Szivem keserűségét. 

gftgl C z a nap is csendesen Megint elmúlt, 
v v i Istenem! Semmi bajom nem esett, 
Szent karod védelmezett. 

2. Kérlek, édes jó Atyám, Vigyázz éjjel is 
reám, Ha lehunyom szememet, Te őrizz meg 
engemet. 

3. Ha új napra ébredek, És tovább még él-
hetek : Ügy vezessen szent kezed, Hogy sze-
rethess engemet. Győry Vilmos (1838—1885). 

Dallama: Jer, dicsérjük Istent. 

1 0 0 Jézusom, légy velem, Midőn nyu-
í W « «J godni térek; V é g y szárnyaid alá, 

í g y semmitől se félek, Maradjon nyugalmas 
Es csendes éjjelem, S a lelkem tiszta, jó — 
Jézusom, légy velem! 

2. Jézusom, légy velem, Hogyha a nap föl-
támad, És szent példád szerint' Végzem napi 
munkámat. Hogy tegyem dolgomat Híven mind 
szüntelen, Az élet-alkonyig, Jézusom, légy 
velem! 
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3. Jézusom, légy relém, Ha búbánat lesz 
részem! Hogy ne zúgolódjam, Magamat ne 
emésszem. Veríték-gyöngyömet Törüld le éde-
sen, Szívembe önts vigaszt, Jézusom,légy velem! 

4. Jézusom, légy velem, Ha innen meg kell 
válnom; Nyugodt legyen a vég És édes síri 
álmom! Vigasztald azokat, Kik értem sírnak 
itt; Mondd: az Úr engemet Dicsőbb hazámba 
vitt! 

Dallama: Gondviselő édes Atyám. 

1Λ1 Atyám, űzd el bús éjszakám, Szép 
• V I • ^ napodat derítsd reám, S add, ver-

jen bennem gyökeret A hozzád való szeretet. 
2. Szívem nyugalomért eped, És várja sege-

débhedet; Ne várj, Uram, soká vele, Mert. lel-
kem elcsügged bele. 

3. Gyógyítsd meg ezt a bús szívet, Erősítsd 
meg térdeimet; Lásd meg fáradt· lelkem baját, 
Halld meg epedő sóhaját. 

4. Méltó hozzád nem lehetek, De amióta 
szenvedek: Gyarló szolgádnak kebele Hittel, 
hálával van tele. 

δ. Homály fog be köröskörül, Miként ha 
volnék egyedül; Nincs oltalom, nincs mene-
dék, Csak egy ajtó van nyitva még. 

6. Kegyelem ajtaja, te vagy, Oh Uram, .zör-
getek, ne hagyj. El nem bocsátlak tégedet, 
Míg meg nem áldasz engemet. 

Dallama: Mily nagy az Ür kegyelmessége. 

I A A Τ ement a nap, végső sugára Már 
• V e i •L' kiáludott nyugaton, Fejemet én is 

nem .sokára Csendes álomra nyugtatom. De 
meggyújtom elébb hitemnek S buzgóságomnak 
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szent tüzét, Áldozatúl én Istenemnek, Ki ve-
zérel, ki áld, ki véd. 

2. Ε napon is ki volt vezérem, És ki viselt 
gondot reám, Ki segített át sok veszélyen? 
Egyedül te, kegyes Atyám! Ma is te áldottál 
meg engem, Mind testem, mind lelkem szerint; 
Áldásod hálát gyújt szívemben S hálám imára 
kényszerít. 

3. Örülj szívem te Istenedben, Gondviselőd 
és jó Atyád; Most is, hogy az éj szárnya lebben, 
Ő áldja meg az éjszakát. Ő volt veled a nap 
zajában, S most hogy leszállt a csöndes est, 
Ő lesz tevéled a magányban, Csak őt imádd, 
csak őt szeresd. 

4. Őrködésed édes hitében Aluszom el, jó 
Istenem, Mint a gyermek anyja ölében, S álmom, 
tudom, édes leszen. Ha eljön napom, az utolsó, 
Yelem akkor is te maradj, Ha ágyam lészen 
a koporsó, Nyugalmat s új reggelt te adj. 

Sántha Károly. 

Dallama: Uram Jézus, fordulj hozzánk. 

Τ Tram Isten, bemutatom Én estvéli 
• áldozatom; Fölgerjesztem hálám 

tüzét, Mely örökké csak néked ég. 
2. A hit unszol, hogy meggyújtsam, S a hű-

ség, hogy el ne oltsam; Mert örömben és bú-
bajban Á te áldó kezed rajtam. 

3. Szemed virraszt énfölöttem, S angyalaid 
körülöttem Tábort járva, vigyáznak rám, Én 
Istenem, én jó Atyám. 

4. Most is, hogy az éj már közel, Oltalmadba 
rejtőzöm el; Ha te velem vagy Istenem, Nem 
érhet baj, veszedelem. 
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δ. Oh légy velem, mellém te állj, Hogyha 
napom alkonyra száll; S ha ágyam a sírba 
vetem, Te ébressz fel jó Istenem. 

Sántha Károly 

Hét utolján. 
Dallama: Az éj im érkezik. 

"VTapjaink repülnek Sebes nyilak 
• módjára, Vissza nem kerülnek 

Soha senki számára; lm ez a hét is már Gyor-
san végére jár. 

2. Jertek, háladással Dicsérjük Istenünket, 
Ki annyi áldással Szerette életünket, S napon-
ként mint Atyánk, Híven vigyázott ránk. 

3. Ha munkánk híven folyt, Ha valami jót 
tettünk, Segítségünk ki volt? Erőt rá kitől 
vettünk? Szivünk dicsérete Nem őt illeti-e? 

4. Megvalljuk, szivünket Gyakran bűnnel 
szennyezénk, Ne bűntess bennünket, Ahogy 
megérdemlenénk, Nagy irgalmu Atyánk, Ke-
gyes szemmel nézz ránk. 

δ. Az idők árjával Sietünk a cél felé, Me-
lyet hatalmaddal Te tűztél éltünk elé; Segélj 
élet Ura, Ne jussunk ott búra. 

6. Kegyelmed minékünk Sok hetet s esz-
tendőt ád, Eltűröd sok vétkünk, Hogy meg-
térjünk tehozzád; De majd üt az óra, Mely 
hív számadóra. 

7. Ha majd, örök bíránk, Székednél meg-
jelenünk, Nézz kegyesen miránk, ííngedj ott 
örvendenünk, Hol örök koronát A te kegyel-
m e d á d . Kis János püspök (1770—1846). 



m . 

Az egyházi esztendő ünnepei. 
* i ' i 

Ádventi énekek. 
Eredeti dallam. (Áldott az egek Ura. ι 

1 Π ' ΐ ÍÖÜ népek Megváltója! így kér a föld 
lakója, Jöjj lelkünk drága fénye, 

Szivünk édes reménye! 
2. Jöjj te, az égnek szentje, Az Atya egy 

felkentje, Jessének bimbós ága, Szűzi kebel 
virága! 

3. Te érkezel Atyádtól Mennybéli palotád-
ból, Hogy itt megvívj miértünk, És l égy mi 
pajzsunk, vértünk. 

4; lm készen vár a jászol, A szív többé nem 
gyászol,; Az. éjszaka világos, Az ösvény barát-
ságos. Ι . / · . 

5. Oh szállj közénk királyunk!"íme eléd.ki-
állunk : A sötétség elmúljon, A hit . fénye ra-
gyogjon! Ambrosius milanói püspök éneke (340—39T). 

Luther átdolgozása szerint. 

Eredeti dallam. . 

| A C 1/Tildé az Úristen Hűséges szolgáját 
A v U i í v Názáreti szűzhöz, Gábriel, angya-

lát, Hirdetni irgalmát. 
2. Mennyből hoz csudahirt Ε bűnös világra: 
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Szűz kebléből fakad Üdvünk szép virága, Lel-
künk boldogsága. 

3. Dicsőség királya Mihozzánk eljövend, Bűn 
átkát s erejét Megtöri ő, a szent, Kárhozatból 
kiment. 

4. A porból felemel; Kevélyek ösvényét Ha-
talmával rontja, Sátán mérges fejét Sarkával 
zúzza szét. 

5. A kísértő ellen Megvéd erős karja; Szent 
országát nekünk Örökségül adja, Népét el nem 
hagyja. 

6. Jézus, e világnak Hű Üdvözítője, Eltévedt 
nyájadnak Ujjá teremtője, Mi hozzánk is jöjj le! 

7. Élet fejedelme, Esdve kérünk téged, Te 
állj mellettünk őrt, Te adj békességet, Hogy 
érjünk jó véget. 

8. Csak tebenned bízunk, Igazgasd éltün-
ket, Bocsásd meg kegyesen Sok súlyos vét-
künket, Vidd mennybe lelkünket. 

Abaelard Péter (1079—1142). A huszitáktól átvett ének. 

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

l f ! 7 Λ ldott az élet Istene, Hogy bár vét-
I " f » J ^ keztünk ellene, Mégis adott bol-

dogítót, Bűneinkből szabadítót. 
2. Kegyelmesen tekintett ránk, Szent Fiát 

küldötte hozzánk, Hogy oktassa értelmünket, 
És megszentelje szivünket. 

3. Oh véghetetlen bölcseség, Oh nagy sze-
retet s kegyesség! Ki tud eléggé csudálni, 
Méltóképen meghálálni ? 

4. Jézus a világ javára, Mily nagy terhet 
vesz vállára! Romlásunkban ő nyújt kezet, 
Szabadulásra ö vezet. 

Keresztyén énekeskönyv. c 
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δ. Mik vagyunk mi, hogy érettünk Ennyit 
tesz, holott vétettünk ? Istennek nincs szük-
sége ránk, Mégis Fiát küldé hozzánk. 

6. Boldog, ki Jézust szereti, Jaj annak, a ki 
megveti! Mert kívüle nincs boldogság, Nincs 
békesség, világosság. 

7. Leíkem, nagy örömmel fogadd, Örökre 
néki add magad; Ha szent törvényét követed, 
Boldog lesz teljes életed. 

8. Mennyei Atyánk áldassék, Mindenütt ma-
gasztaltassák. Jézus, dicsérjük nevedet, H o g y 
megváltottad népedet! 

A husziták énekeskönyvéböl. 

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

Ter istenfélő emberek, Mindnyájan 
• egybegyűljetek Az Istennek dicsé-

retet Víg szívvel énekeljetek. 
2. Az Isten, kit nekünk igért, lm küldött 

mennyei vezért, Küldött szabadító királyt, Kit 
annyi nép epedve várt. 

3. Ez az, kiben már az atyák Hittek, habár 
nem láthaták, Ez az, ki mint megírva volt, 
Bűnök alól minket felold, 

4. Isten nem késik, nem siet, Bölcsen intéz 
mindeneket Beteljesül Ígérete, Mihelyt eljön 
az ideje. 

δ. Szavára im megnyílt az ég, Szent Fia 
testbe öltözék, Az idők teljességiben Elküldte őt 
kegyelmesen. 

6. Áldjuk Istent szivünk szerint, Ki ránk 
kegyes szemmel tekint; Magasztaljuk irgalmáért, 
Velünk közölt jóvoltáért. 
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Dallama: Jöjj, népek Megváltója. 
* 

1 A d \ Idbtt az egek Ura, Szent, igaz min-
1 W ^ I rA. f i e n szava, Mert Fiát im elküldte 

A mi üdvösségünkre. 
2. Serege az atyáknak És a szent próféták-

nak Amit kivánt s hirdetett, lm mind betelje-
sedett. 

3. Sión üdve, nagy király, Érettünk a földre 
száll; Hogy legyen mi Megváltónk, Istennél 
közbenjárónk. 

4. Jövel gyengék ereje, Áldlak üdvöm kút-
feje; Jer, egyengesd te magad, Én szivemhez 
utadat. 

5. Szállj hozzám, dicső király, Tőlem soha 
el ne válj, Jer tisztítsd meg szivemet, Gyom-
láljad ki bűnömet. 

6. Egykor, mennyei hivem, Áldva jöttél, sze-
líden; í gy ma is kegyelmeddel Szivem félel-
mét vedd el 

7. Oh erősíts vigasztalj, Nézd, lesújt a sok 
búbaj, Mert a Sátán szüntelen Csábít s harc-
ban áll velem. 

8. Törd meg a kigyó fejét, Aggodalmim 
oszlasd szét, Hogy hitemmel tégedet Buzgón 
átöleljelek. 

9. így, oh élet fejdelme, Ha eljösz ítéletre, 
Add-, jobbodra juthassak, Mint hived megáll-
hassak. 

Dallama: Istentől el nem állok. 
I 1 Λ p e l ! mennyei polgárok, Dicső király-
» I " « * tok jő; Örömmel fogadjátok, Ke-

gyes, irgalmas ő; Fel ! hív keresztyének, Jer, 
mind elébe menjünk, Hozsánnát énekeljünk 
Lelkünk vezérének, 

6« 
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2. Fel! csüggedőknek serge, Királytok köze-
leg, Ma bánatot levetve Nagy vigan legyetek! 
Boldog, kihez beszáll; Erősít az Ínségben, Ε 
siralom völgyében Vigassággal táplál. 

3. Szűkölködők, szegények, Dicsérjétek nevét, 
Híven nyújtja felétek Áldást osztó kezét. Ki 
teremtményeit Mind gondosan táplálja, Inség-
teket is látja; Bízzatok, megsegít. 

4. Ti szenvedők, oh jertek, Kiket búbaj emészt, 
— Letörli bús könnyetek, Erőt nyújt s eny-
hülést. Se gyötrelem, se kín, Se vész, harag 
nem árthat, Kezéből ki nem ránthat, Könyörül 
hivein. 

5. Hű szívvel keressétek, Királytok úgy sze-
ret; Útját egyengessétek; Ú g y hozzátok siet. 
Ő nem hagy el minket; Kövessük, s mit reánk 
mért, Viseljük szent nevéért, Békén keresz-
tünket. 

6. Te mennyben. s földön Úr vagy S ime 
szegénnyé léssz, Örök szerelmed oly nagjr, 
H o g y értünk halni kész: Add, hívek marad-
junk, S dicséretedre kelvén, Hozsánnát éne-
kelvén, Buzgón hálát adjunk. 

Lelkem megtartója! Oh Jézus, gyújtsd szivem-
ben Te szövétnekedet, Hogy érthessem min-
denben Te szent tetszésedet. 

2. A Sión hintett néked Zöld pálmaágokat, 
De én dicsérlek téged, Zengvén zsoltárokat. 
Szívbéli hálaaással Imádlak Jézusom, Buzgó 
magasztalással Tenéked áldozom, 

Eredeti dallam. 

h miként fogadjalak, Vüág Meg-
váltója, Méltókép mint áldjalak, 
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3. Oh mit nem cselekedtél, H o g y megtartsd 
lelkemet, ínségemből kivettél, Megváltván en-
gemet. Én, aki országodból Méltán kiűzettem, 
lm abba irgalmadból Ismét beléphettem. 

4. Yalék nehéz fogságban S megszabadítot-
tál, Valék rút szolgaságban S te fölmagasztal-
tál. Jöttél, hogy fölemeljed A porból lelkemet 
S adtál kincset, amelyet Világ el nem vehet. 

5. Mi hozott le a földre A mennyből tége-
det ? Nem más, világnak üdve, Csupán a sze-
retet. A te kínos halálod Lőn a mi életünk, Te 
szent véred megváltott S békét szerzett nekünk. 

6. Oh vésd szivedbe mélyen, Te árva bús 
sereg, Ki bujdosol az éjben S szemedből könny 
pereg: Most jő lelked királya, Itt áll ajtód előtt, 
Vigasztalás van nála, Hittel fogadd el őt. 

7. Segít a jóknak Atyja, Oh hát ne féljetek, 
Jézust miként fogadja Ti gyönge hitetek. Im 
jön, im jön szelíden, Merő szeretet ő, Maradj 
meg nála híven, Te csüggedt szenvedő. 

8. Az ellenség hatalma Minket el nem riaszt, 
Erős az Urnák karja, Menten elsöpri azt. Jön 
a menny s föld királya, Nagy az ő ereje, Világ-
nak gonoszsága Nem bírhat meg vele. 

9. Eljön, hogy megítéljen Élőket, holtakat; 
Ki hozzá hü, ne féljen, Mert annak üdvöt ad. 
Jövel fényes világunk, Jövel, mi szép napunk, 
Igaz szívből kívánunk, Míg hozzád juthatunk. 

Gerhardt Pál (1607—1676). 

Dallama: Istentől el nem állok. 

I I A t e k e r e k , készüljetek, Jól meggon-
1 l a i ^ doljátok, Jézust, ki jő értetek, Mi-
kép fogadjátok. Örök boldogságot Közöl ő a 
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hívekkel, Jertek kegyes lélekkel S nyerhettek 
váltságot. 

2. Örvendve köszöntsétek Ε kedves vendé-
get; Útját egyengessétek, Elhagyván bűnt, vét-
ket. Lábát ne sértse kő ; Oh hajts előtte térdet 
S bízzál, hisz ő teérted, Üdvösségedre jő. 

3. Az alázatos szivet Keblére öleli, De a ke-
vély lelkeket Haraggal bíínteti. Ha kebled tiszta, 
ép És jársz az Úr tanácsán, Ne félj, ő nem 
hagy árván, Hozzád ma is belép. 

4. Jézus, tégy engem szegényt Ε drága idő-
ben, Te nagy irgalmad szerént, Késszé min-
denképen. Oh végy nálam lakást, Áldásod lé-
gyen rajtam. így zeng szivem és ajkam Te-
néked háladást. 

Dallama: Te világ szép ékessége. mTézus, örömmel fogadlak, Áldott légy, 
• hogy eljöttél; Hittel téged megra-

gadlak, H o g y megváltómmá lettél. Már többé 
el nem eresztlek, Szállásra szivembe veszlek. 
Hozzád köt a szeretet Mindörökké engemet! 

2. Nincs, fejedet hova hajtsad, Elhagyott 
vagy és szegény; Mégis, Uram, kit óhajtsak? 
Csak téged kereslek ón. Elrejtett kincs van te-
nálad : Vigasztalás, bűnbocsánat. Hozzád köt a 
szeretet Mindörökké engemet! 

3. Add. legyen fő gazdagságom A te nagy 
szegénységed. A míg élek e világon, Adjam 
át magam néked. Ha véget ér földi pályám, 
Megadod te égi pálmám. Hozzád köt a szere-
tet Mindörökké engemet! 

4. Birjon arra szelídséged, Hogy én is sze-
líd legyek, Mutassak szíves készséget, Más ba-
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jában részt vegyek; Ne éljek csak önmagam-
nak, Hanem felebarátomnak. Hozzád köt a 
szeretet Mindörökké engemet. 

5. Ε világ bár ne szeressen, Én csak téged 
választlak; Bár mindkettőnket megvessen, Én 
mégis megmarasztlak. Tetőled el ne hagyj vál-
nom, Tied éltem és halálom. Hozzád köt a 
szeretet Mindörökké engemet! 

6. Szivem néked már ajtót tárt, Uram Jézus 
hozzám szállj; Jövel, régen óhajtva várt, Ma-
radást nálam találj. Törüld könnyem, szüntesd 
bajom, így víg örömmel mondhatom: Hozzád 
köt a szeretet Mindörökké engemet! 

Dallama: Mint a szép hives patakra. 

Jöjj be, oh mért állasz ottkünn Isten 
áldott embere ? Yárva várlak nyitva 

házam, Nyitva szivem, szállj bele! Jézusom, 
te hű barát, Nézd szivemnek nagy baját; Fájó 
kinos seb van rajta, De kezed meggyógyít-
hatja. 

2. Fájó seb a bűnnek átka, A rossz lelki-
ismeret ; Ez mardossa kinzó váddal Éjjel-nap-
pal lelkemet. Törvényeddel felfedéd, Uram, 
bűnöm rejtekét; És azóta nincs nyugalmam, 
Szenvedésem kimondhatlan. 

3. Enyhülést ha itt kerestem, Nem szűntek 
meg kinjaim, Ε csalárd vüág örvénybe Vitt 
sikamlós utjain; Nem vigasztalt, csak gyötört, 
Mérget nyújtott, nem gyönyört; Míg segített, 
inkább bántott, Nem találtam hü barátot. 

4. Hiúságok hiúsága Ε vüág minden java; 
Ha ma felvirult szerencsém, Holnap már el-
hervada. Nagyság, kincs csak földi por, Mit 
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a szélvész elsodor; A napfényre ború támad, 
Víg órákra késő bánat. 

δ. A vigasztalás forrása Csak te vagy, én 
Jézusom, Békét szomjuzó lelkünket Te vezér-
led jó uton. Oh világolj szép napon, Ha a 
bánat terhe nyom; Fordítsd felém szent orcá-
dat, Fény, öröm csak tőled árad. 

6. Örvendj lelkem, nézd az Úr jő! íme hogy 
meghallgatott! Tefeléd tart, menj elébe! Öh 
becsüld meg e napot! Jer, fogadd be hittel őt, 
Ő lesz üdvöd, éltetőd; Mondd el néki titkos 
búdat, Bízzál benne, ő megnyugtat. 

7. Krisztus Urunk eljöttében Vettük üdvünk 
zálogát, Isten a megtért bűnösnek Szent Fiá-
ért megbocsát. Velünk lesz hát Krisztusunk, 
Tőle el nem pártolunk; Megtörik a bűn ha-
talma, Krisztus vezet diadalra. 

8. Hogyha csábit a kisértő, Vész, csapás ha 
látogat: Oh ne csüggedj, hisz tenéked Krisztus 
fogja pártodat. Légy azért te is hive, Hallgass 
szent beszédire, S áldjad szent nevét szünet-
len Itt a földön s fent a mennyben. 

Gerhardt Pál (1607-167G). 

Dallama: Tündöklő hajnali csillag·. 

1 I C Czivem tehozzád emelem; Dicsére-
1 A <J· ο tedre szentelem, Oh mindenható Fel-

ség! Mert minden cselekedeted,Irgalmad és szere-
teted, Mind csuda végtelenség. Bár én Szegény 
S gyarló vagyok, hálát adok s áldlak téged; 
Ég, föld zengi dicsőséged. 

2. ígéretednek bételtét Messiás eljövetelét Sok 
sziv epedve várta; Az üdv megtestesülését, 
Isten ' Fia születését Megérni mind kivánta. 
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Meglett, Úgy lett. Oh mily kedves, dicsőséges 
a mi időnk: Megjelent már Üdvözítőnk! 

3. Jer azért, hivek, vigadjunk, Magasztalást 
zengjen ajkunk Teljes egész éltünkben. Istennek 
itt, e szent helyen, Kiki buzgón énekeljen, Ez ád-
venti időben. Szivünk, Nyelvünk Őt imádja, ne-
vét áldja és örüljön, Háladásunk meg ne szűnjön. 

4. Szerelmes édes Jézusom, Áldott légy ked-
ves Krisztusom, Ki hozzánk leszállottál! Oh 
egyetlen egy orvosom, Legfőbb kincsem, bol-
dogítóm, Ki engem megváltottál! Szállást, La-
kást Készíts nálam, szivem, házam vár öröm-
mel; Jöjj s templomoddá szenteld fel! 

5. Add, hogy szent születésedtől És meg-
váltó érdemedből Várjam üdvösségemet; Egye-
dül nagy jóvoltodban S engesztelő halálodban 
Helyeztessem hitemet. Hyen Hitben, Remény-
ségben s kegyességben, éljek, haljak S mind-
végig hived maradjak. 

6. Tied vagyok ez életben Tied, leszek jö-
vendőben ; Vigy oda, hol magad vagy; Hadd 
legyek ott is kedvedben, Részt örök dicsősé-
gedben Vágyó lelkemnek te adj. Ott majd Bút, 
bajt Elfeledve szebb életre ébredek fel S ma-
gasztallak új énekkel. 

Tatai István téthi, majd nagygeresdi lelkész f l 7 3 5 . 

Dallama : Küldé az Úristen. 

Λ bűnös világot Isten úgy szerette, 
• ^ Szent Fiát rendelni Hogy nem 

kímélette Váltságul érette. 
2. Áldott légy oh Jézus, Ki megszántál min-

ket; Hálából im neked Szenteljük éltünket, 
Testünket, lelkünket. 
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3. Vétkeztünk, ellened, De im hozzád térünk, 
Mind a sirig te légy Szent igéddel, kérünk, 
Mennyei vezérünk. 

4. Ne engedd, hogy szivünk Járjon szabad 
kényén, Vezesd te éltünket Boldogság ösvé-
nyén, A világ örvényén. 

5. Lelkünknek itt alant Te adj békességet, 
Baj s szenvedés között Tiirö szelídséget S 
mennyben üdvösséget. 

Kis János püspök (1770—184G). 

Dallama: Eljött hozzánk az üdvösség. 

1 1 7 IH gyházi újév virradt ránk És közli 
" 1 • 1 , vélünk ismét Szerető mennyei 

Atyánk Áldását és kegyelmét, Ki régi szent 
szövetségét S amit hü népének igért, Rajtunk 
ma megújítja. 

2. Sión, ma hasson égre fel Magasztaló szó-
zatod, Dicsérd Istent szent énekkel, Hozz hála-
áldozatot. Áldassál örök kegyelem, KI népedet 
e szent helyen Táplálod szent igéddel. 

3. Te jó vagy mennyei Atyánk, Minket le-
sújt a bánat, Szerelmed uj áldása ránk, Mél-
tatlanokra árad. Az ó-ember még él bennünk, 
Nekünk nincs semmi érdemünk, Mi bűnre hal-
mozunk bűnt. 

4. Uram, mi könnyen elesünk, Szentlelket tőled 
kérünk, Ha bűn s halál tör ellenünk, Te légy biz-
tos vezérünk. Segéld, szüld ujjá népedet, Hogy 
megnyerjük tetszésedet, Dicsőségedre élvén. 

5. Tartsd fenn igéd köztünk tovább,. Mely 
vigasztal, erősít; Keresztséget, urvacsorát Őrizze 
az erős hit. Áldd meg egyházi évünket, Hogy 
templom s iskola minket Tevéled egyesítsen. 
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G. A pásztoroknak adj erőt, Buzgóságot, kész-
séget, Hogy hirdessék a nyáj előtt Szóval s 
tettel igédet. A hívekbe adj újulást, Irtsd ki 
a rút képmutatást, Gyümölcsöztesd hitünket. 

7. í g y kezdjük és igy végezzük Az egyházi 
esztendőt, Kezedbe bizton helyezzük A homá-
lyos jövendőt. Egyházad itt küzd és szenved, 
De egykor dicső győzelmet Arat ott fenn te-
nálad. 

Dallama : Mint a szép liives patakra. 

Λ z egyházi újesztendő Ismét békö-
* szönt hozzánk; Bizonytalan a jö-

vendő, Vájj' ki tudja, mit hoz ránk! Hova, 
meddig visz utunk, Tán sírunkhoz is jutunk? 
Oh mi változók az évek, Tőlük bajt vagy jót 
reméljek ? 

2. De nem érhet semmi veszély, Nem lesz 
semmiben kárunk. Mert Isten védelmünkre kél, 
Ő leszen erős várunk. Terád hagyjuk magun-
kat, Kérünk téged, Urunkat, Szent orcádat 
fordítsd reánk, Légy tovább is kegyes Atyánk. 

4. Eddig is csak te tartottál, Szemed vigyá-
zott reánk, Vész- s viharban takargattál, Mely-
ért áld ma szivünk, szánk, Oh bár ajkunk szó-
zatja És szivünk áldozatja Hozzád méltó, tiszta 
lenne, S neked kedved telnék benne! 

4. Ám ha gyarló is a hála S gyenge a sóhaj, 
fohász, Mely szivünkből hozzád száll ma. Le-
gyen kedves áldozás; Jézus érdemét tekintsd 
S örök irgalmad szerint Hallgass meg és áldj 
meg minket, Vezesd minden lépteinket. 

5. Őrizd s gyarapítsd hű nyájad; Hirdettesd 
szent igédet, Lelkünket azzal tápláljad, H o g y 
megismerjünk téged; Az legyen szövétnekünk, 
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Munkálja a jót bennünk, Akaratodat kövessük, 
A bűnt kerüljük, megvessük. 

6. Hogy éltünk veszély ne érje. Óvj meg 
erős kezeddel; Tisztes munkánkat kisérje Ál-
dás, előmenetel; Hogy ezért is áldhassuk Nagy 
neved s imádhassuk, Tisztességedre, élhessünk 
Szűkölködőn segíthessünk. 

7. Királyunkat és hazánkat Áldd meg, édes 
Istenünk, H o g y ne érje veszély s bánat Orszá-
gunk és nemzetünk. Igazgasd a községet, Adj 
igaz békességet, így lesz ismét ez esztendő Ál-
dott s jó végre menendő. 

Dallama: Dicsőség meunyben Istennek. 

1 I A Ter keresztyének szent kara, Dicsér-
A A í r i «J jük Istenünket, Ki vesztünket nem 

akarja, De örök életünket. Áldjuk, ki üdvössé-
günkre Mindent megtett örömünkre A Jézus 
Krisztus által. 

2. Az ő kegyes tanácsából Jött a világra Fia, 
Hogy nemünket bűn átkából Élet útjára hivja. 
Elvégzé váltság munkáját S a halál gyászéj-
szakáját Meggyőzvén, Atyjához tért. 

3. Hatalmad hol van már halál ? Nem rette-
günk előtte; Krisztus, ki értünk sirba száll, 
Fulánkod összetörte. Vezérünk ő s biztos utat 
Ε földről mennybe ő mutat Tündöklő példá-
jával. 

4. Imádandó nagy szeretet! A kegyelemnek 
Atyja Értünk dicsőbbet mit tehet? Im egy-
szülöttét adja! Istennek ma dicséretet S ma-
gasztalást, Jézus, neked Zengünk hálás ajakkal. 

δ. Az üdv, mely kebléből fakad, Ε földön 
széjjelárad; Meríts", hivő, oltsd szomjadat, Meg-
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enyhül itt a bánat. Jézusod gyógyulást szerez, 
Örök szerelme béfedez; Boldog, ki benne bízik. 

6. Oh jertek, őhozzá térjünk, Figyelmezzünk 
szavára; Segedelmet tőle kérjünk, Megváltást 
tőle várva. Ez az örök élet utja, Ki pályáját 
ezen íutja, Örökké boldog lészen. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Oh felséges Űr (A nap lement). 

A nagy király jön, hozsánna, ho-
zsánna! Zeng a kiáltás előtte, 

utána; Zöld ágakat szeldelnek útjára, Békes-
séget,hoz népe javára. 

2. Áldott, a ki jött az Urnák nevébe, Általa 
léptünk az Isten kedvébe, Békesség ottfenn 
a mennyországban, Áldott az Isten a magas-
ságban. 

3. Oh lelki ország, Istennek országa, Mily 
édes ebben Jézus királysága! Szelíd, szegény 
ez és alázatos, De nagy hatalmú és csodálatos. 

4. Igaz ez és a bűntől szabadító, Poklot és 
halált egyiránt hódító, Vasvesszővel bírja el-
lenségét, De szelíden őrzi örökségét. 

5. Oh áldott Jézus, ki bírsz a világgal, Jöjj 
mihozzánk is alázatossággal, Tégy tulajdon 
népeddé bennünket, Vezéreld jóra egész él-
tünket. 

6. Áldott királyunk, leikeink királya. Jöttödet 
néped ma is várva várja, Jöjj hát hozzánk is nagy 
hatalommal, Terjeszd országod diadalommal! 

7. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna! 
Zengjük, kiáltsuk előtte utána; Hintsük be 
utiáiTmi is zöld ággal És ünnepeljünk szent 
buzgósággal. 
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8. Dicsőség legyen az Isten Fiának, Áldás, 
békesség az égi királynak, H o g y vele mi is, 
kiket megváltott, Bírhassuk egykor a menny-
országot. Pálóczi Horváth Ádám (1760—1820). 

Dallama: Eoldog az, ki eletében. 

I Á I V e n g j e n ének minden szájon, Imád-
^ ságunk égre szálljon. És hajol-

jon meg minden térd, Áldjuk Istent jóságáért. 
2. Mint tavaszkor nyit virágszál. És illata ég 

felé száll: Nyíljék szívünk háladásra, Istennek 
illatozásra. 

3. Örök tavasz nyílt ki télben, Csillag gyúlt 
ki gyászos éjben! Szeretet s hit ékessége, Szent 
vallásunk fényessége. 

4. Krisztus Urunk jő a mennybül, Élet búja, 
gondja enyhül: Szenvedőket biztatgatja, Bűnö-
söket,hívogatja. 

5. Ö tanít: keresd az égit, A világgal ő ki-
békít ; Int: sorsod bizd az Istenre, Ki Atyáddá 
lett őbenne. 

6. Ha sírnál hull a könny árja, Felmutat a 
szebb hazára; Földön ő ád békességet És az 
égben üdvösséget. Sántha Károly. 

Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén. 

I A A Áldott az Isten, mindnyájunknak 
* « « » ^ Atyja, Ki az ő népét így meglá-

togatta, És megváltotta, mint fogadta régen, 
Ο jó kedvében. 

2. A szent próféták eleitől fogva Az Úr Jé-
zusról szóltak álmélkodva; Királyok, bölcsek 
s szegények őt várták, Látni kívánták. 

3. Az Úr Jézusért dicsérünk, oh Isten, Ki 
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adsz győzelmet ellenségeinken, Hogy igazság-
ban és szentségben járjunk, S néked szolgáljunk. 

4. Oh magasságból származó csemete, A 
kiben vagyon az üdv ismerete Mi bűneinknek 
bocsánata által: Áldunk hálával! 

δ. Benned jelent meg az Isten szerelnie, Me-
lyet nem ér föl az emberi elme; Hitünk nagy 
titka, hogy testbe öltöztél S e földre jöttél. 

tí. Kik a halálnak árnyékában járunk, Te 
vagy oh Jézus tündöklő világunk; Békesség 
utján,, míg a mennybe érünk, Te vagy vezérünk. 

7. Ádventi vendég, végy szállást minálunk, 
Emelj szivünkben trónt, oh mi királyunk: Té-
ged követvén, im fogadunk néked Örök hű-
s é g e t ! Sántha Károly. 

Dallama: Istenfélők, mily boldogok vagytok. 

Czállj lelkemnek minden gondolatja 
• ^ Ahhoz,a ki mindnyájunknak Atyja, 

S örülj őbettne, Mert Fiában megjelent ke-
gyelme. 

2. Áldjad Istent s hajts előtte térdet, Aki 
kiildé egyszülöttjét érted, Bűnös halandó ! Élsz 
örökké, nem vagy már mulandó. 

3. Oh Istennek drága egyszülöttje, Nagy há-
lámat ajkam mint rebegje Méltóan hozzád, A 
ki által megnyílt a mennyország! 

4. Bujdosván a siralom völgyében, Hit világa 
már dereng az éjben. Oh vezess, hívlak, Édes 
Jézus, te hajnali csillag! 

5. Oh vezérelj, mert nehéz a pálya, Én hi-
temnek de sok a próbája, Míg lelkem végre, 
Megtisztulva hozzád jut az égbe. 

6. Oh vezetgess, míg jön a nagy éjjel, Siro-
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mat is hintsd be szép reménnyel, Hogy álmo-
dásom Véget ér és lesz feltámadásom. 

7. Hála néked, mert te vagy az élet, Biint 
elhagyva, benned, néked élek. Uram, így lészen 
Születésed újjászületésem! sántha Károly. 

Dallama : Mennyből jövök most hozzátok. 

1 Λ Μ Λ kit Isten igért régen Az idő tei-
l e • • -^*· jességében, Térj be hozzánk s 

maradj nálunk, Mi ádventi nagy királyunk! 
2. Téged vártak nagy várással, Szívbéli buzgó 

vágyással A sóvárgó csüggedt lelkek, Kik gyó-
gyító írt nem leltek. 

3. Uram, mi is téged várunk, Mint leg-
főbb jót, úgy kívánunk; Szomjú lelkünk eped, 
hervad, Szállj hozzánk, mint égi harmat! 

4. Közöttünk a bűn eláradt, Sok a megter-
helt, megfáradt; Vándorlásunk búja-gondja Vál-
lainkat súllyal nyomja. 

δ. Öröm fénye ha fölcsillan, Másik percben 
tova illan; Szép csillagunk a reménység Hamar 
lefut, bánt a kétség. 

6. Éltünk alig hajnalodik, Már napunk leal-
konyodik ; Most volt csak bölcső a párnánk, 
S már koporsó álma vár ránk. 

7. Jövel, Uram, jövel hozzánk, Boldog, áldott 
jövőt hozz ránk, Hol napunk le nem áldozik, 
Holdunk m e g nem fogyatkozik. 

8. Addig biztass édes szókkal, Tölts be min-
ket égi jókkal; Siralom völgyét derítsd fel 
Szent igéddel s drága hittel! 

9. Akit Isten igért régen Az idő teljességé-
ben, Térj be hozzánk s maradj nálunk, Mi 
ádventi nagy királyunk ! Sántha Károly. 
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Dallama : Teljes minden éltemben. 

1 A C Γ z r e k ajkán egy szívvel Zendüljön az 
l a w · c ének! Mondjunk hálát egy hittel A 

menny Istenének! Oh világ, Szent Fiát Adta 
Isten néked, Hogy nyerj üdvösséget. 

2. Oh isteni kegyelem, Magasabb a menny-
nél! Oh Krisztusi szerelem, Mélyebb a tenger-
nél ! Az ég, föld Már bétölt Áldással, örömmel, 
Szép napunk most jön fel. 

3. Mily kies helyen esett A mi sorsunk itten: 
A méznél is édesebb, Szent igéd, oh Isten! 
Oh jövel És lövelj Uj fényt égre, földre, Jézu-
som örökre! 

4. Jöjj a bűnösökhöz el, Nyájad őrizője! 
Szenvedőkhöz légy közel. Bánat enyhítője! Oh 
kérünk: Légy vélünk, Kik vagyunk nyomor-
ban, Áldás jár nyomodban! 

5. Hogyha nem hisz a világ A te szent ne-
vedben: Légy ostor s emésztő láng, Melytől 
megrettenjen S mint régen, Az égen Ismét 
jelek lesznek, S gonoszok elvesznek. 

6. Az egész világ megreng, É g és föld el-
múlnak ; Az ítélet szava zeng, Csillagok lehull-
nak. De megáll, Mint kőszál Az Isten beszéde, 
N e m leSZ S O h a V é g e ! Sántha Károly. 

Dallama: Készítsd magad, kedves lélek. 

£ TVÍagy örömhír jő a mennybűi, Bá-
ä a v · natos szívbúja enyhül; Isten küldi, 

angyal hozza, Oh fogadjuk imádkozva! Min-
den lélek leboruljon, Áhítattal térdre hulljon, 
Mert csupán a hit az ajtó, Ezen tér be a Megtartó. 

2. Régi hivek mind őt várták, Égő szívvel 
őt kívánták; A próféták ajka hajdan Róla szó-

Keresztyén énekeskönyv. 7 



9 8 ÁDVENTI ÉNEKEK 

lott szent sóhajban. Őt ígérte Isten nékünk, 
Akiben lesz menedékünk, Az életben gyó-
gyulásunk, A halálban megnyugvásunk. 

3. Mint tükörben látjuk benne, Mily nagy 
az Isten szerelme; Hogyha szóra nyitja ajkát, 
Hallod Isten szent szózatját. Megnyílt a menny 
boltozatja, Szép jövőnket ragyogtatja; A sze-
retet szent vallása Lesz ég és föld újulása! 

Sántha Károly. 

Dallama: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben. 

Kitárom előtted szívem, Oh jöjj, légy 
vendégem nekem, Üdv ős élet for-

rása vagy, Erőt, békességet te adj. Ha gond 
és bánat porba von, Oh térj be hozzám Jé-
zusom ! 

2. Jövel, lelkem epedve vár,Kegyelmes meny-
nyei király! Ragyogtasd áldott szellemed Ε 
bujdosás völgye felett, Hogy járjak a te uta-
don. Oh térj be hozzám Jézusom! 

3. Jövel, oszlasd el a homályt, Mely tévelygő 
elmémre szállt, Világoljon szövétneked, Ha har-
comban elcsüggedek. Ha bün terhes keresztje 
nyom, Oh térj be hozzám Jézusom! 

4. Jövel, hiv őrizőm, jövel, Szerelmeddel 
maradj közel, Ha elfedett a borulat, Örök ha-
zámba nyiss utat, Hol szent neved magasztalom, 
Oh térj be hozzám Jézusom! Kovács Sándor. 

Dallama: Előtted állok, drága Jézusom. 

C i o n kapuja tárva nyitva állj, Seb-
» ^ hedt szívekhez jő a nagy király; 

Örvendezz nagy vígan, oh világ: Az Isten küldi 
szentséges Fiát. 
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2. Az ő országa, melyet szerezett, Igazság, 
békesség és szeretet, A földön minden csak 
elmúló, Isten országa örökkévaló. 

3. Nyüj meg én szívem és fogadd be őt, 
A bölcseséget, vigaszt és erőt; Ha sirig hoz-
zája fűz a hit, Közli veled bőséges javait. 

4. Alázatosan borulok eléd, Kiöntöm szívem 
titkos belsejét, S bűnbánat könnyével meg-
mosom, Oh térj be hozzám édes Jézusom; 

5. Hozz nékem békét s bűnbocsánatot, 
Hogy ne legyek többé élő halott; Uj ember 
lehessek, kérlek ón, Születésednek áldott ün-
nepén. 

6. Nyílj meg én ajkam, jő a nagykirály, 
Hálám, fohászom fel, az égre szállj! Örvendezz 
nagy vígan oh világ, Az Isten küldi szentsé-
ges Fiát! Sántha Károly. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

örömkönny fürössze: A mennyország a tietek; 
Ki megnyitotta ajtaját: Jézus ő, a gyermek-
barát. 

2. A szenvedő, az özvegy, árva Hulló köny-
nyét törülje le; Nézzen az égi jó Atyára, S a 
szív békével lesz tele. Zendüljön buzgó hála-
szó: Jön a szelíd Vigasztaló. 

3. Öleljétek át a keresztet Bűnbánóan, oh 
emberek! A teremtettség is megreszket, Hogy 
a Megváltó közeleg. A megtérőn ő könyörül, 
S az angyalsereg is örül. 

4. Szaggassátok szét a bilincset, Ti földnek 
minden népei: Szabadítónk hoz drága kincset, 

fezeteket tegyétek össze, Ártatlan 
boldog gyermekek! Az arcot 

7 * 
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A szolgajármot tördeli; Emberméltóságra tanít, 
A szabadság rózsája nyit. 

5. Kik sűrű könnyel áztatjátok A drága sír 
virágait: Élet királya jön hozzátok, Nyíljék 
virágotok: a hit! Szívben van gyökered, virág, 
S mennyben örökzöld koronád! 

6. Siralomvölgynek éjjelébe Hívek, hitet, fényt 
hintsetek, S hogy legyetek az Isten képe, Szív-
ből, forrón szeressetek! Az ég alatt, a föld felett 
Öröm van: jön a Szeretet! Sántha Károly. 

Karácsonyi énekek. 
Eredeti dallam. (Hogy naponként, Uram). 

Ι O A I J i r d e t e k tinéktek Lelki nagy örö-
1 W W i A 1 möt" — Angyal így jelenté, Hogy 

Megváltónk eljött, Hogy közénk leszálla Magas 
trónusáról Az egek királya. 

2. Kiről a próféták Jósoltak régóta, Végre 
megjelentél Világ Megváltója. Jövel, üdvöz légy 
már, Híveidnek nyája Téged nagy szomjan vár. 

3. Az egész menny és föld Ma velünk örven-
dez, Hogy Isten elküldé Szent Fiát népéhez. 
És minden teremtmény Repes örömében Krisz-
tus születésén. 

4. Szent születésének Örvendetes napját Ün-
nepelvén, várjuk Lelkünk boldogságát. Mert 
Isten jobbjáról Miérettünk szállt le Fényes 
mennyországból. 

5. Oh áldott, szent gyermek, Isten egyszü-
löttje, Ki mi bűneinkért Eljöttél a földre, Le-
gyen néked hála. Ε szomorú völgyből Vígy 
be mennyországba. 
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„ 6. Hívek, jertek zengjünk Vígan halleluját! 
Ő nyitja meg nékünk Mennyország kapuját, 
Már itt békességet És egykor a mennyben Ő 
á d Ü d v ö s s é g e t . Huszita ének. 

Eredeti dallam. 

]\/f ennyböl jövök most hozzátok, Jó 
• hírt mondok, jer, halljátok, Bol-

dog örömöt hirdetek, Méltán repes ma szivetek. 
2. A Megtartó ma születők, Kiben vígad a 

föld s az ég, Egy ártatlan kis csecsemő, Lel-
ketek üdve lészen ő. 

3. Ez Krisztus, Istennek fia, Ki mennyből 
földre szállt le ma; Ő- üdvözít, ő törli el Világ 
bűnét szent vérivel. 

4. Mit annyi,, szív epedve kért, Amit Isten 
rég megígért, Ő hozza, tőle nyerheted Az üd-
vöt, örök életet. 

5. Ráismertek, ez a jele: Kemény jászol 
fekvőhelye; Szegénység annak bölcsője, Ki 
világ Üdvözítője. 

6. Oh jertek, mi is örvendjünk, A pászto-
rokkal „bémenjünk; Lássuk, hogy mit ad Iste-
nünk Ő szent Fiában minekünk. 

7. Nyílj meg szivem s fogadd be őt, Az ál-
dott égi csecsemőt, Ki e világ üdvére jött, 
Borulj le jászola előtt. 

8. Üdvözlégy drága Jézusom, Én bűneimben 
orvosom! Lelkem hozzád kívánkozik, Téged 
imádlak holtomig. 

9. Oh én szerelmes Jézusom, Édes megváltó 
Krisztusom, Vedd fel kegyesen ügyemet, Tedd 
magadévá szivemet. 

10. Oh kedves vendég nálam szállj, Bűnöm-
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tői ne iszonyodjál; Emeld magadhoz hívedet, 
Jer, térj be örök szeretet! 

11. Tedd hajlékoddá szivemet, Erősítsd gyen-
ge hitemet, Hogy el ne felejthesselek, Sőt 
ö r ö k k é dicsérje lek . Luther Márton (1483—1546). 

Dallama : Mennyből jövök most hozzátok. 

1 O A Μ ennyből jővén az angyalok, Tőlök 
• β β ι i V l haüák a pásztorok, Hogy egy kis 

gyermek született, Amint nektek igértetett. 
2. Áldott Dávidnak városa, Melynek alacsony 

jászola Rejtegeti Isten Fiát, Ki néktek üdvös-
séget ád. 

3. Ezen méltán örüljetek, Istennel eggyé 
lettetek; A gyermek, ki ma született, Ti tes-
tetek, ti véretek. 

4. Mit árthat a bün és halál: Mellettetek az 
Isten áll. Maga Krisztus küzd értetek, Isten 
Fia van veletek. 

5. Ő nem hagy el, ne féljetek, Csak benne 
bizzék szivetek; Ellenségtek akármi sok, Nem 
lészen semmi károtok. 

6. Nem marad el a győzelem, Végül a tietek 
leszen. Azért Istennek zengjetek Örök hálát, 
d i c s é r e t e t . Luther Márton (1483—1546). 

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

l O O Tézus Krisztus, dicsértessél, Hogy 
A Ο O · »I érettünk megszülettél, Az ember 
és angyalsereg, Ma ennek mind örvendenek. 

2. Á szent Isten egyetlenét íme jászolba fek-
teték. Ember romlandó testibe Öltözött az 
örök ige. 

3. Világ kit bé nem foghata, Most keblén 
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tartja Mária. Az Isten, ki alkot, teremt, Mint 
gyermek köztünk megjelent. 

4. Örök világosság jőve A világnak népeire, 
Amely, őket felavatá Világosság fiaivá. 

f>. Úgy jött a földre mint szegény Híveit 
gazdaggá tevén, Hogy mint mennyben az an-
gyalok, Már itt lehessünk boldogok. 

6. Isten tevé mind ezeket, Hogy lássuk, 
mennyire szeret. Keresztyének, jer, zengjetek Az 
U r n á k ö r ö m é n e k e t ! Luther Márton (1483—1546). 

Saját dallam 

"Tvicsérd Istent keresztyénség ö di-
• U csőségében, Kitől árad ránk üd-

vösség Atyai kedvében. 
2. Mert bennünket úgy szeretett, Hogy szent 

Fiát adta, Ki érettünk szegénnyé lett, A meny-
nyet elhagyta. 

3. Magát megüresítette Nagy dicsőségéiül, 
A szolgaformát felvette, Születvén szegényül. 

4. Oh csudálatos változás, Az Úr szolgává 
lett, S abból reánk szabadulás, Üdvösség 
eredett. 

5. A földre hogy hozzánk leszáll, Vettünk 
Ígéretet, S im megjelent a nagy király, Meg-
váltónk született. 

6. Kitárta újra minekünk Az Éden kapuját; 
Nincs tiltva bémenetelünk, Áldjuk az ég Urát! 

Eredeti dallam 

IZrisztus Urunknak áldott születésén, 
• Mondjunk angyali dalt megjele-

nésén, Mely Betlehemnek mezején nagy régen 
Zengett ekképen: 
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2. Á magasságban dicsőség Istennek! Békes-
ség legyen földön embereknek! És jóakarat 
mindenféle népnek És nemzetségnek. 

3. Eljött már, akit az atyák rég vártak, Sok 
királyok is kit látni kívántak, Kiről próféták 
jövendőt mondottak, Nyilván szólottak. 

4. Ez az Úr Jézus, a mi Messiásunk, A ki 
által lett büniinkből váltságunk, Világosságunk, 
megigazulásunk, Boldogulásunk. 

5. Örülnek ezen a mennyei szentek, Földön 
a hívek lélekben örvendnek; Ajkáról minden 
igaz keresztyénnek így zeng az ének:,, 

6. Háladás légyen az Atya Istennek, Ő szent 
Fiának, a ma születettnek, A Szentléleknek, 
mi bölcs oktatónknak, Vigasztalónknak. 

7. Oh örök Isten, dicső Szentháromság, Száll-
jon mireánk tőled világosság, Távozzék tőlünk 
bün és szomorúság, Legyen vidámság! 

Péczeli Király Imre, 
komáromi, majd érsekújvári lelkész, f 1640 körül. 

Dallama: Én lelkem miért csüggedsz el. 

I^n lelkem, hogy ne tapsolnék Ε na-
• ^ pon, Mikoron Ujjong a föld s az 

é g ! Halld, mint zengnek dicséretet, Angyalok, 
Szent karok: Krisztus ma született. , 

2. Hozzánk jött a mennyországból Ő, a szent, 
Ki megment Minden nyavalyánkból. Isten em-
berért ember lesz, És ime Az ige Magára tes-
tet vesz. 

3. Istennek csuda kegyelmét Ö hozza S hor-
dozza Bűneinknek terhét. Ő amaz ártatlan bá-
rány, ő küzdött, Hogy üdvöt Nyerjünk vére 
árán. 
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4. Most bölcsője a jászol itt, S engemet, 
Tégedet Nyájas hangján szólít: Testvéreim, 
oh mit féltek? Bízzatok, Én adok Nektek bé-
kességet. 

5. Jer hát, ne késlelkedjetek, Gyermekek, 
Öregek, Hozzá siessetek. Szeressétek azt, ki 
szeret, Lássátok Csillagtok, Mely vígságra vezet. 

6. Kik nyomorúságot láttok, Bízzatok, Ura-
tok Gondot visel rátok. Hivő nyája segítséget 
Nála lel, Felemel És nyújt menedéket. 

7. Te ki gyötrődől szivedben, Sebedet, Vét-
kedet Érezvén lelkedben, Higyj s jobbítsd meg 
életedet; Jézusod, Orvosod' Meggyógyít té-
gedet. 

8. Ha jutsz a halál harcára, Bátor légy, 
Bár elmégy Minden test útjára; Jézus mennybe 
visz a porbul. S ott a jaj, Ezer baj Szent 
örömre fordul. 

9. Én üdvöm, szivembe zárlak, Holtomig, 
Siromig El sem is bocsátlak. Életeni élete te 
vagy, Megváltóm, Legfőbb jóm, Örökségem 
maradj. 

10. Születésedért imádlak, Dicsérlek, Mig 
élek, Mig. mennyben meglátlak. Örömünnep 
ez mindennek, Vigadjunk És adjunk Hálákat 
Istennek. Gerhardt Pál (1607—1676). 

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

1 0 7 A z Úr szerzé e nagy napot, Hálát 
I v f ι az Úrnak adjatok. Dicsérje őt a 

menny s a föld, Melyet Jézus neve betölt. 
2. Régóta várt minden hivő, Míg eljött a 

teljes idő S elküldött mennyei Atyád Téged, 
mint egyszülött Fiát. 
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3. Ε titkot midőn vizsgálom, Mély tisztelet-
tel csodálom. Azt látja benne az elme, Mily 
nagy az Isten szerelme. 

4. Megalázod Uram magad, Hogy a biinös 
legyen szabad. Dicsőségednek szókiből, Le-
szállva testbe öltözöl. 

5. Te vagy legfőbb boldogságunk, Életünk 
és igazságunk, Mert hogy te emberré lettél, 
Minket ezzel megmentettél. 

6. Vigasztaló nagy gondolat, Mely a szívnek 
nyugalmat ad, Hogy Jézus velünk egyesül És 
elfogad testvérekül. 

7. Halld meg te föld s te magas ég: Krisztus 
Urunk ma születék! Ε nagy napon oh zeng-
jetek Az Urnák hálaéneket! 

Gellert Keresztély (1715-1769). 

Dallama : Tündöklő hajnali csillag. 

1 F z ü n n e P Í szent napokban Lelkem 
* ö O i nagy örömre lobban A mennyei 

szózaton. Angyal mondta Máriának, A legbol-
dogabb anyának S én ma újra hallhatom: 
Kegyes Jegyes, Az Istennél kedvet leltél, ör-
vendj rajta: Te léssz a Megváltó anyja! 

2. Úgy lőn, amint szólt az angyal, Hosszú 
éjre jött a hajnal, Bethlehemből üdv fakadt. 
A borús szív már nem gyászol, Jézust rejti 
ott a jászol Egy szerény födél alatt. Elmúlt, 
Nem sujt Már az átok, itt a zálog, itt a vált-
ság, Amint rég időktől várták. 

3. Születése tiszta, szent volt, Nem tapadt 
rá semmi szennyfolt, Szűzi tiszta, bűntelen. 
De én bűnben fogantattam, Gyermek sem va-
lék ártatlan, Szivem vádol szüntelen. Jóhir, 
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Gyógyír, Hogy e gyermek igy jelent meg 
s tiszta vére Mossa lelkem hófehérre. 

4. Jézusunk, te ég szülötte, Légy szivünkből 
üdvözölve, Hogy a mennyet megnyítád. Üdvöt 
hoztál, oh terjeszd el, Szüld ma ujjá Szent-
lelkeddel Ε világ bűnös fiát. Véssed Képed 
Rá még egyszer, hogy az ember, mit elvesz-
tett, Lásson egy új édenkertet. 

Szönyi Benjamin, hódmezővásárhelyi lelkész (1717—1794'. 

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 
D oldog örömnap derült ránk, Vigad-

• ' ' jon szivünk, zengjen szánk; Az 
egész világ vigadjon, Istenünknek hálát adjon. 

r 2. Mint sok ezer sziv kívánta, Végtére az 
Úr megszánta A sóhajtozó világot S szerzett 
számára váltságot. 

3. Az idők teljességében Nekünk Jézus sze-
mélyében lm Üdvözítőnk született, Hogy nyer-
jünk örök életet. 

4. Kimondhatatlan kedves hír, Bus sziveket 
gyógyító ír! Oh végtelen nagy kegyelem, 
Melyet imád sziv s értelem! 

5. Ti föld lakosai, kiket Ε mennyei öröm illet, 
Jer, Istent ma vig lélekkel Dicsérj étek uj énekkel! 

6. Boldog örömnap derült ránk, Vigadjon 
szivünk, zengjen szánk; Az egész világ vigad-
jon, Istenünknek hálát adjon. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Hogy ne dicsérném az Istent. 
U i v e k , jer buzgó lélekkel Áldjuk 

• ^ Ί az Úr végzését, Ünnepeljük szent 
énekkel Megváltónk születését. Áldjuk jóságos 
Atyánkat, A ki őt elkiildötte, S bűnünket el-
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törlötte, Magasztaljuk Jézusunkat, Őt, ki üd-
vösségünkre Mennyből eljött földünkre. 

2. Lehetne-e keresztyénnek Méltókép azt 
nevezni, Ki e nagy jótéteménynek Nem tudna 
örvendezni? Oh, nagy jóvoltában vigadj Lel-
kem, szent dicsérettel; Kivált kegyes élettel 
Neki buzgón hálákat adj; így az ő sajátja 
léssz S váltságában bő részt véssz. 

3. Jó édes atya módjára Szeret Isten bennün-
ket! Fia közbenjárására Megbocsátja büniinket. 
Ti, kik részesi lettetek Csudaszeretetének, Ki-
ket választ népének S keblén hord, énekeljetek! 
Istennek ma mindenek Dicsőséget zengjenek. 

4. De kivált a szeretetnek Ε magasztos ün-
nepén, A lesújtott szenvedőknek Enyhíts fájó 
keservén, Kikre Jézusnak van gondja;,. Mert 
ha az övéivel Jót teszünk igaz sz iwe l , Ő vele 
tettük, azt mondja; S a szivek vizsgálója Lesz 
megjutalmazója. 

5. Jer, akik hisztek nevében, Áldozatot vi-
gyetek, Örvendvén, hogy érdemében Ti is 
részesültetek! Szent Isten, szeretet Atyja, lm 
buzgón ad nevednek Hálát nyája népednek . . . 
Menjen fel hozzád szózatja; Te, ki adsz üd-
vösséget, Végy örök dicsőséget! 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Készítsd magad kedves lélek. 

X 4 1 /"Λh nap, napja szent örömnek! Vál-
• " tozz napjáváhitemnek, Hogy Jézus 

hozzám betérjen, Benne éljek, bennem éljen. 
Jézust a föld várva várta, Mig egét Isten kitárta 
És Fiát küldötte hozzánk, Hogy őhozzá csat-
lakoznánk, 
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2. Ε csudát bár föl nem érem, De szivemmel 
sejtem, érzem, Hallom lelkem szózatában, Sze-
retet van e csudában. Nagy szeretet! mely 
lehajlik A földhöz, mely bűnbe zajlik, Hogy azt 
vére árán újra Isten kebelére vonja. 

3. Örvendj Sión, jő királyod Ujjászülni a 
világot. Tiszta szívvel menj elébe, Mert Atyjának 
jő nevébe. Te, ki emberképet öltesz, Ki mindent 
üdvvel betöltesz, Add, imádjon minden elme 
Téged, béke fejedelme. 

4. Testbe jössz, oh üdvek üdve; Hogy mely 
ránk volt hajdan ütve, Isten képét megtalálja 
Mind az, aki hisz Fiába. Egynek bűne által 
estünk, Egy közbenjárót kerestünk; Ő az, ő az! 
hála, hála! Nem győz a bűnnek halála. 

5. Hozsiánna az egekben Angyalajkú énekek-
ben ! S mely álomból életre költ, Hozsiannát 
zengjen a föld! Oh nap, napja szent örömnek! 
Változz napjává hitemnek! Hogy Jézus hozzám 
betérjen, Benne éljek, bennem éljen. 

Székács József, püspök. (1809—1876.) 

Dallama: Az Istennek jótetszése. 

IVTapja boldog, szent örömnek Újra 
• eljövéi tehát! Újra látjuk Bethle-

hemnek Hitre intő jászolát. Benn a drága kis-
ded alszik, Majd az ég világosul, Angyalének 
hangja hallszik És a pásztor földre hull. 

2. Térdre hullunk im előtted Mink is áldott 
szent Atyánk, Üdvözölni a ma jöttét, A kiben 
megváltatánk, És imádni áldva téged S a te nagy 
hűségedet. Hála, szent Atyánk, tenéked, Áldva 
legyen nagy neved! 

3. Angyalok zengő szavával Egyesüljön éne-



110 KARÁCSONYI ÉNEKEK 110 

künk! Ε homályos éjszakával Oh milyen nap 
kelt nekünk! Fényt derít a földre, égre, Szerte 
foszlik a homály, Hajnal ébred a vak éjre S még 
a menny is nyitva áll. 

4. Add, hogy e fényt megszeressük: A világ 
világa ő! Add, siriglan őt kövessük: Ο a legjobb 
vezető, Aki jár az ő nyomában, Annak üdvös 
utja lesz, Élve, halva is porában Mesterével áldva 
lesz! Győry Vilmos, budapesti lelkész (1838—1885). 

Dallama: Szivem keserűségét. 

Czent karácsony ünnepén, Úr Jézus 
• ^ jövetelén Szivem, lelkem, örven-

dezz, Angyalokkal zengedezz. 
2. Isten, -a magas égben, Néked dicsőség 

légyen. S e földön, az ég alatt Békesség s 
jóakarat! 

3. Nagy szerelmed, Jézusom, Meghálálni nem 
tudom: Égi trónod elhagyod, Hogy ne lennék 
elhagyott. 

4. Oh dicsőséges király, Jöjj és a szivembe 
szállj! Bűnbánattal teljes az, Oh ne vesd meg, 
Szent, igaz! 

5. Oh tisztítsd meg én szivem, Gerjeszd föl 
alvó hitem; Te magadhoz édesíts, Boldog életre 
segíts! 

6. Születésed ünnepén, Add, újjászülessem én: 
Istenhez te vagy az út, Ki veled jár, mennybe jut. 

7. Oh mily magas jók ezek, Amiket most 
érezek! Ki engem így boldogít, Áldlak, Jézus, 
holtomig! 

8. Szent karácsony ünnepén, Ur Jézus jöve-
telén Szivem, lelkem, örvendezz, Angyalokkal 
zengedezz! Sántha Károly. 
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Dallama: Krisztus Urunknak áldolt születésén. 
I Λ Λ y e n d ü l j magasztos angyalajkú ének; 
A " l * · · ^ Dicsőség legyen a menny Istené-

nek, Jó akarat az emberek szivébe' S a földön 
béke! 

2. Kondulj harangszó, hívogass imára: Ma 
született a szeretet királya! Térd meghajoljon, 
szív hálát dobogjon, Neki hódoljon! 

3. Ragyogj fel csillag, szép hajnali csillag, 
Melynek sugári üdvösségre hivnak; A nap 
közelget, oszlik már az éjjel, Fény üzi széjjel. 

4. A szent próféták ígérete bétölt: Krisztus-
ban újjászületik az ég s föld, A teremtettség 
maga is felsóhajt, Váltságot óhajt. 

5. Korhadt fa volt az ó-világ, szúette, Immár 
a fejsze gyökerére vetve. Szelid olajfa nő, hajt 
már az ága, A hit virága. 

6. A tűz meggerjedt, nem alszik ki többé, 
Napként világít s melegít örökké; Szeretet 
lángja ég szelíden, áldón Egész világon. 

7. Fel, Krisztus népe, fel, buzgó imára, Égig 
hasson ma az öröm, a.hála, Legyen Istennek, 
kit imád a föld s ég, Örök dicsőség. 

Sántha Károly. 

Dallama: Oh felséges Atya Isten. 

/Örvendj, oh angyali tábor, Mert az 
• " Isten jóvoltából Nincs már tőlünk 

a menny távol. 
2. A magas ég be volt zárva, És az ember, 

mint az árva, Elhagyatva állt magára. 
3. Ámde Isten nagy kegyelme, Ε világon 

megjelenve, Embernek lőn segedelme. 
4. Szent Fiát küldvén le hozzánk, Földre 
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szállt le a mennyország, Tiszta szívbe a bol-
dogság. 

5. Áldott Jézus tudománya, Szép életnek 
szép példája, Mint haladjak én nyomába? 

6. Oh ha bennem is születnél, Igéddel ve-
zérem lennél, És példáddal megszentelnél! 

7. Akkor én is boldog volnék, Bűneimből 
megtisztulnék, Néked élnék, néked halnék! 

8. Oh könyörgök, Jézus, néked: A te áldott 
születésed Adjon nékem üdvösséget! 

Sántha Károly. 

Dallama: Adjunk hálát az Urnák. 

I ΛΙ fi p i j ö t t a szent karácsony, Hálám az 
Α Έ ν ι 1 J égbe szálljon! Atyám, szivemből 
áldlak, Szerelmedért imádlak! 

2. Sok csillag jár az égen, De egy sem ég 
oly szépen, Mint Betlehem csillagja, Mely a 
békét ragyogja. 

3. Ha rám borul a bánat, Könny ellepi or-
cámat: A lelkem földeríted, Reménységgel be-
hinted. 

4. Hogyha utam homályos, Tövises, akadá-
lyos: Én Uram, téged hívlak, S eligazít e csillag. 

5. Ott is, hol ők pihennek, Kedvesei szivem-
nek: Ott is te gyűjtsz világot,Te bíztató, te áldott! 

6. Égi hitem, fölséges, Oh csak vezess, kísér-
gess, Rövid napom hunytáig, Szebb tavaszom 
nyiltáig! Sántha Károly. 

Dallama: Készítsd magad, kedves lélek. 

C zálljon hálánk galambszárnyon, Min-
• ^ den szava égbe szálljon, Szívből 

szájra, szájról égbe, A nagy Isten közelébe. 
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Levetvén, mi rajtunk földi, A lelkünket üdv 
betölti. Ez az öröm oh müy édes Benned, Uram, 
oh Fölséges! 

2. Szent éjszakán fényes mennybül Angyal-
ajkon ének zendül. Ez énekbe hadd, Istenünk, 
Hálánkat bévegyitenünk! A Megváltó közele-
dik, Ég a földdel ölelkezik. Oh mily nagy az 
Úr szerelme, Nem éri föl gyarló elme! 

3. Mint hajnali szép harangszó, Ébresztöleg 
messze hangzó, A kegyelem Istenének Szerel-
méről szól az ének: Dicsőség és hála légyen 
Istennek a magas égben, És a földön, az é g 
alatt Békesség és jóakarat! 

4. Föld népei, örvendezzünk, Ünnepün-
kön zengedezzünk: Megszületett a Megtartó, 
Mennybe ma nyílt meg az ajtó. Bűn ereje 
már megtörött, Könny nem éget, sír nem 
örök. Oh légy áldott ünneplésünk! Légy újon-
n a n s z ü l e t é s ü n k ! Sántha Károly. 

Dallama: Boldog az, ki életében. 

I Δ$!Ι IZeresztyének, örvendezzünk, Szív-
• " Ο ' ^ vei, szájjal., zengedezzünk; Ének 

szárnya égig menjen, Öröm van ma földön, 
mennyen! 

2. Örök Ige, ki eljöttél, Alázatos testet öltél : 
Oh lakozzál, kérünk, köztünk, Kik itt össze-
gyülekeztünk ! 

3. Ma született Krisztus Urunk, Előtted mind 
leborulunk; Méltó vagy, hogy áldjunk téged, 
S tegyünk néked tisztességet. 

4. Te vagy igaz világosság, Nagy szeretet, 
merő jóság. Oh szülessél meg szívünkben, És 
erősíts meg hitünkben! 

Keresztyén énekeskönyv. 8 
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δ. Boldog, aki jár tevéled, Út, igazság vagy 
és élet: Tévelygők útmutatója, Sebhedt szívek 
gyógyítója. 

6. Jövel Uram, várva várunk, Szent békéd-
del szállj be nálunk; Mimagunkra ne hagyj 
többé, Maradj velünk mindörökké! 

Sántha Károly. 

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

"próféták megjövendölék: Bűn és 
• * nyomor immár elég! Lehajtja az 

Úr az eget És alászáll a Szeretet. 
2. A puszta nem lesz puszta már: Életre 

kelti napsugár; Virágban áll völgy és halom, 
Tövis között nyit liliom. 

8. Mint Libanon lesz oly ékes, Miként Kár-
mel, oly szépséges; Látja az ég fényességét, 
Istenünknek dicsőségét. 

4. Csüggedt hívek, ne féljetek, Erősödjék 
meg lelketek, Viduljon föl bús orcátok, Sza-
badító jön hozzátok! 

δ. Látjuk a célt, felé futunk, Szentség utja 
lesz mi utunk; Angyali szó szívbe mélyed, S 
zeng ajkunkon a dicséret. 

6. A száraz hely leszen kies, Oh én lelkem, 
oda siess; Élet vize, az buzog ott, Megenyhül, 
ki szomjúhozott. 

7. Nyitvák a templom ajtai, S az Úrnak meg-
váltottai Betérnek nagy énekléssel, Hálaadó 
szép zengéssel. 

8. Én szívem is a templomban Gerjedező 
lángra lobban; Szent öröm van itt, érezem, 
Áldott légy, én jó Istenem! 

(Ézsaiás 35.) Sántha Károly. 
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Karácsonyesti ének. 
Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

1 flift {M vagy, oh szent karácsonyeste, Kínt 
A w w i 1 reszketnek a csillagok S a szívem 
örömtül repesve Vár, míg amaz Egy fölragyog: 
Te, fényes hajnalcsillagom, Megváltó Jézus 
Krisztusom. 

2. Siralomvölgye ez az élet, Sötét búbánat-
tal tele; A vándor itt könnyen eltéved, Uram, 
ha te nem jársz vele. Te világíts én utamon, 
Megváltó Jézus Krisztusom! 

3. Nem ütközik meg a sötétben, Ki véled 
jár s kivel te jársz; Oh vezesd az én gyönge 
léptem, Hű pásztorom, rám te vigyázz! Hiszek 
benned, míg bujdosom, Megváltó Jézus Krisz-
tusom. 

4. Mint e fölséges éjszakára A nagy ünnep-
nap fölvirrad: Lefolyik éltem nemsokára, S el-
hagyom sok siralmimat: Kihajnalodik szebb 
napom, Megváltó Jézus Krisztusom. 

5. Ott a szent angyalokkal zengeni Tisztább 
hangokon énekem: Dicsőség tenéked a menny-
ben, Én áldott édes Istenem! Addig buzgón 
imádkozom, Megváltó Jézus Krisztusom. 

Sántha Károly. 

Karácsonyi gyermekének. 
Dallama: Az Istennek jó tetszése. 

C zent karácsonyest közelget, Angyal-
« ^ szárnyon földre száll. Örömrezgi 

át a lelket Karácsonyfa lánginál. Kulcsold ke-
zed' hő imára, Halld a gyermekéneket: Nincs 

8 * 
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ma szegény, nincs ma árva, Üdvözítő szü-
letett! 

2. Karácsonyest, szent fényedtől Kigyullad 
az éjszaka; Szivemben is te ragyogj föl, Jézus, 
üdvöm csillaga, Szelid béke olajága Leng ma 
völgyön és hegyen; Add, hogy7 éltünk szép 
virága Béke, szeretet, legyen! zábrákDénes. 

O-év estéjén. 
Dallama: Te, világ szép ékessége. 

i s ten, ki bölcsen vezérled Az idők-
• A n e k folyamát, Téged áldunk, hogy 

megértük Az esztendő alkonyát. Te intézed 
itt sorsunkat, Hatalmad emel s lesújthat. Áldást 
osztó szent kezed Vezeti hü népedet. 

2. Ez évnek is minden napja Hirdeti jóvol-
todat, Én és házam békén laktunk Védő szár-
nyaid alatt. A hol hullott verejtékem, Jutal-
mát te adtad nékem; A hit, e jó angyalod, 
Elcsüggedni nem hagyott. 

3. Ha jött bánat éjszakája, És napom fellegbe 
szállt: Lelkem gyötrő fájdalmában Nálad irgal-
mat talált. Hogyha súlyos volt keresztem, 
Buzgó szívvel esdekeltem; Te megadtad a se-
gélyt, És ínségem véget ért. 

4. Te, ki mindeddig hordoztál, Jó Atyám, 
hü pásztorom, Lelkem téged áld, magasztal, 
Hála zendül ajkamon. Egy esztendő sirbalmára 
Leborulok neved áldva, Szívből mondok te-
neked Örömmel dicséretet. 

5. Jó Atyám, sokszor vétettem, Érzem gyarló-
ságomat; Forrón, szomj nhozza lelkem A to 
hü irgalmadat. Hozzád vezet a bűnbánat, Fo-
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gadd megtérő szolgádat Egyszülött szent Fiad-
ért, Ki értein is onta vért. 

6. Sajkámon az idők árja Engemet tovább 
ragad, Uram, hogyha vihar támad. Nyújtsd 
felém hü karodat, Te légy míg a célt elérem, 
Jézus, egyetlen reményem; És ha a sir elte-
met, Haj lék idban adj helyet . Gyurátz Ferenc. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre liagyja. 

Λ z év haldoklik. Hála néked Ez 
• ' * alkonyon, oh mi Urunk! Örök a 

te királyi széked, Zsámolyánál leborulunk. Te 
voltál megtartónk nekünk, Tehozzád szálljon 
énekünk. 

2. Ez évben e nap az utolsó, Éltünk, mint 
árnyék, elsuhan; Egymáshoz bölcső és koporsó 
Olyan közel van, oh Uram; Add, hogy e rövid 
életet Hosszabbítsa a szeretet! 

3. Úgy töltöttük-e ezt az évet, Atyánk, mint 
a te fiaid ? Ha lábunk bűn útjára tévedt, Hoz-
zád vitt-e ismét a hit? Ki a keresztfán szen-
vedett, Őérte nyújtsd kegyelmedet! 

4. Ha örömmel hintéd utunkat, Áldottuk-e 
áldó kezed? Ha búval töltéd poharunkat, Yolt-e, 
ki nem csüggedezett ? Atyánk, majd sújtasz, 
majd _ emelsz, A mennyországra így nevelsz. 

5. Éj szárnya ránk borúi sötéten, Csak a 
csillámló könny ragyog; S kigyúlnak fenn a 
magas égen A biztató szép csillagok. Oh gyújt· 
suk meg hálánk tüzét, Hit lángja ha lobog, mi 
szép! 

6. Istennek hála, hogy minékünk A Jézus-
ban adott vezért. S hogy a templom volt me-
nedékünk, S vigasztalónk, ha búbaj ért. S itt 
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osztott bűnbocsánatot, Ki értünk halt s föltá-
madott. 

7. Az év haldoklik. Még mi élünk, De szi-
vünkből sóhaj fakad: Hányan elköltöztek mel-
lőlünk Atyánk, nyugosztald hamvokat! Adj mi-
nekünk jó éjszakát, Boldog újévet s szebb 
hazát ! Sántha Károly. 

Dallama: Légy csendes szívvel, légy bókével. 

1 F ^ sírjon zengi énekünk, Nagy 
• w ^ ä · 1 > Isten, dicsőségedet. Amíg a múlt-

ról emlékezünk, Élő hitünk hozzád vezet. Ha 
fáj az élet s jön vész, halál, Földi vándor 
csak nálad talál Erőt, oltalmat. 

2. Az idő, mint a gyors áradat Sajkánk ma-
gával ragadja. Ösvényünk itt egykor megsza-
kad, És vár a sír néma hantja. Megértjük az 
év hattyúdalát; Uram, halld meg szívünk só-
haját: Oh, maradj velünk. 

3. Benned bíztunk kezdettől fogva, Te vagy 
éltünk menedéke. Ha reménységünk fényes 
napja Elmerült bú tengerébe, Fájó sebünket 
te enyhítéd, Törléd szemünk hulló könyüjét 
S adtál új erőt. 

4. A harcon ha nyertünk diadalt S elért cél-
nál örvendeztünk; Munkánk nyomán ha áldás 
fakadt, S béke hajléka volt keblünk: Ami bol-
dogítja a szívet, Mindazt, Atyánk, áldó szent 
kezed Adta minékünk. 

δ. Áldott légy, oh örök szeretet, Híveidnek 
kősziklája. Dicsőítse holtig szent neved Szí-
vünk minden dobbanása. Add, gyúljon lángra 
bennünk a hit, Amely néked szolgálni tanít 
Igaz lélekkel. 
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6. Bevalljuk, hogy a múlt emléke Méltán 
kelt vádat ellenünk, Sokszor lankadt lelkünk 
hűsége S törvényed ellen vétettünk, Légy ir-
galmas, esdve imádunk, Míg meg nem áldasz, 
nem bocsátunk: Halld meg fohászunk! 

7. Egy év eltűnt, másik vár reánk, Újra int 
a vándorpálya. Oh, tovább is, áldott jó Atyánk, 
Védjen, hű kegyelmed szárnya. Te kisérj Jézus, 
szent reményünk, S lelkünknek, ha a sírhoz 
érünk, Nyisd meg a mennyet. Gyurátz Ferenc . 

Dallama: Minden ember csaK halandó. 

"pitünt egy év újra gyorsan, Mint 
• ^ vízen a buborék. Ha volt részünk 

jó napokban: Veszteség is ért elég. Ez is, mint 
sok más előtte. Messze tünt a sürü ködbe; És 
a sok emlék között Hagyott ránk bút, örömöt. 

2. Szüntelen forgandó itten Az embernek 
élete. Most virult tavasz díszében És már itt 
van zord tele. Bár nevünket kőbe véssék: El-
borítja bús feledség. Szépség, kincs és tiszte-
let, Mind a sírba tér veled. 

3. Kedvesink' ha megszámláljuk, Élnek-e 
mindannyian, Kiknek arcát itten láttuk Most 
egy éve még vigan? Oh jaj, hány leszállt az-
óta A mély,sirba nyugovóra! A holtnak csak 
hült porát Áldja már a hü barát. 

4. És ki tudja, esztendőre Hány szív porlad 
föld alatt! Könnyen ejt halálunk tőrbe, Kór-
dezetlen elragad.' Sokszor lágy tavasz ölében 
A levél már hulló félben. A ki árván itt ma-
rad, Könnyel öntöz sírokat. 

5. A hivő szív hittel várja Istenétől a napot, 
Mely elviszi szebb hazába, Ahová kivánko-
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zott. Gond nem gyötri már a holtat, Lenn a 
sírban bókén szunnyad, Míg az Űr majd egy 
reggel Uj életre költi fel. 

6. Bízzunk hát és higyjünk bátran, Bárha 
sirunk eltemet, A híveknek szebb hazában Maga 
Jézus ád helyet; Az övéit befogadja, Kedve-
sinket visszaadja. így a földi harczokért Ő 
ad nékünk égi bért. 

Eredeti dallam. 

1 ' i ß 1_> ujdosásunk esztendei Gyorsan jő-
1 v v i 1 ' nek, fogynak, Mindmegannyi bő 

jelei Atyánk, jóvoltodnak. 
2. Most is egy év határánál Áhítattal állunk; 

Szent oltárod zsámolyánál Hozzád száll fohá-
szunk. 

3. Alázatos, buzgó szívvel Hálát rebeg aj-
kunk, Mert áldásod este, reggel Megujult mi-
rajtunk. 

4. Te voltál ki küzdelmünkben Adtál segít-
séget, Bánatunkban, örömünkben Kezed áldott, 
védett. 

5. Próbára is gyakran tettél, Láttuk villámi-
dat, Ostoroztál és feddettél Sok bűneink miatt. 

6. De nem hagytál mégsem árván, Megsegí-
tél minket. Az ó-évnek véghatárán Yedd dicsé-
retünket ! 

7. Bekötözted sebeinket Igéddel biztattál, Le-
törülted könnyeinket, Karodon hordoztál. 

8. Vezérelted hű nyájadat, Napfényben, éj-
szakán, Hála ezért méltán fakad Híveid ajakán. 

9. A jövőbe ha néz szemünk, Ködbe borul 
utunk, Csak te tudod, jó Istenünk Hová s 
meddig jutunk. 
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10. Hány kedvesünk velünk haladt Ez ó-év 
kezdetén S most nyugszik hervadt lomb alatt 
Bús sírhalom ölén. 

11. Ott mellettük nekünk is már Készül tán 
sírhelyünk, Uj esztendőnk mire lejár, Lehet, 
ott pihenünk. 

12. Jer hát híven munkálkodjunk Míg nap-
palunk vagyon; Velünk az Űr, ne aggódjunk, 
Övé a hatalom. 

13. Pályánk itt lent sötét, nehéz, Könnyek-
kel áztatott: De vár boldog felébredés S örök 
újév amott! 

Újévi énekek. 
Dallama: Bízom tebenned szent Isten. 

Λ/Ϊ ennyei király születék Mennyből 
» ^**· küldte nekünk az ég, Nevét Jé-

zusnak nevezek, Ujesztendőnk ma vette ím 
kezdetét. 

2. A törvény beteljesedett, Jézus népek vált-
sága lett. Az Isten megbékélt velünk, A Jézus-
ért Atyánkká lett minekünk. 

3. Azért e szent ünnepekben Vígadjunk új 
esztendőben. Bizalmunk Istenben légyen Es Jé-
zusnak az ő nagy érdemében. 

4. Hagyjuk hátra bűneinket, Jobbítsuk meg 
életünket"; Kövessük az Üdvözítőt, Ügy vár-
hatunk majd boldog újesztendőt. 

5. Majd egykor a világ végén Krisztus Urunk 
megjelenvén, Nagy dicsősége tündöklik És igaz 
újesztendőnk elkezdődik. 

6. Akkor mi is Megváltónkkal, A ki dicső 
boldogsággal Felváltja a muló iclőt, Érünk ál-
dott örök szép újesztendőt. 
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Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

Ι C O Tézus, élő Isten fia, Te népek nagy 
A J O i «' váltságdija, Tied a föld, tied az ég, 
Neved örökké áldassék. 

2. Az ó-évből kivezetett Bennünket hü sze-
reteted. Kérünk, továbbra is te add Ez uj évre 
áldásidat. 

3. Add Ábel ártatlanságát, Énok jámbor tisz-
taságát. Noé kedvelt igazságát, Izsáknak üdvös 
áldását. 

4. Add nékünk Ábrahám hitét, Jákób kegyes 
szelídséget, Mózesnek is kegyességét És Józsua 
szerencséjét. 

5. Termékenyítsd meg a mezőt, Adj égből 
harmatot, esőt. A szegényt is gazdagítsd meg, 
A sziveket te lágyítsd meg. 

6. Elménket tartsd meg épségben, Lelkünket 
szent kegyességben, Testünket friss egészség-
ben, Életünket békességben. 

7. Jézus add m e g mind ezeket, Hogy áld-
hassuk szent nevedet, Áldd m e g ez újév kez-
detét, És áldd m e g kimenetelét. 

Dallama: Gondviselő édes Atyám. 

T^lmult már az ó-esztendő, Uram, te 
» ^ vagy dicsérendő, H o g y eddig böl-

csen vezettél, Sok veszélytől megmentettél. 
2. íme elődbe járulunk, Előtted arczra boru-

lunk, Terjeszd ki védő szárnyadat, Födözd be 
szentegyházadat. 

3. Ne vond m e g tőlünk szent igéd, Lelkünk 
igaz eledelét, Óvj meg a hitetlenségtől, S kár-
hozatos tévelygéstől. 
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4. Segélj a bünt levetkeznünk, S uj, jámbor 
éltet kezdenünk; Kegyelmeddel velünk maradj, 
Boldog ujesztendőt te adj. 

5. Hogy áldhassunk már itt alant, S egykor, 
ha ránk borul a hant, Hozzád a mennybe el-
jussunk: Növeld hitünket Jézusunk. 

6. Jézus hitünket erősítsd. Nevedet bennünk 
dicsőítsd. Ez esztendőt veled kezdjük, Add, 
hogy veled is végezzük. 

7. Hogy mint igaz hivek éljünk, Téged sze-
ressünk és féljünk; Végre boldogul meghal-
junk, Téged mindörökké áldjunk. 

Eredeti dallam. 

Ι Ο Λ C z esztendőt megáldjad, Ez eszten-
ä Ο ν · U dőt megáldjad Kegyelmeddel Úr-

is ten! Bőséggel ékesítsed, Bőségge l ékesítsed 
Te szent Jehova Isten! Téged áldanak Ε föld-
nek minden teremtményi. Hegy, völgy és pusz-
taságok Áldanak, Áldanak, Jóságodat dicsérik 
Vig kedvvel, Vig kedvvel. Oh boldog az, kit 
te megáldasz Sionnak királya. 

Geleji Katona István Öreg Graduáljából 163G. 

Dallama: Jöj j népek Megváltója (Áldott az egek Ura). 

Jer, menjünk háladással, Buzgó ének-
mondással Istenünk, Atyánk elé. 

Ki éltünk megőrizé. 
2. Im időről időre így haladunk előre, Az 

ó-évből az újba Kihozott Atyánk újra. 
3. Annyi bajban, ínségben, Sok nagy rette-

gésekben, Számtalan veszély között Szent ke-
zével béfödött. 
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4. Mint a gondos jó anya, Ha veszélyben mag-
zata, Mentésünkre úgy siet Az isteni szeretet. 

5. Áldjuk szent kegyelmedet, Jó Atyánk, 
mely igy vezet; Áldjuk azt a hü szivet, A mely 
minket nem feled. 

6. Oh mi kegyes Istenünk, Légy tovább is 
mivelünk: Hű kezedet el ne vond, Hogyha 
bánt a bú és gond. 

7. Szüntess minden Ínséget, Adj áldott bé-
kességet ; Terjeszd ki ránk szent karod, Áldj 
meg kicsinyt és nagyot. 

8. A bús elhagyottakat Oltalmadba te fogadd, 
Árvákat s özvegyeket Gondjaidba te vegyed. 

9. Azt is, ki sir ós beteg, Ki szivében csüg-
geteg, Akinek nagy gondja van, Te vigasztald 
meg, Uram. 

10. És főkép Szentlelkeddel Mindnyájunk 
szivét töltsd el, Hogy éljünk oly életet, Á mely 
kedves teneked. 

11. Atyánk, örök szeretet, Add nekünk mind 
ezeket. Tetőled kér hű néped Áldott, boldog 
u j évet. Gerhardt Pál (1607-1676). 

Dallama : Jézus, én bizodalmam. 

1 fi 9 Jézus legyen jelszavunk, Midőn egy 
• " s í *» újévbe lépünk; Jézus neve pai-

zsunk, Mellyel harcol s győz is népünk. Kös-
sünk véle szent frigyet, Boldogságra ő vezet. 

2. Jézus neve s igéje Világoljon minden 
házban; Ifjú, öreg őt félje S járjon az ő nyom-
dokában. Mindnyájunknak otthonaLegyenísten 
temploma. 

3. Jézus üdvünk kútfeje, Jertek hittel őhoz-
zája; Egyesüljünk ővele, A ki nyáját védi, 
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áldja. Nincs, nincs más Üdvözitö, Segítség csak 
tőle jő. 

4. Jézus, téged nem hagyunk; Ez évben is 
téged kérünk: Te légy hajnalcsillagunk, Te 
légy a mi bölcs vezérünk; Akkor áldott lesz 
utunk, Szép célunkhoz eljutunk. 

δ. Jézus a vigasztaló, Megszenteli gondjain-
kat, Hogy sem öröm, sem jajszó Hűségünkben 
meg nem ingat, Yan Megváltónk, van Atyánk, 
Nincs hát miért aggódnánk! 

6. Szent nevedben, Jézusunk, Elindul a ván-
dorcsapat ; Mig a mennybe eljutunk, Terjeszd 
ránk szent oltalmadat; Vígy e földi élten át 
S ottfent adj dicsőbb hazát! 

Dallama: Hirdetek tinéktek (Hogy naponként). 

1 1 1 * ? F l m u l t esztendő, Egész szivem 
ä v W i * v örül Tebenned oh Isten, Ki gyer-

mekid körül Oly hív őrálló vagy, Kinek böl-
csesége, Mint jósága, oly nagy. 

2. Szent háladatosság Szivemben gerjedez, 
Lelkem buzgósága Vig hangon zengedez; Mert 
te, áldott Atyám, Mindeddig kegyesen Viseltél 
gondot rám. 

3. Minden napjaimban Bölcsen vezérlettél: 
Majd rózsát, majd viszont Tövist is hintettél 
Eletem útjára, De mindig céloztál Gyermeked 
javára. 

4. Mely sokszor kevélyen Elfelejtettelek S 
mindig könyörülő Atyának leltelek; Megbá-
nattad velem Vétkemet s im nálad Kész volt 
a kegyelem. 

δ. Jóvoltodból, Uram, Még most tart életem, 
A jótétek magvát Még folyton hinthetem S 
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örömmel várhatom, H o g y egykor hűségem 
Jutalmát aratom. 

6. A jövendők éje Nem rettent engemet; 
Reád bízom meddig S miként tartsd éltemet; 
Tisztemben eljárok S tetőled minden jót Erős 
hittel várok. 

7. A mely vágy és óhaj Szivemben megte-
rem, Ha üdvömre válik, Tudom, hogy meg-
nyerem ; De, oh ha kárt tenne, Bocsásd meg, 
szent Isten, S ne részeltess benne. 

8. Üdvösséges lesz az, Valamit nekem szánsz, 
Mert te mindenekkel Atyaiképen bánsz; Csalt 
igaz hűséget Mutassak, adsz mennyben Örök 
d i c s ő s é g e t . Kis János, püspök (1770—1846). 

Dallama: Istentől el nem állok. 

1 ív. Μ Λ z Úr nagy kegyességét, Oh hívek, 
ISPTÍI áldjátok; Jóságát, bölcseségét Jer 
magasztaljátok. Ő minden időben Velünk szám-
talan jót tett, S atyaikép vezetett Az ó-esz-
tendőben. 

2. Istenünk nagy kegyelmét Jól szívünkre 
vegyük, Keze miként áld és véd, Soha ne feled-
jük; Mert csak őáltala Örülhetünk létünknek; 
Ha elfordul, éltünknek Elszakad fonala. 

3. Ő volt, ki szent igéjét Köztünk megtar-
totta, Ifjak, vének elméjét Világosította. Táplált 
kicsinyt, nagyot; Csapásoktól megvédett, Nyu-
galmat, békességet Hazánknak ő adott. 

4. Nagy irgalommal is bánt Velünk jó Iste-
nünk, Midőn vétkeztünk, megszánt S megbo-
csátott nekünk. Megtartott hatalma, Ha a bűn-
ből megtértünk S nála kegyelmet kértünk, 
Készen volt irgalma. 
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5. Buzgó háladásunkat Ne vesd meg jó 
Atyánk; Kedveld áldozatunkat, Melyet nyújt 
szivünk, szánk A Jézus nevében! Velünk to-
vább is jól tégy, Éltünknek gyámola légy Min-
den Ínségünkben. 

6. Ez uj évben is minket, Te támogass, sze-
ress ; Gyógyítsd sérelmeinket, Szentlelkeddel 
vezess. Hitben s szeretetben Adj állhatatossá-
got S egykoron boldogságot Az örök életben. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Mily nagy az Ür kegyelmessége. 

I f í R / S r v e n d e z z menny s föld az Isten-
1 v w i V / n e k , A ki teremtő szavával Lé-

telt és éltet ád mindennek S betölt mindent 
jóvoltával; Kinek erős. hatalmas karja Teremt 
s ronthat világokat; Éltünket szárnyával ta-
karja S minket gyermekivé fogad. 

2. Ma is, midőn földi éltünknek Ujúl egyik 
esztendeje, Jer áldjuk nevét Istenünknek, Ki-
nek megtartott ereje. Uram! ha te nem segitsz 
rajtunk, Mi, mint az árnyék, elmulunk; De ha 
irgalmadért sóhajtunk, A sírban is megújulunk. 

3. Ki áld meg minket, ha csak te nem ? Te-
nélküled semmik vagyunk; Neked szenteljük 
ma, Istenem, Szivünk s minden, akaratunk; 
Nyíljék meg bőséges tárházod, Áraszd ránk 
mennyed kincseit, Mert áldásid ha ránk ruhá-
zod, Semmi szükségünk nincsen itt. 

4. Áldd meg a királyt hatalommal És böl-
cseséggel kegyesen, Hogy országoljon irga-
lommal A reá bízott népeken. Ragyogjon min-
dig tiszta fénnyel Az ő királyi pálcája S ne tölt-
sön minket rettegéssel A vészes hadak lármája. 



1 2 8 ÚJÉVI ÉNEKEK 

5. Adj az országnak békességet És a sze-
génynek kenyeret! üdj munkakedvet, egész-
séget, Hogy megbírjuk a terheket. Áldd meg 
a buzgó tanítókat, Érényt hogy prédikáljanak 
S a tanulókat s hallgatókat, Hogy félelmedben 
járjanak. 

Ö. A hozzád kiáltók szavára, Ne legyen eged 
bezárva; Találjon benned oltalmára AZ elha-
gyott özvegy s árva. Ε ránk virradt uj esz-
tendőben Jóságoddal te légy velünk; Te vagy, 
te léssz minden időben Atyánk, Megtartónk, 
Istenünk. Kis János (1770—1846). 

Dallama: Isten felséges adománya. 

1 11 £5 J 7 g y esztendő ismét elszállott A gyors 
A v v i időnek szárnyain, S én aggódó ván-

dorként állok A jövendőnek partjain. Kétség s 
remény közt emelem Szememet hozzád,Istenem. 

2. Mit hoz reám ez uj esztendő ? Lelkem ma 
még nem sejtheti. Kezem a rejtélyes jövendő 
Fátylát föl nem lebbentheti. Sötét, mint a sir 
éjjele, Az ember vándor élete. 

3. Te Uram, eddig megtartottál. Nem nézted 
számos bűneim, Jó atyaként gyámolítottál, Ha 
ingadoztak lépteim. Tudom, hogy érdemem 
felett .Tovább is gondom viseled. 

4. Ám fusson az idők folyása, Már nem ret-
tegtet engemet: Benned, oh minden jók for-
rása, Vetem ingatlan hitemet. Nem érhet baj, 
veszedelem, Ha te velem vagy, Istenem. 

δ. Ez évben is kivánt sikerrel, Áldd meg 
igyekezetemet, Örök jóságoddal áraszd el Egy-
házamat, háznépemet; Őrző kegyelmedbe fo-
gadd Hazámat és királyomat. 
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6. Örömben és jó szerencsében, Uram, józan-
ságot te adj; Ha búbánat lesz osztályrészem, 
Te akkor is velem maradj. Példát szent Fiad-
tól veszek, Ha itt tűrök és szenvedek. 

7. Te adj erőt így élni bölcsen Szent tetszé-
sed szerint, Uram; Vezess te, hogy vigyázva 
töltsem Minden napomat hasznosan. í gy majd 
ez év ha véget ért, Téged áldlak kegyelmedért. 

Haan Lajos, békéscsabai lelkész (1818—1891.) 

Dallama: Jézus sebeidnek mélye. 

1 fi 7 K' i öröktül fogva voltál, Te, a kezdet 
• és a \ rég: A mi szívünk mint az 

oltár, Melyen hála lángja ég. Isten, oh mi Iste-
nünk, Őrző lelked van velünk. Mélységekben 
hogyha járunk, Te vagy a mi sziklavárunk. 

2. Bujdosván e ködös éjben, Uj határhoz 
ért utunk. Kérünk, tarts meg a veszélyben, 
Míg célunkhoz eljutunk. Isten, oh mi Istenünk, 
Tüzoszlopként jársz velünk. Míg a mennybe, 
hazaérünk, Hitünk legyen hű vezérünk. 

3. Sok búbaj bánt minket itten, Mint ellen-
ség vesz körül; De szemünkről a jó Isten 
Minden könnyet eltörül. Isten,, oh mi Istenünk, 
Szent vallásod van velünk; Őrangyalként vi-
gasztalgat, Szárnyaival bétakargat. 

4. Ez újévben óvjon, áldjon. A megujult régi 
hit! Sziv, ne rettenj meg pályádon, Van ki 
sorsod védi itt. Isten, oh mi Istenünk, A te 
Itarod van velünk. Ha megbotlunk, te emelj 
fel Bűnbocsátó kegyelemmel. 

5. Újév tűnt fel, uj reménység Töltse be a 
szíveket. Távozz tőlünk messze, kétség, Nincs 
hatalmad már neked. Isten, oh mi Istenünk, 

Keresztyén énekeskönj-v. 9 
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Szent Fiad s te vagy velünk, Túl a síron lesz 
jövendőnk, Egy örök, szebb uj esztendőnk. 

;• "•.;: Sántha Károly. 

Vizkereszti énekek. 
íT' V • 

Dajláma: Hirdetek ti néktek (Hogy naponként, Uram). 

IZel j fel, öltözz fénybe Földnek kerek-
• sége, Nézd, miként ragyog rád 

Az új csillag fénye! A kegyelmes Isten Nem 
hagyá elveszni Népét a sötétben. 

2. Vak homályban ültünk, Mig napunk nem 
fénylett, Istenhez az ember Mindig hűtlenebb 
lett. Testi kívánsága Mind mélyebbre vonta Le 
a föld porába. > ·.,; 

3. Istennek tanácsát Nem érté az elme, El 
volt tőlünk rejtve Jósága, kegyelme. Igaz, jó 
vezére Nem volt a világnak, H o g y szent útra 
térne. 

4. Végre a magasból Jött nagy világosság, 
Amellyel leszálla, Hozzánk a mennyország. 
És e szebb hajnalra Mint homály eloszlott, A 
szív aggodalma. 

5. Életünk világa, Jézusunk, te űzd el A bün 
éjszakáját Boldogító hittel. Mint fénylő szö-
vétnek, Igéd világoljon Az emberiségnek. 

6. Ez vezessen minket Az igaz ösvényen, A 
bűnöst ep intse, Hogy Istenhez térjen. Ha erőnk 
hanyatlik, Szent igéd hadd fényljék Nékünk 
a sírpartig. ,· 

7. Add, hogy megmaradván Mind végig; a 
hitben Majdan békességgelTávozhassunk innen, 
És ottfettn az égben Megláthassunk téged Örök 
dicsőségben. · 
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Dallama: Mennynek, földnek teremtője. 

Nemzeteknek üdvössége, Szabadító 
Istene! Sába jő és néz az égre, 

Csillagod hol feltüne; A hivő nép vágyva lát 
Téged, Jákób csillagát. 

2. Napkeletnek bölcseivel Mi is hozzád sie-
tünk, Vágyainknak szárnya visz el Kérdve: 
hol van kisdedünk? Jeruzsálem, Betlehem, 
Mondd, királyunk hol pihen? 

3. Heródesek meg nem mondják, Hol épült 
fel trónusod; Kérdezém világ tudósát, S rólad, 
Uram, nem tudott. Ε világ ha nem talál, Hol 
vagy hát, oh nagy király? 

4. Szent igéd, e fénylő csillag, Megjelölte 
házadat, Melybe hivta ős Tírusnak Hű fiát a 
hódolat, S ott imádott a pogány Fényes napod 
hajnalán. 

5 Eljövünk hát nagy sietve Mint Midián hír-
nöki, Téged, oh te ég kegyeltje, Mint királyt 
üdvözleni. Oh nézd, térdünk meghajol, Lel-
künk hitben átkarol. 

6. Mi is hozzuk kincseinket, A szív drága 
birtokát; Vedd s kegyes szemmel tekintsed, 
A szegény ha szűken ád; Nincs mit többet 
adnia, Nincsen itt Arábia. 

7. Aranyunk nincs, de helyette Van bennünk 
hit, szeretet, Tömjénünk sincs, de cserébe Buz-
góságunkat vegyed És szívünkben is terem, 
Mirhaként törödelem. 

8. Áldozatunk' vedd szívesen, Hódolattal 
nyujtjuk át; Üzd el, ránk kí néz irigyen, Elle-
nünknek bősz hadát, Hogy Heródes fegyvere 
Vészt ne hozzon senkire. 

9· 
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9. Most könyörgünk szent áldásért, Mert 
utunkra elmegyünk; Szírt, tövis közt nyiss 
szabad tért, Hogyha ránk tör ellenünk. Har-
cunk veled küzdjük át S te adsz égi koronát. 

Dallama: Uram, rosszul cselekedtem. 

1 Tézus, hűséges tanítónk, Oktass, hogy 
" • ismerhessünk S téged, kegyes bol-

dogítónk Tiszta szívből szeressünk; Mert kik 
setétségben jártunk, Benned napfényre talál-
tunk. 

2. Tégedet sok népek vártak S óhajtották 
napodat, Ők sürü homályban jártak, Mi látjuk 
vüágodat; Nekünk lettél boldogságunk, Üdvös-
ségünk és váltságunk. 

3. Oh légy velünk áldásoddal, Mig célunk-
hoz nem érünk; Isteni oktatásoddal Te légy 
biztos vezérünk. Gyámolíts, ha lankad lábunk, 
Segélj útaidon járnunk. 

4. Ne engedd, hogy szeretetünk Irántad meg-
lankadjon, Sem hogy hitünk és életünk Valaha 
megtagadjon, Add, szent igédet szeressük, S 
ami tisztünk, azt kövessük. 

5. Ha majd a halál völgyében Megválásunkra 
jutunk, Biztatásod örömében Részeltess, oh 
Jézusunk. ígéreted erősítsen, H o g y a halál ne 
rémítsen. 

6. Az örökkévalóságban, Add, hogy dicső 
részt vegyünk, S ama mennyei hazában Jobb 
tisztelőid legyünk. Itt hozzád való hűséggel S 
amott áldj meg üdvösséggel. 

Zigán János, kemeneshögyészi lelkész (1772—1808). 
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Dallama: Eljött hozzánk az üdvösség·. m\ z ember fáradhatatlan Világi dol-
• gaiban, De oh mily sokszor járat-

lan Az Úrnak utaiban! Kincset gyűjt földi élté-
nek S gyakorta kárt tesz lelkének, Ε földhöz 
ragaszkodván. 

2. Heródes Jeruzsálemben Megrémült és resz-
ketett, Meghallván, h o g y Betlehemben Egy uj 
király született. Hogy lelki ennek országa S 
lelkeken van királysága: Nem tudta s nem 
kérdezte. 

3. Nem vágyott ő a Krisztusnak Igaz isme-
retére, Sőt gyilkos dühvel az Úrnak Tör drága 
életére. Féltvén ingó koronáját, H o g y meg-
tartsa méltóságát, Ártatlan vért ontni kész. 

4. A zsidók is eltévedtek Az igazság útjáról, 
Bár helyesen vélekedtek Krisztus származá-
sáról; Restek voltak meggondolni, Mint kell 
szivvel meghódolni Az eljött Messiásnak. 

5. De ama bölcsek nyomozták Jézust, mig 
meg nem lelték; Szivüket néki áldozták És őt 
liiven tisztelték, Aranyat, tömjént és mirhát, 
Szivük nemes indulatát, Hozván szent aján-
dékúl. 

6. Jézus, add hogy igyekezzünk Mi is isme-
retedre ; Örök javakat szerezzünk S éljünk tisz-
teletedre. Fejhajtó híveid legyünk, A szegé-
nyekkel jót tegyünk, Mert az kedves előtted. 

7. Vond, oh vond hozzád szivünket, Mint 
vontad a bölcseket. Taníts őriznünk lelkünket 
S gyüjtnünk lelki kincseket; Se reménység, se 
félelem, Se haszon, se veszedelem Hitünket 
ne gyengítse. Kis János püspök, (1770—1846.) 
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Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 

ml^ltünt az éj, vigadjatok, Az Urnák 
• hálát adjatok Közelben és távol-

ban. Kitől világosság ered, A megváltó meg-
született, Ott fekszik a jászolban, Szivek, Hivek, 
lm látjátok, kitől rátok száll a béke, Hivő lel-
kek üdvössége. 

2. Az angyalok seregivel Ma milljó lélek 
ünnepel S ajkán zsolozsma zendül: Dicsőség 
égben Istennek, A földön béke, s embernek 
Jó indulat Istentől. Végre Vége A kétségek, 
tévedések éjjelének, Bús árnyaik eltünének. 

3. Oh mily szelíden mosolyog A szent gyer-
mek, kit pásztorok Imádva üdvözölnek; Fejét 
övedzi égi fény, Az Úr irgalma leng, szemén 
Megváltásul a földnek. Szánj meg, Áldj meg, 
Ég küldötte, egyszülötte az Istennek, Kit menny 
és föld ünnepelnek. 

4. Mely a bölcseknek feltünék, Kelet felől a 
csillag ég, Vezetve a jövőket, Megáll a szent 
hajlók felett, Hol üdvözítő szeretet Áldón fo-
gadja őket. Csillog, Villog Fénye annak az 
aranynak, mit áldoznak, S tömjén, mirha illa-
toznak. 

5. Kövessük hivek, rajta hát, A pásztorok s 
bölcsek nyomát Mi is közel s távolban. Ajánl-
juk neki életünk, Ki küldve Istentől nekünk, 
Ott nyugszik a jászolban, Jertek, Hivek, Amit 
hozunk, mit áldozunk, üdv jut érte, Ahogy 
Isten megígérte. 

Torkos László. 
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Böjti énekek. 
Eredeti dallam. (Vagy: Bébe legyen). 

m\ próféták megmondották, Atyáink-
» nakmegjósolták,HogyJézusKrisz-

tus eljövend S bűnünkért szenved, ő a szent. 
2. Még nem is sejté e világ S már ők ezt 

lélekben látták. Ézsaiás nyilván mondja: Ő 
rajta van bününk súlya. 

3. Oh mily nagy, csudadolog ez! Isten fiá-
nak nem kedvez; Álnokságunkért őt veri És 
ő bókén elszenvedi. 

4. Isten haragja volt rajtunk, Vakon vesz-
tünkbe rohantunk; Jézus lett értünk áldozat 
S im üdvre vált a kárhozat. 

5. Míg drága vére porba hull, Kő megreped, 
nap elborul, Az ég s a föld gyászolva sír, És 
megnyílik a néma sír. 

6. De mi intését fogadván, Sírjunk, nem az 
ő halálán, Hanem azon, hogy vétkeztünk S 
ily kint neki mi szereztünk. 

7. Áldjuk e kegyes Főpapot, Ki szerzett bűn-
bocsánatot; S minket magával mennybe visz, 
Mily boldog az, ki benne hisz! 

8. Mindvégig Főpapunk marad, Isten fiaivá 
avat, S mint szent s igaz Melchisédek Nyújt 
lelki ételt népének. 

9. Jézus, keserves kínodat, Engesztelő halá-
lodat Hálás szívemben őrizem, Neked szolgál 
élő hitem. 

10. Uram, te drága érdemed, Értünk kion-
tott szentvéred Tisztítsa gyarló szívemet, Hogy 
mennyben élhessek veled. Huszita ének. 



136 BÖJTI ÉNEKEK 

Eredeti dallam. ml^risztus, ártatlan bárány! Ki miér-

• tünk megholtál; A keresztfa oltá-
rán Nagy engedelmes voltál. Viselvén bűnein-
ket, Megváltottál minket. Irgalmazz nékünk, 
Oh Jézus, oh Jézus! 

2. Krisztus ártatlan bárány, Ki miértünk meg-
holtál; A keresztfa oltárán, Nagy engedelmes 
voltál. Viselvén bűneinket, Megváltottál minket. 
Hallgass meg minket, Oh Jézus, oh Jézus! 

3. Krisztus ártatlan bárány, Ki miértünk 
megholtál; A keresztfa oltárán Nagy engedel-
mes voltál. Viselvén bűneinket, Megváltottál 
minket. Adj békességet Oh Jézus, oh Jézus! 

Dal l ama : Boldog az, ki életében. 

· · mT Tdvözítőnk, dicsértessél, Ki értünk 

• ^ halált szenvedtél És mint áldo-
zati bárány Megváltottál véred árán. 

2. Kérünk, Úr Jézus, tégedet, Tekintsd kinos 
sebeidet; Légy azokért szabadítónk, Halálunk-
ban vigasztalónk. 

3. Őrizz meg bűntől, szégyentűi, Segélj, hogy 
élhessünk szentül; Engedd viselnünk terhün-
ket, Békességgel keresztünket. 

4. Add, hogy az utolsó órán Élő hittel ben-
ned bízván, Adjuk lelkünket kezedbe S be-
menjünk dicsőségedbe. Dal lama: Gondviselő édes Atyám. 

I 7 f i í ) h mi kegyelmes Krisztusunk, Ki 
A fl W i V.7 vagy nekünk igazságunk, Békes-
ségünk és váltságunk, Jusson hozzád imád-
ságunk ! 
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2. Erősíts minket a hitben, Benned való 
reménységben, Hozzád való szeretetben, Hogy 
bízhassunk érdemedben. 

3. Mert te miértünk megholtál, Véres áldo-
zatot hoztál, Te, ki igy szerettél minket, Oh 
bocsásd m e g bűneinket. 

4. Tarts meg teljes életünkben Hozzád való 
hűségünkben, Szent igédnek értelmében, Sze-
retetben, egyességben. 

5. Őrizd lelki országodat, Véreden váltott 
nyájadat, Tévelygéstől, ellenségtől, Bűntől és 
minden veszélytől. 

Dal l ama : Szivem szerint kívánom. 

/ 'Λΐι fő, vérző sebekkel Meggyötrött, 
• ^ megrakott! Fő, szúró tövisekkel 

Megkoronáztatott! Oh fő, előbb oly ékes, Most 
olyan megvetett: Végy tőlem, oh szentséges, 
Hálát s dicséretet ! 

2. Kinek nevére föld s ég Meghajol, meg-
remeg: Orcád, oli égi Fölség, így hervadott-e 
meg? Szemed szelíd világa Hát így kiham-
vadott ? A fényes, tiszta, drága — S te halott 
vagy, halott ! 

3. Bűnömnek büntetése Volt rajtad, oh igaz! 
Megváltóm szenvedése Lőn nékem a vigasz. 
Ki méltó a halálra, Itt állok én szegény, Ir-
galmad esdve, várva; Add, el ne vesszek én! 

4. Ismerj meg én hűséges, Kegyes jó pász-
torom! Üdvömnek kútfejéhez, Hozzád óhajto-
zom. Hányszor megédesíté Igéd keservemet! 
Hányszor lecsendesíté Lelked bús lelkemet! 

5. Jézus, előtted állok, Ne vess meg enge-
met! Tetőled el nem válok, Bár téged sír 
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temet. Ha végálomra hajtom Az én fáradt fejem, 
Ott is neved sóhajtom S elalszom csendesen. 

6. Buzgó hálával áldlak, Oh Jézus, tégedet! 
Halálodért imádlak, Hogy. adtál életet. Ki hü 
voltál halálig És útad mennybe vitt: Add, 
éltem alkonyáig Kössön hozzád a hit! 

7. Midőn eljő halálom, Vigasztalóm te légy; 
Előttem képed álljon, Amint halálra mégy. 
Míg csak egyet lehellek, Szívem benned remél, 
Hitemmel átölellek, Ki így hal: ól az, é l ! 
Clairveaux! Berná t (f 1153) u tán Gerhardt Pál (1607—1676). 

D a l l a m a : Béke legyen a nap alatt. 

/"Ah földnek minden nemzeti, S ég-
B ^ nek dicső seregei A porban s 

csillagok felett, Lássátok m e g keservemet! 
2. Én vagyok amaz egyszülött, Isten Fia, 

ki földre jött, Nagy szeretettel áldani, Bűnö-
söket megváltani. 

3. Mi oka hát, hogy engem itt Egész világ 
csak keserít! Gyógyítok sok sebhedt szivet, 
S mind hálátlansággal fizet. 

4. Az én szerelmes emberem, Kivel meg-
osztám kenyerem, íme, csókjával árul el, Sze-
retet, hűség jelivel. 

5. Barátaim, kik voltanak, Pártot ütvén, el-
hagytanak; Kik a lelkemhez nőttenek, Gyil-
kosaim ők lettenek. 

6. Sir énrajtam völgy és halom, Föld is 
megindul kínomon; Kemény kőszikla meg-
reped, A teremtettség kesereg. 

7. Nap elborul, engem sirat, Látván én nagy 
kinaimat; Sirnak a fényes csillagok, Hogy 
fájdalmim olyan nagyok. 
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8. Ne rejtsd el orcád, Istenem, Tekints reám 
kegyelmesen; Szüntesd sújtó ostorodat, Ter-
jeszd ki rám jobb karodat! 

9. De ha tetszésed megmarad, Hogy meg-
igyam e poharat: Megnyugszom rajta, te tudod, 
Legyen te szent akaratod. 

'10. Atyám, szivemből kérlek é n : Kezed a 
mennyből nyújtsd felém, S mondd: engem 
sír el nem temet, Néked ajánlom lelkemet! 

Dal l ama : Győzhetet len én köszá lom. 

TZ eresztfán az Isten Fia, Ott zokog, 
• * o t t sír Mária; Átkulcsolván a ke-

resztfát, Lelkét éles tőr hatja át. 
2. Fájdalomnak éles tőre, Oh mint vérzik 

a szív tőle! Én Uram, e gyötrő kintul A ke-
mény kő is megindul. 

3. Jézus, megsebesíttettél, Én bűnömért te 
szenvedtél! Hadd gyógyuljak te sebeddel, Sok 
nagy bűneimet vedd el! 

4. Szeretetnek mély tengere, Add, merüljön 
lelkem bele, Hogy én szívem felbuzduljon, 
S érted, Uram, lángra gyúljon. 

5. Jézus Krisztus, én királyom, Ki függsz 
kínos keresztfádon: Oltsd lelkembe a te lel-
ked, Megbocsátó nagy szerelmed. 

6. Míg végszavad elhal lassan, Bűneimet 
megsirassam; Szent véred kiomló árja Lelkem 
mossa meg tisztára. 

7. Mint te, tűrjek és szenvedjek, Megbocsás-
sak, megengedjek, Ügyemet Istenre hagyjam, 
Szent tetszésén megnyugodjam. 

8. Már veled megfeszíttettem, Nem én élek, 
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Te élsz bennem, Aki engem úgy szerettél, 
Hogy értem halálra mentél. 

9. Mikor rossz napok jönnek rám, Sűrű 
könnytül ázik orcám: Könny záporán át is 
lássam Irgalmadat ragyogásban. 

10. Hogyha eljössz ítéletre, Vígy át engem 
szebb életre; Tekints rám irgalmassággal, 
S koronázz meg boldogsággal! 

Stabat mate r . Jacoponus (1250—130G). 

E rede t i dallam. 

1 V z u s > Istennek báránya, Kinaidat 
1 Ö V i «J ég s föld szánja. A nap, A nap 

Setétté változik, A föld, A föld Reng és ingadozik. 
2. Hegyek, halmok süllyedeznek, A kősziklák 

repedeznek. Holtak, Holtak, Sírból feltámad-
nak, A szent, A szent Városban jelt adnak. 

3. íme, a templom kárpitja Kettéhasad és 
megnyitja Helyét, Helyét A szentek szentének. 
Jelét, Jelét Jehova frigyének. 

4. Mind ezekből, oh, mit értsünk, Sziveinkbe, 
vájj mit véssünk? Isten, Isten Végtelen ke-
gyelmét; Hozzánk, Hozzánk Csuda nagy sze-
relmét. 

5. Fiát a szeretet Atyja Kereszt kínjaira adja, 
Értünk, Értünk H o g y eleget tegyen, Urunk, 
Urunk S üdvözítőnk legyen. 

6. Köztünk van a szentek szentje, A hívek-
nek ezt jelentse, Az ép, Az ép Kárpit hasa-
dása, Földig, Földig Kettészakadása. 

7. Jézus, ki értünk szenvedtél, H o g y éljünk, 
halálra mentél: Néked, Néked Szívből hálát 
adunk, Holtig, Holtig Híveid maradunk! 

Lengyel eredetű ének 
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Eredet i dallam. 
1 Q 1 jézus, szenvedésedről Mostan elméi-
ig. & * ι *" kednem, Erőt, áldást mennyekből 

Lelked adjon nékem. Jelenj m e g most szivem-
nek Ama nagy kínodban, Mellyel voltál lel-
kemnek Orvosa holtodban. 

2. Add látnom sebeidet, Kinos fájdalmidát, 
Megverettetésedet, Gyaláztatásidat, Csúf tövis-
koronádat S más szenvedésedet, Megváltó nagy 
munkádat S minden érdemedet. 

3. De ne csak kínod tudjam, Okát is meg-
értsem, Hogy te gúnyt s halált, Uram, Szen-
vedtél énértem. Oka annak én vagyok, É n és 
tenger vétkem, Fájdalmid ezért nagyok; S 
célja: üdvösségem. 

4. Segélj ezt megfontolnom Törödelmes szív-
vel Ne hagyj, téged bántanom Újabb vétkeim-
mel. Kedvelnem hogy is lehet A bűnt, gonosz-
ságot, Melyért Krisztus sebeket Szenvedett s 
csúfságot. 

5. Ha bűnöm miatt rettent Kárhozat gyöt-
relme, Jézus, érdemed megment, S nem árt-
hat sérelme. Szenvedésed lelkemet Méltán meg-
nyugtatja; A kit Isten így szeret, Azt el nem 
hagyhatja. 

6. Oh add, hogy keresztemet Békével visel-
jem, Engedelmességedet Örömmel kövessem. 
Szerelmedért szerelmet Néked én adhassak, 
Buzgó hittel tégedet Holtomig áldjalak. 

Eredet i dallam. 

1 £ 1 9 Czerehnes Jézus, vájjon mit vétettél ? 
A C ? £ i ο i iy ítéletet mivel érdemeltél? Mi 

bünt találtak benned és mi vétket, Kik elitéltek ? 
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2. Megostoroz és gúnnyal ékesít fel Bősz 
ellenséged bíborral s tövissel; Keresztfán 
csüngve tűrsz, míg őket áldod, Kínt, szomjú-
ságot. 

3. Én vagyok oka e nagy büntetésnek, Hogy 
a latrok közt keresztre íeszítnek, Amit, Uram, 
te szenvedtél helyettem, É n érdemeltein. 

4. Ily nagy büntetést oh ki nem csudálna: 
A juhokért a pásztor megy halálba; Nagy adós-
ságát ím a bűnös szolga, Urára rótta. 

5. Oh mily csodás és végtelen szeretet, A 
mely téged a Golgothára vezet! Mig én járok 
e világ örömében, Te vérzel értem! 

6. Dicső király, ki nagy vagy mind örökre, 
Jóságodat e szív miként köszönje ? Elég 
nagy s drága, amit néked adnék, Nincs oly 
ajándék. 

7. De van mégis, a mi kedves előtted: Vi-
szek szivemben néked törödelmet, Leküzdök 
bennem bünt és testi vágyat, A mint kívántad. 

8. Tudom, magamban erőm arra nincsen, 
Hogy szivemben a gonoszt megfeszítsem; 
Erősségem te lég}' s a te Szentlelked, Te adj 
kegyelmet. 

9. í g y leszek teljes szívvel te sajátod, Ha 
félretéve minden hiúságot Te szent igéd lesz 
utamon szövétnek És benned élek. 

10. Azért Uram, amint reám kimérted, El-
szenvedek bajt, üldözést teérted; Veszélybe 
vagy bár a halálba küldj el: Megyek örömmel. 

11. Elviszel engem mennyei hazámba, Mit lel-
kem óhajt, ott mind megtalálja, Nálad leszek, 
ha terhemet leoldod, Örökre boldog. 
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Dal lama: Jézus, ki b ű n ö s lelkemet. 
I 9 Q T l i t t e l nézek keresztfádra, Üdvözítő 
« Ö W i Π Jézusom, Értem mentél Golgo-

thára, Hogy lelkem mennybe jusson; Kereszt-
fán liángzott mondásid, Mint utolsó tanításid, 
Bármeddig tart életem, Soha el nem feledem. 

2. Míg átkoztak ellenségid, Imádkoztál üd-
vükért: „Jó Atyám, bocsáss meg nékik, Ne 
sújtsd őket bünükért" ; Add, hogy szívből meg-
bocsássam Én is, ha sért, embertársam, így 
teszek példád szerint, Szent vallásom erre int. 

3. Megszántad a gonosz latrot, Mert meg-
bánta Vétkeit, A bűnöst is, te megtartod, Ha 
van benne élő hit; Az utolsó nehéz harcon, 
Vigasztalást igéd adjon, H o g y megtartasz en-
gemet És együtt leszek veled! 

4; Tanítványod s anyád sirat, De letörléd 
könnyüket: „ímhol anyád, ímhol fiad" — S 
összekötéd szivüket, Add, h o g y kövessem pél-
dádat, Pártoljam, kit sújt a bánat; Minden 
embertársamat Szeressem, mint magamat. 

5. Müy nehéz volt szenvedésed, Mint tépett 
a gyötrelem, Fájón hallom bús kérdésed: „Mért 
hagytál el Istenem? Ha n e m birom a keresz-
tet S már-már elcsüggedni kezdek, Oh ne 
hagyj el engemet, Tedd könnyebbé terhemet. 

6. Az égető kín elgyötört S így szóltál: 
„Szomjúhozom", Add, h o g y ón is minden gyö-
nyört Megvessek, mely bűnbe von. Míg tart 
földi bujdosásom, Oltsd epesztő szomjúságom: 
Nyújtsd az élet italát, Mely üdítő enyhet ád. 

;7J Bevégződött dicső pályád, Véget ért a 
szenvedés. Tőled nyerek én is pálmát, Nem 
fenyeget büntetés. Ha majd int a halál réve, 
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Éltem végpartjához érve, Mondhatok szent 
éneket: „Minden elvégeztetett!" 

8. A sír éjétől nem félek, Mert, Uram, ben-
ned hiszek, A siron túl újra élek S örökre 
nálad leszek. Szent nevedet dicsőítve, Atyám, 
a te kezeidbe Ajánlom én lelkemet, Végy ma-
gadhoz engemet. (Jézus h é t szava a keresztfán.) 

Eredeti dallam. 

1 Ο Λ Tézus, sebeidnek mélye Vigasztalja 
' Ο • · «" lelkemet, Mindenföldinagyinségbe' 

Ott látom keresztedet. Ha kisértnek a bajok 
És már bűnre gondolok, Szenvedésed emlé-
keztet, Hogy kerüljek minden vétket. 
X .2. Ha a gonosz kívánságra Hajol a test és 
a vér, És a romlottság útjára Inkább, mint a 
jóra tér; Vagy ha Sátán tőrbe csal Csábító 
szavaival: Állj előttem sebeiddel, Jöjj és meg-
rontómat iizd el. 

3. Ha e világ csalogatja Örömökkel szive-
met S édességgel kínálgatja A tiltott gyümöl-
csöket: Add, hogy a kísértetet, Mielőtt meg-
ejthetett, Meggyőzhessem, rágondolva Értem 
szenvedt halálodra. 

4. Minden földi szenvedésben Erőt adnak 
sebeid, Ha tebenned elrejteztem, Ε világ nem 
keserít. A gyógyító balzsamot Te mindenkor 
meghozod; Mindent megadtál te nékem, Halá-
lod lett üdvösségem. 

5. Jézus, te vagy reménységem, Te meg-
győzted a halált, Megszégyenült ellenségem, 
Bősz fullánkja már nem árt; Mert habár még-
is halok, A sírban nem maradok, Te fölkel-
tesz uj életre, Te elvezetsz üdvösségre. 
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6. Ha te lakozol szivemben, Kegyelemnek 
királya, Nem találhat készületlen Halálomnak 
órája. Ha kebled én rejtekem, Ki árthatna én 
nekem? Bizva te szent sebeidben Győzve tá-
vozhatom innen. 

Dallama: Mint a szép hives patakra . 

| O R TZeresztfán én üdvösségem, Te, oh 
Γ ν édes Jézusom. Ε világ mit hasz-

nál nékem, Csak te vagy én vigaszom! Szívem, 
oh bűnbánó szív, Légy hozzá mindvégig hív, 
Örömben s keserűségben — Keresztfán én 
üdvösségem! 

2. Őt szeretem, őt kívánom, Őt, ki értem 
szenvedett. Töviskoronás királyom, Fölveszem 
keresztedet. í gy követlek én téged, í gy nye-
rek békességet Élet harcán, sír ölében — Ke-
resztfán én üdvösségem. 

3. Jobb szeretnem, jobb szenvednem Mind 
halálig teveled, Mint vigadnom, örvendeznem 
Áldott Jézus, nélküled. Ε hívságos szép világ 
Csak eltűnő jókat ád; Te vagy Isten erőssé-
gem — Keresztfán én üdvösségem! 

4. A Krisztusban bizton áll már, Ki benne 
vert gyökeret, Mert erősebb a halálnál A forró 
hü szeretet. Krisztus, híved maradok, Tőled el 
nem szakadok. így találjon csendes végem — 
Keresztfán én üdvösségem! 

5. Én lelkemnek adsz nyugalmat: Boldogul-
tak szép hónát. Én hitemnek adsz jutalmat: 
Hervadatlan koronát. Cselekedd, jó Istenem,. 
Hogy fölírva ez legyen Minden szívben, földön, 
égen: Keresztfán én üdvösségem! 

Keresztjén énekeskünyr. 10 
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Dallama: Jézus, szenvedésedről. 
I Λ halált, oh Jézusom, Te is elszen-

^ vedted, Légy példám, ha én ví-
v o m A végső küzdelmet. Ha bűn tőre meg-
sebez, Kétség gyötri lelkem, S bánat árnya 
elfedez: Te virrassz felettem. 

2. Jézus, vérző szent sebed Mutasd oldala-
don, Vigasztalj ha szenvedek S könnybe borúi 
arcom. Bátoríts, ha alkonyat, Éj homálya föd 
el, Könnyítsd végső harcomat, Oh légy hoz-
zám közel. 

3. Megváltóm, maradj velem, Légy vigasz-
talásom, Ha szorongat félelem, S terhes buj-
dosásom. Végső nehéz sóhajod Engem erősít-
sen És ha szívem nem dobog, Érdemed se-
gítsen. 

4. Jézus, éltem világa, Tőlem el ne fordúlj, 
Légy lelkemnek csillaga, Ha napom elborul. 
Jézus, légy te oltalmam A sir éjjelében, Ren-
dületlen támaszom, Örök üdvösségem; 

Dallama: Jézus , ki bűnös lelkemet. 

f Ο Γ 7 Jézus, e vüág bűnéért Ki meghalni 
• O l i *" eljövél S tévelygő nemünk üdvéért 

Önként áldozat levé l ; Te, ki kész valál ontni 
vért Ádám romlott fiaiért: Kérlek halálod ára 
Rajtam ne vesszen kárba. 

2. Vigasztaljon gyötrődésed, Midőn bűntudat 
gyötör, Támogasson csüggedésed, Kétség s 
baj reám ha tör. Verejtéked hűvösítsen, Segí-
tőm, ha senki nincsen; Kérlek, halálod ára 
Rajtam ne vesszen kárba. 

3. Szent kezednek köteléke Tépje Sátán lán-
cait, Szívem legfőbb ékessége Legyenek csúf 
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kínjaid, Egyetlen vigaszom, üdvöm, Oh n e 
hagyj megszégyenülnöm; Kérlek, halálod ára, 
Rajtam ne vesszen kárba. 

4. Ajkad, mely bíráid vádját Tűrte némán s 
hallgatott, Szóljon értem s bűnöm átkát Törölje 
el majd amott, Lelkiismeret ha furdal S rettent 
örök kárhozattal: Kérlek, halálod ára Rajtam 
ne vesszen kárba. 

5. Tövised, mely tépte arcod', Öröm rózsá-
kat terem; Értem vívtál nehéz harcot, Enyim 
lett a győzelem. Koronázz meg kegyelmeddel, 
Bűn hatalmát rólam vedd el: Kérlek, halálod 
ára Rajtam ne vesszen kárba. 

6. Sebeidben hűs kutforrást, Üdülést engedj 
lelnem, Melyből uj erőt s gyógyulást Merit 
csüggedő lelkem. Hasson át kegyelmed árja, 
Hogy ne legyek bűn szolgája. Kórlek, halálod 
ára Rajtam ne vesszen kárba. 

7. Szomjad, melyet a keresztfán Elepedve 
érezél, Enyhítsen, J i a rögös pályán Lankadok 
s erőm csekély. Önts szívembe reménységet, 
Áraszd rám szent békességed. Kérlek, halálod 
ára Rajtam ne vesszen kárba. 

8. Végső sóhajoddal engem Szabadíts meg, 
oh jövel, Ha ezer bűn szól ellenem És elitéi, 
ments te fel. Hogyha ajkam végsőt lehel, Lel-
kemet vidd mennyekbe fel. Kínod, halálod 
nekem Legyen örök életem. 

Dal lama: Az ón időm, mint a szép nyár . 

p m b e r ! im a szent s ártatlan, Mily 
• ^ hallatlan Kínokra adja magát! 

Hogy lelked terhén segítsen S üdvözítsen J 
Élte gyászos véget lát. 

1 0 * 
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2. Oh vedd emlékezetedbe, írd szivedbe Ε 
legforróbb szerelmet! TanuJj őtőle szenvedni, 
Megengedni, Győzni halálfélelmet. 

Kis János püspök, (1770—1846). 

Dallama: Én Istenem, én bűnös ember. 
Λ/f iként csúfol, kinoz a vak nép 

• I V 1 Téged, ki a legjobb valál! Meg-
hurcol és átkozva ver, tép, Vad dühe módot 
nem talál. Azok szomjazzák véredet, Kikért 
áldoztad éltedet. 

2. Ellenid mint gyűlöltek téged, A durva 
nép szidalmazott; De isteni nagy szelidséged 
Érettük így imádkozott: Atyám bocsásd meg 
vétköket, Nem tudják, mit cselekszenek! 

3. Dicső példád tanítson engem A méltatlan 
bántalmakat Tűrő lélekkel elfelednem, Akár-
mint szomorítanak. Kerüljek boszut, haragot, 
Mert te, Uram, úgy akarod. 

4. Minden ember édes testvérem, Kegyes 
Megváltóm, általad, A szeretet legyen vezérem: 
Ε legnagyobb parancsolat. A ki gyűlöl és nem 
szeret, Méltatlanúl hordja neved. 

5. Ha ártatlanúl kell szenvednem, É s félre-
ismer e világ, Még az sem ejt kétségbe engem, 
Mert győzni fog az igazság. Jézusban van re-
ménységem, Benne örök üdvösségem. 

Szüts István téthi lelkész (1768—1839). 

Dallama: Elég immár. 
1 í l f t l^ ic sőü l t Főnk Kínos végóráját Jer 
• w V · ' ' hívek, vizsgáljuk S ebben csudás 

Szerelme próbáját Imádva háláljuk, Hogy ér-
tünk az élet bajait, Kínos halála fájdalmait El-
szenvedé. Zathureczky Sámuel, győri kántor 1811. 
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Dallama: Az én idom, mint a szép nyár. 
r r e , ki bűntelen szenvedtél És szer-

» ^ zettél Mindnyájunknak váltságot: 
Ne hagyj célodtól elesnem És keresnem Bű-
nökben bátorságot. 

2. Hogy érettünk kint vallottál, Nem nyitot-
tál Azzal utat bűnökre; Nem háramlik szent 
váltságod S mennyországod Meg nem tért bű-
nösökre. 

3. Oh mely igen megcsalódnám, Ha biztatnám 
Érdemeddel szívemet, S mégis bűnnel beszeny-
nyezni, Fertőztetni Meg nem szűnném lelkemet. 

4. Megdicsőült Üdvözítőm! Légy segítőm, 
Hogy a vétket letegyem, És ha meghalok, 
halálod, Szószólásod Dicső hasznát elvegyem. 

Zathureczky Sámuel győri kántor 1811. 

Dallama: Jézus, Istennek báránya. 
fá jda lmában gyászol ég, föld, A szo-

• morú jóslat bétölt: Szenved, Szen-
ved, Ki megváltott minket, Ontsuk, Ontsuk, 
Sűrű könnyeinket! 

2. Bánkódjatok keresztyének, Búsan zengjen 
most az ének; Krisztus, Krisztus, Szent vére 
hullását Hívek, Hívek, Keseregve lássák! 

3. Ám Jézus hozzánk hajoltan így szól: ne 
sírjatok rajtam; A könny, A könny Magatokért 
folyjon, Az ajk, Az ajk Sok bűnért zokogjon. 

4. Mert im, eljönnek a napok, Mikor ezt kell 
mondanotok: Hegyek, Hegyek, Omoljatok 
reánk! Halmok, Halmok Boruljatok reánk! 

5. Mert hogyha ezt mívelitek A zöldelő fán, 
emberek: Oh mi, Oh mi Esik a száraz fán, 
sSemmi, Semmi Gyümölcsöt nem hozván? 
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6. Én Uram szelid olajfa, Add, legyek beléd 
oltatva; Növeld, Növeld Az én gyönge hitem, 
Tőrbe, Tőrbe, A világ ne vigyen. 

7. Kérlek Isten, ki Atyám vagy, Akinek ir-
galma oly nagy: Krisztus, Krisztus Vére a 
kereszten Nékem, Nékem Gyógyulást szerezzen! 

Sántha Károly. 

Dallama: Jézus, életemnek. 

Ú d e s Üdvözítőm, — Oh mily meg-
» ^ rendítőn Hat kínod reám. Elborul 

az ég is, És ajkadról mégis Áldás kél csupán. 
Áldod ellenségidet, Kik keresztre feszítettek, 
Könyörögsz érettek. 

2. A mi vétkeinkért, Álnok tetteinkért Szen-
vedsz kinhalált, Világ gonoszsága Vert a kereszt-
fára, Ki mennyből leszállt. Szived mégis meg-
bocsát, Sőt halálod üdvösségünk, Megváltás 
minékünk. 

3. Mit adjak, áldozzak, Zálogul mit hozzak 
Szent irgalmadért? Életem adhatnám,Patakként 
onthatnám Szívemből a vért, Mindent, amin 
függ szívem Lábaidhoz lerakhatnék: Ádósod 
maradnék. 

4. Minden indulatját Szívemnek fogadd hát 
8 teljes lelkemet, Csak tebenned éljek, Higyjek 
és reméljek Örök életet. Oh megváltó Jézusom! 
Akkor ha eljő halálom, Üdvöm feltalálom! 

Torkos László, 

Dal lama: Készítsd magad, kedves lélek. 

TJul l j oh Jézus drága vére Én szegény 
» - * - s z í v e m sebére! Fájdalomtól s bűn-

től ég az, De tenálad van a vigasz. Átölelvén 
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keresztfádat, Kél szívemben mély bűnbánat, 
S míg szememből a könny csordul, Rám az 
égből balzsamcsepp hull. 

2. Gileádban nincs orvosság, Csak tenálad 
égi jóság! Benned van én újulásom, Sebeid-
ben gyógyulásom. Tengere nagy szeretetnek, 
Benned mily gyöngyök teremnek! Hogyha 
beléd merült lelkem, Mindig drága kincset 
leltem. 

3. Drága kincset: békességet És szívbeli csen-
dességet, Azt a tiszta boldogságot, Mely a földre 
mennyből szállott. Add e kincset most is nékem, 
Én megváltó üdvösségem! Im keresztfádnál 
könyörgök, Oh hallgasd meg a könyörgőt! 

Sántha Károly. 

Dallama: Mely igen jó az Üristent dicsérni. 

/ g y á s z o l ég, föld, egész világ bán-
• ^ kódik, Az ón szívem, bűnös szí-

vem hánykódik; Mert miattam ontja vérét a 
Bárány, Áldozatúl a keresztfa oltárán. 

2. Eltévedtem bujdosásom útjában. De te 
jöttél, jó pásztorom, utánam: S ím, maga jön 
égi Atyám, elébem, S kegyelmének csókjával 
tart ölében. 

3. Sebeiddel aki engem gyógyítasz, Ki szívem-
nek békességet és írt adsz, Aki nékem üdvöm 
vagy e világon, Hálám szava hozzád mennybe 
fölszálljon. 

4. Te meghaltál, hogy a bűnnek meghaljak, 
S teáltalad új életre támadjak. Oh lakja hát 
lelkemet te jó Lelked, Én szívemet te magad-
hoz emeljed! 

5. Ki meghaltál, de ki élsz, oh szent Fölsóg, 
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Mindörökké a tiéd a dicsőség; Mindörökké 
áldjon téged minden szív, Mindörökké csak 
tehozzád légyen hív! Sántha Károly. 

Virágvasárnapi énekek. 
Dallama: Szivem szerint kívánom. 

| ( | f i TZészűlj, lelkem, serényen, Kisérd el 
a v w i í v Uradat, A szent város felé tart, 
Kövesd és el ne hagyd. Kisérd szent áhítattal, 
Tekintsd nagy kínjait; Hordozni a keresztet 
Téged is megtanít. 

2. Az Istennek báránya, Lelkünknek jegyese, 
lm elmegy, mintha várná, Menyegző öröme. 
Jertek ki és nézzétek, Sión leányai, Mint kell 
neki tövisből Koszorút hordani. 

3. Miként király vonulsz be, Ujong a nép-
sereg, De kész, Uram, a tőr is, Hogy foglyai 
ejtsenek. Hallasz még gúnyt, szidalmat A tisz-
telet helyett, Míg a véres keresztfán Lehuny-
hatod szemed. 

4. Te a halált, oh Jézus, Csak azért szenveded, 
Hogy megszerezd minékünk Az örök életet. 
De távolból felénk már Koronád felragyog, 
Mint borús éjszakában A fénylő csillagok. 

5. Te léssz, Uram, a győztes Veled van szent 
Atyád, Felhozza ő sírodra Húsvétnak hajnalát. 
Ám menj a véres útra, Már a pálmalevél, Melyet 
elődbe hintnek, Győzelmedről beszél. 

6. Jézus, nagy kínjaidra Könnyezve gondolok, 
Ébressz e szent napokban Bennem bűnbánatot, 
Vigasztaljon halálod. Ha én is szenvedek; Te 
boldogíts, ha majdan Nyugodni térhetek. 
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Dallama: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, 

1 A 7 / \ l i lelkem! hozz virágokat, Szent 
λ 9 £ • " buzgóság virágait! Hozd ég felé 

emelkedő Hited zöld pálmaágait! Virág fakad-
jon az uton, Melyen hozzám jön Jézusom, 

2. Ajkam, hozsannát zengedezz A szent város 
kapuinál, Melyek felett jós lelkivel A könnyező 
Jézus megáll. Ah, e nép mért lesz hűtelen? 
Szívem maradj hü szüntelen! 

3. Szívem maradj hü szüntelen, Jézust kövesd, 
hol átmegyen! Pálmád ne rejtsen vad tövist, 
Virágod örök zöld legyen. Hozsannád hangjai 
megett Ne hangoztass „feszítsd meg "-et. 

4. Ha majd a földi lét után Lerázol gondot, 
bút, borút: Pálmád örökzöld lombiból Készül 
mennyei koszorúd. Itt elzengvén zsoltárodat, 
A mennyben Jézusod fogad. 

Szász Károly püspök (1829—1905). 

Nagypénteki énekek. 
Eredeti dallam. 

U szomorú napot Oh ember gon-
• ^ dold m e g ; Hagyd el e világot, 

Istenedhez térj meg. Imádva nézd ma, Jézusod 
Kínos halálra mint jutott, Munkálván üdvödet. 

2. Nézd, ott Getsemánén A porban mint tér-
del, Mint sóhajt remegvén, Véres verejtékkel. 
Érted, Ádám bűnös fia, Nehéz harcát, nézd, 
mint víja A menny s a föld ura. 

3. Lásd, mint árulja el Júdás hű Uradat, S 
mint támad fegyverrel Rá durva szolgahad. 
S bár megfogják s kötözik őt, S hurcolják, 
mint gonosztevőt, Tűr érted szelíden. 
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4. Törvényt felette ül A sötét gonoszság; 
Nézd, müy kegyetlenül Verik és gúnyolják! S 
ö szenved szótlanúl érted S szerez neked üd-
vösséget, Megmentvén lelkedet. 

5. Tövískoronától Arcán a vér pereg, Hó-
hér ostorától Szent teste megremeg; Oh ember, 
jól eszedbe vedd, Vétked miatt te érdemled Ε 
kint s gyalázatot. 

6. Indul keresztjévelGolgothahegyére; Nézd, 
mint szegezik fel S miként omlik vére ! Te-
érted szenvedett halált, Isten Fia a sírba szállt. 
Nem indul meg szíved? 

7. Szegény, gyarló ember, Ha bánt a bűn-
tudat, Buzgó lélekkel jer, Lásd, mit szenved 
Urad! Sirasd s utáld meg bűnödet, Hittel ra-
gadd meg üdvödet S kegyelmet nyersz ma itt. 

Dallama: Az én időm, mint a szép nyár. 

1 A A C írjon az ég, sírjon a föld, Mely 
fűvel zöld, Sírjanak a csillagok! 

Sírjanak minden világok, Szép virágok, Köny-
nyel harmatozzatok! 

2. Minden lélek keseregjen, Könny pereg-
jen! Bánkódjatok, angyalok! Ma lön az Úr 
szent halála, Sírba szállá, Kiben élek és halok. 

3. Oh gyászos nap, oh siralmas, Oh fáj-
dalmas ! Mint szenvedsz, oh mi Urunk, Szám-
talan sok a mi vétkünk, S meghalsz értünk, 
Sebeiddel gyógyulunk. 

4. Oh mi példánk, egy szentségünk, Kit 
nyújt nékünk A szent evangéliom! í g y kell-e 
fürödnöd értem Piros vérben, Tiszta fehér 
liliom ? 

δ. Mi vétkeztünk s te bűnhődtél, Ertünk jöttél 
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S nincs már többé kárhozat. Sírba szállasz, 
hogy újonnan Fölkelj onnan, Oh ártatlan ál-
dozat ! 

6. Ha jön az est s nyugszik a nap: A fáradt-
nak Hoz nyugalmat, pihenőt: Elnyugodtál hi-
tünk napja, S nyugtod adja A megnyugvást 
és erőt. 

7. Oh világnak napja, jöjj fel, Víg öröm-
mel Várva-várjuk a napot. Kelj föl, hagyd ott 
a koporsót, S halljuk a szót: A Krisztus fel-
támadott ! 

Dallama : Oh siralom. 
Α Α Λ C írj én bennem, Oh én lelkem! Mert 

^ az Isten fia volt Aki ma bűneid-
ért A keresztfán megholt. 

2. Nap elborúl, Föld megindúl, Kősziklák 
megrepednek. Halottak feltámadnak, Sírván 
keseregnek. 

3. Oh Jézusom, Én orvosom! Vélem nagy 
irgalmat tégy: Sebeiddel gyógyuljak, Békessé-
gem te légy! 

4. Im könnyezek! Vallást teszek Bűneimről 
előtted, Melyekkel megbántottam Az én Terem-
tőmet. 

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

6. Érzem: megvan Nyugodalmam, Keresz-
ted átölelem, Életemet a sírig Te néked szen-
telem ! Sántha Károly. 

Dallama : Ε szomorú napot. 
Α Λ Ι Círjon ma az ének, Mert mély a m i 
e v l i ^ gyászunk; Oh hív keresztyének, 
Zokogjon fohászunk! Isten Fia meghalt értünk, 
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Porba hulljon a mi térdünk, Mert sok a mi 
vétkünk. 

2. Föld megindúl, égen Elsötétül a nap; Kik 
aludtak régen, Holtak föltámadnak. Hegyek, 
halmok megreszketnek, Kősziklák megrepe-
deznek, Sírván keseregnek. 

3. Isten, légy irgalmas! Isten, l égy kegyel-
mes ! Engem megoltalmazz! Bűnösnek kegyel-
mezz ! Az Ur Jézus szent halála Legyen bűneim-
n e k ára, L e l k e m vá l t ságára! Sántha Károly, 

Dallama : Jézus, Istennek báránya. 

Α Λ Λ Í V 1 zokogjon, keresztyének, Ajkon, 
· " szívben a bús ének: Meghalt, Meg-

halt Az Ur Jézus értünk, Porba, Porba, Hull-
jon a mi térdünk! 

2, Keresztjét átöleljétek, De ne férjen oda 
vétek: A bűnt, A bűnt Mossa el szent vére, 
Megtért, Megtért Lelkünknek üdvére! 

3, Űr Jézus, mennyit tévedtem, Mig kereszt-
fádhoz térhettem! Isten, Isten, Irgalmad volt 
vélem; Szent hit, Szent hit, Te voltál vezérem! 

4, Oh szent hajlék, oh szent oltár, Édes 
biztatóm te voltál. Krisztus, Krisztus, Hivó 
szódra jöttem, Az ég, Az ég Nyitva áll előttem. 

δ. Bízzál fiam, bízzál lányom, Bűneidet meg-
bocsátom! Ő szól, Ő szól, Oh maradj meg 
nála, Fűzzön, Fiizzön Hozzá örök hála! 

Sántha Károly, 

Dallama: Oh felséges Atya Isten. 

F ö l d megindúl, gyászt ölt az ég, Sír 
α 1 az egész teremtettség, Hogy meg-
haltál, égi Felség. 
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2. Mi is bűnbánó könnyeket Hullatunk ko-
porsód felett, Imádandó nagy Szeretet! 

3. Folyóvizeknek módjára Szakadj könnyeink-
nek árja, Szivünket mosd m e g tisztára! 

4. Oh Jézus, ártatlan bárány, Válts meg a 
kereszt oltárán Bűneinktől véred árán! 

5. Im megvalljuk, hogy vétkeztünk, Kárho-
zatba ezért estünk, Térdet hajtva hozzád esdünk. 

6. Oh törüld el bűneinket, Sebeiddel gyó-
gyíts minket És nyugtasd m e g szíveinket! 

7. Előtted fogadást teszünk: Néked élünk, 
benned hiszünk, Hozzád vég ig hivek leszünk í 

8. Átöleljük keresztfádat, Kél szivünkben 
mély bűnbánat, Engeszteld értünk Atyádat! 

Sántha Károly. 
Dallama: Az én időm, mint a szép nyár. 

tyibA TSJyugszol immár, mi királyunk, Sírva 
a v ^ · állunk Kőkoporsód szélinél. A ne-
mes, a nagy harc vége: Áldott béke. Aki í gy 
hal, mindig él! 

2. Zöldelő fa, Isten fája, Hogyne fájna Né-
künk töviskoronád! Rajtam száraz fán mi es-
nék, Ha, kegyes ég, Irgalmad nem karol át! 

3. Van okod szív, jaj s panaszra, De mi 
haszna Tengerkönnynek zápora; Ha szívedben 
még nem támadt Mély bűnbánat, S könnye 
nem hullt még soha! 

4. Oh megváltó szent Istenség, Égi Felség, 
Kérlek a szívem szerént: Kinek a világ üdvére 
Hullott vére, Engemet láss meg szegényt! 

5. Megtérőké a mennyország! Hajtsd tehoz-
zád Uram, az én szívemet. Szikla reped a nagy 
kintúl, Föld megindúl, S lelkem, nem indulsz-e 
meg ? 
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6. Boldog, ki megmarad nálad. A tört nádat 
Nem rontod el, Jézusom. Már koporsód böl-
csővé lett, Melyből élet Sarjad, míg itt buj-
d o s o m . " Sántha Károly. 

Eredeti dallam. 

( V 1 siralom! Szívfájdalom! A lelkem 
e v v i V ' hogyne sírna? Isten egyszülött 
Fiát Most teszik le sírba. 

2. Iíöny árja hull: Elhunyt az Úr, Kereszt-
fán lőn halála; De megnyílt a menny nekünk, 
Hogy ő sírba szállá. 

3. Gondold meg ezt, Kit bú epeszt, Hogy 
ezt magad szerezted, Mert sok bűneid miatt 
Lőn halálos veszted. 

4. Itt nyugszik ő, A szenvedő, Szelíd ártat-
lan Bárány: Vére érettünk omolt A kereszt 
oltárán. 

5. Oh Jézusom, Én orvosom, Mit szenved-
tél miattam! Az egész világ sirat Búsan, elha-
gyottan. 

6. Oh te kegyes, Szerelmetes, Mily szép 
volt a te véged! Bűnbánóan nézem én Hulló, 
drága véred'. 

7. Boldog a szív, A tiszta, hív, Ha mélyébe 
van írva: Hogy a dicsőség Ura Mint szállott 
a sírba. 

8. Oh, Jézusom, Én Krisztusom, Sírván kö-
nyörgök néked: Add, téged szeresselek, Mind 
sírig csak téged! 

Dallama: Győzhetetlen én kőszálom. 
A A f i / ^ s e n d e s a sír, Jézus alszik, Fájó 
β " " ' halk zokogás hallszik; Könnye 
hull a gyászolóknak, Az angyalok is zokognak. 
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2. Fájdalomnak éles tőre, Oh mint vérzik a 
szív tőle ! De az Isten nagy szerelme Gyógyító 
ír a mély sebre. 

3. Oh ha ránk is sír domborúl, Lesz-e, a ki 
reáborúl Fájdalommal, szeretettel ? Lesz-e szív, 
mely nem felejt el ? 

4. Hull-e majd könny sírhalmunkra ? Száll-e 
áldás hült porunkra? Hagyunk e itt jó emlé-
ket, Mint legdrágább örökséget? 

5. Oh Atyánk, segélj, úgy élnünk, Hogy bár-
mikor jön el végünk, Ε földön megsirassanak, 
S hajiékid befogadjanak! Sántha Károly. 

Húsvéti énekek. 
Dallama: Jézus sebeidnek mélye. 

A A Q TZrisztus halálra adatott A mi sok 
Δ%β £ • Í V bűneinkért, De harmadnap fel-
támadott Megigazolásunkért. Örvendjünk mi 
mind ezen, Istennek hála legyen; Mondjunk 
neki dicséretet, Zengedezzünk víg éneket! 

2. Emberek közül a halált Le nem győz-
hette senki, Mert a törvény csak bűnt kiált, 
Vele el kelle veszni. í gy a bűn és kárhozat 
Igája rajtunk maradt; Bármerre térjünk, a 
halál Hatalmával reánk talál. 

3. De Jézus, Istennek Fia, Ki eljött e világra, 
Midőn érettünk meghala, Bűneinktől megválta. 
A halált ő győzte meg, Bűnösök, ne féljetek! 
Halál fullánkja elveszett, Nincs hatalma, ör-
vendjetek! 

4. Ez ama húsvéti bárány, Kit nekünk ada 
Isten, Ki a keresztnek oltárán Meghala szere-
tetben. Érettünk elvérezett, S amely ajtót 
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megjegyzett, Az angyal, amaz öldöklő Elkerüli, 
oda nem jő. 

5. Üljünk húsvéti ünnepet Nem a régi ko-
vászban. Kezdjünk mi is új életet Szentségben, 
tisztaságban.. Isten szerző e napot, Szívből há-
lát adjatok! Áldott legyen az ég Ura, Zengjünk 
néki: halleluja ! Luther Márton (1483—1546). 

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

A A O f ö l t e t s z e t t gyönyörű napunk, Me-
" v ö ι 1 lyen méltán vigadhatunk; Krisztus 
ma győzedelmet vett, Megvert minden ellen-
séget.,, 

2. Ős ellenünk, a bűn, halál Hatalma többé 
meg nem áll. Rajtok győzelmet aratott Jézus, 
ki ma feltámadott. 

3. Nap, föld, emberek, állatok, Kik eddig 
szomorkodtatok, Rabságtok ím örömre vált, 
Köszöntsétek a nagy királyt! 

4. Azért jer, örvendezzetek, Mondjunk az 
Urnák éneket! Jézus szívünk örökre áld, Hogy 
meggyőzted a bűnt, halált. 

Dallama : Dicsérd Istent, keresztyénség. 

ft Α Λ ÍZ eresztyének, örvendjetek, Ránk víg 
β ν ϋ ι i v nap virradott; Istennek hálát zeng-
jetek, „Jézus feltámadott. 

2. Ő, ki önként áldozat lett S meghalt vált-
ságunkra, Feltámadt, győzödelmet vett Igazu-
lásunkra. 

3. Oh valaki hív lélekkel Örül váltságának, 
Zengedezzen szent énekkel Szabaditójának. 
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Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

Α 1 Λ JY/Í a Krisztus győzedelmes lett, Síron, 
& -LTI halálon erőt vett. Dicsőséggel 
feltámadott, Jer, néki hálát adjatok. 

2. Mint bajvívó hős síkra szállt És ím le-
győzte a halált. Minden hatalmát elvevé, A 
diadal már Jézusé. 

3. Oh mi hatalmas Megtartónk, Légy nékünk 
is szabadítónk. Te adj nekünk olyan szívet, 
Amely hozzád buzgón siet. 

4. Jézus, bűnünket megbocsásd, Adj majdan 
boldog kimúlást. A mennyekben készíts helyet, 
Hogy ott örvendhessünk veled. 

Dallama: Ez esztendőt megáldjad. 

1 1 Ρ h u s v ®t ünnepében, Ε húsvét ün-
ö Ä fi ι -L·/ nepében Dicsérjük a nagy Istent, 
Ki értünk megholt Fiát, Ki értünk megholt Fiát 
Feltámasztotta testben. Ennek örüljünk Szív-
vel, szájjal, buzgó lélekkel. Kik a Jézusban 
hiszünk. Adjuk meg, Adjuk meg Neki a dicső-
séget ! Vigadjunk, Vigadjunk, Miként a fák, 
füvek, virágok Újulnak örömben. 

Geleji Katona István Öreg Graduáljából. 1636. 

Dallama: Uram, Jézus, fordulj hozzánk. 

9 1 Φ Ρ"! Krisztus, hát mit bánkódom! 
e l e i 1 v Szívből szeret, azt jól tudom. Ha 
mind e világ megtagad, Elég, ha ő velem marad. 

2. Él már megtartó Jézusom, Azért örül szí-
vem nagyon. Ellenségem bármit tegyen, Nem 
árthat többé már nekem. 

3. Jézusban van az én hitem, Szabadulásra ő vi-
szen. Megtöri a sir zárait, A haláltól megszabadít. 

Keresztyén énekeskönyv. 11 



1 6 2 HÚSVÉTI ÉNEKEK 

4. Jézus eltörli bűnömet, Megszerzi örök 
üdvömet. És majd ha itt időm letelt, A sirból 
uj életre kelt. 

5. Ha üldöznek az emberek, ínségemben 
nem csüggedek. Ám legyen éltem mostoha, 
Jézusom el nem hagy soha. 

6. Azért immár nem félek én, Legyek bár 
itt koldus szegény. Hü kísérőm marad a hit, 
És e kincsem meggazdagít. 

7. Oh légy velem én Jézusom, Tebenned 
én megnyugoszom, A bűn, halál meggyőzetett, 
Te szerzél örök életet. 

8. Hála legyen halálodért, Dicső feltámadá-
sodért. Te élsz, mi is élünk veled, Áldjuk Jé-
zus szent nevedet. 

Eredeti dallam, 

n i Ο Tézus én bizodalmam, Örök életre 
m A Ο · >' vezérem, Őbenne van nyugalmam, 
Mert vele azt mind elérem, A mi itt vigasz-
talhat, Holtomban boldogíthat. 

2. Jézus, Üdvözítőm ól, Vele együtt én is 
élek Szebb hazámban, Istennél, Mért csügged-
nél bágyadt lélek ? Tagjait ő nem hagyja, Sőt 
mind magához vonja. 

3. Hozzákötött engemet Szent reményem 
minden szála; Hozzáfűzte lelkemet Sírig a hit 
és a hála. Nem szakít el tőle már Sem élet, 
sem a halál! 

4. Föld porából vett porom Y é g órámmal 
porba tér meg; De föltámaszt egykoron Üd-
vözítőm s nála élek, Hol látássá lesz a hit, 
Mely örökké üdvözít. 

5. A mi itt fáj és epeszt, Ott meggyógyúl 



HÚSVÉTI ÉNEKEK 1 6 3 

és megenyhül; Megkönnyebbül a kereszt; 
Nem hull könnyzápor szemembül. Itt a sírba 
hervadok, Ott többé meg nem halok. 

6. Hívek, ama szép hazát Már e földön ke-
ressétek, S az üdv hajnalcsillagát Már e test-
ben kövessétek. A hol a ti kincsetek, Ott le-
gyen a szívetek! 

Lujza Henriette brandenburgi fejedelemasszony 
(1627—1667.). 

Dallama : Jézus életemnek. 

Λ f Λ Λ ζ Úr feltámadott, Diadalmaskodott 
Ck A Már a halálon; Erejét elvette, 
Megszégyenítette, — Az Urat áldom! Megverte 
és megnyerte Lelkünk minden ellenségét, Zeng-
jük dicsőségét! 

2. Lelkünk boldogságán Mind végig mun-
kálván Meghalt keresztfán. S e nagy áldozatot, 
Melyet értünk hozott, Istenünk látván, Dicsőén 
és győztesen Csakhamar életre hivta És fel-
magasztalta. 

3. Él már dicsőségben Jézusunk az égben 
S őtet imádják A mennyei karok, Sok ezer 
angyalok Készen szolgálják. Megadva már ha-
talma, H o g y mindnyájunkkal jót tegyen É s 
magához vegyen. 

4. Ezért, lelkem, vigadj, Neki hálákat adj, Vá-
laszd vezérül! Ki jár nyomdokában, Isten jóvol-
tában Már itt részesül; És „végre dicsőségre, 
Viszi Isten mennyországba, Örök boldogságba. 

5. Távozz, hívság, tőlem, Rabszolgát belőlem 
A világ nem tesz; Amit ad Istenem, Azzal 
megelégszem, Az javamra lesz. ínségem ós 
szükségem Mennyben örömre cserélem, Ha 
célom elérem. 

1 1 * 
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6. Ha eljő halálom, Istennek ajánlom Bátran 
lelkemet; Ő el is fogadja S a mennyben meg-
adja Letett kincsemet; Sírjából, föld gyomrá-
ból Jézus kihívja testemet S mennybe visz en-
gemet. 

7. Mily nagy öröm leszen, Hol jutalmat 
veszen Híved, Jézusom! Hogy hozzád mehes-
sek S szentiddel élhessek, Csak azt óhajtom. 
Légy velem hát, hogy helyem Nálad lehessen 
az égben, Örök dicsőségben. 

Spener Jakab (1635—1703). 

Dallama: Térj magadhoz, drága Sión. 

6% I Κ A h Istenem, súlyos kő nyom, Ki 
^ fordítja el rólam? Jól tudod fo-

hászkodásom És én titkos fájdalmam. Jézus 
él s én holt vagyok, Atyám, bánátim nagyok, 
Jézusomra nem találok, Mert a bűnnek utján 
járok. 

2. Ki fordítja el a követ Az én terhelt szí-
vemről? Ki adhat nekem jó kedvet, Ki tesz 
betegségemről ? Találok-e oltalmat, Nyerhe-
tek-e irgalmat? Oh ki vesz ki e kétségből, 
Ε nyomasztó nagy Ínségből? 

3. Törődött szív meg ne csüggedj, Mert Jézus 
feltámadott; Csak Jézusnak higyj és engedj, 
Úgy üdvödet várhatod: Mert téged halálával 
Megmentett váltságával És bolgogít érdemével, 
.Megsegítő kegyelmével. 

4. A Krisztus azért támadt fel, H o g y .te is 
feltámadhass, Nyomorúságból örömmel „Örök 
életre juthass. A halálnak völgyében Ő tart 
téged kezében, Hogy majd minden bajt meg-
győzhess, Megszabadulj és örülhess. 



HÚSVÉTI ÉNEKEK . 
lül 

5. Nincs,az bűn koporsójában, Ki vele fel-
támadott És jár parancsolatjában, Melyet mi 
nekünk adott; Azért próbáld szívedet, Bánd 
és hagyd el bűnödet; í gy a kő elfordíttatott, 
Amely eddig téged nyomott. 

6. Jézus add, hogy feltámadjak És ,már itt 
neked éljek. Hogy tenéked hálát adjak És majd 
veled örüljek Ott fenn a mennyországban, Az 
örök boldogságban A megboldogult hívekkel, 
A megdicsőült szentekkel. 

Csak iij reggelig takarhat. Ott leszek, hol Uram 
van, Ez az én bizodalmam. 

2. Jézus ól! Sír nem temet, Ő országol meny-
nyen s földön; Megdicsőít engemet, Hogyha 
pályám hűn betöltöm. Lesz Istennél jutalmam, 
Ez az én bizodalmam. 

3. Jézus él! Már el nem vesz, A ki bűnét 
bánja mélyen, Az Isten kegyelme ez, Hogy a 
bűnös mind megtérjen. Krisztus én nyugodal-
mam, Ez az én bizodalmam. 

4. Jézus él ! Ο az enyém, S én övé vagyok 
egészen; Mi sem rémít, érzem én, Hogyha szí-
vem tiszta lészen, Csak Uramnak őt valljam, 
Ez az én bizodalmam. 

δ. Jézus él! Oh nincs kétség: Nem szakaszt-
hat el őtőle Sem magasság,, sem mélység, Sem 
szerencse sem bűn tőre. Ő erőm és oltalmam : 
Ez az én bizodalmam. 

6. Jézus él! Már a halál Nem egyéb mint 

Dallama: Jézus én bizodalmam. 

ézus él! Én is vele, Hol van, oh 
halál, hatalmad? Jézus él! Sír éjjele 
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édes álom. Lelkem boldog helyre száll, Mikor 
innen el kell válnom. Hittel zengjed én ajkam : 
Jézus én bizodalmam! 

Gellert Keresztóly (1715—1769). 

Dallama: Dicsőség mennyben Istennek. 
r 

0 1 "F A lc*ott, áldott a Teremtő! Ma ég s 
» • ' < -^*· föld ezt hangozza, Hogy Jézust, 
az életet ő Koporsóból kihozza. Nincs már 
halálnak hatalma, Romlandó testünk sírhalma 
Nem rettegtet már többé. 

2. Jer, e dicső győzedelmét Ma vígan ünne-
peljük, Hitünk üy nagy fejedelmét Hódolt szív-
vel tiszteljük. Szent hagyásira ügyelvén S ál-
dozatúl felemelvén Az égre kezeinket. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Béke legyen a nap alatt. 

Τ elkeni, vigadj ez ünnepen, A síron 
a A Ö?« 1 > lőn ma győzelem; Az Ur Jézus 
feltámadott És nékünk életet adott. 

2. Mondj néki hálát e napon, Ki most is itt 
jelen vagyon, Mintha előtted állana, És békes-
séget mondana. 

3. Végy hálát és dicséretet Éntőlem, 0I1 nagy 
szeretet! Ki voltál, ki vagy és ki léssz, És a 
ki mindörökkön élsz. 

4. Szivet emelő égi hit, Oh hol találna lel-
kem itt Oly,drága jót, megnyugtatót. Minőt 
nekem az Úr adott! 

5. Őnála mennyben lesz helyem, Ha e testet 
levetkezem; Az angyalokkal élhetek, Már bol-
dogabb nem lehetek. -v 

6. Te mennyben vagy, oda megyek Én is, 
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hogy teveled legyek, S hogy színről színre áld-
jalak És vég nélkül imádjalak. 

7. Sorsom kies helyre esik: Hitem mily üdv-
ben részesít. Veled Jézus ha meghalok, Ben-
ned ismét feltámadok. 

8. Szívem, ne feledd holtodig, Aki téged 
így boldogít, Csak őt hallgasd, csak őt kövesd, 
Tiszteld, imádd, szívből szeresd! 

Zigán János kemeneshőgyészi lelkész (1772—1808). 

Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 

A V A TT ívek, Jézust dicsérjétek, Diadalmát 
α & w i A -l hirdessétek, Mert meggyőzte a ha-
lált. Ő a halhatatlanságot Napfényre hozta s 
váltságot Bűnös lelkünknek talált. Szégyen Lé-
gyen Mindeneknek, kik hitüknek csak vallói, 
De éltükkel tagadói. 

2. Áldjuk Jézust, örvendezzünk, Szent ének-
kel zengedezzünk, Mert bétölt Ígérete! Koporsó-
ban nem maradott, Dicsőséggel feltámadott 
S örökké tart élete. Vegyük, Tegyük Tanítását, 
szent vallását vezérünknek, Nyugalmat ez ád 
lelkünknek. 

3. Már itt boldog, ki benne hisz, S egykor 
magához mennybe visz, Hol örökké vigadunk. 
Bár bomlik testi sátorunk, Bár széjjeloszlik is 
porunk, Miként ő, fáitámadunk. Ne félj, Csak 
élj Tetszésére, ád végtére üdvösséget Vég-
né lkü l i d i c s ő s é g e t . Kis János, püspök (1770—1846.) 

Dallama: Vigyázzatok, azt kiáltják. 

9 9 ( 1 Δ meggyőzőjének, A világ Üd-
« « V I vözítőjének Örökké dicsőség le-
gyen! Zengjetek fennszóval néki; Az ég, az Űr 
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királyi széki, S a föld örömben részt vegyen. El-
végzé munkáját, A sír éjszakáját Meggyőzvén 
ól. Ki hive vagy, Örvendj, vigadj: Mert ő él 
ós te boldog vagy. 

2. Már mi rettenthetne téged ? A sírtól csak 
bűn rabja félhet, Mi méltán vigadozhatunk! 
Urunk ő s él dicsőségben, Örüljünk, mert Főnk 
van az égben S mi az ő tagjai vagyunk. Értünk 
áldoztatott, De föl is támadott A' halálból. Sír 
éjjelén Kél égi fény: Te, oh húsvéti szép re-
mény ! 

3. Már nem lesz tántorodásunk, Minden két-
séges aggódásunk Hit által lecsöndesedik. Mint 
zúgó tengerben kőszál, A Jézus tudománya ú g y 
áll, S szövétnekként fényeskedik. Szétomlik a 
nagy ég, Föld megreng, tűzben ég, Semmivé 
lesz; Oh de a hit Megmarad itt, S örökké áld 
ós boldogít. 

4. Megmaradunk mi is, élünk, Sír és halál 
nem bír mi vélünk, Csupán a test lészen halott. 
Jézus él s midőn akarja, Engem az Ur hatalmas 
karja Fölkelt s többé meg nem halok. Szózatja 
földre hat, Megnyitja síromat És föltámaszt. 
Vele leszek, Örvendezek, S örökös jutalmat 
v e s z e k ! Kis János, püspök (1770—1846.) 

Dallama: Dicsőség mennyben Istennek. 

Λ t% 1 U i v e k , vigyünk tiszteletet Lelkünk 
« « Δ ι 1 -»megváltójának; Örvendjünk a meg-
feszített Jézus diadalának. Jézus Krisztus dicsér-
tessél, Hogy értünk halálra mentél S győzte-
sen feltámadtál! 

2. Életed és méltóságod Erősíti hitünket, 
győzelmes feltámadásod Vigasztalja szivünket; 
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Megtörted a bűn erejét, Halál félelmét elvevéd 
S a mennyet megnyitottad. 

3. Isten sírodnak ajtaját Hatalmával kinyitja 
S a megváltás nagy munkáját Benned megbizo-
nyítja ; így áldásit halálodnak S magasztos ál-
dozatodnak Dicsőség koronázza. 

4. Jézusom! feltámadásod Életem s nyeresé-
gem; Te élsz, és uralkodásod Munkálja üdvös-
ségem; Élsz, hogy vigasztalásom légy, Minden 
jóra serénnyé tégy S mennybe Istenhez vezess. 

5. Add Uram és én Istenem, Hogy a vétket 
kerüljem, Tebenned aggódó lelkem Nyugodal-
mat lelhessen; Istenhez végig hű legyek, Min-
dent tetszésére tegyek S mint megváltottad 
éljek. 

6. Tied az ország s hatalom, Te holtakat tá-
maszthatsz. — S bár elfedez a sirhalom, Te 
uj életre hívhatsz. S miként feltámadtál magad, 
Ugy egykor én is általad Szebb reggelre ébredek. 

7. Oh add, amig tart életein, Hitemet meg-
tarthassam, És minden cselekedetem Igéd sze-
rint folytassam; Hogy, síromból, ha kiszállok 
S örök bírám előtt állok, Ne rettegjek, ne féljek. 

8. A hol te vagy, én ott legyek, A szentek 
seregében S mint ígérted, b ő részt vegyek 
Boldogok örömében. Add, ez legyen öröksé-
gem; így üdvöm és nyereségem Te léssz, ha-
lál győzője. Zigán János högyészi lelkész (1772—1808;. 

Dallama: Uram, rosszul cselekedtem. 

0 0 0 Jézus a síron erőt vett! Örülj mél-
á j á t tóságodnak, Oh ember, ő záloga 
lett Halhatatlanságodnak! Tartsd hü emlékeze-
tedben Jézust egész életedben. 
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2. Él már hited fejedelme; Ha bűnre kísér-
tetel, ő lészen lelked védelme, Vele győzel-
meskedel; Tartsd h ű emlékezetedben Jézust 
egész életedben. 

3. Nézz dicső szép példájára, Mint ő vett 
diadalmat, Tisztedben lépj nyomdokára, És te 
is nyersz jutalmat: Tartsd hű emlékezetedben 
Jézust egész életedben. 

4. Harcolnod ha kell ínséggel, Gondold meg, 
mint szenvedett, S íme most mily dicsőséggel 
Tündököl, mert engedett. Tartsd hű emléke-
zetedben Jézust egész életedben. 

δ. Midőn rettegtet halálod, Nézd Jézus dia-
dalmát S tekints mennybe, ott találod Élted 
dicső jutalmát; Tartsd hű emlékezetedben Jé-
zust egész életedben. 

6. Ha bú emészti szívedet Kedveseid sírjá-
nál, Keresd s leld enyhülésedet Jézus kopor-
sójánál; Tartsd hü emlékezetedben Jézust egész 
életedben. 

u 
7. Ο a halál meggyőzője, Erőt ád bús lel-

kednek, Csak te is, mint tisztelője, Felelj meg 
szép nevednek. Tartsdhü emlékezetedben Jézust 
e g é s z é l e t e d b e n . Kis János püspök (1770—1S46~) 

Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén. • · 

( örvendetes hir jött ma angyalszár-
fii&EVi V_/ nyon, Minden ajakról szent zso-
lozsma szálljcm; Édes zengéssel töltse be a 
tájat — Az Úr feltámadt! 

2. A mező újul, fesledez virága, Kies tavasz-
nak tapsol a fa ága: Te is én lelkem újulj 
győzelemben, Hálás örömben! 

3. Füve kizöldült mohosult síroknak, Ma 
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kél reményük, a kik ott zokognak, Á szere-
tetnek ma lön diadalma, Siron hatalma! 

4. Tiprott igazság fölkél s könnye csordul, 
Eltemetett gyöngy "kiragyog a porbúi, Boldog 
jövőnek biztató sugára Süt Golgotára! 

5. Fel Isten népe az igazért, jóért! Fel ál-
dozatra az el nem múlóért! Az igaz élet: az 
igének élte, Élj s halj te érte! 

6. Örvendeteshir jött ma angyalszárnyon,Min-
den ajakról szent zsolozsma szálljon, Édes 
zengéssel töltse be a tájat — Az Úr feltámadt! 

Sántha Károly. 

Dallama: Tündöklő hajnali c.-illag. 

Α Λ Λ Ter hívek, szent háladással, Buzduló 
• · magasztalással Áldjuk a menny Is-

tenét ! Hála hassa át szívünket Hiven ülni ün-
nepünket, Húsvét drága ünnepét! Száll a Hála 
Áldva őtet jóltevőnket, Krisztusunkat, A mi 
Megváltó Urunkat. 

2. Hol vagyon halál, hatalmad? Hol koporsó, 
diadalmad? krisztusunk mind széttöré. Őt is 
a kősír fogadta, Ámde újra visszaadta, Mert 
Isten úgy rendelé; Élet Éled A halálból, s a 
homályból fénynek árja Hint reményt a földi 
tájra. 

3. Már síromnak éjjelébe S a sötét halál elébe 
Megnyugodva nézhetek; Testem egykor sírba 
szállhat, A mi por volt porrá váihat, Lelke-
met nem sebzi meg. Itt ha Sirba Tér is testem 
s porrá leszen, még sem félek, Krisztusommal 
újra élek. 

4. Már ha kedvest kell siratnom, Drága ham-
vát földnek adnom: Fáj a szív, de hisz s re-
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mél. Bár keserű az elválás, De lesz boldog 
viszontlátás, Hol lelkünk örökre él. Halloni, 
Vallom, í g y vigasztal, igy nyugosztal e nap 
minket, Áldjuk érte Istenünket! 

Györy Vilmos, budapesti lelkész (1838—1885), 

Dallama: Készítsd magad, kedves lélek. 
isten, néked térdet hajtva, Drága 

fia w i 1 nevedet sóhajtva, Minden lélek hoz-
zád térjen Ε húsvét szent ünnepében. Füvek 
és fák fakadoznak, Szíveink is nyiladoznak, 
A szívnek legszebb virága: Kegyes, buzgó 
imádsága. 

2. Istenfélő szíveinkben, Gyökeret verve a 
hitben, Hálafohászok teremnek, Illatozásúl Is-
tennek. Áldjuk a mi Istenünket, Ki úgy sze-
retett bennünket, Hogy Fiát halálra adta, S 
harmadnap feltámasztotta. 

9. Sírhalmok, virágozzatok, Bánatos szívek, 
bízzatok: Kik nyugosznak porladozva, Feltá-
madnak uj tavaszra. Ott az anya magzatára, 
És anyjára lel az árva, Özvegy könnye nem 
hull többé, Együtt élünk mindörökké. 

4. Győző Jézus, hála néked, Ki nekünk adsz 
békességet: Sír meggyőzve, bűn megváltva, 
Meg vagyunk mi tőled áldva. Ha jön végünk 
nem sokára, Add, a vallás vánkosára Hajtsuk 
le fáradt fejünket, Várván dicső reggelünket. 

Sántha Károly. 

Dallama : Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

9 9 í % TZoporsó, hol vagyon fullánkod? 
IV } l a iái , hol a te hatalmad? Oh lé-

g y e n a nagy Isten áldott, Aki adott diadal-
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mat, Oh nagy diadalmat adott — Az Úr Jézus 
föltámadott! 

2. Rothadandó test, szállj a sírba, Föltámad 
majd rothaclatlan; S kik bujdosunk e földön 
sírva, Örömünk lesz mondhatatlan. Meglátjuk 
kedvesinket ott — Az Úr Jézus föltámadott! 

3. Oh gyászoló, oh özvegy, árva Ki könnyel 
sózod kenyered: Nézz föl gondviselő Atyádra, 
Ö véd, vigasztal és szeret. Csak alszik a ked-
ves halott —- Az Úr Jézus föltámadott! 

4. Nincsen halál! Fák és virágok Újulnak a 
tavasz jöttén; Kihajt a fü, hol búsan állok, A 
sír bemohosult gyöpjén, S iszsza az égi har-
matot — Az Úr Jézus föltámadott! 

5. Oh forrjunk szeretetben össze, A míg az 
úton itt vagyunk; Bár eljön is az élet ősze, 
S mint falevél, elhervadunk: Örök tavaszunk 
lesz amott — Az Úr Jézus föltámadott! 

6. Koporsó, hol vagyon fullánkod? Halál, 
hol a te hatalmad? Oh légyen a nagy Isten 
áldott, A ki adott diadalmat. Oh nagy diadal-
mat adott — Az Úr Jézus feltámadott. 

Sántha Károly. 

Dallama: Jézus, ki bűnös lelkemet. 
Λ Λ Π "Cmmausnak tart két vándor. Lel-
áa á a ι E / kük oly búS ) csüggeteg, Arcuk 
ázott könnyhullástól, Keblüket gond tépte meg; 
Kifakadnak fájdalmukban, Oh de nézd, hisz Jé-
zusott van, Hogy bánatuk fellegét Nyájas szó-
val iizze szét. 

2. Oh ma is hány szív barangol Bánat lepte 
utakon, Melyből hangos panaszt sajtol Az 
emésztő fájdalom; Más meg elmegy a magányba, 
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Ott jobban foly a könny árja. Ámde Jézus 
megjelen Bármi bús rejtekhelyen. 

3. Tudom én is, láttam sokszor, Jézus sen-
kit nem hagy el. Eljő, mire kell, még jókor 
És a porból felemel. Lelkemet, ha néha két-
ség Tépte, mintha messze késnék, Közelb volt, 
mint gondolám S üdv, öröm kelt nyomdokán. 

4. Oh maradj, szívem királya, Maradj velem, 
hű barát; A világ ha lelkem bántja, Hadd bo-
ruljak tereád. Vész, vihar ha fenyegetnek. Légy 
menedéke szívemnek; Közelléted üdvöt ad, 
Eloszlatja gondomat. 

5. Bús emiékim ha felkelnek, Felém hang-
zik szózatod: Hogy nem hült ki hű szerelmed 
És hívedet nem hagyod. Szent igédből mindig 
jobban Megismerlek s lángra lobban Bennem 
is a szeretet, Mely összeköt teveled. 

6. Másnak is te légy vigasza, Ki künn buj-
dos egyedül, Vagy kit fogva tart bánata S 
kamrájában otthon ül; Ha magába elrejtezik, 
Hogy ne lássák bús könnyeit: Látogasd m e g 
őt, Uram, Ne legyen vigasztalan. 

7. Jer, ha már beestveledik És napunk nyug-
vóra száll, Te segíts, ha közeledik, Mint sötét 
árny, a halál. Oh maradj velünk tovább itt, 
Kérünk mint hű tanítványid; Drága vendég, 
el ne hagyj, Hű barátunk csak te vagy! 

Áldozócsütörtöki énekek. 
Dallama: Dicsérd Istent, keresztyénség. 

Tézus Atyjához költözött S isteni fel-
e a ö ' J ségben Él a dicső lelkek között 
Örökké az égben. 
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2. Ki annyit türt és szenvedett Ε bűnös vi-
lágon, Ekkép győződelmeskedett A mulandó-
ságon. 

3. Istennel megbékéltetett, Leszállt a pok-
lokig, Immár megdicsőíttetett, Él és uralkodik. 

4. Istenfélő kegyes szívek, Kik véle szen-
vedtek, Bízzatok, legyetek hívek S dicsőséget 
nyertek. 

Dallama: Bujdosásunk esztendei, 

Α ^ Ω ILTová mégy édes Jézusom, Búsan 
e e w i 1 1 kérdez szívem; Ne hagyj el földi 
útamon, Szeretlek én híven. 

2. Oh végy magadhoz engemet, Nyugtot 
nekem te adsz, Nem lelem békességemet, Ha 
te magamra hagysz. 

3. Vigasztalást nyújt szent szavad: Én csak 
előlmegyek, S annak, ki végig hü marad, Menny-
ben szerzek helyet. 

4. Az én Atyámnak odafent Még sok hajléka 
van; Ne félj, ott, ha napod lement, Meg-
pihensz boldogan. 

5. Tűrj békén egy kis ideig, Bár itt sok bú-
baj ér, Hordozd az élet terheit, Nem messze 
már a cél. · 

6. Pályámon hát, én Jézusom, Bátran, nyug-
ton megyek; Mert egykoron, hiszem, tudom, 
Örök hazát nyerek. 

7. S minthogy a te ígéreted, Hogy megadod, 
mi jó, A mit hiszen a szeretet És örökkévaló: 

8. Kérlek azért, hogy légy velem, Míg est-
vém eljövend, S legyen nálad majd reggelem 
Örökös odafent! 
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Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 
Λ ( \ h mennyei fejedelem, Tied immár a 
« V · V_/ győzelem,Ki a bűnt eltörölted.Földi 
pályádnak már vége, Dicsőséggel szálltál égbe, 
Mely ma megnyílt fölötted. íme Végre Tenálad 
van hatalmadban az ítélet, Kárhozat, halál és élet. 

2. Téged a mennyei karok, Minden dicső, szent 
angyalok Mint győzedelmest áldnak; Téged, kit 
felvett szent Atyád Megosztván veled trónusát, 
Mint Urokat imádnak. Látjuk, Áldjuk Igazsá-
god, méltóságod mi is nyilván. Légy áldva 
Istennek jobbján! 

3. Te fejünk vagy, mi pediglen Tagjaid va-
gyunk egy testben; Tőlecl jön világosság, Tő-
led bátorság, békesség, Élet és örök üdvös-
ség, Nálad van a mennyország. Éleszd, Ger-
jeszd Mi szivünket és lelkünket, hogy áldhas-
sunk És néked hálát adhassunk. 

4. Jézus, légy a mi oltalmunk, Erős várunk 
s bizodalmunk Mi teljes életünkben. Csak ott 
van öröm, hol te vagy, Kérünk hát, minket 
el ne hagyj Semminemű ügyünkben. Ha baj 
És jaj Ér bennünket, bús szivünket bátorítsad, 
Érdemeddel vidámítsad. 

5. Jézus, te nékünk javunkra Mentél amennyei 
útra, H o g y légy szószólónk, Urunk. Add, hogy 
tőled vonattatván Mi is földi éltünk után Hoz-
zád mennybe eljussunk. Ottan Vígan, Kik itt 
hittünk, dicsőítünk háladással, Örök dicséret-
mondással. 

Dallama: Dicsőült helyeken, 
"pályád im véget ért, Elnémúlt a 

» * kin, küzdelem, Megnyerted a ba-
bért, Tied immár a győzelem; Éltet· adó örök 
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királyunk, Szívvel szájjal buzgón imádunk, 
Mind a sírig neked szolgálunk! 

2. A poklot és halált Meggyőzted mennyei 
vitéz, Szívünk nyugtot talált, Nem csüggeszti 
már semmi vész; Elvetted a Sátán hatalmát, 
Megtörted a bün diadalmát, Eloszlattad a sír 
borzalmát. 

3. Ahol kegyes Atyád Örök dicsőségben 
honol, Ott van a te hazád, Mindvégig ott ural-
kodol; Az angyalsereg neved áldja, Te vagy 
az ég s föld nagy királya, Az élők és holtak 
bírája. 

4. Fejünknek ismerünk, Mi pedig tagjaid 
vagyunk, Légy és maradj velünk, Gyámolíts, 
hogyha lankadunk, Légy bajaink eloszlatója, 
És lelkünknek vigasztalója, Ha itt a bánat 
terhenyomja. 

5. Áraszd Szentlelkedet Népedre, mely ben-
ned bizik, Támassz vezéreket, Kik hívek hoz-
zád a sírig, Kik jó uton vezetik néped, Tisz-
tán hirdetik szent igédet, Élni és halni készek 
érted. 

6. Mennybe szállt Jézusunk, Teremts ben-
nünk kegyes szívet, Hogy míg itt bujdosunk, 
Keressünk égi kincseket. Tedd munkássá a 
mi hitünket, Szenteld meg egész életünket 
Yigy mennybe végre majd bennünket. 

Dallama: Vigyázzatok, azt kiáltják. 

C g e k egébe költöztél, Fényes dicső-
» ségbe öltöztél Te, életnek feje-

delme. Elvégezvén nagy munkádat, Örömmel 
megláttad Atyádat Mennyben, kinek vagy sze-
relme. Sokat munkálkodtál, Égi fényt gyújtottál 

Keresztyén énekeskönyv. 12 
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Lelkeinkben, Oh áldassál, Imádtassál, Örökké 
magasztaltassál. 

2. Híveidet bús szívükben Hogy megerősítsed 
hitükben, Lelkedet rájok öntötted; Bánatban 
nyugtatásunkra, Halálban vigasztalásunkra Őt 
hozzánk is elkiildötted. Ő vezet bennünket, 
Hogy téged, fejünket Követhessünk. Tudjuk 
utunk, S ha jól futunk, Mi is boldog célra 
jutunk. 

3. H o g y elkészítsed helyünket, Hol egykor 
befogadsz bennünket, Hazánkba előttünk értél. 
Eljösz ismét dicsőségben S azoknak részt adsz 
üdvösségben, Kiket híveknek ismertél. Érettünk 
megholtál, Közbenjárónk voltál Isten előtt. Most 
is jól téssz, Helyünk már kész, Holtunk után 
magadhoz véssz. 

4. Mily boldogság lesz majd részünk, Midőn 
minden terhet letészünk S téged szemlélünk 
Urunkat; Azon a szép napon nékünk Öröm-
mel telik meg mértékünk, Mert elvesszük jutal-
munkat. Hozzád felemeled Lelkünket, mely 
veled Él örökké Mennyországban, Boldogság-
ban, Angyali szent társaságban. 

Kis János, püspök (1770—1846). 

Dallama: Kegyes Jézus, én imádságomra. 

Tézust szerető hív keresztyének, Ε 
ώ ΰ η ^ ι »I nap az Úr nagyságát zengjétek. 
Magasztaljátok Jézus hatalmát, Halálon s pok-
lon nyert diadalmát. 

2. Szép életének szép lett a vége, Ahonnét 
jött, visszaszállt az égbe, Szent alakját a felhők 
elrejtik, De velünk van a vüág végéig. 

3. Nála a hivők nyugtot találnak, Nincs 
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liatalma rajtok a halálnak, Ő ad csendes szívet, 
reménységet, Mely békével tür minden ínséget. 

4. Ha vész környékezi az Úr nyáját, Kiter-
jeszti fölötte szent karját. Jézus a népek igaz 
oltalma, Nyáját a hű pásztor el nem hagyja. 

5. Áldott Megváltónk, dicső királyunk, Mi 
éltünkben és holtunkban áldunk. Az egek hir-
detik dicsőséged, Mindörökké áll királyi széked. 

6. Majd ha egykor el kell mennünk innen, 
Készíts helyet nekünk is a mennyben. Fogad-
jon be minket is országod, Ott adj nekünk 
örök boldogságot. Kis János püspök, (1770—1846). 

Dallama: Elvégeztem életemet. 

( Ϊ Ο Λ Tézus, példás buzgósággal Járván 
«J Atyád dolgában, Már isteni méltó-

sággal Tündökölsz országában. Dicsőséges dia-
dalom Következett nagy harcodra S örökké 
tartó jutalom, Sok fáradozásodra. 

2. Á hívek minden népekből Már hozzád 
seregeinek, S örülvén teljes szívekből Dicsérve 
üdvözölnek. Legédesb boldogságukat Dicső-
ségedben találják S benned lelt nyugodalmukat 
Vigadozva hálálják. 

3. Kiknek lelki fáklyájuk lett Igazságod szent 
fénye, Kiket jobb célra vezérlett Igéd égi ös-
vénye: Imádó mély tisztelettel Urunk előtt meg-
hajolnak S háladó hű szeretettel Áldoznak 
és hódolnak. 

4. Mi is elődbe járulunk Az ezernyi ezrekkel, 
Kik igéd által újulunk S áldunk buzgó lélekkel; 
Mi is te népeddé lettünk, Kiket nyájad közé 
vevél S méltatlanokért, érettünk, Megváltónk, 
mit nem tevéi! 

1 2 * 



180 á l d o z ó c s ü t ö r t ö k i é n e k e k 180 

5. Vajha előttünk szent lenne Mindig emlé-
kezeted S liáladatosakká tenne Példátlan szere-
teted ! Hogy köztünk oly elfajult szív, Oly idegen 
és mostoha, Ki tehozzád nem volna hív, Ne 
találtatnék soha! 

6. Segélj, h o g y földi pályánkon, Mint te, 
híven futhassunk, A célnál, mennyben egykoron 
Bő jutalmat arassunk; A megdicsőült lelkekkel 
Magasztalván nagy nevedet, Háláljuk öröm-
könnyekkel Csuda szeretetedet. 

Kis János, püspök (1770—1846). 

Dallama: Ki dolgát csak Is tenre hagyja. · · 
Τ Tdvözítő, te mennybe szálltál Di-

a V v i ^ csőségben részesülni, Oda vágy-
nék, hová jutottál, Én is veled egyesülni; 
Engedd, ki vándor vagyok itt, Látnom meny-
nyed hajlékait. 

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

3. Olajfák hegyén volt kínodnak Legelső 
súlyos kezdete, És ott folyt le diadalodnak 
Mennyel határos végzete; i i in küldj reám is 
szenvedést, Csak adj dicsőségedben részt. 

4. Tieidtől áldásra nyújtott Kezekkel vetted 
a búcsút; Áldj engem is, hamajdlesujtottLelkem 
halál révébe jut; Ha te megáldasz, a halál, 
Tudom, készen s nyugton talál. 

5. Megdicsőült! a hit szemével Követlek égi 
utadon, Míg a föld vonz alá terhével, N e m 
szállhatok fel nyomodon; De tudom, hogy hozzád 
jutok, Ha mint te, én is úgy futok. 
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6. És szent előttem az ígéret, Hogy egykor 
ismét visszatérsz, S kikért kiomlott drága véred, 
Mind élőt, mind holtat ítélsz. Oh add, hogy 
hitben várjalak, S nyugodtan fogadhassalak. 

Székács József, püspök (1809—1876). 

Pünkösdi énekek. 
Eredeti dallam. 

Tővel, Szentlélek Úristen, Töltsd bé 
ι " szíveinket bőven Mennyei ajándé-

koddal, Szívbéli szent buzgósággal; Melynek 
isteni ereje Sok népet egy hitre vive. Légy 
velünk is te népeddel, H o g y teljünk meg dicsé-
reteddel. Dicsőség légyen Istennek! 

2. Te szentségnek uj világa, Vezess igédnek 
útjára, Taníts az Istent vallanunk, Szívből Atyánk-
nak mondanunk. Add az igaz vallást nekünk, 
Egy legyen a mi Mesterünk, Benne higyjünk, 
éljünk, haljunk, Jézus legyen csak bizodalmunk. 
Dicsőség legyen Istennek! 

3. Oh mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes 
megoltalmazónk, Hogy megmaradjunk a hitben, 
Veled való egyezségben. Erősítsd reménysé-
günket, Szálld meg elménket, szívünket, H o g y 
végre hitünknek végét, Elnyerjük lelkünk 
üdvösségét. Dicsőség légyen Istennek! 

Luther Márton éneke. Batizi András fordítása. 

Dallama: Ez esztendőt megáldjad. 

F Pünkösd ünnepében, Ε pünkösd 
e w l i L ünnepében Dicsérjük a nagy Istent, 
Ki Szentlelkét szívünkbe, Ki Szentlelkét szí-
vünkbe Kiárasztá bőséggel. Ennek örüljünk 
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Szívvel, szájjal, buzgó lélekkel, Kik a Jézusban 
hiszünk. Adjuk meg, Adjuk meg Neki a dicső-
séget ! Vigadjunk, Vigadjunk, Miként áfák,füvek, 
virágok Ujúlnak örömben. 

Geleji Katona István, Öreg Graduáljából. 1636. 

Dallama: Dicsérd Istent, keresztyénség. 

fiOQ Λ pünkösdnek jeles napján Szent-
eCPS·?« .r\. lélek küldeték Az égből erősíteni 
Apostolok szívét. 

2. Ez volt ama Vigasztaló. Akit Jézus ígért. 
Még mielőtt szemük elől A mennybe visszatért. 

3. Mint kettős nyelvek lángolón S zúgó szél 
sebesen, Az égből úgy szállott alá Fejökre 
hirtelen. 

4. Szentlélekkel megtelve már Szólának nyel-
veken A merre jártak, ott az Ur Hatalma volt 
jelen. 

6. Örüljünk, hogy mihozzánk is Szentlélek kül-
deték, Mondjunk örök dicséretet, Áldjuk az Űr 
nevét. 

Dallama : Mint a szép híves patakra. 

A Q A T e vagy éltem boldogsága, Fénylő 
" w v i A vezércsillaga, Ha lesújt a sors csa-
pása, Te vagy szívem vigasza; Oh Szent-
lélek, égi láng, Hozzád száll fel hő imánk, Az 
egész világ ma neked Hálásan mond dicséretet. 

2. Te vagy a legjobb ajándék, Drágább a 
színaranynál, Kívüled mást nem kívánnék, Csak 
te hozzám szállanál; Jöjj Szentlélek, oh jövel, 
TárVa-nyitva e kebel, Es a szív, mely benne 
dobog, Add, hogy lehessen templomod. 

3. Lehulltál mint égi harmat, Leküldött a 



p ü n k ö s d i é n e k e k 1 8 3 

Szeretet, Ami áldást a menny adhat, Te lehoztad 
mind veled; Szívem könnyen csüggedez, Áldá-
sodért epedez, Add, malasztod boldogítson, 
Minden jóval gazdagítson. 

4. Bölcseségednek nincs vége, Teelőtted 
nincs titok; Mennyi a tenger vizcseppje És 
fövénye: te tudod. í g y azt is jól láthatod, Hogy 
bűnös ós vak vagyok, Adj hát nékem bölcseséget, 
Leljek nálad kedvességet. 

5. Szent vagy, oh a te szentséged Tiszta 
mint a napsugár, Semmi rút és semmi vétek 
Nálad kedvet nem talál. Adj szeplőtelen szívet, 
Mely holtig legyen tied; Amit szeretsz, add, 
szeressem, Amit megvetsz, add, megvessem. 

6. Szereteted, szelidséged A legtisztább indu-
lat, Te megszánod, aki téved S elhagyja a jó 
utat. Adj nekem is oly szivet, Mely rosszért 
jóval fizet, Mely szelíd a jó baráthoz S ahhoz 
is, ki üldöz, átkoz. 

7. Te vagy az én erős várom, Oh ne hagyj 
el, légy velem, A vigaszt csak tőled várom, Hogy-
ha vérzik kebelem. Szállj szívembe, adj erőt 
Soha el nem csüggedőt, Ajkam, éltem hadd 
dicsérjen, Itt e földön s majd az égben. 

8. Légy gyámolom, erősségem, Híven mel-
lettem maradj, Nyújts segítő jobbot nékem, 
Ha az élet terhe nagy; Törd meg testem vágyait, 
Bűnre késztö csábjait, Újíts meg engem egészen, 
Hadd járjak az Úr kedvében. 

9. Híveidnek állj melléje, Támogass, ha lan-
kadok, Ha rám borul a sír éje, Biztass: hogy 
feltámadok. Legyen a feltámadás Jobb életre 
virradás, Yálasztottid seregében Örök üdv legyen 
a r é s z e m . Gerhardt Pál (1607—1676). 
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Dallama: Dicsérd Istent, keresztyénség. 

I egdrágább ajándékodért Könyör-
" a V i í ^ gök, Istenem! Szentlelkedért, viga-
szodért, Oh add ezt énnekem! 

2. Mély bölcseséged tanait Ő tárja fel csupán, 
Téged szeretni ő tanít, Én édes jó Atyám! 

3. Atyám, tégedet szeretni Oh mily nagy 
boldogság! Akaratodat követni Már itt kész 
mennyország. 

4. Szentlelked az én biztatóm, Hogy gyer-
meked vagyok; Mint jó Atyámban bízhatom; 
Nem leszek elhagyott. 

5. A boldogságra, Istenem, Szentlelkeddel 
segíts, A jóra adj erőt nekem, Vigasztalj, 
idvezíts! 

6. Teremts bennem tiszta szívet, Add, hogy 
ínségemben Maradjak mindvégig hived S bol-
dogíts mennyekben. 

Dallama : Tündöklő hajnali csillag·. 

í ö v e l Szentlélek, szállj le ránk. Mint 
4aTf Ά ι »' hajlékidba térj hozzánk, Elménk 
világossága! Mennyei fényességeddel Bágyadt 
szivünket gerjeszd fel, Hogy legyen vigassága. 
Élet Éled, Égi jóság és boldogság, ha te vélünk, 
S minden áldást adsz, ha kérünk. 

2. Oh bölcseségnek kútfeje, Istenfélőknek 
ereje, Add, hogy szózatod halljuk, Hogy hitnek 
egyességében, Az egész keresztyénségben Igaz-
ságodat valljuk. Szépítsd, Ékítsd Mi lelkünket, 
életünket sok gyümölccsel, Áldásoddal bőven 
tölts el. 

3. Tanácsoddal légy oktatónk, Ösvényünkön 
útmutatónk, Ne hagyj eltévelyednünk; Hogy 
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megálljunk végig híven Pályánk sok küzködési-
ben, Növeld a hitet bennünk! Enyhíts, Iíönnyíts 
Bágyadt szívet, minden hivet, ki sír, sóhajt, 
S lelkére balzsamot óhajt. 

4. Életnek erős kőszála! Add igédnek erős 
lángja Ami szivünkben égjen, Hogy szent s 
igaz törvényedtől És buzgó szeretetedtől Mi 
szivünk el ne térjen. Plántáld, Munkáld A hű-
séget és készséget szolgáidban, Hogy járhas-
sunk utaidban. 

o. Mennyei harmat, reánk szállj, Igaz szere-
tetet plántálj Híveidnek szívébe! A hűség és a 
szeretetVer jen közöttünk gyökeret, S virágozzék 
a béke! Hajlíts, Taníts Egyességre ; békességre 
szód indítson, Gyűlölség ne szomorítson. 

6. Segélj, hogy igaz szentségben, Az Isten-
nek félelmében Töltsük mi életünket, Hogy 
ezután sem a hívság, Sem gonosz testi kívánság 
Ne terhelje szívünket. Segélj, Yezérlj, Hogy 
hívságtól, e világtól elszakadjunk, S mennyben 
örökké vigadjunk! 

Dallama : Készítsd magad, kedves lélek. 

A Λ Λ \ ldott Szentlélek, vezérünk, Szállj 
be sziveinkbe, kérünk! Te, kit 

Jézus megigére, Jövel, szállj le hű népére ! 
Te bölcseségnek kútfeje, Értelmünk s szivünk 
ereje; Gerjessz mennyei fényt bennünk, Segélj 
híveiddé lennünk. 

2. Taníts imádkozni minket, Tedd buzgókká 
szíveinket, Hogy Istennek kedvét leljük S nevét 
méltókép tiszteljük. Légy biztatónk ínségünkben, 
Vigasztalónk keservünkben, Légy fájdalmunk-
ban orvosunk, Szükségünkben hű gyámolunk. 



1 8 6 p ü n k ö s d i é n E k f . k 

3. Te adj erőt, hogy szenvedés, ígéret vagy 
fenyegetés Jézustól el ne szakasszon, S a jóban 
meg ne lankasszon. Halálunkban légy életünk, 
Támogass, ha kísértetünk, Légy bajunkban 
reménységünk, Holtunk után üdvösségünk. 

Dallama : Én lelkem, miért csüggedsz el ? 

Tövei legfőbb Vigasztalónk, Térj hoz-
« »I zánk, Szállj reánk, Légy mi gyá-
molítónk; Jézus egykor hű népének Megígért 
S mint vezért Küld hozzánk is téged. 

2. Lelkünk ujjáteremtője! Új élet Ú g y éled, 
Ha te vagy szerzője. Gyarló ember küzd és 
fárad, Tőled jő Az erő, Üdv belőled árad. 

3. Isten lelke, égi fényünk! Tanítást, Buz-
dítást Adj, hogy szentül éljünk. S ha Istent 
kérjük imánkban, Jöjj, segíts, Részesíts Meg-
hallgattatásban. 

4. Segélj, hitben jól harcolnunk, A testnek 
És vérnek Bátran ellenállnunk. Hogy Jézustól 
kár, vagy haszon, ínség, jaj, Semmi baj, El ne 
szakaszthasson. 

5. Add, a jóra törekedjünk, Helyesen, Kegye-
sen S igazságban éljünk. Adj erőt, h o g y meg ne 
álljunk, Mely utat Megmutat Igéd, azon járjunk. 

6. Gyámolunk a gyengeségben Magad légy, 
Hivvé tégy Nehéz kísértésben. És ha Isten innét 
végre Elszólít, Akkor vidd Lelkünk dicsőségre. 

Dallama: Jövel Szentlélek Úristen. 

tyMM Tsten Lelke, buzgón kérünk, Légy 
• « • ' mindenkorhű vezérünk! Tedd temp-
lomoddá i szivünket, Vüágosítsd értelmünket. 
A jót te munkálod bennünk, Segélj híveiddé 
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lennünk, Oktass, hogy a hitetlenek, S gonoszok 
el ne szédítsenek. Benned, csak tebenned bízunk. 

2. Szent világ, mennyei fényünk, Add, tündö-
köljön ösvényünk Igazságod fáklyájától, Óvj a 
vétek hálójától. Irtsd ki a tévelygéseket, Térítsd 
meg a vak népeket; Add, hogy a Krisztust 
ismerjék És az egész földön tiszteljék. Nyújts 
erre, nyújts segedelmet! 

3. Vidámítsd s biztasd lelkünket, Te magad 
emeld terhünket; Taníts buzgón imádkoznunk, 
Tűrő szívvel várakoznunk; Készíts el a kimú-
lásra És ama nagy számadásra, Hogy jól vé-
gezvén pályánkat, Mennyekben elvegyük pál-
mánkat. Irgalmazz, irgalmazz nékünk! 

Kis János, püspök (1770—1846). 

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

Λ / S S Τ ι ívek, szent nap derült rátok, Jó 
á " ^ · 1 1 Istenteket áldjátok! Nevét buz-
gón magasztalja, Ki Jézust Urának vallja. 

2. A földet setét éj fedé, Bálványozás fertőz-
tető; De Isten Szentlelket adott S mennyei 
napfény támadott. 

3. Annak első részesei, Jézus buzgó követei, 
Bejárván egész világot, Terjesztik az igazságot. 

4. Szavuk isteni ereje Világosság, üdv kút-
feje ; Sok ezeren, kik azt hallják, Istent, Jézust 
magasztalják. 

δ. A Szentlélek tanítása, Jézus mennyei val-
lása Ma is győzedelmeskedik, Közöttünk i s 
fényeskedik. 

6. Uram, növeld értelmünket, Irtsd ki sok té-
velygésünket, Add vezérül Szentlelkedet, Hogy 
járhassuk Ösvényedet. Kis János, püspök (1770 1846). 
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Dallama: Jehova, esak neked éneklek. 
Tóra vezérlő mennyei fény, Lelke a 

»' mindenható Atyának! Légy segéde 
most e keresztyén Egybegyűlt nyáj szent buzgó-
ságának. Oszlasd a gyenge szivek félelmét, 
Taníts homályban tévelygő elmét. 

2. Im megnyitjuk neked szivünket, Világosság 
és szentség kútfeje! Mert úgy hisszük előmen-
tiinket, Ha bennünk munkás lelked ereje. Kezdd 
el hát a jót s végezd el bennünk, Segélj igaz 
híveiddé lennünk! Kis János, püspök (1770—1846). 

Dallama: Jövel Szentlélek Úristen. 

9 4 7 l/"eresztyének, örvendezzünk,Ε szent 
« • ^ napon zengedezzünk, Melyen Jé-
zus, mint fogadta, Híveire Lelkét adta. Vala a 
föld éjszakában És bálványok rabságában; Ε 
nap hintett fényességet, Eloszlatván a sötétséget. 
Áldott legyen a nagy Isten! 

2. Magasztald Jézust, szent nyája! Elvégez-
tetett munkája; Híveinek is erőt nyújt, Bennök 
szent buzgóságot gyújt. Végig hűséges hozzájok, 
Szentlelkét kiönti rájok; Ezek beszédit szeretik, 
β a földön mindenütt hirdetik. Áldott legyen 
a nagy Isten! 

3. Elmenvén Jézus szavára, A föld szélső 
határára, Róla tesznek bizonyságot, S terjesztik 
az igazságot; Bár egész föld zúg ellenök, Győz-
nek, mert Isten van velők; Csúfot, átkot föl 
sem vesznek, Csoda dolgokat cselekesznek. 
Áldott legyen a nagy Isten! 

4. Az Úr, az Úr van veletek, A győzelem a 
"tietek! A pogányok között is már Áll Jézus 
számára oltár; Á világ látja vakságát, Gyűlöli 
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babonaságát; Az igaz Istent tiszteli, S benne 
kegyelmes Atyját leli. Áldott legyen a nagy Isten! 

5. Az Istennek ily kegyelme Mireánk is ki-
terjede, Látjuk fényes sugárait, Tapasztaljuk 
áldásait. Áldjuk, szent Atyánk, nevedet, Add, 
becsüljük jótétedet! Oh segélj, hogy valahára 
Jussunk el hitünk jutalmára! Dicsértessél mind-
ö r ö k k é ! Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Hogy ne dicsérném az Istent. 

Λ Λ Ο L T o g y annyi vész közt elterjedt Ε 
* * földön az igaz hit, Hogy bennünk 

is lángra gerjedt És látjuk áldásait: Szentlélek,, 
égi vendégünk, Lelkünk ezért téged áld, Mert 
vezért benned talált, Te voltál a segítségünk; 
Eloszlattad a homályt, És szívünkbe béke szállt. 

2. Az apostolok hirdették, Üdvözítőnk szent 
tanát, Ámde ezzel fölkeltették A setétség bősz 
hadát; Sok hatalmas ellenséggel, Bár gyenge 
volt erejük S csak az ige fegyverük, Megküz-
döttek dicsőséggel. A szent ügyért meghaltak, 
De győzelmet arattak. 

3. Nagy dolgokat vittek végbe A lelkes apos-
tolok, Mint mentek a tűzbe, vészbe, Szivük nem 
tántorodott, Te szálltál, Szentlélek, rájuk, Erő-
sítéd lelküket, Oszlattad félelmüket, Te voltál 
a bátorságuk. És ha elhivád őket, Támasztál 
új küzdőket. 

4. Atyáink is szép hazánkban Tűrtek s szen-
vedtek sokat, De minden háborúságban Meg-
védték vallásukat, Mint üldözöttek elhagyták 
Házukat s földjeiket, Csakhogy szent könyvei-
ket És hitüket megtarthassák. Nékik, áldott 
Szentlélek, Te adtál· erősséget. 
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5. Oh Szentlélek, hálát adunk Boldogító 
hitünkért, Ebben sírig megmaradunk S áldunk 
e szent kincsünkért, Segélj, hogy igazán éljünk, 
Szent igédet szeressük, A bűnöket megvessük, 
Istenünktől el ne térjünk; A bajokban vigasztalj, 
Bátoríts szavaiddal. 

Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 

tt/Ujj C zentegyházunk hajdanáról, Az apos-
v ' tolok koráról Ma híven emlékez-

zünk. Szent örömmel nézünk rája, Mint az 
üdvnek hajnalára, Hol szebb tavasztlát szemünk. 
Akkor Bátor Férfiszívek, végig hívek, szerte-
jártak, A világgal szembeszálltak. 

2. Egyik sem élt önmagának, Hanem élt, 
halt Krisztusának, Nem volt köztük hűtelen. 
Védeni az igazságot, Téríteni a vüágot Készek 
voltak szüntelen. Ezrek Tértek Az egyházba 
hallatára az igének, Mit szent tűzzel hirde-
tőnek. 

3. A szent hajdant a jelennel Összemérvén, 
szemünk könnyel Megtelik ez ünnepen. Az 
volt a hit ifjúsága, Ma hidegség némasága Vesz 
erőt a kebleken. Szívben Hűtlen Ε nemzetség, 
elfeledték, hogy Uroknak, Jézusnak mivel 
tartoznak. 

4. Te magas ég, üdv hazája, Zendülj meg 
pünkösd napjára, Isten Lelke, szállj reánk! És 
keletről napnyugotra Villámként ragyogj fel 
újra, Hogy derüljön éjszakánk. Töltsd el Hittel 
Szíveinket, lelkeinket és ébreszd fel Az alvókat 
szent igéddel. 

5. í gy egyházunk hajdanához, Az apostolok 
korához Újra méltó lesz korunk; Győzelemre, 
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virulásra, Legdicsőbb feltámadásra Bizton eljut 
Sionunk. Mint a Szikla Áll a vészben rendület-
len, úgy fog állni S a világgal szembeszállni. 

Elefánt Mihály budapesti lelkész (1816-1872). 

Szentháromság ünnepére. 
Dallama : Örül mi szivünk. 

A C A ^Péged Úristen Az igaz hitben Ál-
M 1 dunk, magasztalunk, Atya, Fiúnak 
S Szentléleknek vallunk. 

2. Néked oda fent Az ártatlan szent Angya-
lok szolgálnak, Szüntelen való Fennszóval í gy 
áldnak: 

3. Szent, Szent, Szent Isten, Mennyben és itt 
lenn Seregeknek Ura, Téged dicsőit A hívek 
tábora. 

4. Az apostolok, A szent mártírok, S próféták 
mind áldnak, Dicső seregi Csak téged imádnak. 

5. A gyülekezet Feléd nyújt kezet, S imád, 
Isten, téged, Hálaadása Nem ér soha véget. 

6. Krisztus nevére Meghajol térde Minden ke-
resztyénnek, Őt s a Szentlelket Magasztalja ének. 

7. Kérünk, őrizzed És védelmezzed Nyája-
dat szüntelen, Bűntől, veszélytől Oltalmazd 
kegyesen! 

8. Dicsőség, áldás, Örök imádás. Szenthárom-
ság, néked, Tégedet áldjon Örökké te néped! 
Az ősi Te Deum. Székely István gönci lelkész (f 1558 körül). 

Dallama: Uram Jézus, fordulj hozzánk. 

A C 1 /"Ah teremtő Atya Isten, Ki Úr vagy 
" W l i V földön s mennyekben, Bűneink-
ben tekints reánk, Légy könyörülő jó Atyánk! 
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2. Űr Jézus, kegyes Megváltónk, Egyetlenegy 
közbenjárónk, Ki értünk áldozád magad: Jó 
pásztor, tartsd meg nyájadat! 

3. Szentlélek Isten vezérünk, Lakozzál mi-
bennünk, kérünk, Növelj minket igaz hitben, 
Szeretetben, reménységben. 

4. Oh egy Isten, Szentháromság, E g y imá-
dandó valóság, Ne hagyj tőled eltévednünk, 
Maradj mind holtunkig velünk! 

δ. Tied legyen a dicsőség Földön, mennyen, 
oh szent Fölség,Tőled ered minden áldás, Téged 
illet az imádás. 

Dallama: Isten, oh szent Isten. 
A C A Λ ldott legyen az Úr, Az én világom, 
β ν β ι Γ 1 éltem: Teremtőm, ki adá Lelkem 
és testem nékem. Kisded koromtól ő Ápolt, oltal-
mazott ; Áldása számtalan, Mellyel elhalmozott. 

2. Áldott legyen az Úr, Én üdvösségem, éltem: 
Atyának szent Fia, Ki magát adta értem; Ki 
drága vérivel Megváltott engemet, S kínos 
halálra ment, Oly nagyon szeretett. 

3. Áldott legyen az Úr, Vigasztalásom, éltem: 
Kit küldött szent Atyánk, Szent Fiának nevében. 
Ö biztat, bátorít A bánat éjjelén; Ha lelkem 
csüggedez, Szava: balzsam, remény. 

4. Áldott legyen az Úr, Áldjuk dicséretekkel! 
Szent, Szent, Szent! zengje szánk, Angyali sere-
gekkel. Kit ég és föld imád, S dicsőit szünte-
len : Örökké áldalak Én is, jó Istenem! 

Dallama : Te világ szép ékessége. 

ftJőLQ "Pvicsőséges Szentháromság, Kifogja 
e w ű i 1 ' fel mélységed? Elválhatlan egy 
valóság, Az ész nem ér fel téged. Angyalok is 
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arcuk fedve Léphetnek csak közeledbe. Oh hát 
én gyarló szemem Hogy látna meg, Istenem! 

2. Jézus, hozzád, éji csöndben Fölemeltem 
lelkemet S imádkozva esdekeltem: Nyugtasd 
meg én szívemet. Jézusom, te égi jóság, Tőled 
jön a világosság, Te az Atyát ismered S te adsz 
örök életet. 

3. Sok a bűnöm, ha ezt nézed, Méltán érne 
kárhozat; De irgalmad kies helyre Tette az én 
sorsomat. A víz és Szentlélek által, Kegyelmed-
nek zálogával Ujjászültél engemet S országod-
ban adsz helyet. 

4. Senki nem ment fel a mennybe, Csak ki 
onnan szállt alá; Az embernek fia volt az, Ki 
a mennyet megnyitá. Elől mentél, hogy utánad 
Fölmehessen hivő nyájad; Mi is hozzád meg-
térünk, Örök üdvben lesz részünk. 

5. Teljes immár boldogságunk, Kárhozat nem 
ér minket; lm a teljes Szentháromság Bizto-
sítja üdvünket. Atya, Fiu ós Szentlélek Együtt 
adnak békességet. Éltetsz, örök szeretet, Hármas 
lánggal engemet. 

6. Az Atyának nagy szerelme És a Fiu hű-
sége, A Szentlélek égi fénye Legyen szivem 
reménye. Szentháromság, irgalmaddal Segíts, 
míg majd angyalokkal Néked mennyben zeng-
hetek Hálaadó éneket. 

Keresztyén énekeskönyv. 13 



IV. 

Az egyház és a kegyelmi 
eszközök. 

A keresztyén anyaszentegyház. 
Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

A t y a Isten, tarts meg minket, Oltal-
« ν τ ί ι » mazd drága hitünket, Mert szent 
Fiad ellenei Meg akarják azt dönteni. 

2. Krisztus, ki urak Ura vagy, Vesztünkre 
jutnunk, oh ne hagyj! Védd hatalmaddal népe-
det, H o g y dicsérhessük nagy neved! 

3. Szentlélek, önts erőt belénk, Adj egyet-
értést közibénk. Enyhítsd szivünknek bánatát, 
Vigy mennybe a halálon át. 

Luther Márton (1483—1546). 

Dallama: Uram Jézus fordulj hozzánk. 

M a r a d j v e l ü n k , mi Krisztusunk, Mert 
már este felé vagyunk; Szent 

igéd világoskodjék, Mi szivünkben munkál-
kodjék. 

2. Ε mi tévelygő időnkben, Szentlelkedet 
öntsd ránk bőven, H o g y igédet s szentségidet 
Tisztán megtartsák a hivek. 

3. Jézus, óvd meg egyházadat, Nevelj neki 
hü fiakat, Akik igédet szeretik S bőven termik 
gyümölcseit. 
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4. Szent igéddel állj őrt magad, H o g y Sátán 
s bűn ne ártsanak; HíveidneJk adj kegyelmet, 
Hitet, békét és türelmet. 

δ. A földön itt sok a bajunk, Nincsen sehol 
nyugodalmunk; Bűn, tévelygés és szakadás 
Terjed, miként vizáradás. 

6. Alázd meg a kevélyeket, Kik fennen hord-
ván fejőket, Csak a mulandót keresik És szent 
igédet megvetik. 

7. Az ügy, melyért harcra kelénk, A te 
ügyed, nem a miénk; Azért Uram, l égy gyá-
molunk, Mi benned bizva harcolunk. 

8. Igéd szivünk erőssége, Egyházadat igéd 
védje; Ez egy kincset hagyd meg nekünk, 
Mi aklcor mást nem keresünk. 

9. Igédben élünk és halunk, Míg hozzád 
mennybe juthatunk; Panasz, sírás ott nem lesz 
már, Ránk ott örök boldogság vár. 

Eredeti dallam. 
A E f i U r ő s vár a mi Istenünk, Jó fegy-
£g \ f v i verünk és pajzsunk; Ha ő velünk, 
ki el lenünk? Az Úr a mi oltalmunk. Az ős 
ellenség Most is üldöz még, Nagy a serege, 
Csalárdság fegyvere, Nincs ilyen több a földön. 

2. Erőnk magába mit sem ér, Mi csakhamar 
elesnénk; De küzd velünk a hős vezér, Kit 
Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus 
Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, 
Ő a mi diadalmunk. 

3. Ε világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, 
Minket meg nem rémítene, Mirajtunk nincs 
hatalma. Ε világ ura Gyúljon boszura: Nincs 
ereje már, Reá ítélet vár, Az ige porba dönti. 

4. Az ige kőszálként megáll, Megszégyenül, 
13* 
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ki bántja; Velünk az Úr táborba száll, Szent-
lelkét ránk bocsátja. Kincsünk, életünk, Nőnk 
és gyermekünk Mind elvehetik, Mit ér ez ő 
nekik! Mienk a menny örökre. 

Luther Márton (1483—1546). 

Dallama: Bizony meglészen az idő. 

A C Q j _ | a Isten nem volna vélünk Csudás 
e w i i l - l segítségével, Mikor gonosz ellen-
ségünk Ránk tör dühösségével; Ha ő Sionnak 
oltalma És erőssége nem volna: Mind elvesz-
nénk a harcban. 

2. Emberi erő s álnokság Minket meg ne 
rettentsen; Van mennyben oly hatalmasság, 
Ki vigyáz, hogy megmentsen; Mit titkon szőt-
tek ellenünk, Elrontja a mi Istenünk, Kezében 
a hatalom. 

3. Oh irgalmasságnak Ura, Te vigasztalsz 
meg minket; Te elhagyottak gyámola, Te bá-
torítsd szívünket! Atyai szíved nyitva áll, Ná-
lad menedéket talál, Ki hittel keres téged. 

4. Kezedben van az ellenség, Ármánykodá-
sát döntsd l e ; Hogy hitünk ne ingadozzék, 
Erőt keblünkbe önts te í Atyánk, ki tebenned 
bizik, Soha meg nem csalatkozik, Zúgjon kö-
rülte bár vész. 

5. A mennyet s föld kerekségét, Te alkotád, 
Istenünk! Oh gyújtsd meg szent igéd fényét És 
lángoltasd mibennünk, H o g y gerjesszen szere-
tetet, Igaz hitet, szent életet, Ha gyűlöl is e világ. 

6. Dicséret, dicsőség, áldás, Az Atya Úris-
tennek, Imádat és hálaadás Fiúnak, Szentlé-
leknek! Ο igazgassa szívünket, l logy megtart-
suk szent hitünket, Jó s rossz napokban. Ámen. 
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Dallama: Mintha szárnyon szállna. 
A E O Cemmit ne bánkódjál, Krisztus szent 
& w ö i C serege, Nem árthat tenéked Senki 
gyűlölete. A világ ellened Akármily kegyetlen, 
Ne félj, Krisztus nem hagy Tégedet szégyenben. 

2. Királyi nemzet vagy, Noha csak kicsiny 
vagy, Atyádnak kegyelme Irántad igen nagy. 
Ő szent Fia által Te is fia lettél És dicsőségé-
ben Már te is részt vettél. 

3. Hogyha te igazán Bizol a Krisztusban, 
Higyjed, hogy lelked is Gyarapszik az Úrban; 
Ha az ő vérében Igaz hittel iszol, Higyjed, 
hogy örökké Meg nem szomjúhozol. 

4. Akármint halásszon Az ördög utánad: Ha 
Krisztusban bizol, Neked az sem árthat; Raj-
tad semmit nem fog A pogány ellenség, Bíz-
zál csak Krisztusban S megtart a reménység. 

5. Oltalmazza Krisztus Az ő szentegyházát, 
Miként a jó pásztor Saját juhocskáját. Aki a 
Krisztusnak Igéjét hallgatja, Lesz is arra néki 
Szorgalmatos gondja. 

6. Siess most is hozzánk, Krisztus segélj 
minket, A te szent igéddel Neveljed hitünket. 
A te Szentlelkeddel Áldd meg te népedet, 
Hogy minden dolgunkban Dicsérjünk tégedet. 

Szkhárosi Horvát András tállyai lelkész 1550 körül. 

Eredeti dallam 
Λ Ε Λ ^ Τ ν β csüggedj el, kicsiny sereg, Szí-

vedet ne rémítse meg Sok ádáz 
ellenséged. Bár dühök ellened fordul S te 
félsz és könnyed kicsordul: Nem árthatnak 
tenéked. 

Bízzál, ügyed az Istené. Ne félj, hogy 
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porba ejtené Drágán szerzett egyházát! Majd 
rendel Gedeont melléd, Ki vészben, viharban 
megvéd Téged s evangyéljomát. 

3. Él az Űr s áll ígérete, Ördög s világ min-
den csele Megszégyenül mirajtunk. Isten velünk 
s mi ő vele, Nagy az Istennek ereje, Győzel-
met kell aratnunk..V 

4. Erre segélj, mi Krisztusunk, Mivel mi csak 
benned bízunk, Segélj szent neved által; S mi, hű 
nyájad akkor neked Vígan mondunk dicséretet 
Örök hálaadással. Gusztáv Adolf svéd király csatadala. 

Dallama: Mely igen jó az Űristent dicsérni. 

Tézus Krisztus, mi kegyelmes, jó 
£ W V i *J Urunk, Könyörgéssel teelődbe já-
rulunk, ínségében nyájadat el ne hagyjad, Tő-
led várunk segítséget, oltalmat. 

2. Elmerültünk a sok nyomorúságban. Éjjel-
nappal vagyunk szomorúságban, Számlálhatlan 
a mi szívünk siralma, Nagy mirajtunk az ellen-
ség hatalma. 

3. Reád hagyjuk szentegyházunk dolgait, 
Orvosold meg sokféle nagy bajait; Elmerülni 
ne hagyd kicsiny hajódat, Parancsolj és csen-
desítsd a habokat. 

4. Ébredj fel, oh mi Urunk, mert elveszünk, 
Veszedelmes habokban elsülyedünk; Hozzád 
esdünk, mert nagy immár az inség, Jövel Jé-
zus, csak nálad van segítség. 

5. Kérünk, Uram, maradj velünk szálláson, 
Hogy semmi vész h ű népednek ne ártson, 
Látod, immár napunk aláhanyatlik, Oh ne 
hagyj el, maradj velünk virradtig. 

6. Védelmezzed a te kicsiny bárkádat, Ben-
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ned bízik a te küzdő egyházad, Melyért a te 
szent véredet ontottad, Elmerülni mostan azért 
ne hagyjad. 

7. Sőt légy erős kőfala te népednek, Sza-
porítsad számát a hü seregnek; Vezérinek ad-
jad te Szentlelkedet, H o g y hirdessék áldással 
szent nevedet. 

8. Szent az Atya, mindenek Megtartója, Szent 
a Fiu, mindenek Megváltója; Szent a Lélek, 
Vigasztalónk, Vezérünk, Szentháromság, 
hálás szívvel dicsérünk. 

Gönczi György é. k. Debrecen 1592. 

Dallama: Térj magadhoz, drága Sión. 
C i o n panaszkodik, búsul, Sión, az 

• ^ Űr szent vára, Melyet választott 
lakásul Népének oltalmára. Sírva szól: Én Is-
tenem, Mért fordultál ellenem? ínségemben 
de elhagytál, Rám de súlyos igát raktál. 

2. Azt ígérte, velem lészen, Szárnyaival bé-
takar; S most nem hallja kesergésem, Segí-
teni nem akar. Vájjon mikor lesz e lég? Med-
dig tart haragja m é g ? Nem látja omló köny-
nyemet, Nem könyörül, már nem szeret? 

3. Ne sírj, oh kesergő Sión, Szól az Úr és 
így felel: Kezem tőled el nem vonom, Szíved 
miért csügged el? Szűnjék lelked sóhaja, Hisz 
van-e édes anya, Ki magzatát ne gondozná És 
önkeblén ne hordozná ? 

4. Ha volna is i lyen anya, Kiben nincsen 
szeretet, Ki gyermekét megtagadja: Én nem 
hagylak tégedet. Sión, hozzád mostoha Nem le-
hetek én soha. Én szívemnek ékessége, Hoz-
zád hű ne maradnék-e? 

5. Csak a Sátán hitetett el, Az ijeszt, de mit 
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sem árt: Nézd, kezemre jegyezlek fel, Nem 
szenvedhetsz semmi kárt. Ne félj, van reád gon-
dom, Ellenségid megrontom, Hajlékidat meg-
építem, Rád fordítom tekintetem. 

6. Szemem kísér lépten-nyomon, Áldlak, véd-
lek szüntelen; Én szülöttem, én Sionom, Itt 
hordozlak ölemen. Tőlem el ne szakasszon Se 
öröm, se fájdalom, Se Sátán, se harc, se halál, 
Légy hív, remélj, türj és bízzál! 

Eredeti dallam. 
rtfirt T é r j magadhoz, drága Sión, Van 

Ϊ? & • A még neked Istened! Ki atyádként 
felkaroljon, S szivét ossza m e g veled! Azt 
bünteti, kit szeret, Máskép ő nem is tehet! 
Sión, ezt hát gondoljad meg, Szabj határt bús 
gyötrelmednek! 

2. Hullámok ha rémítenek Mérhetetlen víz 
felett, S a habok közt szíved remeg, Hogy 
sírod is ott leled; Ha aludni látod őt, Ki re-
ményed és erőd: Sión, soha se feledd el, Ő 
megvívhat tengerekkel. 

3. Bár hegyek megrendülnének, Miket égi 
kéz emelt, S indulása a nagy égnek Végrom-
lásra adna jelt: Ne gondold, ha látod ezt, 
Hogy téged e perc elveszt: Sión, tudd, te meg 
nem dőlhetsz, Míg oltalmad Istentől lesz. 

4. Bár könnyűid omlanának Gyöngyökül a 
tengerbe, És elhalván hangja szádnak, Csak 
pihegnél, mint gerle; Bár vér volna bíborod, 
S kő megszánná nyomorod: Sión, te ne félj 
gonosztól, Baj nem ér, míg benne bízol! 

5. Bár hordozván zsarnok láncát, Érne kínos 
rabhalál: Ha hitedet el nem játszád, Utad égbe 
nyitva áll. Örvendj mindég és vigadj, Emié-
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kezz': ki népe vagy! Sión, nincs több Isten 
egynél, Benne hát ne kételkedjél! 

6. Oh, ne csüggedj, im az estnek Már leszáll-
tak árnyai! Kihez aj kid oly hőn esdnek, Halld, 
Atyádnak hangja h í ! Ο gyalázat, kín helyett, 
Néked jobbján ad helyet. Sión, a menny lesz 
te részed, Föld gyötrelmét hát ne nézzed. 

7. Végső áldást mondj hazádra, Mely távol-
ról int feléd; Égi_ honnak a határa Van már 
hozzád közelébb. Édes érzés mért fog el, Mely-
től olvad szív, kebel? Sión, nemde minden 
más ott, Mondd: hova tünt nagy sírásod? 

8. Angyalok, ti fényes lelkek, Zengjetek víg-
éneket! Mert már biztos partot lelt meg, Kit 
bús szélvész hányt-vetett; Már meggyőzte a 
halált, Istenéhez égbe szállt. Sión, onnan szám-
kivetni Nem fog téged soha senki! 

Dallama: Oh miként fogadjalak. 

lVTem jött el még ideje Sión győzel-
« w W i mének; Még nem zeng az ajka-
kon Diadalmi ének; Még a sáncon dolgozunk 
Küzdve ellenséggel, S nyert csatánknak öröme 
Fájdalomban vész el. 

2. Még Ararát szent hegyén Nem kötött ki 
bárkánk; Még dühöng a zivatar, S tenger mélye 
vár ránk; Az özönvíz egyre tart, S Noé félve 
néz ki, Isten népét gyötrelem, Siralom emészti. 
„ 3. Izrael még nem juta A szép Kanaánba, 

Öt a puszta tájakon Sok csalódás várja: Ide-
oda megy, vonul, Háborogva fárad, Egyik el-
lenség után Rá a másik támad. 

4. Bölcs Salamon fénykora Messze még mi 
tőlünk, Holott kész lesz városunk, S templo-
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mába gyűlünk. Mindenfelöl lesben állHívek ártal-
mára Ellenségünk bősz hada Készen támadásra. 

5. Sírva vetjük a magot, Termést nem re-
mélve; Hogyha irtjuk a gyomot, Uj gaz nő 
helyébe. Aratunk-e és mikor Kötjük kévéin-
ket? Mikor zengjük boldogan Víg énekeinket? 

6. Lesz még egykor jó napunk, Mert Urunk 
igérte; Adjunk hálát őneki Már e napon érte! 
A vizeknek habjai Alább-alább szállnak: Nem-
sokára vége lesz A nagy áradásnak. 

7. Majd fehérlik a mező Vidám aratásra! 
Izraelnek öröke Nem is szállhat másra! S ott 
Sionnak udvarán Fölhangzik az é n e k : Hála, 
dicsőség legyen A menny Istenének! 

Tranoscius énekeskönyvéböl. 1636, 

Dallama: Minden e földön csak elmúlandó, 

ség, Lásd, mely igen nagy, Uram, ez inség, 
Melyben nyomorog a keresztyénség. 

2. Ígérted vala azt atyáinknak, H o g y szívből 
hozzád ha imádkoznak; Ha felkiáltnak nagy 
szükségükben. Meghallgattatnak könyörgé-
sükben. 

3. Csak te vagy most is, akit kívánunk, S 
nagy szükségünkben buzgón imádunk; Nincs 
kívülötted senki gyám ólunk, Földön, sem meny-
nyen nincs más támaszunk. 

4. Hallgasd meg azért fohászkodását, A sze-
gényeknek imádkozását; Ne szenvedd, kérünk, 
nyomorult sorsát, A te népednek ily nagy 
romlását. 

5. A te nevedért, világgal együtt Kerget a 
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Sátán, íme mindenütt; Nincs maradásunk e 
földön nekünk, Ha te meg nem szánsz, ke-
gyes Istenünk. 

6. Egy helyből másba, mint gonosztevők, 
Futunk, bujdosunk, a halál előtt. Ha így kell 
lenni, adj, Uram, erőt, Ne hagyd el, szánd m e g 
a téged félőt. 

7. Legyen békesség a mi időnkben, Marad-
hassunk meg ismeretedben, Még magzatink is 
a te igédben Nevelkedjenek az igaz hitben. 

8. Áldott igédet ne vedd el tőlünk, Aláza-
tosan, Úr Jézus, kérünk; Érdemünk szerint 
ne büntess minket, Inkább töröld el sok bű-
neinket. 

9. Cselekedjél így s kelj fel Úristen, Hatal-
maskodjál ellenségínken, Tudja meg azt itt e föl-
dön minden, H o g y egyedül vagy áldandó Isten. 

10. Segélj, Úr Jézus, hogy el ne essünk, 
Állhatatosak inkább lehessünk; Hogy dicsér-
hessük érte nevedet Slehessünk egykormenny-
ben teveled. Aachs Mihály tábori lelkész a kuruc 

háborúkban, utóbb nemescsoói lelkész (1646—1708), 

Dallama: Erős vár a mi Istenünk. 

ffifiC T T a Krisztus maga oltalma Anya-
« Ό v?» I I szentegyházának, Nem árthat néki 
hatalma Világ gonoszságának. Vészben, vihar-
ban Az Úr velünk van, Nyáját megtartja, Győ-
zedelmet rajta A poklok sem vehetnek. 

2. Porba dönti a nagy Isten Hatalmát a vi-
lágnak, Hogyha térdet nem hajt hitben Egy-
szülött szent Fiának. Ki Istent magát, S Krisz-
tus szent tanát Gyáván szégyenli, Az Úr azt 
elsepri, Mint Krisztus ellenségét. 
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3. Bár gúnyolja a hitetlen Boldogító hitün-
ket, Dühös mérge sikeretlen, Az Úr védi ügyün-
ket. Áldott Jézusunk, Tieid vagyunk, Az üdvös-
séget, Ha követünk téged, Ki vehetné el tőlünk ? 

4. Keresztyének hát bízzatok, Semmi el ne 
rémítsen! Az Isten lesz oltalmatok, Ε remény 
lelkesítsen. Beszéde megáll, Mint vészben kő-
szál, Megvéd bajunkban, Erőt ád harcunkban, 
Velünk az Úr, ne féljünk! 

Gellert Keresztély (1715—1769). 

Dallama : Dicsőség mennyben Istennek. 

$ ß 15 "P llenségid, Isten fia, Fenyegetik nyá-
S^ jadat, De te vagy az erős szikla, 

S megvéded azt te magad. Országod örökké 
megáll, A ki ellene síkra száll, Önnönmagát 
veszti el. 

2. Szentegyházad nem világi, Nem emberek 
munkája, Támadja meg bár akárki, Pusztulást 
nem hoz rája. Megromlik és megszégyenül, 
Ki irigyen s esztelenül, Uram, ellened fordul. 

3. Terjeszd, építsd országodat Szentlelked 
erejével, Jóltévő tudományodat Hirdesd köz-
tünk bőséggel, Hogy dicsőítsen tégedet Az egész 
föld s nagy nevedet Imádja kicsiny és nagy. 

4. Éreztesd ellenségiddel, Kik nem ismernek 
téged, Hogy nekik is kegyelmeddel Ajánlasz 
üdvösséget. Térítsd meg őket, hogy velünk, Kik 
téged híven tisztelünk, Csak tebenned bízzanak. 

5. Drágán megváltott népedet Tartsd meg 
az igazságban; Üdvözítő kegyelmedet Érezzük 
boldogságban, Ments meg minket tévelygéstől, 
Könnyelmű bűnbeeséstől, Nevelj az igaz hitben. 

6. Teremts tiszta szívet bennünk, Saját szent 
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tetszésedre, Segélj híveiddé lennünk, A te dicső-
ségedre. Add, szent igéd szerint éljünk, Ha szen-
vednünk kell, ne féljünk, Takarj be hűségeddel. 

7. így e földön minden népek Előtted meg-
hajolnak, A bűnből hozzád megtérnek S bús 
könnyeink nem folynak; Neved köztünk dicső 
leszen S még több magasztalást veszen Amaz 
örök életben. 

8. Teljes reménységgel várnak, Jézusunk, te 
híveid; Előtted örömmel járnak, Mint válasz-
tott népeid. Ha eljössz majd ítéletre, A jókat 
örök életre Beviszed mennyországba. 

godat, Hitetlenek is hogy megismerjenek É s 
tiszteljenek. 

2. Méltassad őket szent segedelmedre, Hogy 
juthassanak te ismeretedre És kövessék is, 
mint megparancsoltad, Akaratodat. 

3. Segéljed őket neved félelmére És szent, 
igédnek hü tiszteletére, Hogy ebben mind 
nagy örömmel felleljék Élet beszédét. 

4. Gátold meg, Uram, mi ellenséginket, Té-
velygésektől őrizd szíveinket; Te ments meg 
minket veszélybe eséstől És üldözéstől. 

5. A sötétségben légy világosságunk, Nagy 
bánatinkban teljes bátorságunk; Légy orvo-
sunk a kinos szenvedésben Minden időben. 

6. Minden veszélyek közt védelmezz minket. 
Míg bevégezzük majdan életünket S eljutunk 
innen dicsőség hónába, A mennyországba. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén. 

irjeszd e földön, Jézus, országo-
dat, Hadd érezhesse néped jósá-
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Daliama: Ne csüggedj el, kicsiny sereg. 
Λ β Ο Tézus, mi üdvösségünkre Jövél ez 
« v ö i árva földünkre S mennyei mester 
lettél. Apostolidat Lelkeddel Megáldottad és 
népeddel Fölötte nagy jót tettél. 

2. Bejárván ők a világot, Szent igédről bizony-
ságot Bátor lélekkel tettek; S bár száz veszély 
zúdult rájuk, Panaszra nem nyilt meg szájuk, 
Nem féltek, nem rettegtek. 

3. Mint arany a tüz hevében, Szivük is a 
szenvedésben Megtisztult, erősbödött. És gyuj-
tának új világot, Építék a mennyországot Ki-
csinyek s nagyok között. 

4. Előtted, megváltó Urunk, Imádkozva le-
borulunk: Oltalmazd, szentegyházad, Hirdet-
tesd buzgón igédet, Melyből keblünkbe új élet, 
Üdv és szent béke árad. 

5. Plántálj belénk erős hitet, Türelmet és 
szeretetet, H o g y dicsőítsen ajkunk, Elménk-
ben te gyújts világot, Szívünkben égő szent 
lángot; 'Áldásod legyen rajtunk. 

6. S ha újra elborúl egünk, Panaszra válik 
énekünk, S ér üldözés, gúny, szégyen: Oh 
add, mint apostolaid, Ne csüggedjünk s ben-
nünk a hit Mindvégig erős légyen., 

7. Mutasd meg nagy hatalmadat, Áldd, védd, 
növeld hű nyáj adat, Hű pásztorunk, légy velünk. 
Kitartást adj s bátorságot, Míg majd nálad 
mennyországot S örök koronát nyerünk. 

Dallama: Minden e földön csak elmúlandó. 
í ^ f i ^ l O h n a S y irgahnú szentséges Isten, 
α ν ν ι Erősíts minket az igaz hitben, 
Lásd meg, mely igen tévelyeg néped, Hogy 
fejet nem hajt Urának, néked. 
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2. Sión kesereg, sír bánatába': Nincs, ki 
menne az Úr templomába; Ima, nem szárnyal, 
nem zendül ének, Pogányok lettek a keresz-
tyének. 

3. Elfogott minden főt a betegség, És min-
den szívet az erőtlenség. Gyökered, szent hit, 
már-már kiszáradt, Ezért, hogy a bűn szerte 
eláradt. 

4. Nincs, ki jót tenne csak egy is, nincsen, 
Elhagytál minket szentséges Isten; De nem 
az Isten hagyott el minket, Mi hagytuk őt el, 
jó Istenünket. 

5. Tengünk tékozló fiú módjára, Kényünk-
kedvünkre és szabadjára, S e szabadosság a mi 
rabságunk, Nyomorúságunk és szolgaságunk. 

6. Elhagytuk, el az atyai házat, S lőn részünk 
éhség, inség, gyalázat; Ez a vergődés halál, 
nem élet, Oh Ürarn Isten, nyájad elszéled. 

7. Segélj megtérnünk, Atyánk, tehozzád, Egye-
dül nálad van a mennyország; Megkeserget-
vén a mi szivünket, Kegyelmed csókja fogad 
bennünket. 

8. Mily szent örökség vagyon tenálad, Ki 
nem rontod meg a törött nádat; Mily kies 
helyre esett mi sorsunk: Élet forrása mellett 
lakozunk. 

9. Oh add, siessünk e hűvös érre: Evan-
gyéliom szép mezejére, S csillapul lelkünk 
éhsége, szomja; Bűn, nyomorúság többé nem 
nyomja. 

10. Megváltó Krisztus, szívünkből kérünk, 
Légy Szentlelkeddel a mi vezérünk; Jöjj s 
hozz igédben pünkösdi lángot, S szüld ujjá 
ezt a romlott világot! Sántha Károly. 
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A reformáció ünnepére. 
Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 

Λ · Τ Λ "ρelvirradt újra ünnepünk, Melyet az 
a a V i I ú r szerzett nekünk Anyaszentegy-
házában. Ébredj fel, oh Jézus nyája, Készítsd 
magad, buzgóságra Lélekben, igazságban. Éb-
redj, Örvendj, A hatalmas, diadalmas Istent 
dicsérd Ε felvirradt dicső napért. 

2. A földet sötétség födte. De Isten szava 
elűzte Egyházáról a borút; A hit újra meg-
szilárdult, A megtérőknek feltárult A mennybe 
vezető út. Fényes, Ékes Az Úr háza, mint tár-
háza kegyelmének. Zengjen neki hálaének. 

3. Miként sok szív hőn kívánta, Az Úr végre 
im megszánta Üdvért epedő népét. Boldogok 
mi, hogy láthatjuk Tiszta fényben és hallhat-
juk Életadó beszédét. Hála, Nála Nyer védelmet, 
győzedelmet az igazság, Erőt a lelki szabadság. 

4. Buzdulj fel hát, Jézus nyája, Legyen ös-
vényed vüága Jó pásztorod igéje. Ez tegyen 
szabaddá téged, Harcban legyen erősséged S 
szíved minden reménye. Róla Szóla Igazság-
gal, bátorsággal sok hü lélek, Kikből szólott 
a Szentlélek. 

5. Ne félj, Isten kisded népe, Érted hullott 
Krisztus vére A keresztfa oltárán. Ő ma, hol-
nap s mind örökké, Ő lesz leghívebb őröddé, 
Világ nem győz egyházán. Kétség, Vétség 
Csak elmédet és szivedet el ne fogja, Az Űr 
ügyedet felfogja. 

6. Oh virraszd fel ez ünnepünk Még gyak-
ran, kegyes Istenünk, Terjeszd lelki országod; 



209 A REFORMÁCIÓ E M L É K Ü N N E P É R E 

Nevelj liitben szeretetben, S álljon e gyüle-
kezetben Kőszálként tudományod! Te nagy S 
jó vagy, S mi, híveid, gyermekeid, magaszta-
lunk, Neked élünk, neked halunk. 

Karsay Sándor püspök (1814-1902). 

Dallama : Jövel Szentlélek Üristen. 

fk Π 8 Λ tyánk a mennyben, im neked Buz-
• ' · ' ^ gón szentelünk ünnepet! Hálától 
dobog mi szívünk, Hogy felfogád igaz ügyünk, 
S a szent forrás megnyílt vala, Melyben a lé-
lek itala, Szomjuhozót hogy enyhítsen. Erős 
várunk nekünk az Isten! Dicsőség légyen Is-
tennek ! 

2. A világ Világossága Fényt szórt szép cé-
lunk útjára, És az emberek elrejték Ε fényt, 
hogy ne fényeskedjék; De te bölcs s hatalmas 
Jóság, Szóltál: Legyen világosság! És fény-
lettél ezer szívben. Erős várunk nekünk az 
Isten! Dicsőség légyen Istennek! 

3. Pásztoraid hogy alvának, S tévelygése 
lőn a nyájnak: Szent lelked tűzben leszálla, 
S kélt a hajdannak csodája: Választottid fel-
kelének, Fegyverével az igének, Sziklaerős élő 
hitben. Erős várunk nekünk az Isten! Dicső-
ség légyen Istennek! 

4. Ti szent idők, ti nagy napok, Emléketek 
ma felragyog! És míg itt ég az szívünkben, 
Örömkönny csillog szemünkben. Él az igaz-
ság, élnek ők, A hitszabadságért küzdők Annyi 
fejben, annyi szívben. Erős várunk nekünk 
az Isten! Dicsőség légyen Istennek! 

5. Oh terjedjen az igazság Közöttünk s a 
világosság! Ama mennyei bölcseség, A tiszta 

Keresztyén énekcskünyv. 14 
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hit s erkölcspsség! A béke és a szeretet S mely 
tanítja mind ezeket: A biblia, hogy végiglen 
Erős várunk légyen az Isten S végyen tőlünk 
d i c s ő s é g e t ! Sántha Károly. 

Dallama: Erős vár a mi Istenünk. 

Λ · 7 Λ ]Víe csüggedj el kicsiny sereg, Habár 
α I m* I i zajong az el len; A veszélyben az 
Úr veled, Bízzál, higyj az Istenben! Nappal és 
éjjel Őriz szemével, Kinyújtja karját, S az el-
len csapatját Hatalma porba dönti. 

2. Ti bölcsek, ám hirdessétek A világ új 
tanait, Hogy azokkal ledöntsétek Ősi várunk 
falait: Semmit sem félünk, Jézus vezérünk! 
Igéjén soha A pokol kapuja Nem vehet dia-
dalmat. 

3. Mi az Isten páncéljával Övezzük derekun-
kat, Az igazság mellvasával Védelmezzük ma-
gunkat ; Jézus szent tana Hitünk alapja; Vált-
sága értünk A mi erős vértünk, A íiit a mi 
jó pajzsunk. 

4. Jézus,, hitünk fejedelme Segíts igéd meg-
védnünk, Ős ellenünk tör vesztünkre, Harcunk-
ban légy vezérünk! Te szent kezeddel Zász-
lód emeld fel, És mi követünk, Jószágunk, 
életünk Örömest adjuk érted. Czékus László. 

Dallama: Jer, dicsérjük Istent. 

Λ ^ Ο í j eoldva sarunkat, Magunkat meg-
Δ a φ ι ' J alázva, Lelkünket kiöntve Kegyes, 
buzgó fohászba: Jövünk hozzád, Isten, Apáink 
Istene, Mert e napon szívünk Hálával van 
tele. "jj:..,·', j ; .· ·. 
r; 2. Céordültig van tele Szívünk a szent öröm-
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mel, Szemünk ma megtelik Patakzó hálaköny-
nyel Nagy irgalmasságod S bő kegyelmed 
miatt, Mely bús éjszakánkra Hajnalként ránk 
virradt. 

3. Ránk virradt hajnalként Kegyelmed fényes 
napja, Lelked fuvallata A ködöt szertehajtja, 
S fénylik ezer szívben Az evangyéliom, Ez a 
vigasztaló Isteni hatalom. 

4. Isteni hatalom, Szent Fiad tudománya, A 
te jobb kezednek Felséges adománya; Üldözze 
sötétség, Üldözze gonoszság: Kiragyog az ég-
ből, Mint örök igazság. 

5. Az örök igazság Győzelme ez az ünnep. 
Amelyet egyházunk Buzgó hálával ül meg; 
Szent volt apáinknak Ez örök igazság, Azért 
lőn jutalmunk A vallásszabadság. 

6. A vallásszabadság Boldog szent örömének 
Emlékezetére Zeng ajkunkon az ének, Ez 
készti szívünket Könyörgő imára: Küldj szép 
jövőt, Isten, Egyházra, hazára! 

7. Egyházra, hazára Küldd el a béke lelkét, 
S kik hajdan e napot Örömben ünnepelték: 
Apáink törhetlen Hite s buzgósága Legyen az 
utókor Drága boldogsága. 

8. Drága boldogságunk Légy, oh vallás, mi 
nékünk, Vigaszoddal halunk És áldásoddal 
élünk; Kihez volnánk hívek, Hogyha nem te-
hozzád, Ahol te vagy, ott van A fényes menny-
ország. 

9. Mennyországunk, vallás, Megmaradsz mind 
örökre; Akik védelmeztek, Szálljon áldás ne-
vökre; Dicséret, dicsőség Néked, o h szent 
Isten, Kérünk, tarts meg minket Mindvégig 
a h i t b e n ! Sántha Károly. 

1 4 * 
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Gyámintézeti énekek. 
Dallama: Vigyázzatok, azt kiáltják. 

/ 
t \ f 7 Λ Cbredjetek fel, halljátok, Testvérek 
α • *« kiáltnak hozzátok, Kiket az ínség 
szorongat. Im az óra ismét ütött, Mely minket ide 
összegyűjtött Követni e szent szavakat: Meg ne 
restüljetek, Inkább jót tegyetek, Míg időnk van, 
Mindenekkel Jó lélekkel, Kiváltkép a hitfelekkel. 

2. Ébredjetek fel, lássátok, Mit lelkes, buzgó 
apáitok Hittel és vérrel szerzének. Rójátok le 
a szent adót: A viharban sülyedö hajót El-
veszni ne engedjétek. Fel a segítségre, Vezes-
sétek révbe! Ha szeretet Kormányozza És hor-
dozza : A jó Isten meg is óvja. 

3. Ébredjetek minden helyen, Halálból újra 
feléledjen Az ősöknek szent buzgalma. Mun-
kában ne lankadjatok, Erőt az Istentől várja-
tok, Végetlen az ő hatalma. Mig hát a nap 
fenn van,Ha süt is forróan, Munkálkodjunk. Nap-
fény érlel Melegével, Aratás így lesz bőséggel. 

4. Ébredjetek, itt az idő, Keljetek fel, amíg 
nem késő, Senki hátra ne maradjon. Ha fáj-
dalma van egy tagnak, Fájjon az kicsinynek, 
mint nagynak, Hogy egy is el ne pusztuljon. 
Bátran harcoljatok, Hitben megálljatok, Az 
égből jön Segítségünk, Nincs kétségünk, Az Úr 
erős reménységünk. 
Hagenbach Károly (1801—1874). Karsay Sándor fordítása. 

Dallama: Isten felséges adománya. 

M ü y b o l d o g o k vagyunk, nagy Is-
m f w i -Ι'·»- ten, Hogy házadban imádhatunk, 
Hogy téged templomunkban itten Szent éne-
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kekkel áldhatunk; Hogy itt táplálsz szent igéd-
del S élhetünk a szentségekkel. 

2. Oh juttasd eszünkbe, szent Atyánk, A 
szenvedő testvéreket, Kik szent reménnyel néz-
nek reánk, Hogy gyógyítsuk sebeiket; Nyomja 
őket nagy bánatuk, Hogy árvák, mert nincs 
templomuk. 

3. Hogy nélkülözik, mert szegények, Az imá-
dásnak templomát És a szellemi vetemények 
Kies kertjét, az iskolát. Minket kérnek: „Segít-
setek. Ti, akik többet vettetek!" 

4. „Segítsetek, hogy szent hitünkben Gyer-
mekinkkel megmaradjunk; Sem örömben, sem 
ínségünkben Jézustól el ne szakadjunk; Hogy 
megálljunk végig híven Küzdő apáink hitében. 

5. „Segítsetek, mert árvák vagyunk, Nincs 
a hü nyájnak pásztora; Tanítót kér kisded 
csapatunk, Forró vágyuk az iskola. Jövel Jé-
zus, neveld hitünk! Mert nálad nélkül elve-
szünk". 

6. Oh bízzatok, hitünk cselédi, Él még ben-
nünk az ősi hit, Az Úr, egyházunk feje védi, 
Kiket gyűjtött, szent népeit; A mit teszünk, 
vele tesszük, Jutalmunkat tőle vesszük. 

7. Éleszd Isten, bennünk erőddel A szeretet 
alvó tüzét; Hogy a részvétnek szent örömmel 
Oszthassuk áldott gyümölcsét; S ha egy tag 
fájdalmi nagyok, Gyógyítsák az összes tagok. 

Székács József püspök (1809—1876). 

Dallama : Vigyázzatok, azt kiáltják. 

f% r ? C Λ kegyelem Istenének Zengjen dicsé 
Ck i Ο ι t ν r e t s hálaének, Szívünk és szánk 
őt dicsérje; A ki hatalmas karjain Annyi szá-
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zadok viharjain Szerencsésen átvezérle. Ne 
félj kicsiny sereg, Az Úr van teveled! Nein 
hagy Ő el, Bár törne rád, Egész világ, Az Úr 
él és győzelmet ád. 

2. Az Úr állott őrt mellettünk, Ha vész árja 
zúgott felettünk, Ο tartá a jobb kezünket. Ha 
üldözött ellenségünk, Az Úr volt a mi erős-
ségünk, Ő védelmezte ügyünket. Isten erős 
várunk, Akihez kiáltunk ínségünkben; Ha ő 
velünk, Ki ellenünk? Semmi bajtól nem fél-
hetünk, 

3. íme Uram, a te néped, A te megváltott 
örökséged Összegyűlt most e szent helyen, 
Alázattal kérve téged: Ne vondd meg tőlünk 
segítséged, Nagy irgalmaddal l égy jelen. Erő-
sítsd hitünket, Neveld reményünket; Hogy 
megálljunk Buzgón, híven, Bármi érjen, Jézus 
tiszta szent hitében. 

4. Gerjessz bennünk hő szerelmet, És adj 
nemes résztvevő keblet, Mely, ha más örül, 
örüljön, És ha lát majd szenvedőket, ínség s 
nyomorral küzködőket, Rajtok szívből könyö-
rüljön. Egyházaink baja, Esengő jajszava, In-
dítsa meg Szíveinket S lelkeinket, Gyámolít-
Buk testvérinket. 

5. Istenbe vetjük reményünk, Ő hajlékunk 
és menedékünk, Aki reánk gondot visel, Ha 
ő az őrző pásztorunk, Úgy soha m e g nem fo-
gyatkozunk, Mert ő nagy dolgokat mivel. A 
föld megrendülhet, Tengerbe merülhet, De ir-
galma, Kisór végig, Fel az égig, Az ő királyi 
S z é k é i g ! Czékus László, 
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Missziói énekek. 
Dallama : Jézus én bizodalmam. 

t 7 g y a k ° l és egy pásztor! Jövel üdv-
fái I a ι i ^ n e k fényes napja! Csüggedt szí-
ved mért gyászol? Nyáját az Úr el nem hagyja. 
Kelj fel, hirdesd hatalmát: Jézus megtartja 
szavát! 

2. A sötét éjnek vége, Zöldéi már a szép 
kikelet, Az Úrnak dicsősége Ragyog a pogá-
nyok felett; Fáradt vándor mond imát: Jézus 
megtartja szavát! 

3. Őrizd, gyűjtsd nyájad, jövel, Hü pásztor, 
néped vezére; Oh mert távol és közel Hány 
juh tévelyg önvesztére! Kisded nyáj, ne sírj 
tovább: Jézus megtartja szavát! 

4. Feltűnt a hajnal pirja, Sürü ködöt űzve 
széjjel; S ím a puszták vad fia Az üdv kút-
fejénél térdel, Keblét napfény hatja át: Jézus 
megtartja szavát! 

5. Megmozdul a sírlepel, Száraz csontok, im 
belétek Az Úr angyala lehel Új lelket, meg-
ujult éltet. Jézus mutat új hazát: Jézus meg-
tartja szavát! 

6. Virradj dicső szombatunk, Melynek soha 
nem lesz vége! Jézus tündöklő napunk, Közel 
s távol öröm, béke! Öltsd fel ünneplő ruhád: 
Jézus megtartja szavát! 

Dallama : Jézus, sebeidnek mélye. , ( · 

Λ XT álad az üdv és igazság, Jézusunk, 
e l ö i ^ bölcs Mesterünk; Élet, áldás vilá-
gosság Árad ránk, ha ismerünk; Ádd, terjed-
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jen szent igéd, fis ismerjen minden nép, Hol 
a földet pogány lakja, Ott is fényljék az üdv 
napja. 

2. Főpapunk, ártatlan bárány, Értünk adtad 
éltedet, Midőn a kereszt oltárán Önként ontád 
véredet; Leróttad a bűn diját, Kegyelmet nyert 
e világ; Oh üdvözíts minden népet, Terjeszd 
folyton szent igédet. 

3. Szívvel, szájjal áldunk téged, Isten fia, 
nagy király; A mennyben királyi széked Az 
idők végéig áll. Légy velünk is, oh jövel, Szent 
országodat növeld; Add, a pogányság meg-
térjen, Téged féljen és dicsérjen. 

4. Jézus a muló időben Mindig ugyanaz 
maradsz; Híveidet áldd meg bőven, Szálljon 
ránk üdv és malaszt, Szentegyházad szent 
ügyét Hatalmas karoddal védd; Add minden 
ajk, minden lélek, Téged valljon vezérének. 

Ünnepszentelés. 
Dallama : Mennynek, földnek teremtője. 

í j alleluja! oh szép reggel, Melynél 
Δ fl t A szebb^ már nem lehet! Nem küz-
dök ma kétségekkel, Ez a legszebb napkelet, 
Mely mosolyog szelíden S melyen szívem meg-
pihen. 

2. Isten jósága, mily édes! Mint a harmat 
száll reám, Az életnek friss vizéhez Elvezérel 
jó Atyám, Ki ez üde hajnalon Mindent szín-
aranyba von. 

3. Ma Sionnak drága napját Szent munká-
ban töltöm el, Együtt mélység és magasság 
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Kincseit ma lelem fel, Mert ez áldott reggelen 
Jézus szava szól nekem. 

4. Ah Uram, világosíts fel, Tárd föl bűnös 
szívemet, Töltsd be vigasszal és hittel, H o g y 
járhassak teveled, Hogy áthassa szent igéd 
Szívem, lelkem rejtekét. 

5. Add e napot, úgy végezzem, Mert a 
tied ez a nap — Áldásodban, kegyelmedben, 
Hogy örökké áldjalak, Míg a végső reggelen 
Lelkem nálad megjelen. 

Dallama : Te vagy reményem sziklaszála. 

Λ Ο Λ / ^ s ü g g e d t szívem ma rakd le ter-
e i O U i hed, Könnyes szemem nézz égre 
fel, Melyen az Úr pihenned enged, lm felvir-
radt a szép reggel. A nagy Isten maga szen-
telte Az üdv napjává e napot, Midőn az élet 
fejedelme A halálból feltámadott. 

2. Kelj fel! feledd el e világot, Kebled ne 
bántsa földi gond; Keresd Istennél boldogsá-
god S hallgasd, amit igéje mond; Ott áldás, 
lelki béke száll rád. Nevét dicséri ajakad; Uj 
nyelven zengni néki hálát, Oh mily dicső 
szent feladat! 

3. Uram, híveid seregében Megjelentem szí-
ned előtt; Tisztelhetlek-e méltóképen, Ha csak 
Lelked nem ád erőt? Hová lennék, ha nem 
gyógyítnád A bűn okozta bánatot; S mernék-e 
imádkozni hozzád, Ha bús szivem nem bíz-
tatod. 

4. Jézus, szent véred értem ontád, Keblem 
templomoddá tevéd; Kegyelmed ott építsen 
oltárt, S gyújtsd meg az áhitat tüzét. Fogadd 
el éltem áldozatul, Szent buzgóságomat növeld. 
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Tekints reám s lelkem a porta i Vasárnapi 
fénybe emeld. 

5. Majd ha a munka napja itten S gond küz-
delem, mind véget ért, Lelkemnek adj szent 
kezeidben S testemnek sirban pihenést; Míg 
Krisztussal szebb létre kelvén, Az üdv honá-
ban gyermeked A megdicsőült lelkek nyelvén 
Zenghet dicséretet neked. 

Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 

A ß | Λ tyám, nagy kegyességedet Áldom 
β Ο ϊ ι s imádom nevedet Ez ünnepi reg-
gelen, Hogy e napot megérhettem, Hajlékodba 
betérhettem Sitt vigaszt nyújtasz nekem. Menny-
nek, Földnek Alkotója, fenntartója, téged áld-
lak, Dicsőítlek és imádlak! 

2. Indúlatim gyarlóságát, Vétkeimnek soka-
ságát Előled nem rejthetem, Buzdíts, h o g y a 
bűnt megbánjam, Irgalmadat hittel várjam, 
Bár nincsen rá érdemem. Atyám, Hozzám Légy 
kegyelmes és türelmes, s ez életben Tarts meg 
végig jó kedvedben. 

3. Végetlen nagy bölcseséged, Megnyugszom, 
bármint intézed, Jó Istenem, dolgomat, A bút 
örömre fordítod, Sebeimet meggyógyítod, Reád 
bizom sorsomat; Segélj, Vezérlj, Í-Iogy ked-
vedet, tetszésedet megnyerhessem, Szent tör-
vényidet kövessem. 

4. Ε szent napnak megtartása És igédnek 
hallgatása Erősítse hitemet. Gyarapítsa kegyes-
ségben, Szeretetben, reménységben, Vond ma-
gadhoz szívemet. Engedd, Benned Vigaszta-
lást, erőt, áldást találhassak, A hűségben nieg-
állhassak. 
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5. Add, hogy e földi életben Reménységem 
benned vessem S csak te légy bizodalmam S 
egykor örök nyugalmamat És teljes boldog-
ságomat Tenálad megtaláljam. Hiszem, Nékem 
Boldog véget, dicsőséget adsz az égben És 
részeltetsz üdvösségben! 

Dallama: Készítsd magad, kedves lélek. 

/Vldott Isten áldott napja, Melyen 
β Ο α ι Λ nyájáthivogatjaBoldogságra,szent 
örömre: Légy oh szent nap üdvözölve! Ide 
hívsz ez áldott helyre, A vallásnak mezejére, 
Hol a lélek szomjú vágya Boldogságát föltalálja. 

2. Minden kész: az Úr szerelme, Bünt eltörlő 
bő kegyelme; Ige zendül, ének harsan, Seb-
hedt szívre édes balzsam. Beföd a Szentlélek 
szárnya S gerjedez a szív imára; S míg a 
mennyen csügg a lelkünk, Bút, hívságot el-
felejtünk. 

3. Készen vagy-e te is, lelkem, Bujdosván 
e földi telken? Egyedül a töredelmes, Tiszta 
szív az Úrnál kedves. Kegyes Jézus, végy 
öledbe, Hittel jövök teelőclbe! Érdemednek 
nagy voltában Bizom Isten irgalmában. 

4. Ε könnycsepp, mely ég pillámon, Ε bűn-
bánat, mely alányom; Ε hit, mely fölemel újra 
Oda, hol az Isten trónja; Ε fohász, mely ott 
fenn tudva, Mielőtt az égbe jutna: Mind azt 
súgja, él az Isten, Hogy áldjon és üdvözítsen. 

5. Hallom lelkem belsejében Hívó szódat, 
üdvösségem ! Jövök, Isten, sok terhemmel, Én 
irgalmas kezesemmel. Bizalommal jövökhozzád, 
Fényesítsd meg rajtam orcád, S hogyha egykor 
pályám végzem, Add, lehessek akkor készen. 
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6. Addig áldj meg én lelkemben, Addig áldj 
meg én testemben. Áldd meg drága, szép ha-
zánkat, Templomunkat, iskolánkat! Tégy jól 
a mi kedvesinkkel, S ne szállj perbe ellenink-
kel. Kérünk, Isten, ez úgy légyen, A Jézusnak 
Szent nevében! Sántha Károly. 

Dallama: Örül mi szivünk. 

A Q O T e vagy, Istenem, Üdvöm, minde-
e Ö M " 1 nem! Vájjon kitől féljek? Benned, 
é n pajzsom, Nyugszik meg e lélek. 

2. Amíg itt élek, Csak egyet kérek, Istenem, 
egy dolgot: Házadban lakván, Itt lehessek 
boldog. 

3. Lássam szépséged, Gyönyörűséged Érezze 
a szív m, Templomod, oh szent, Látogassam 
híven. 

4. Itt a bú enyhül, Szív sebe könnyül. Pi-
hennek a gondok: Oh ezért néked, Dicsére-
tet mondok. 

5. Hallgass meg engem. Szóm hozzád men-
jen És könyörülj rajtam: Magamat, oh lásd, 
Szívből neked adtam. 

6. Elhagyhat minden, Legdrágább kincsem, 
Atyám, anyám engem; De te nem hagysz el 
Se földön, se mennyben. 

7. Ki vagy az égben, Oh vezesd léptem Igaz 
uton, sírig: S számomra, bízom, Menny ajtaja 
n y í l i k . " Sántha Károly. 

Dallama: Eltévedtem, mint juh. 

r p O ^ i T e m p l o m o d , szent Felség, Az egész 
β Ο ^ ι A mindenség, S a tiszta szív és lé-
lek. De itt e Sionban Áld lelkem még jobban, 
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Itt buzgóbban dicsérlek. Sereged itt áhít, Itt 
zengi imáit, Itt zendül fel az ének. 

2. Sietünk tehozzád, Itt van a mennyország, 
Hol megadod, mit kérünk. Eltörlöd biinünket, 
Vigasztalsz bennünket, Szent békesség van 
velünk. Boldogok mi, Isten, A kiket hivsz 
itten, Hogy csak benned reméljünk. 

3. Gyönyörű, felséges, Édes é s szentséges 
Te pitvarod, te házad. Itt emel bennünket S 
tisztítja lelkünket A bizalom s alázat. Zengjetek 
őneki Népeknek seregi, Lelkesült hozsannákat. 

4. A reggel és estve Harmatban fürödve 
Kegyelméről beszélnek. Jó termő esőt ád, S 
virulnak mezők, fák, Ő parancsol a szélnek. 
A termés oly gazdag, Hogy roskad az asztag, 
S áldnak ifjak és vének. 

5. A szőlőgerezdek, Ligetek és bércek Viga-
dozva ujulnak. Hűs erek csörgednek, A pusz-
ták csepegnek Áldásitól az Urnák. Ajakink is 
szépen A hála tüzében Dicséretre buzdulnak. 

Sántha Károly. 

Dallama: Oh fölséges Atya Isten. 
fflQC "fáradt fejem hova hajtsam? Bágyadt 
a ö J i lelkem hol nyugtassam? Sok se-
bemre hol a balzsam? 

2. Üldött galamb, hova szálljak ? Menedéket 
hol találjak? Megmaradok, Uram, nálad! 

3. Te vagy, aki pihenőt adsz, Édes szókkal 
aki biztatsz, Bátorítva megvidítasz. 

4. Boldog, ki ül hajlékidban, A békesség, 
vigasz itt van, Itt keresem holtomiglan. 

5. Ha előtted leborulok, Szívemben úgy meg-
indulok, Én lelkemben meggyógyulok. 
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6. Hajnalodik a sötétség, Eloszlik a gyötrő 
kétség, Jön felém a v íg reménység. 

7. Ha az Isten reménységem, Vigaszom és 
menedékem: Ki árthatna vájjon nékem? 

8. Hajtsd szívemet, Uram, hozzád, Fordítsd rám 
te fényes orcád, Tenálad van a mennyország. 

9. Hova mennék én elfáradt ? Nézem, Jézus, 
keresztfádat, S megmaradok, Uram, nálad! 

Sántha Károly. 

Isten igéje. 
Eredeti dallam. 

n O f i Tövei Szentlélek Isten, Tarts meg 
« ö w i «J minket igédben; Ne legyünk setét-
ségben, Maradjunk igaz hitben. 

2. Szenteld meg mi szívünket, Világosítsd 
elménket, Hogy érthessük igédet, Tanító mes-
terünket. 

3. Adj isteni félelmet És világos értelmet; 
Igéddel taníts minket, Gerjeszd föl mi szívünket. 

4. Vigasztald meg elménket, Mindenben segíts 
minket; Erősítsed hitünket, Távoztassad bü-
niinket. 

δ. Hogy téged az Atyával És az ő szent Fiá-
val Dicsérhessünk mindnyájan Itt és a menny-
országban. Szegedi Kis István püspök (1505—1572). 

Dallama: Uram Jézus, fordulj hozzánk. 

í ) C | 7 Tátod, Isten, sziveinket, Tudod erőt-
· ι - lenségünket; Bününket számba ne 

vegyed, Várjuk kegyelmességedet. 
2. Mindnyájan arcra borulunk É s csak te-
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hozzád fordulunk, Bűneinket felejtsed el, Maradj 
velünk kegyelmeddel. 

3. Világosítsd elméinket, Gerjeszd fel mi 
sziveinket, Hogy dicsérhessünk tégedet És 
áldhassuk szent nevedet. 

4. Végy szállást a mi szivünkben És szenteld 
meg, oh szent Isten, Hogy csak tenéked szol-
gáljunk S benned nyugalmat találjunk. 

5. í gy cselekedjél mivelünk Szent Fiadért, 
ki minekünk Bizodalmunk és reményünk, 
Hozzád a mennybe vezérünk. 

Huszár Gál énekeskönyvéből. (Komjáti 1574.) 

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

A O O Τ gaz bíró, nagy Úristen, Örök rend 
e C í O i 1 van müveidben, Reggelt napfény-
nyel deríted És a délt te melegíted. 

2. Oltsd meg indulatink tüzét, Vedd el bűneink-
nek terhét; Adj minekünk egészséget, Lelki, 
testi békességet. 

3. Dicsőség néked, Atyánknak S a vüág Meg-
váltójának; Dicsőség a Szentléleknek, Kitől 
minden jók erednek. 

Juste Judex. Huszár Gál énekeskönyvéből. 

. . ,, . Eredeti dallam. 

« o a / \ r t i l mi szívünk, Mikor ezt halljuk: 
e ö ® » " A templomba megyünk, Hol Úr-
istennek Szent igéjét halljuk. 

2. Megállunk itten, Örök Úristen, A te temp 
lomodban És tiszta szívvel Dicsérünk tégedet. 

3. Áldd meg, Úristen A te népedet, Kik, té-
ged szeretnek, Tartsd meg közöttünk A gyüle-
kezetet. rii'ii* 
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4. Legyen békesség, Felségeslsten, Anyaszent-
egyházban, Oltalmazz minket Minden hábo-
rúnkban. 

5. Dicséret néked, Atya Úristen, A te szent 
Fiaddal És Szentlélekkel, Mi vigasztalónkkal! 
Bornemisza Péter evang. püspök 1582. évi énekeskönyvébol. 

Eredeti dallam. (Krisztus te vagy). 

VT arad,j meg kegyelmeddel Velünk, 
• Í T I oh Jézusunk,Hogy a bűnös világ-

nak Tőrébe ne jussunk. 
2. Maradj meg szent igéddel, Velünk oh Meg-

váltónk, Földi vándor pályánkon Te légy út-
mutatónk. 

3. Maradj meg, Világosság, Velünk szép 
fényeddel; Te vezess a sötétben, Hogy ne 
tévedjünk el. 

4. Maradj meg áldásoddal Velünk, gazdag 
Isten, Kegyelmedet áraszd ránk Minden szük-
ségünkben. 

δ. Maradj meg oltalmaddal Velünk, erős 
pajzsunk, Hogy e világ diadalt Ne vehessen 
rajtunk. 

6. Maradj meg hűségeddel Velünk, Uram 
Isten, Adj erőt, hogy megálljunk Mindvégig 
a hitben. 

Eredeti dallam. 

A Q 1 Τ Tram Jézus, fordulj hozzánk, Szent-
e d l a ^ ' lelkedet áraszd ki ránk, Hogy 
hitünkben erősítsen, Az igaz útra segítsen. 

2. Nyisd meg ajkunk háladásra, Szivünket 
szent buzgóságra; Értelmünk, hitünk neveljed, 
Éltünket jóra szenteljed. 
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3. Míg mennyben lehet zengenünk: Szent, 
szent, szent ami Istenünk! Hol szinről-szinre 
láthatunk S örömödben vigadhatunk. 

4. Atya, Fiú ós Szentlélek! Téged áldjon 
minden lélek, Téged dicső Szentháromság Di-
csérjen az egész világ! 

II. Vilmos szász-weimari herceg (1598—1662). 

Eredeti dallam. 

M J Urunk s édes Atyánk, Add né-
β ν ώ ι künk Szentlelkedet, Szent Fiadért 
áraszd ránk Gazdagon kegyelmedet. H o g y tisz-
tán megismerjük Te igaz törvényedet É s hamis 
tudománytól Megőrizzük igédet. 

2. Krisztus, ki híveidnek Küldtél mennyből 
Szentlelket, Kiket Atyád tebenned Választott ós 
eljegyzett, Öntsd ki Lelked reánk is, Buzgón 
könyörgünk néked, Hogy általa igédben Ismer-
hessünk meg téged. 

3. Vigasztaló Szentlélek, Légy mi kedves 
vendégünk, Ki sok kinccsel gazdag vagy, La-
kozzál együtt vélünk. Szólásra készíts nyelvet, 
Adj tanulásra kedvet; Hajts fület a hallásra, 
Gyújts Szivet megtartásra. Rimay János f 1631. 

Eredeti dallam. 

j e g y e s Jézus, itt vagyunk Te szent 
" v ö i ÍV igéd. hallására. Gyúljon fel kíván-
ságunk Igazság tanulására, Hogy e földtől el-
szakadjunk, Csak tehozzád ragaszkodjunk. 

2. Elménket, értelmünket Lelki setétség bo-
rítja, De Szentlelked szívünket, Fényóvel vilá-
gosítja. A jót mibennünk te kezd el S te támogass 
kegyelmeddel. 

Keresztyén énekeskönyv. l f 
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3. Mennyei világosság, Szállj mireánk, ragyogj 
rajtunk! Áhitat, szent buzgóság, Ihlesse meg 
szívünk, ajkunk, Hogy fohászunk égbe szálljon, 
Istennél kedvet találjon. 

Dallama : Kegyes Jézus, itt vagyunk. 

Tézus, mi üdvösségünk, Atyádnak 
a O ^ t t »' szerelmes Fia, Mennyei eledelünk, 
Szerelmedmennyből lehoza, Hogy minket dicső-
ségedbe, Vigy szentjeid seregébe. 

2. Oh te kívánatos kincs, Indultunk keresé-
sedre ; Drágább kövünk nekünk nincs, Szent-
lelked vezessen erre, Hogy igédet hallgathassuk 
És hűséggel megtarthassuk. 

3. Bátorító Szentlélek, Gerjessz világot el-
ménkbe ; Adj a te híveidnek Buzgóságot szí-
veikbe ; Melyet hogy most megnyerhessünk, 
Kérünk, kegyelmes Istenünk. 

Dallama: Kegyes Jézus, itt vagyunk. 

Τ Tram, im megjelenünk Templomod-
« v w i U ban, hogy dicsérjünk, S tőled, 
kegyes Istenünk, Lelki, testi jókat kérjünk, 
Hogy hallgassuk szent igédet S ahhoz szabjuk 
életünket. 

2. Minden jóknak kútfeje, Oh adj áldást szándé-
kunkhoz, Szentlelkednek ereje Járuljon buzgó-
ságunkhoz, Vezéreljen igazságra, Kegyességre, 
boldogságra. 

3. A te áldott beszéded Teremjen jó gyümöl-
csöket, Szent igéd és Szentlelked Térítse a 
bűnösöket, Vigasztaljon bánatunkban, Bátorít-
s o n halá lunkban. Kis János püspök (1770—1846). 
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Dallama: Uram Jézus, fordulj hozzánk. 
Í^^IIS T s t e n i evangéliom, Te magas égi hata-
• y w i A lom, Kire erőd fuvalma száll, A 
vészben rendületlen áll. 

2. Isteni evangéliom! Kit szenvedések terhe 
nyom, Te azt megint fölemeledÉs diadalra vezeted. 

3. Isteni evangéliom, Te tiszta fehér liliom, Te 
hirdetsz bűnbocsánatot, Szivemette vigasztalod. 

4. Isteni evangéliom, Te légy vezérem utamon, 
Én ismerem hatalmadat, Áldott legyen minden 
s z a v a d . Szász Károly püspök (1829—1905). 

Dallama: Teremtő Istenünk. 

d H Istenem, Istenem! Ki segít, ha te nem? 
a ^ l i A Békét hozván, Vidítsd orcám, Halld 
meg jajom, bús sóhajom, Siess Atyám, hozzám! 

2. Ákik bíztak régen Az Isten nevében, Szavuk 
végre Fölment égre, Szabadulást és vidulást 
Nyertek bú helyébe. 

3. Az anyai ölben, Hű családi körben Te 
hordoztál, Oltalmaztál, Áldásokkal s annyi jók-
kal Engem elhalmoztál! 

4. Most könnyem kicsordul S könyörgök a 
porbul: Édes Atyám, Oh tekints rám, Te légy 
nékem segítségem Lelkem erős harcán! 

o. Ezért téged áldlak, Szent helyen imádlak, 
Te vezérljed Utam kérlek, S tieiddel, híveiddel 
Örökké dicsérlek. Sántha Károly. 

Dallama: Kegyes Jézus, itt vagyunk. 

T>oldog, alti hallgatja S megtartja 
e v ő i * > Uram, beszéded, Oh nyújts áldások 
Atyja, Errre nekünk segítséget; Hogy hallott 
igéd jobbítson, Kétségünkben bátorítson. 

15* 
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2. Nyomd azt mélyen szívünkbe, Hogy örök 
kincsünk maradjon á már itt gyenge hitünkben 
Bátorító reményt adjon; Mig majd lefolyván 
életünk, Ott szebb hajnalra ébredünk. 

Kis János püspök (1770—1846.) 

Dal lama: Kegyes Jézus, itt vagyunk. 

4 Q Q / í l d a s s é k jó Istenünk, Aki minket 
« v v i -Tx meghallgatott, Ε szent órán is 
nekünk Békességet, áldást adott; Kegyelmét 
ránk árasztotta, Lelkünket gazdagította. 

2. Dicsérjük neved, Atyánk! Hogy fényt 
árasztál utunkra. Isten Lelke, szállj reánk, Kisérj 
csendes hajlékunkba. Szíveinket erősítsed, Él-
tünk terhét könnyebbítsed. 

3. Áldd meg, édes Istenünk, Bejöttünket, 
kimentünket. Jó s bal sorsban légy velünk, Add 
meg napi kenyerünket; Áldj meg csendes ki-
múlással, S végre örök boldogsággal. 

A szent keresztség. 
Dallama: Eljött hozzánk az üdvösség. 

Ο Λ Α í Λh Jézus ! hálás kebelem Imádá-
O " " « " sodra buzdul; Kegyelmedet köz-
léd velem É s meghívtál fiadul. Megszántad bű-
nös voltomat, Irgalmadért, kérlek, fogadd Szív-
béli háladásom. 

2. A keresztvízzel szállá rám A te kegyes sze-
relmed; Én szívemet neked adám S ujjászület-
tem benned. A földtől elszakasztottál, Örökre 
hozzád kapcsoltál, í gy tettél gyermekeddé. 

3. És én sajátod "maradok; Orcád elől ne 
vess el; Bár gyarlóságaim nagyok, Tisztára 
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moss véreddel, Te azt meg nem tagadhatod, 
Vesztére jutni nem hagyod, Aki tebenned bízik. 

4. Oh áldj meg, védj meg Jézusom, Hogy bűnbe 
én ne essem, Virágos és rögös uton Törvényedet 
kövessem. Ki annyi jót tettél vélem, Oh add, hogy 
minden csepp vérem Szerelmedtől buzogjon. 

Dallama: Isten, oh szent Isten. 

jV/Iinden jók kútfeje, Oh áldd meg 
» e kisdedet, Kit a keresztségben 

Szentelünk rna teneked. Védő szárnyaiddal 
Takard be őt hiven, Add, egész élete Téged 
dicsőítsen. 

2. Megváltó Jézusunk, Mi mennyei vezérünk, 
Gyenge juhocskádat Öleld kebledre, kérünk. 
Ki híveid közé Ma őt is felvevéd, Bűntől, csá-
bítástól Óvd drága életét! 

3. Szentlélek, égi fény, Mutass te néki útat, 
Mely boldogságra visz S egykor a mennybe 
juttat. Keblébe önts hitet, Bizodalmat, erőt, 
Hogy nyerjen koronát Örök trónod előtt. 

Zábrák Dénes. 

Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén. 

Ο Λ 4 f W örök Isten, ki Atyánk vagy 
O w e » W nékünk, lm, leborúlva, esedezve 
kérünk: Ez újszülöttnek földi egész éltét Kar-
jaid védjék. 

2. Te is, oh Jézus, Isten egyszülöttje. Nézz 
le a mennyből e földi szülöttre, Légy te őneki 
út, igazság, élet, És híveddé tedd! 

3. Isteni Lélek, te örök fényesség, Általad 
teljes az igaz keresztség. Bűnt, halált e te ki-
csinyedtől űzz el Mennyei tűzzel! 
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4. Az Atya, Fiú és Szentlélek Isten, Téged, 
te kisded, mindig úgy segítsen, H o g y hited 
által lelked üdvöt nyerjen Földön és mennyen. 

A konfirmáció. 
Eredeti dallam. 

M a újra hűséget fogadok, Jézus, a 
w V W i ITA keresztyénségben, H o g y szent 
hitemben megmaradok S nevelkedem kegyes-
ségben; Szentlelkedet buzgón kérem, Legyen 
mindvégig vezérem. 

2. Üdvözítőm, gyenge hívedtől Vedd hűség 
szent fogadását; Ha a bűn elvon ösvényedtől, 
Törd meg gonosz csábítását. Ε nap lesz tanú 
mellettem, Hogy a te híveddé lettem. 

3. Nem, hitszegő én nem lehetek, Világ, ne 
kísérts engemet! Sem napfény, sem borús föl-
legek, Nem ingatják meg hitemet. Bűn, hiúság, 
távozzatok! Szívem lemond ma rólatok. 

4. Oh Jézus, vezéreld lelkemet, Elmémet 
tedd állandóvá; Szenteld egész földi éltemet 
A tiedhez hasonlóvá; Bár itt küzdök és szen-
vedek, De tenálad üdvöt lelek. 

5. Egykor megdicsőülve áldom Színed előtt 
θ szent órát, Ha majd kezedből, én Megváltóm, 
Nyerek mennyei koronát. Akkor boldogan viga-
dok S neked, Jézus, hálát adok. 

Dallama : Isten felséges adománya. 

Τ elkem a szent buzgóság szárnyán, 
• Hozzád siet ma, Jézusom. Engedd, 

hogy fohászom és hálám Dicső trónod elé 
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jusson. Halld meg, mit szám s szivem fogad, 
Oh áldd meg szent szándékomat! 

2. Ε reggelen ujjongva szívem Szent hálá-
val dobog feléd; Csecsemő korom óta híven 
Megáldál s gondom viseléd; Mint kertész gyenge 
csemetét, Gyermekedet te neveléd. 

3. S ma kebleden, édes Megváltóm, Öröm-
könnyeket hullatok; Jóságodat dicsérve áldom 
S örök hűséget fogadok. A földi sors bár-
merre vet, Nem tagadom meg hitemet. 

4. Itt térdelek szent oltárodnál, Szent és 
komoly e pillanat! Mennyből fejemre áldásod 
száll És híveid közé avat. Tavasz sugára rám 
ragyog, Mennyből köszöntnek angyalok. 

5. Tudom, hogy e gonosz világon Ezer ki-
sértés vesz körül; De én, Uram, csak hozzád 
vágyom, Hűséged rajtam könyörül; Erős karod; 
megvéd, megáld, Segít legyőznöm bűnt, halált. 

6. Jézus, buzgó lélekkel áldlak, Midőn egye-
sülök veled; Soha többé el sem bocsátlak, — 
De gyenge hitem neveljed, Hogy a mit most 
fogad ajkam, Éltemmel bizonyíthassam. 

7. Szentlelkedet ma esdve kérem, Teremts 
bennem tiszta szívet; Igéd legyen fáklyám, 
vezérem, Hogy maradjak végig híved. S ha 
földi pályám véget ért, Te üdvözíts szerel-

könyörgők szavára; Ε kis seregnek is Ked-
veld ünneplését, Áldd meg szent frigyüknek 
Megerősítését. 

medért. Zábrák Dénes. 

Dallama: Isten, oh szent Isten. 

slséged trónjáról Nézz szent Fiad 
nyájára, Figyelmezz, jó Atyánk A 
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2. Vajha meg ne szegné Egy is szent foga-
dását ! Előzd meg Istenünk Gyenge lábuk bot-
lását; Bűnnel ne szennyezzék Ártatlan szívü-
ket, Tenéked áldozzák Egész életüket. 

8. A vétkeknek zsoldja Már itt is bú, sira-
lom; Az erénynek díja Mennyben örök juta-
lom. Segélj, hogy a hitet Mindvégig megtart-
sák, Legfőbb kincsük legyen Tiszta ártatlanság. 

4. Tedd jó szándékukat, Atyánk, állhatatossá; 
Jézus szent példáját Rajtuk foganatossá; Töké-
letességben, Hogy nevelkedjenek, S éltükben, 
holtukban, Tieid legyenek. 

e kis seregre, Fogadd őket kegyelmedbe! 
2. Jövel, jövel, áldott Isten, Gyújts szent 

lángot sziveikben, Hogy legyenek tiszták, szen-
tek, Midőn rólad vallást tesznek. 

3. Legyen hitök rendületlen, Reménységök 
csüggedetlen, Jézus őket bűntől óvja, És se-
gítse minden jóra! 

4. Uram, a Jézus egyházát, Idvességünk erős 
várát, Mint mennyei seregekkel, Növeld min-
dig új hívekkel. 

Ο Λ · 7 Emlékezzé l ! Oh drága kis sereg, Az 
Ο V I • A^ üdvnek óráján Mint álltál itt, Meg-
hajtva térdedet Ez oltár zsámolyán, Midőn ar-
cod szent lángban égett S az Úr maga áldott 
meg téged, — Emlékezzél! 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Boldog az ki életében. 

Szentháromság, egy Istenünk, Hoz-
* zád buzgón esedezünk, Nézz alá 

Dallama: Elég immár. 



A KONFIRMÁCIÓ 2 3 3 

2. Emlékezzél! Az Úrhoz elhatott Szent val-
lástételed. Oh el ne hagyd Ε sziklaalapot, Es-
küdet ne feledd! S bár e szent óra tova siet, 
Mit vallott szád, mit érzett szived — Emlé-
kezzél ! 

3. Emlékezzél! Lelked hű pásztora Kegye-
sen hivogat, Jó s balsorsban El ne hagyd őt 
soha, Bizd csak reá magad. Ő titeket mind 
szívén visel, Oh vajha ne vesznék egy is e l ! 
— Emlékezzél! 

4. Emlékezzél! Lásd, mi nem lehetünk Mind-
végig veled itt; Nemsokára Lezáródik szemünk, 
Mely őrzé lépteid. Az atyai tanácsot, intést S 
anyád könnyét jól szivedbe vésd — Emlé-
kezzél! 

5. Emlékezzél! Ösvényeden ha rád Mosolyg 
ezer virág, S az élvezet Kábító poharát Kínálja 
e világ; S az Úr nyáját ha fogyni látod, Jus-
son eszedbe fogadásod — Emlékezzél! 

6. Emlékezzél! Ha eged beborul, Ha keb-
led dúlja kin, Ha szemedből A bánat könnye 
hull Reményid romjain: Tekints az égre s 
megtalálod Mindenható, örök barátod, — Em-
lékezzél ! 

7. Emlékezzél! Bár sorsod mostoha, A cél 
előtted áll. Ne térítsen Ez útról el soha Sem 
élet, sem halál. Küzdj, szenvedj bátran jobb 
hazádért, Örök mennyei koronádért — Emlé-
kezzél ! 

8. Emlékezzél! Te mennyei király, Oltalmazd 
nyájadat. ÖnvéreddelKiket megváltottál, Vezesd, 
őket magad. Halld meg, mit kér ma gyermek-
ajkuk, A jó munkát fejezd be rajtuk — Emlé-
k e z z é l ! Gerok Károly (1815-1890). 
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Urvacsorai énekek. 
Eredeti dallam. 

TZészítsd magad, kedves lélek, Hit 
W v O i IV. legyen szent ékességed. Rakd le 
bűnöd súlyos terhét, Imádd Megváltód szerel-
mét. Nézd, ma üdvözítő Urad, Szent asztalá-
hoz hívogat. Im kegyesen hozzád száll ma, 
Ki az ég és fölei királya. 

2. Mint jegyese, édes vággyal, Siess hozzá 
buzgósággal. Mit gyarló elméd nem ér fel, 
Megkínál nagy kegyelmével; Zörget karjait 
kitárva, Felelj hálával szavára. Édes Jézus, 
térj be hozzám, Bűnöm bocsánatát hozván. 

3. Én Megváltóm, én királyom, Békessége-
det kívánom; Lelkemben a szent vágy éget, 
Hogy lehessek te vendéged, Hogy tebenned, 
néked éljek, Mindenekkel megbékéljek; Hogy 
lélekben megujuljak, Hű kebledre ráboruljak. 

4. Oh Istennek nagy csudája! Lelkem ámul 
s úgy csodálja Kegyelmednek magasságát, Ki-
fogyhatlan gazdagságát; Hogy a Krisztus teste 
s vére, Annyi népnek lett üdvére. Titokzatos 
szent eledel, Mely a lelket üdíti fel. 

5. Jézus, napja életemnek, Jézus, fénye örö-
mömnek, Jézus, szívem orvossága, Lelkem él-
tető világa! Im asztalodhoz járulok, Lábaidhoz 
leborulok Lelkemnek üdvösségére, Nevednek 
dicsőségére. 

6. Te, ki minket úgy szerettél, Hogy a menny-
ből földre jöttél, Kész voltál meghalni értünk, 
Hogy megváltva újra éljünk; Kínos keresztre 
jutottál, Bűnösökért vért ontottál, Segélj erről 
emlékeznünk S az ó-embert levetkeznünk. 
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7. Jézus, életnek kenyere, Szeretetnek mé ly 
tengere! Táplálj, üdíts vacsoráddal, Vegyem 
méltó háladással; Érezzem ez eledelben, H o g y 
kegyelmed megmérhetlen S mennyben is majd,, 
áldva téged, Lehessek a te vendéged. 

Dallama: Teremtő Istenünk. 

tald, Jó voltával, váltságával Magadat vigasztald ! 
2. Áldd emlékezetét, Csudáld szent életét r 

Mint engedett, Mint szenvedett, Mint onta vért 
bűneinkért, Midőn áldozat lett. 

3. Áldd emlékezetét, Háláld szeretetét: Pél-
dájával, Halálával Mint nyugasztal, mint vigasz-
tal Szent tudományával. 

4. Áldd emlékezetét, Terjeszd tiszteletét Mind 
hitedben, Mind tettedben, Háladatos, állhatatos-
Légy egész éltedben. 

5. Áldd emlékezetét, Halld meg igéretét r 
Nagy nap vár rád,,. Melyen birád, Ha hű v a g y 
itt, mindholtodig, Örök jutalmat ád. 

6. Jézus életemet, Lelkemet, testemet Néked 
adom S ím fogadom, Hogy magamat, vágyai-
mat Érted megtagadom. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Készítsd magad, kedves lélek. 

Q f Λ Τ elkem, a hivek nyájával Élj Jézu& 
ν • vacsorájával, Élj az ő tiszteletére, 
Hited erősítésére; Hirdesd, háláld szeretetét, 
Dicsőítsd emlékezetét; Főgondja vagyon lel-
kedre: Ki méltóbb tiszteletedre? 

2. lm ő maga hív tégedet, Táplál s növe l i 
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hitedet. É s arról tesz bizonyságot, H o g y igaz 
és hü barátod. Menj hozzá szent buzgósággal, 
Kérd mély alázatossággal, Adjon ösztönt sze-
retetre, Istenfélő, szent életre. 

3. Jövök, Uram, térdet hajtva, Bűnbocsána-
tot óhajtva; Parancsolatodat tenni, Mennyei 
eledelt enni, Oh megmérhetlen kegyelem! Egye-
sülj ma ismét velem, Üdítsd fel bágyadt lelke-
met Éleszd szunnyadó hitemet. 

4. Mily gyakorta elhagytalak, Vakmerőn meg-
bántottalak; Oh de ne nézd sok vétkemet, Szánd 
meg bánatos szívemet, S bár érdemlek kárho-
zatot, Nyújts, oh nyújts bűnbocsánatot. Te, ki-
nek irgalma oly nagy, Elveszni engemet ne hagyj! 

5. Bízom, Úram, jóvoltodban, Részt adsz ir-
galmasságodban, Nem akarod te vesztemet, 
Megbocsátod bűneimet. Ragyogj rám, örök-
kegyelem! Mind azt a jót közöld velem, Me-
lyet minékünk szerzettél, Midőn áldozattá lettél. 

6. Jézus, élete lelkemnek, Jézus lelke életem-
nek, ím újra szentül fogadom, Hogy szívemet né-
ked adom; Hálálom szeretetedet, Híven teszem 
tetszésedet, S mint drágán megváltott lélek, Né-
ked halok, néked élek. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Elég immár. 
Λ ldott Jézus! Kínos halálodnak Szent 

• emlékezetét, Imádandó Csuda jó-
ságodnak Üdvözítő művét, Add, mély áhítat-
tal hirdessem, S mint méltó vendég ú g y ve-
hessem Vacsorádat. 

2. Én Megváltóm, Adj erőt éltemnek, Új 
•erőt a jóra, Hogy lehessen Szívemnek, lelkem-
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nek Üdvére ez óra, Melyben teveled egyesülök 
S ajándékidban rézesülök Asztalodnál. 

3. Szeretetből Eljövél miértünk Mi kegyes 
Megváltónk; Mi mindnyájan Kárhozatba tér-
tünk, Te lettél megtartónk. Keresztfára adtad 
testedet, Kiontottad drága véredet, Hogy üd-
vözíts. 

4. Mikép adjak Méltó hálát neked? Fogadd 
el e szívet, Szenteld meg azt, Hogy legyek 
gyermeked S mind halálig híved. Téged, ki 
bűnömet eltörléd, S Szentlelkedet keblembe· 
öntéd, Áld életem. 

5. Nézd, keblemben A szeretet lángja Csak te-
feléd lobog; Nézd, szívemnek Öröme és vágya, 
Mind csak érted dobog. Ε szent napon im meg-
fogadom, Egész éltemet neked adom Áldozatul.. 

6. Add, tisztemet Örömmel végezzem, S min-
denben hű legyek. Embertársam' Szívemből sze-
ressem, S példát rólad vegyek; Te halálodban 
is szerettél S egy családdá egyesítettél Mind-
nyájunkat. 

7. Serkents, segélj, Hogy boldogságomat 
Csak nálad keressem; Jó s balsorsban É n 
bizodalmamat Csupán benned vessem; Tőled 
soha el ne szakadjak, Sőt hálás gyermeked 
maradjak, Mind síromig. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama : Dicsőség mennyben Istennek. 

O l A Istennek Fia, egyszülött, Leborulok 
Ο A u a 1 előtted, Szent asztalodhoz készü-
lök, Én bűnbánó vendéged. Szívem hálát buzog 
neked, Hogy megenyhíted lelkemet, Egyesül-
vén tevéled. 



23G 
Í'RVACSORAI É N E K E K 

2. Te vagy a mennyeikenyérÉs az élet kútfője. 
Tevéled semmi föl nem ér, Oh üdvösség szer-
zője! Növeld én gyönge hitemet, Vigasztald 
meg én szívemet, Légy bűnöm eltörlője! 

3. Vezess engem, jó pásztorom, Kies meződre, 
kérlek; Soha meg nem fogyatkozom, Ha ben-
ned s neked élek. Én fáradt vándor szomju-
zom, Csak tehozzád óhajtozom, Csak tége-
det dicsérlek. 

4. Mint szarvasnak bágyadt szíve Szép vízre 
kívánkozik, Lelkemnek is epedtsége Tehozzád 
óhajtozik. Ments meg kínjából bűnömnek, Víg-
ságot engedj szívemnek, H o g y tebenned örüljek. 

5. Gerjessz igaz buzgóságot És bűnbánatot 
bennem, H o g y érezhessem jóságod Ε drága 
eledelben, É s meghalván ó-emberem. Ujjászül-
jön a kegyelem Én egész életemben. 

6. Édes Jézus, szerelmesem, Szívem mélyé-
ből áldlak, Hogy megváltottál kegyesen, S nem 
adtál a halálnak. Ezért méltóbb hálát adok, 
Ha a mennyekbe juthatok, Hol örökké imádlak. 

Dallama: Készítsd magad, kedves lélek. 

Ο Ι Ο Ϊ7"észülj lelkem Jézusodhoz, Bána-
& * ^ tódra balzsamot hoz. Jer, hódolj 
a nagy királynak, Vesd le bűnös ó ruhádat, 
Az uj embert öltözzed fel, Jöjj Uradhoz siet-
séggel. Ki megváltá ezt a földet, Ajtód előtt 
áll és zörget. 

2. Nyílj meg szívem, Krisztusod jő, A vesz-
szőhöz a szőlőtő, Jön, h o g y megújítsa élted, 
Adjon örök idvességet. Jézus, lelkem fényes 
napja, Lábaidhoz leborúlva, Köntösöd szélét 
illetem, Szánj meg égi nagy kegyelem! 
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3. Jézus, drága idvességem, Mennyből földre 
jöttél értem És magad halálra adtad, Hogy 
nyerj rajta diadalmat. Add, e lelki eledelben, 
Élet kenyerét vehessem. Add, hív legyek holtig 
hozzád, Ki megtörted bűn hatalmát. 

Kovács Sándor. 

Dallama: Örül mi szivünk. 

O f l J Atyám, kegyelmezz, Atyám irgal-
Q 1 Jti n m a z Z ) Törüld el én vétkem! Im, 
oltárodhoz Bűnbánattal léptem. 

2. Szerelmes Jézus,Ki a keresztfánÉrettem meg-
holtál: Emlékezz rólam, H o g y hozzám hajoltál. 

3. Szentlélek Isten, Titkos erőddel Munkál-
kodjál bennem. Segélj, oh segélj, Uj emberré 
l e n n e m ! Sántha Károly. 

Dallama: Uram, rosszul cselekedtem. 

Ο Ι C Λ nap leszállt nyugovóra, Immár 
Ο a v i ' ^ béestvéledett, Atyám, eljött amaz 
óra, Dicsőíts meg engemet! így szól Jézus s 
adva hálát Szerzi szent végvacsoráját. 

2. Vegyétek, ez az én testem, Mely értetek ada-
tik; Ez vérem, mely a kereszten Bűnökért kionta-
tik, Eztmíveljétek örökre. Az én emlékezetemre. 

3. Én is buzgón térdet hajtva, Jövök hozzád, 
Jézusom! S lelkem nyugalmát óhajtva Szívem-
ből fohászkodom. Hogyha élek e szentséggel, 
Áldj meg engem békességgel. 

4. Add, h o g y bűnömét megbánva, Megtisz-
títsam szívemét; S holtig a jó uton járva Meg-
nyerhessem üdvömet, É s adhassak, Uram, né-
ked Örök hálát S dicsőséget. Sántha Károly. 



ν . 

Α keresztyén hitélet. 

Bűnbánat és törödelem. 
Dallama: Gondviselő édes Atyám. 

Q 1 ff í \ h én kegyelmes Istenem, Mely 
Ö A V · ^ igen megvertél engem. Kegyel-
mezz meg már énnekem, Ne hagyj bűnöm-
ben elvesznem. 

2. Hol a te irgalmasságod, Mellyel sebemet 
gyógyítod ? Hol a te erős jobb karod, Mellyel 
híved szabadítod? 

3. Régen Dávidot Saultól Szabadítád, men-
téd bútól. Ellened való sok vétkem, Mint Dá-
vidé, olyan nékem. 

4. Oh te Dávid jó Istene, Térj hozzám is 
kegyelemre, Bűnömön talált búm után, Könyö-
rülj lelkem fájdalmán. 

5. Kiért, amíg élek itten, Dicsérlek felséges 
Isten, Ki könyörülsz ily betegen, Áldott légy 
örökké ! Ámen. Balassa Bálint (1551—1594). 

Dallama : Oh nagy Isten, sok a vétkem. 

Ο 1 17 /""sak tehozzád, oh Jézusom, Ragasz -
w l l i ^ kodom éltemben; Te vagy né-
kem erős pajzsom, Oltalmam, segedelmem. 
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Mennyen földön senki sincsen, Kitől jönne 
üdvösség. Nincs kívüled, ki segítsen, Tied min-
den dicsőség. 

2. Igaz, igen sok a vétkem, De én szivem-
ből bánom; Uram, légy kegyelmes nékem,. 
Véred legyen váltságom. Ha te felvéssz irgal-
madba, Noha sokszor vétkezem; Mégsem jutok 
kárhozatba, Megbocsát jó Istenem. 

3. Te, Szentlelked vezéreljen Istennek félel-
mére, Élő hitem jót míveljen Lelkem üdvös-
ségére. A kísértés idejében Erősítsd én lelke-
met; S végső nehéz küzdelmében Vedd ma-
gadhoz hívedet. 

Dallama: Eljött hozzánk az üdvösség. 

Ο Ι Ο / \ h kegyelem szép forrása, Jézus, 
Ο A Ο ι ^ ' halld meg sóhajom! Bús szívem-
nek zokogása Szaggatja minden tagom. Lel-
kem mint a fáradt szarvas, Az élet vizére 
szomjas, Oh ne hagyj elepednem. 

2. Szánj meg, mikor sok nagy vétkem Gyö-
tör, kínoz engemet; Te, aki meghaltál értem, 
Oh enyhítsd meg lelkemet, Hogy ne legyen 
kimúlásom, Ε világtól megválásom Bűn miatt 
kárhozatos. 

3. Tekintsd, Uram, e bús szívet, Oh ne ta-
szíts el engem, Bűnös szolgád hozzád siet,. 
Ne hagyj végkép elvesznem. Légy irgalmas, 
én Jézusom, Én csak hozzád folyamodom, Te 
vagy én menedékem. 

4. Hallván éltető igédet, S igaz fogadásidat r 
Elalélt szívem feléled, Örvendezik és vigad, 
Mert kegyelmet adsz azoknak, Akik hozzád 
folyamodnak, S lélekből esedeznek. 

Keresztyén énekeskönyv. 16 
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5. Most is nevedet sóhajtva, Tehozzád fo-
lyamodom, És előtted térdet hajtva Kegyel-
medet szomjazom. Bocsásd meg, Uram, vétke-
met, Könnyebbítsd súlyos terhemet, Uram, ir-
galmazz nékem! 

6. Erősíts te Szentlelkeddel Én halálos ágya-
mon; Bűnöm mosd le szent véreddel, Végső 
sorsom rád hagyom. Vigy át engemet az égbe 
Választottid seregébe Nagy irgalmasságodból. 

Eredeti dallam. 

0 | ß r j h nagy Isten, sok a vétkem, ír-
ü l £ v i " galmadat keresem. Halld meg 
esdő fohászomat És bocsáss meg énnekem. 
Oh ne űzz el orcád elől, Hittel jövök én eléd, 
Bánatomban te vagy, Isten, Az egyetlen me-
nedék. 

2. Kérlek, velem ne szállj pörbe, Atyám, örök 
irgalom! Szüntelenül vádol lelkem Es a bűn-
nek terhe nyom. Ám fenyíts meg, elismerem, 
Méltán ér a büntetés; Oh de Atyám, elégeld 
meg, Szűnjék már e szenvedés. 

3. Adj erőt, hogy csöndességgel Szenvedjem 
el haragod, El ne vess és ne taszíts el, Hadd 
nyerjek bocsánatot. Igaz bírám, légy irgalmas, 
Hogy ne érjen kárhozat, Krisztusomnak érde-
méért Enyhítsed én sorsomat. 

4. Mint a madár odvába száll És megpihen 
kis fészkén, Mert vihartól ós záportól Ott ma-
radhat csak békén: Jó Istenem, így nekem is 
Te légy az én oltalmam, Bűnbocsátó kegyel-
medben Leljem meg én nyugalmam. 

5. Jézus Krisztus, én Megváltóm, Légy te az 
•én kővárom, A te véres sebeidben Üdvömet 
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megtalálom. Menedékem, vigasztalóm Légy te 
végső órámon, Ha meghalok, fáradt lelkem, 
Szent kezedbe ajánlom. 

Isten, erős váram. Nagy bánattal kiöntöm Előt-
ted szívemet, Kérlek, Uram, ne vess meg, 
Nyújtsd felém kezedet. 

"2. Örömöm és reményem Csak te vagy én-
nekem, Szívem minden bizalmát Benned he-
lyeztetem. Ügyemet te vegyed fel, Rád bízom 
magamat, Te kegyesen intézed Minden dol-

^ gaimat. 
3. Én csak tetőled várok Vigasztalást, erőt, 

Te megeleveníted A gyengét, csüggedőt. A te 
tanácsod nélkül Dolgom nem kezdhetem; Te 
vagy erős kószálom, Ha ér veszedelem. 

4. Kísértő jár körültem És rám les szünte-
len, Bevonna hálójába, Ha nem volnál velem. 
Te támogass Lelkeddel Én kegyes Istenem. 
H o g y rajtam az ellenség Győzelmet ne vegyen. 

5. Testet, Sátánt, világot Hogyha meggyőz-
hetem, Úgy e halandóságot Bátran letehetem. 
Mert hitemet mindvégig Ha itt megőrizem. 
Nálad a mennyországban, Örök hazám leszen. 

O ^ l Ultévedtem, mint juh, Eltévedtem, 
m j n t j^h a bűnösök útjára; Oh 

segíts, Jézusom, Őriző pásztorom, Hogy ne 

Dallama : Szívem szerint kívánom. 
rötrődik az ón lelkem Nagy bűnös 
voltában, Irgalmadórt esdeklem, 

Thurzó György éneke. írta udvari lelkésze, 
Lányi Illés (1570—1617). 

Eredeti dallam: 

3 6 * 
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jussak romlásra. Te ontál drága vért Elveszett 
juhokért, Viselj gondot a nyájra. 

2. Én is juhod vagyok, Én is juhod vagyok, 
Nyájadnak legkisebbje, Kit te megtéríthetsz, 
Bűnből kivezethetsz A szép, kies helyekre. 
Kérlek azért hitből, Töredelmes szívből, Fo-
gadj, végy kegyelmedbe. 

3. Im előtted állok, lm előtted állok, Ajtód 
előtt zörgetek. Bár titkos bűnökkel És nyilván 
levőkkel Vétkeztem te ellened: Kérlek mind-
azáltal, Nagy irgalmassággal Fogadd vissza 
gyermeked. 

4. Bár a hit szívemben, Bár a hit szívemben 
Oly kicsiny mint mustármag, Mégis bármily 
gyenge, Szentlelked nevelje, Nevelje fel nagy 
Iának, Hogy terjedjen ága És legyen virága 
Kedves néked, Urának. 

5. Míg porsátoromban, Míg porsátoromban 
Tartasz mint egy tömlöcben, Nevelj igaz hit-
ben, Munkás szeretetben, Hogy élhessek itt 
bölcsen, És kimúlásomig, Utolsó órámig Tisz-
temet hűn betöltsem. 

6. Szállj le Uram hozzám, Szállj le Uram 
hozzám, Jöjj oh Jézus sietve, Vágyakozó szív-
vel, Kiterjesztett kézzel Várlak immár epedve, 
Hogy veled mennyekbe Örömmel menjek be 
Ábrahám kebelébe. 

Régi magyar ének az ó-graduálbcl. 

Eredeti dallam. 

Τ Tram, rosszul cselekedtem, Földre 
Ο ώ β • sújt a bűntudat; A jó útról elté-
vedtem, Nem lelem nyugalmamat. Méltó hara-
godtól félek, Elkerülni szeretnélek. 
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2. Oh de hova meneküljek? Mindenütt jelen 
vagy te; Bár tengeren túl repüljek S koporsóba 
szálljak le; Bár hordozna szélnek szárnya: 
Kezed mégis megtalálna. 

3. Im, bevallom alázattal: Vétkeim sokak s 
nagyok; Beismerem bűnbánattal: Gyermeked 
már nem vagyok. Kegyelmeddel, állj énmel-
lém, Ne büntess, mint érdemelném. 

4. Mint a tengerpart fövényét Én meg nem 
számlálhatom, Szédülök, ha mély örvényét 
Bűneimnek kutatom. Szívem minden dobba-
nása Int a súlyos számadásra. 

5. Bár ha könny patakja volna Sirdogáló 
két szemem; S könnyem árja folyton folyna, 
Hogy sirassa szégyenem: Mindez nem ment 
meg a kíntól, Nem oldoz fel láncaimból. 

6. De egy csepp véred, Jézusom, S öt mély-
séges szent sebed Megszerzi én gyógyulásom; 
Lelkem te megmentheted. Nem bízom, Uram, 
csak benned; Takarjon be nagy kegyelmed. 

7. Reád hagyom lelkem terhét, Vesd a ten-
ger mélyébe; Mosd tisztára bűnöm szennyét, 
Öltöztess fel fehérbe. Erőt a te Lelked adjon, 
Hogy szivem tied maradjon. 

Eredeti dallam. 

"Lelőtted állok, drága Jézusom, Reád 
« ^ szorult én kétséges sorsom, Én 

Uram, királyom és bírám, Légy szószólóm 
bűnösnek, tekints rám! 

2. Szívem bűntől terhes, tisztátalan, Azért 
hozzád könyörgök untalan; Fogadj be, tisztíts 
meg, könnyíts meg, Lelkem orvosa, kérlek 
enyhíts meg! 
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3. Lelkem retteg, de van vigasztalóm, Véred 
s érdemed az én biztatóm, Oh lásd m e g bűn-
bánó lelkemet, S fordítsd örömre nagy keser-
vemet ! 

4. Te vagy egyetlen egy reménységem, Gyá-
moltalanul ne hagyj el engem; Sokfelől tör 
reám az ínség, Gyötör, szorongat a bősz el-
lenség. 

δ. Te énértem kínokat szenvedtél, Én bű-
neimért nagy árt fizettél; Te véred s halálod 
váltságom, Amelyért Isten irgalmát várom. 

6. Tenéked ajánlom én lelkemet; Az én 
számtalan sok nagy vétkemet Szent véred bő 
árja elmossa, Sebhedt szívemnek áldott orvosa! 

7. Atyám, add, hogy láthassalak mennyben, 
Véghetetlen fényes dicsőségben, Nyugodván 
atyai kebleden; Erre segélj, oh szent Isten. 
Amen ! Kaiinka Joachim illavai lelkész és piispök (f 1678). 

Dal lama: Uram, rosszul cselekedtem. 

O f t Λ Tézus, bágyadtak ereje, Bánatom or-
Φ ώ ^ ι voslója; Kegyelem örök kútfeje, 
Lelkem vigasztalója; Esdve kér aggódó híved, 
Gyógyítsd sajgó sebeimet. 

2. Szívemből a bűn szétárad S megmérgezi 
éltemet; Minden tettem súlyos vádat Hárít rám 
és fenyeget. Romlott szívem indulatja, Mert 
bűnös vágy igazgatja. 

3. Rám tör a test és a világ, Jaj, nem mene-
külhetek! Rám zúdítja tüzes nyilát, S én a 
porban heverek. Mire lelkem feleszmélne, Bele-
hal kinos sebébe. 

4. Midőn néha hozzád vágyon), Földre vonz 
a test megint; Elfeledem boldogságom, Midőn 
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Lelked jóra int. Kínoz, gyötör a bűntudat, Le-
roskadok terhe alatt. 

δ. Én Uram és én királyom, Osüggedöknek 
támasza, Beteg lelkemet kitárom, Légy te üdve, 
orvosa ; Kösd be sebét kegyelmeddel, A halál 
félelmét vedd el. 

6. Jer, könyörgök esdve hozzád, Vésd szí-
vembe képedet; S te, ki értem véred ontád, 
Mosd le súlyos vétkemet. Keresztfádhoz jö-
vök sirva, Önts balzsamot fájdalmimra. 

7. Jézusom, én békességem, Kérlek, egyesülj 
velem, S enyhül kínos betegségem, Templommá 
lesz kebelem, Melyben dicsérő éneket Hálás szí-
vem zeng teneked. 

Eredeti dallam. 
A 

O A C η Istenem, én bűnös ember, Itt 
O e i v » J-< állok szent színed előtt! Bűneim 
árja, mint a tenger, Hullámaival elfödött. Én 
Istenem, én Istenem, Könyörülj árva lelkemen! 

2. Igaz bűnbánattal kesergek Az én nagy 
vétkeim felett. Vessződdel oh Atyám, ne verj 
meg, Megtér tékozló gyermeked. Én Istenem, 
én Istenem, Könyörülj árva lelkemen! 

j ^ N e büntess, mint megérdemelném, S amint 
kívánná sok bűnöm. Hisz a bűnösnek meg-
térésén Az égben is nagy az öröm. Én Iste-
nem, én Istenem, Könyörülj árva lelkemen Γ 

4. Kéréssel és siró panasszal, Atyám, o h 
meddig álljak itt? Egy szavad engem meg-
vigasztal, Elűzi lelkem kinjait. Én Istenem, 
én Istenem, Könyörülj árva lelkemen! 

δ. Oh hallasd, szent Atyám, igédet, Oh mondd 
csak e szót: „Gyermekem, Én megbocsátok, 
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béke véled!" S kegyelmed boldoggáteszen. Én 
Istenem, én Istenem, Könyörülj árva lelkemen. 

6. Meghallgattál! Már semmi kétség, Meg-
adtad a.bocsánatot; Szívembe, mit eddig nem 
érzék, Öröm, üdv, béke áradott. Én Istenem, 
én Istenem, Forró hálám tied legyen. 

Eredeti dallam. 

fi TV θ szállj perbe én velem, Oh én édes 
W a w i Istenem; Érzem, meg nem állhat 
Előtted én lelkem, Elkárhoztathatsz engem. 

2. Bűneimnek tőréből, Szent karodra te végy 
föl; Ördög hálójába Ne hagyj bele esnem, 
Ments meg, jó Atyám engem. 

3. Oh töröld el én vétkem, Irgalmas jó Úristen; 
Szent Fiad véréért Könyörülj énrajtam, Te-
benned van bizalmam. 

4. A te áldott Szentlelked, Kérlek, tőlem el 
ne vedd, Sőt újítsd meg bennem, H o g y di-
csérvén neved, Szolgáljalak tégedet. 

5. Reád bíztam magamat, Te viseljed gon-
domat; Igazgasd jó útra Az én lábaimat És 
minden szándékimat. 

6. Csak tégedet dicsérlek, Míg a világon 
élek; És ha napjaimnak Véget vet hatalmad, 
Nálad lelek nyugalmat. 

Péczeli Király Imre komáromi, 
majd érsekújvári lelkész, f 1640 körül. 

Dallama: Mulandó világnak. 

jaj, hová legyek? Kegyelmet 
^ hol lelek? Nagy a lelkem szomja, 

Sok bűn terhe nyomja. Nekem nyugodalmat 
Egész világ sem adhat. 
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2. Én édes Jézusom, Hozzád fohászkodom: 
Vedd el szívem terhét, Könnyebítsd keservét, 
Benned van bizalmam, Én Megváltó uramban. 

3. Én a tied vagyok, Ne legyek elhagyott; 
Drága szent véreddel Sok bűnömet mosd el, 
Nyugtasd meg szivemet, Bocsásd meg vét-
keimet. 

4. Bűnömnek terhe nagy, De te irgalmas 
vagy; Te megszabadítasz, És meg is gyógyí-
tasz; Aki benned hiszen, Örök élete leszen. 

5. Oh vedd öledbe, vedd Megtérő gyerme-
ked, S lelkem gyógyulása Lesz véred hul-
lása, Mert egy csepp belőle Minden bűn el-
törlője. 

6. Azért én Krisztusom, Csak tebenned bí-
zom; Hiszem, el nem veszek, Országodban 
leszek, Melyet szerzél nékem, Mikor meghal-
tál értem. 

7. Szentlelkeddel segíts, Magadhoz édesíts! 
Hogy a bűnt elhagyjam S hozzád ragaszkod-
jam; Élő tagod legyek, És mindörökké éljek! 

Eredeti dallam. 

Ο Λ β I ' egyes Jézus, én imádságomra, Hajt-
W a O i i v s a ( j füled én kiáltásomra; Kéré-
semet kegyelmesen fogadd, Ne tekintsed mél-
tatlan voltomat. 

2. Szomorkodom undok bűneimért, Melyek 
miatt immár sok szégyen ért; Félek most is, 
hogy kedvet nem lelek, Hogy hűtelen szolgá-
dat megveted. 

3. Mégis Uram, te a bűnösöknek, Akik sirva 
hozzád könyörögnek, Irgalomból nyújtasz bo-
csánatot, ínségükben őket el nem hagyod. 
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4. Gyarló vagyok, a test erőtelen, El kell 
esnem, ha te nem vagy velem; Éltem elszáll, 
miként a földi por, Mit a szélvész hirtelen el-
sodor. 

δ. Ilyen szegény, erőtelen lelket Nagy irgal-
mad, Uram, el nem vethet: Hisz te értem vére-
det ontottad, És megváltád eltévedt juhodat. 

6. Te szent kinod én oltalmam légyen, Szent 
kereszted az én erősségem; Szent halálod egyet-
len érdemem, Tied legyen lelkem és minde-
nem. 

7. Szent halálod halálunk óráján Erősítsen, 
ha kísért a Sátán; Teáltalad vegyünk diadal-
mat, Uram Jézus, áldassék irgalmad! 

Regius Király Jakab. Lőcsei é. k. 1654. 

Dallama: Győzhetetlen én kőszálam. 

gyen segítségem, Mikor terhel én sok vétkem. 
2. Teljes éltem csupa bűnfolt, Álnok szívem 

szinte megholt, Még se hagyj el Uram engem, 
Ne verj Atyám, mint érdemlem. 

3. Porhamuból én eredtem, Gyarlósággal 
rakva lelkem, Senki nincs előtted igaz, Jóvol-
tod mégis irgalmaz. 

4. Perbe ne szállj, Uram, velem, Mert sok 
tanú áll ellenem, Ne vedd számba sok vétke-
met, Emeld földről föl fejemet. 

δ. Irgalmadban bőséges vagy, Megtérőhöz 
kegyelmed nagy. Minden jóval fejem ellásd, 
Harmatoztass rám bő áldást. 

sménységem te légy nekem, Nagy-
hatalmú bölcs Istenem. Tőled le-

Rimay János t 1631. 
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Dallama: Mintha szárnyon szállna. 

Q Q j f l TZihez folyamodjam Kívüled, Krisz-
I V tusom? Ily beteg voltomban Nincs 

kitől gyógyulnom. Ezer fekély rajtam, Ki által 
tisztuljak? Veszélyes veremből Ki ád szabad 
utat! 

2. Gyújtsd meg szövétnekét Áldott szent 
igédnek, Virraszd fel lelkemben Napját kegyel-
mednek. Igaz ösvényt mutass Szegényednek, 
nékem, Hogy szent Felségednek Járhassak 
kedvében. 

3. Várlak, Uram, várlak Reménykedő szív-
vel, Miként a vigyázó Virradást vár éjjel. Reám 
is jó reggel Hozd fel szép napodat, Hogy se-
rény elmével Holtig szolgáljalak. 

4. Samaritánusként Borral s olajoddal Gyó-
gyítsd sebeimet Irgalmasságoddal, Tébolygó 
juh vagyok, .Tégy jót velem, kérlek S nagy 
hálaadással Örökké dicsérlek. 
Péczeli Király Imre komáromi, majd érsekújvári lelkész 

t 1640 körül. 
Eredeti dallam. 

Jézus, ki bűnös lelkemet Kárhozat-
ból kimentéd És, örök üdvössége-

met Haláloddal megszerzéd, Áldom örök jósá-
godat; Szívem, szám hűséget fogad, H o g y 
tetszésedre élek S csak tebenned remélek. 

2. Felkerested künn a pusztán Az eltéve-
dett juhot, Aki tőled eltávozván Veszedelembe 
jutott; Jézus, lelkem hű pásztora, Bűnösöknek 
Megváltója, Munkáld megtérésemet, Éleszd, 
növeld hitemet. 

3. Oh mert én bűnben születtem, Elhagyám 
a jó utat; Minden jóra restté lettem, Rosszra 
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készt az indulat. A test és vér csábít és hajt, 
Szégyent hoz rám és ezer bajt. Viselem szent 
nevedet S megtagadlak tégedet 

4. Hogy e világ el ne vesszen, Jézus, vére-
det ontod; Add, hogy üdvömre lehessen Vég-
telen áldozatod. Keresztfádhoz lépek hittel, 
Gyógyíts m e g szent sebeiddel, Vedd le rólam 
az átkot, H o g y lehessek sajátod. 

5. Piros vérrel folyó sebed, Szúró tövis-
koronád, Midőn a sok gúnyt szenveded, Ne-
kem boldogságot ád. Értem hulló verejtéked, 
Sok fájdalmas vereséged, Ajkad minden sóhaja 
Szívemet vigasztalja. 

6. Oh, te hallod hő imámat, Mely átjárja 
lelkemet; Látod, mely igaz bűnbánat Tölti el 
bús szívemet; Ε szívet te jól isméred, Ezt hin-
tette meg szent véred; Bizva néked ezt adom, 
Ez legyen áldozatom. 

7. Már tudom, lecsendesíted Én háborgó 
szívemet É s híven beteljesíted Kegyes ígére-
tedet: H o g y az egész kerek földön Minden 
ember üdvözüljön, Nyerjen békét, jobb hazát, 
Ki hittel siet hozzád. 

8. Hiszek, Uram, de erősíts, Kételkednem 
oh ne hagyj; Bűn s halál ellen bátoríts, Üd-
vöm, gyámolom maradj. Egyedül tebenned 
bízom, Míglen téged, oh Jézusom, Ott, hol 
bánat nincs többé, Láthatlak mindörökké. 

Eredeti da l lam: 

/"Vh én bűnös, jaj mit tegyek? Hova 
w hajtsam fejemet? Nagy kő nyomja 

lelkemet, Bűnöm kinoz, hova legyek? Jézus, 
te vagy vigaszom, Jézusomat nem hagyom. 
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2. Bűneimmel megbántottam, Mégsem sújt 
le engemet, Sajnál, megbocsát, szeret. Nem 
sirok már elhagyottan; Átöleli őt karom, Jé-
zusomat nem hagyom. 

3. Gyakran éltem terhe fáraszt, Roskadok 
kereszt alatt, Mely lenyomja vállamat; De ez 
tőle el nem választ, Orvosom ő s támaszom: 
Jézusomat nem hagyom. 

4. Jól tudom, hogy földi éltünk Árnyék csak 
s mulandó köd; Melyet a homály beföd, Végre 
a halál jön értünk. Bár fejem sírba hajtom: 
Jézusomat nem hagyom. 

5. Nem félek, ha eljön végem; Koporsóba 
leszállok, Ε világtól megválók, S nyugszom 
föld setét ölében: Jézus lesz fényes napom, 
Jézusomat nem hagyom. 

6. Ő kelt fel majd új életre; S bár az utolsó 
napon Eléje kell állanom Számadásra, ítéletre; 
Akkor is azt sóhajtom: Jézusomat nem hagyom. 

7. Kérlek, Jézusom, enyim légy, Míg felju-
tok az égbe, Mennyei dicsőségbe. Fejemre 
koronát te tégy, Jézus, én boldogságom: Jé 
zusomat nem hagyom. 

Dallama: Uram, rosszul cselekedtem. 

Ο Φ Ο \7"étkeim mily igen nagyok, Lásd 
O O Ö i V meg, édes Jézusom; Én is Ádám 
fia vagyok, Engem is bűn átka nyom. Im be-
vallom szined előtt: Gyarlóság vett rajtam 
erőt. 

2. Megromlott én indulatom, Álnokság lakik 
bennem; Gonoszra szívesen hajlom, De a jó-
hoz nincs kedvem. Szabadíts ki ez Ínségből, 
Ments ki e halál testéből. 



2 5 4 b ű n b á n a t é s t ö r ö d e l e m 242 

3. Segélj, vezess Szentlelkeddel, Ne hagyd 
elveszni h íved; Gyógyítsd m e g kihullt véred-
del Halálos sebeimet; Tisztíts ki sok nagy vét-
kemből, Ne tagadj ki kegyelmedből. 

4. Gyenge vagyok, sujt a bánat, Vigasztalást 
hol veszek ? Minden áldás tőled árad, Más em-
ber csak úgy leszek, Ha kegyelmeddel ujjá-
sziilsz S lélekben velem egyesülsz. 

5. Teremts tiszta szívet bennem, Adj új lel-
ket énbelém, Segélj gyermekeddé lennem, E r ő s 
karod tárd felém, Hogy magam a bűntől véd-
jem, Súlyos láncát széjjeltépjem. 

6. Taníts harcolnom, vigyáznom S imádkoz-
nom szüntelen, Testet, vért megzaboláznom, 
S enyim lesz a győzelem. Hogy ne lankadjak 
meg soha, Serkentsen ama korona. 

7. Ha elbotlom, oh emelj fel, Mig futásom 
elvégzem; Támogass erős kezeddel, Mig célo-
mat elérem, Hol kísértés, bűn nincs többé S 
boldog leszek mindörökké. 

Dallama: Oh én bíínös, j a j mit tegyek. 

Ο Ο Λ T Tozzád, szívem mélységébül Sóhaj-
v w i i * A tok fel, Jézusom, Midőn nehezül 
sorsom. Te vigasztalásod nélkül Elcsüggedne 
én szívem, Jézusom, reménységem. 

2. Lelkem sirton sír, kesereg Tikkasztó Ín-
ségemben, Végső veszedelmemben. Támaszd 
fel reménységemet Élő vizem, forrásom, Élet-
adó Jézusom! 

3. Uram te nagy haragodban Ne büntess, 
kérlek, engem, Mert hamu s füst életem. A b ű n 
átka vagyon rajtam, Légy gyógyító orvosom, 
Könyörülő Jézusom. 
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4. Siralomnak kenyerével Táplálod én lel-
kemet, Mert vétkeztem ellened. Üröm keserű-
ségével Naponkint itatsz engem, Jézus én re-
ménységem. 

5. Te szolgádhoz légy kegyelmes, Bánatom-
ban menedék, Bízva sóhajtok feléd, Lelkem 
szomjú hittel keres, Védj meg erős paizsom, 
Én megtartó Jézusom. Magyar Lelk i Óra. 1730. 

Erede t i dallam. 

O Q C TPeljes minden éltemben Naponként 
O O v i 1 vétkeztem, Furdal a vád szívem-
ben, Hogy gonoszul éltem. Jaj nekem! Iste-
nem, Nagy haragod szállt rám Bűneimért 
méltán. 

2. Vajha már itt bölcsőmben Lett volna ko-
porsóm S esett volna a mennyben Kies helyen 
sorsom. Rút bűnök, Mint tőrök Most nem bán-
tanának, Nem fojtogatnának. 

3. Rejtsetek el, oh hegyek! Im jön az íté-
let; Istenem, hová legyek? Kárhozattól félek. 
Bűneim, Vétkeim Veszélybe döntének, Halált 
érdemlének. 

4. Irgalomnak kútfeje, Én Istenem, kérlek, 
Térj, oh térj kegyelemre, Ne taszíts el végleg. 
Lám magad Fogadtad Erős esküvéssel, Hogy 
te nem ítélsz el. 

5. Szívem, hát bátorodjál, Ne essél kétségbe, 
Eddig, ha szomorkodtál, Már légy remény-
ségbe'. Istened lm neked Nyújtja bocsánatát, 
Mert kegyelmes Atyád. 

6. Ne légy szívem kétséges Isten kegyelmé-
ről, Mert Krisztus elégséges, Drága érdeméből; 
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Bátorít, így szólít: Jöjjetek mindnyájan Hoz-
zám bízva, bátran. 

7. Bizonyára titeket Én megvigasztallak, El-
veszein terheteket És megnyugosztallak, Hogy 
könnyű, Gyönyörű Lészen néktek igám És az 
én keresztfám. 

8. Reményében bizonyos Minden, aki hiszen, 
Lelkének igaz orvos.. Krisztus Urunk leszen, 
Szent vére, Érdeme Örök dicsőséget, Szerzett 
üdvösséget. 

9. Azért én lelkem örülj, Mert jutsz boldog-
ságra, Jézusom megkönyörül S bevisz menny-
országba. Nincs ,o t t jaj, Nincs ott baj, Meg-
szűnik a bánat, Áldom jó Atyámat! 

Torkos András győri le lkész f 1737. 

Da l l ama : Is ten, oh szent I s ten . 

O O I Í ^Penálad keresek, Szent Isten, seg'e-
W U W i 1 dehnet, Remélhet-e szívem Bocsá-
natot, kegyelmet? Megvallom, előtted Semmi 
érdemem nincs: Irgalmadból mégis Rám ke-
gyesen tekints. 

2. Rémülök, csüggedek, Ha nézem sok vét-
kemet, Minden jók kútfeje, Oh vigasztald szí-
vemet; Biztass, hogy tenálad Nyerek bocsá-
natot, Habár érdemelnék Halált, kárhozatot. 

3. Te vagy erős váram, Üdvösségem, min-
denem! Bizodalmam, hitem Egyedül benned 
vetem. A megtérő bűnöst Örömmel fogadod, 
Kegyelmedet, tőlem. Te meg nem tagadod. 

4. Nagy veszélyt szül a bűn, Azért szentül 
fogadom: Testemet, lelkemet Ezután néked 
adom: Mától fogva kedvem Csak a jóban lelem, 
Szándékomat álcld meg, Végetlen kegyelem. 
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Dallama : Mint a szép hives pa tak ra . 
Czüntelen harcolnak velem A testi 

Ö Ö í · v ' indulatok, Ha az isteni kegyelem 
Nem segít, mit várhatok? Elcsábítják szívemet, 
Elvakítják lelkemet. Gyakran jól észre sem 
veszem, Hogy a tilalmas bűnt teszem. 

2. A szent áhítatosságnak Épületes óráján 
ígérem, hogy Jézusomnak Járok híven nyom-
dokán; ígérem, hogy vigyázok, S jókor meg-
zabolázok Minden érzést, indulatot, Mely szül 
veszélyt, kárhozatot. 

3. De mily gyorsan elfeledem Ε szent igé-
retemet, Ha világi gond, gyötrelem Háborgatja 
lelkemet; Ha kisért a test, a vér : Lábam a 
rossz útra tér, S megbántlak jó Atyám téged, 
Elfelejtem nagy hűséged. 

4. Atyám, tiszta szívből bánom Sokszori bot-
lásomat. Megjobbítani kívánom Sok bűnös 
szokásomat, Hogy mint igaz keresztyén, Meg-
váltómat követvén, Szívemet a bűntől óvjam, 
S gyarapodjam minden jóban. 

5. Segélj e szent szándékomban, Erősítsed 
lelkemet, Bűnnel vívott sok harcomban Hogy 
megtartsam hitemet, Mig magadhoz fel nem 
véssz, S mennyben boldoggá nem téssz, Hol a 
hivek seregében Áldlak örök dicsőségben. 

Kis János p ü s p ö k (1770—1846). 

Dallama: Jézus , sebeidnek mélye . 

4 4 Q Τ Tram> l i a j^l megvizsgálom Eddig 
O O O i lefolyt éltemet: Gyengeségem, 
gyarlóságom Rettegteti lelkemet; Mily sokké-
pen vétkeztem, Hányszor elfeledkeztem Jóra 
intő törvényedről, Éltet adó beszédedről. 

Keresztyén énekeskönyv. 17 



2 5 8 BŰNBÁNAT É S TÖRÖDELEM 242 

2. Mind lelkemnek, mind testemnek Tehet-
ségi, javai A te örök szerelmednek Drága 
ajándékai; S mikép éltem ezekkel, Ε mennyei 
kincsekKel ? A bün széles útját járva, Lelkem, 
testem nagy kárára. 

3. Atyám, rajtam nagy hűséged Minden nap 
sok csudát tett, ínségemben bölcseséged Kelle-
tekor segített; Ami szolgált hasznomra, Meg-
adtad azt naponta; Mégis háladatlan voltam, 
Jóvoltoddal nem gondoltam. 

4. Szent igédnek égi fénye Beragyogta uta-
mat, Láttam, hogy a bűn örvénye Engemet is 
elragad; Hiába volt jóságod, Mindennapi áldá-
sod, Dacos szívvel a bűn útján Tovább men-
tem nap-nap után. 

5. Bűnös vagyok beismerem, A büntetést 
érdemlem; De Uram, én jó Istenem, Ne bün-
tess, ne sújts engem. Te nagy szereteteddel 
Vétkeimet fedezd el; Szívem hittel tekint feléd, 
Orvosold meg vérző sebét. 

6. Hozzád térek, esdve kérlek, Légy erős 
segítségem, Hogy míg élek, néked éljek, Üd-
vöm tőled reméljem. Bizodalmam csak te vagy, 
Istenem, oh el ne hagyj, Adj itt lelki békessé-
get S egykor mennyben üdvösséget. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Da l l ama: Ok fe l séges Úr. (A nap lement.) 

Q O A TVJincsen szivemnek teljes tisztasága, 
9 » » i ^ Körülvesz a világnak hiúsága, 
És a bűnökre csábít szüntelen; Nincs ember 
itt a földön bűntelen. 

2. Ki önmagát szentnek, tisztának véli, Az 
önmagát immár el is itéli: Ha azt hisszük, 
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nincs bűnös hajlamunk, Magunkat csaljuk meg 
mi önmagunk. 

3. Nincsem szívemnek teljes tisztasága, Azért 
magammal küzdendő tusámba' Hozzád kiáltok 
én jó Istenein, Te, én kősziklám, pajzsom légy 
velem. 

4. A szent erőt, Isten, nekem te adjad, El-
esni, veszni hívedet ne hagyjad, Te adj erőt, 
míg tart a küzdelem, Benned bízom, erős, 
nagy Istenem! 

5. Nincsen szívemnek teljes tisztasága! Ε 
szó vegyül öröm- s ürömpohárba. Oh add e 
szót, e nagy szót értenem, Ébren vagy alva 
légyen ez velem. 

6. Ha ezt irom fel lángoló szavakkal, Ha ezt 
rebegem tiszta hív ajakkal, Ha ennek súlyát 
mélyen érezem: A célt, melyért futok, elér-
hetem. 

7. Nincsen szívemnek teljes tisztasága! Oh 
hallgass ajkim esdeklő szavára: Te adhatsz új 
szívet csak énnekem, S ez új szívet add nékem 
Istenem. Györy Vilmos budapesti le lkész (1838—1885). 

Dallama: Emlékezzél, mi tör ténék. 

Ο Λ Α Tm nagy Isten, most előtted szívem 
w í kitárom, Menedékem nincs sehol a 
földi határon; Ha te nem jössz bánatomhoz 
biztató szóval, Italom könny, a kenyerem 
keserű sóhaj. 

2. Ha a világ nem tudná is számos bűnö-
met, Teelőtted elrejtenem semmit sem lehet; 
Látja lelked én szívemnek minden rejtekét, 
Vedd le rólam oh, Úristen, bűneim terhét. 

3. Jézusommal reszketek most a kereszt alatt, 
1 7 * 
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Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt, 
Oh ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat, 
Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat. 

4. Szent Fiadért, ki engemet véren megvál-
tott, Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiál-
tok ! Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívem-
hez, Hozzád térő gyermekednek, Atyám kegyel-
mezz ! 

Dallama: J é z u s , életemnek. 

t ^ ä 1 ^Λΐ ι mennybéli Felség, Oh magas 
Ö ^ s 1 β ^ ' Istenség, íme én szegény Előtted 
pirulva, Lábadhoz borulva Esdve kérlek én: 
Ne büntess és el ne vess Szent orcád elől, 
mert érzem S mélyen bánom vétkem! 

2. Nincs, oh nincs nyugalmam, Csak gyötrő 
fájdalmam, Hogy bűn terhe nyom. Sátán, csap-
dosásod Érzem s mardosásod — Hol vagy 
irgalom? Porba hullt napom s lehunyt, Ali, 
ki adja vissza nékem Eltűnt békességem! 

3. Fényes hajnalcsillag, Jézus, téged hívlak, 
Üdvösségemet, Mert te mondod nékem, Hogy 
öröm van égben Megtérő felett, S angyalok 
vigadnak ott A bűnösnek könnyes arcán, S 
megszűnt lelki harcán. 

4. Érzem segedelmed, Mely által kegyelmet 
Istentől nyerek. Érzem újulásom És felvidulá-
som, S üdv, mit érezek. Háladást, magasztalást 
Zeng tenéked e szív s lélek, Atyám, míg csak 
élek! Sántha Károly. 

Dal lama: Béke l egyen a nap a la t t , 

O h világnak Megváltója, Bűnösök 
O r t e s · V közbenjárója: Kegyes Jézus, for-
dulj hozzám, Lásd meg az én könnyes orcám! 
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2. Lábaidnál porba hullva, Keresztfádnál le-
borulva, Kél szívemben mély bűnbánat: En-
geszteljed szent Atyádat! 

3. Bűnömért folyt drága véred, Hogy meg-
haljak én is véled. Add, a vétket eltemessem, 
Síromig a jót szeressem! 

4. Oh mélységes kegyelmesség! Magasságos 
szent Istenség! Gyermekeddé fogadj engem, 
Mind a földön, mind a mennyben! 

Sántha Károly . 

Dallama: Gondviselő édes Atyám. 

Τ elkem hozzád kiált, Uram, A mély-
ségből minduntalan. Hallgasd m e g 

az én sóhajom, Lásd meg az én sok nagy 
bajom! 

2. Figyelj szívem panaszira, Könyörgésem 
szavaira! Gyötrelmeim sokak, nagyok, Beval-
lom, hogy bűnös vagyok. 

3. Ha megtartod én vétkemet, Megmarad-
nom úgy nem lehet; De nálad van a kegye-
lem, Hogy áldjalak mindszüntelen. 

4. Várlak, Uram, vár tégedet Szegény szí-
vem, mely e leped; Reménységem csupán te 
vagy, Buzgón könyörgök, el ne hagyj! 

δ. Atyám vagy és én gyermeked, Bűneimet 
te elfeded, Az én Uram Krisztusomért, Ki a 
keresztfán onta V é r t . A 130. zsoltár. Sántha Károly . 

Dallama: Az én időm, mint a szép nyár. 

Q A A LFaragodban meg ne büntess, Légy 
« A A kegyelmes, lírám Isten, énhoz-

zám! Sem éjjelem, sem nappalom, Bűn terhe 
nyom, Meghervadott az orcám. 



2 6 2 BŰNBÁNAT É S TÖRÖDELEM 242 

2. Nyugodalmam, hova tűntél? Már megszűn-
tél; Messze kerül az álom. Én vagyok az, ki 
nem boldog, Sírva bolygok Tövises, bús pá-
lyámon. 

3. Lelkem, testem beteg, fáradt: Síri ágyat 
Vessetek már énnékem! Tudod, Uram, sóhaj-
tásom, Óhajtásom, Oh halld meg ezt az égben! 

4. Szakadoz a szívem szintén S jajom szün-
tén Megint ujul nyögésem, Köröskörül homály 
borít, S nem bátorít Égy pislogó kis mécs sem. 

5. Testvér, barát, napom fogytán Mind el-
fogy tán, Ellenségim rám törnek. S én némán 
a fájdalomban, Bánatomban, Neki megyek a 
törnek. 

6. Várlak, Atyám, várlak téged, Menedéket 
Nyújts énnékem szegénynek! Benned bízom 
erős hittel, Oh törüld el Bűneimet, hogy éljek! 

7. Méltatlanul háborgatnak, Nyomorgatnak 
Elleneim a jóért. De kiragyog igazságom, S 
megbocsátom, így aratok méltó bért. 

8. Siess, Uram, siess hozzám, Vigaszt hoz-
ván, S szabadulást lelkemnek; Nagy hálával 
magasztallak, S téged vallak Atyámnak, míg 
lehellek ! 38. zsoltár. Sántha Káro ly . 

D a l l a m a : Oh én bűnös , j a j mit t egyek! 

0 4 R Tózus, éltem hű vezére, A bűn ellen 
w » v i *' oltalom, Szent neved magasztalom! 
Légy te lelkem menedéke, Ha bú sebzi lel-
kemet, Ha vétkezem ellened. 

2. Érdemed lön boldogságom És halálod 
életem, Áldlak érte szüntelen! Hova mennék 
e világon, Mint tehozzád Jézusom, Nélküled 
elkárhozom! 
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3. Szent igédnek fáklyafénye Hint utamra 
sugarat, Mely örök kincsem marad ! Harcolok, 
benned remélve, Míg kegyelmed erőt ad, Míg 
elérem célomat. 

4. Földi élvezet varázsa Hogyha tőled el-
szakaszt, Jézusom, te adj vigaszt. Te vagy az 
élet forrása, Melyből üdvösség fakad És soha 
el nem apad. 

5. Testem vonz a bün útjára, Szentlelked-
del légy velem S biztos lesz a győzelem. Hogyha 
sért halál fulánkja, Vedd magadhoz lelkemet, 
Jézus áldj meg engemet! Kovács Sándor. 

Dallama: Készítsd magad, kedves lélek. 

I ^ H Tsten Lelke, áldott Lélek, Lelkem 
O T t w i A mélységéből kérlek: Láss meg szo-
morú ügyemben, Formálj új emberré engem! 
Az ég ellen sokszor vétek, Szívem xigy nyomja 
a vétek, S ha a lelket a bűn marja, Élve, halva 
nincs nyugalma. 

2. Oh Krisztus szentséges vére, Hullj az én 
lelkem sebére! Legyen az, mint a hó, tiszta, 
S visszatér békéje, vissza! Föld hívságához 
tapadtam, Szent célomtól elmaradtam; Oda fenn 
van, — földön nincsen Az én boldogító kin-
csem. 

3. Jézus, légy te a vezérem, H o g y a messze 
célt elérjem! Szálló sassal hadd repüljek, 
Égi jóért hadd hevüljek! Oh mi az én földi 
sorsom? Bölcsömhöz közel koporsóm; Az 
élet rövid lehellet — Úgy éltem-e, amint 
kellett? 

4. Isten Lelke, áldott Lélek, Lelkem mély-
ségéből kérlek: Láss meg szomorú ügyemben; 
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Formálj új emberré engem! Édes Jézus, téged 
kérlek: Te bennem, én benned éljek! így föl-
lelem egykor nálad Fonnyadatlan koronámat! 

Sántha Károly. 

Dallama : Oh fölséges Atya Isten. 
f 

Ο / I ^ U n Istenem, én Istenem, Bűnöm sze-
l j ^ I • rínt ne bánj velem, Te nálad van 
a kegyelem! 

2. Öli nyújtsd nékem te szent kezed, Mely 
a veszélyből kivezet, Különben menten el-
veszek. 

3. Ε szó, mely ajkamon rebeg, Ε könny, mely 
oly sűrűn pereg: Tanúm, hogy mennyit szen-
vedek. 

4. Sóhajtásim csak szálljatok, Könnyhullásim 
omoljatok — Itt egyedül magam vagyok. 

5. De nem vagyok magam, oh nem, Mert 
te velem vagy, Istenem, Közellétedet érezem. 

6. S a lelki harc lecsillapul, A könnyes arc 
mosolyra gyúl, Csüggedt szívem is fölvidul. 

7 Hallom a titkos szózatot: Megfáradottak, 
bízzatok, Derüljön fel bús arcotok! 

8. Hallom a szót és engedek, Önmegadással 
szenvedek, Bizalmat az Urban vetek. 

9. Oh nem vagyok, nem, egyedül, Ha ég és 
föld halomra dűl: Reményem meg nem szé-
gyenül ! Sántha Károly. 

Dallama : Mit bízik e világ. 

O ^ I Q 1 elkemet, oh Uram,Tehozzádemelem, 
v W i Csak tebenned bízom, Én Atyám, 
Istenem; Akik téged várnak, Megnemszégyenül-
nek, Azok pirulnak csak, Kik bűnbe merülnek. 
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2. A te útaidat Mutasd meg énnekem, Taníts, 
hogy járhassak A te ösvényeden. Oh emlé-
kezzél meg Irgahnasságodra, És a te örökké 
Tartó jóságodra. 

3. Én ifjúságomnak Bűneit felejtsd el, Az én 
vétkeimet Irgalmadba rejtsd el; Magam meg-
alázván, lm könyörgök térden: Tarts meg a 
jó úton, Amelyre most tértem. 

4. Cselekedd, hogy szemem Mindenha rád 
nézzen, Lelkem a gonoszon Diadalt így vészen. 
Oh tekints énreám, Könyörülj én rajtam, 
Nyomorúságimban És a sok búbajban. 

5. Az én gyötrelmimet Kegyelmesen lásd 
meg, Az én bűneimet Kegyesen bocsásd meg. 
Őrizd meg lelkemet, Szabadíts meg engem, 
Mert én benned bízom Teljes életemben. 

6. Legyen éltem célja A tökéletesség, Leg-
szebb ékességem Az igaz kegyesség; Lelkemet 
azért most Tehozzád emelem, Csak tebenned bí-
zom, Én atyám, Istenem! A 25. zsoltár. Sántha Károly. 

Hit és megigazulás. 
Dallama : Eljött hozzánk az üdvösség. 

Qj/1 C| O ü n ö s ö k hozzád kiáltunk A mély-
v ^ S P i ségből, nagy Isten, Oh hallgass 
meg, kérünk, ne hagyj Elveszni bűneinkben. 
Ha te mind azt számba veszed, Amit vétettünk 
ellened: Ki állhat meg előtted? 

2. Nálad nincs is másnak helye, Mint csak 
az irgalomnak. Az emberek jótettei Hívságnak 
bizonyulnak. Előtted nem kérkedhetünk, Ne-
künk nincs semmi érdemünk, Csak kegyel-
medből élünk. 
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3. Azért az Úrra épitek, Nem saját érdememre, 
Szívem erős bizodalma Az Istennek kegyelme. 
Igéjében hirdetteti, Hogy a bűnöst el nem 
veti, Benne bizom mindenkor. 

4. Ha késik is segedelme, Ha várat is ma-
gára : Nincs kétségem, szava igaz, ígéretét be-
váltja. Bízzál hű népe Istennek, Ti szülötti 
Szentleikének, Csak várjátok az Urat. 

δ., Akármily sok a mi bűnünk, Még több 
az Úr kegyelme; Kész ő„mindig, hogy a bű-
nöst Kezével felemelje. 0„ Izrael hű pásztora, 
A nyáj az ő tulajdona, Ő a mi szabadítónk. 

Luther Márton (1483—1546). 

Eredeti dallam. 

bennünk tehetség, Erőnk hiába fárad. A hit a 
Krisztusra tekint, Ki örök érdeme szerint Köz-
benjáró lett értünk. 

2. Mit a törvény elénk szabott, Nem tudtuk 
betölteni; í gy érdemlónk kárhozatot, Mi harag 
gyermekei. A test és vér nem engedett, A 
lélek sírva epedett, S mi vesztünkbe rohan-
tunk. 

3. Sóhajtva hordtuk az igát, És a haláltól 
féltünk; De Isten elküldó Fiát, Ki emberré 
lett értünk. Törvénynek ő eleget tett, Vesze-
delemből kimentett, Kiengesztelt Istennel. 

4. Ne reszkess immár én lelkem, Keresd 
Krisztus érdemét, Mely vígasztal az életben 
S az ítéletben megvéd. Hiszem, érzem, ón 
Megváltóm, Te vagy üdvöm, boldogságom, 
Bűnömért megfizettél. 
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5. Vessétek le mindannyian A gyötrelmes 
kétséget; Maga mondja: Bízzál fiam, Hited 
megtartott téged. Ki hisz s megkeresztelkedett, 
Mennyország nyilt meg a felett, Hogy soha 
el ne vesszen. 

6. Hitből jön a cselekedet, Hogy éltedet be-
töltse ; Élő, igaz hit nem lehet, Melynek nincs 
jó gyümölcse. Megáld ós megszentel e hit, Jó 
Istenemmel egyesít, Szent, tiszta életet szül. 

7. Boruljon bús felhő reám, Hitem nem 
csügged soha; Tudom, hogy mennyei Atyám 
Nem lesz hozzám mostoha; Felhőn, sűrű ho-
mályon át Kegyelmének fényes napját Felhozza 
bús egemre. 

8. Dicsőség légyen Istennek Ε drága aján-
dékért, Atya, Fiu, Szentléleknek Csodás nagy 
irgalmáért, Hogy amint a jót elkezdte, Azt 
bennünk el is végezze. Szent neve legyen 
á l d o t t ! Speratus Pál (1484—1551). 

Dallama: Dicsőség mennyben Istennek. 

Ε I Ter, örvendjünk keresztyének, Jer, 
W w í i >' énekeljünk vígan; Gyülekezzünk 
ifjak, vének, Az Úr szent hajlékiban; Ki atyai 
szeretetből Megváltott veszedelmünkből, Dicsér-
jük háladással. 

2. Vergődtem én boldogtalan Az ördög háló-
jában. A bűn gyötört minduntalan, Nyögtem 
halál átkában És mind mélyebbre sülyedtem, A 
kárhozat rabja lettem, Beszennyezve lelkemet. 

3. A jó cselekedet, erény Nem segített én 
rajtam; Nem enyhített lelkem sebén, Bár imát 
morzsolt ajkam. Jaj! nem leltem vigasztalást, 
Enyészet rémes sirja várt S a borzalmas ítélet. 



'268 HIT ES ΜEGIGAZULAS 

4. De áldom jó Istenemet, Ki megkönyörült 
rajtam S megengedte, l iogy fejemet Hű kebe-
lére hajtsam Γ Atyai szívét mutatá S megmen-
tésemre azt adá, Mi néki legdrágább volt. 

5. „Menj, Fiam, bételt az idő — Egyszülött-
jéhez szóla — Légy a veszélyben segítő S 
a betegek gyámola. Én szívemnek ékessége, 
Veled leszáll az üdv s béke, A bűnt s liaíált 
töröld el. 

6. S a Fiu engedelmesen Eljött a földre 
értem; Mennynek királya szívesen Ember leve 
s testvérem. A bűntelen a bűnösért Megfizette 
a váltságbért. Hogy megtörje a Sátánt. 

7. S így szól hozzám: Tarts én velem, Ne 
félj, baj már nem érhet; Megvéd az én erős 
kezem, Majd küzdök én teérted. Tied vagyok 
s te az enyém, Bízzál, majd megsegítlek én, 
Ki árthatna tenéked? 

8. A mit Krisztus tett s tanított, Csak hir-
desd s cselekedd azt, í g y országát gyarapítód 
S lelsz benne erőt, vigaszt. Kerüld az ámítók 
tanát, Mint veszedelmes nyavalyát, Vigyázz, 
m e g r o n t S rabbá tesz. Luther Márton (1483—1546)· 

Dallama : Szivem szerint kívánom. 

O a Istenem velem van, Ki lehet 
1 1 ellenem? Ha ő az én oltalmam, 

N e m ér veszedelem. Ha Krisztus én Megváltóm, 
Ha Istenem szeret: Ellenségim hadától Meg-
védnek engemet. 

2. Hiszem s tudom, mert immár Sokszor ta-
pasztalám,Hogy az Isten énnékem Kegyelmes jó 
Atyám. Ő minden esetemben Mellettem áll híven, 
Ο pajzsom és megtartóm, Üt áldjad én szívem! 
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3. Bizalmamat Krisztusnak Szent vérébe ve-
tem, Örök, igaz javamat Csak benne lelhetem. 
Én gyarló életemben Jót nem találhatok, De 
Krisztus érdemével Én is megállhatok. 

4. Jézus világosságom, Jézus reménységem, 
Csak benne lelek üdvöt, Másban semmibe sem. 
Bátorságom, örömöm Csak őbenne van itt, 
ítélettől, haláltól Jézus megszabadít. 

5. Ö az, aki elvette A bűnnek erejét, Ki vé-
rével eloltá A pokolnak tüzét. Nem bántja már 
szívemet Kétség, aggodalom; Az ő szent ár-
nyékában Békén megnyughatom. 

6. Az én örökös részem Már elkészíttetett, 
Jézus nekem megszerzé Az örök életet. Habár 
szemem gyakorta Hullatja könnyeit, Jézus 
minden fájdalmat Már itt megédesít. 

7. Öröme van szívemnek, Leveti bánatát, 
Mert teljes fényben látja Feltűnni szép napját. 
A nap, mely rám világol: Jézus, üdvösségem, 
S az öröm, mely boldogít: Égi örökségem. 

Gerhardt Pál (1607—1676). 

Dallama: Jézus, sebeidnek mélye. 

O C O l\Te gondolj Istenre félve, Bár ön-
O J Ű I i \ lelked háborít, Halld, az Úrnak 
szent igéje így vigasztal s bátorít: Ha bűnös 
vagy is, neked, Megbocsát jó Istened, Szent 
Fiának szenvedése Lett bűnöd engesztelése. 

2. Nincs ember, kinek szivéhez A bűn szeny-
nye nem tapad, Gyarló kebled, amig érez, Táp-
lál vétkes vágyakat. Hagyd el a bűnös utat, 
Térj meg, kövesd az Urat, Bűnbánóan imád-
kozzál S az Úr kegyelmében bizzál. 

3. Jó az Isten, nem akarja Sújtani, ki téve-



270 HIT 1ÍS MEGIGAZULÁS 

dett, Vár, h o g y bűneit elhagyja S kezdjen új 
szent életet. Ha egy bűnös megjavul, A menny-
ben örvend az Úr, Ha elvész egy kis báránya, 
Keresi, mig megtalálja. 

4. Az Úrnak irgalmassága Nem fogy és nem 
változik, Biztat, hogy a mennyországba Jutsz, 
ha napod áldozik, Az Uró vagy, ne feledd, 
Szabadítsd meg lelkedet Hálójából a Sátánnak, 
Szolgálj az ég s föld Urának. 

5. A hegy, melynek magasságát A szem el 
nem érheti, A tenger, amelynek árját Senki 
meg nem mérheti, Nincs oly nagy mint sze-
relme, Mint Istennek kegyelme. Akik hisz-
nek szent Fiában, Részük lesz nagy irgal-
mában. 

6. Irgalmadban tarts m e g engem, Jó Atyám, 
mindenkoron, Engedd a mennyet megnyer-
nem, Ha majd megnyílik sirom. Add legyek 
hü gyermeked És úgy szolgáljak neked, I i o g y 
a bűnt elkerülhessem S kegyelmedből ki ne 
e s s e m . Gerhardt Pál (1607—1676). 

Dallama: Mint a szép híves patakra. 

Ο Ε Λ Ϊ Ζ e g y e s Isten, jövök hozzád Keser-
v v é · Av v e s panaszommal; Ha keresem 
a te orcád, Megvigasztalsz azonnal. Elfogott s 
nyom az inség, A nagy erőtelenség, Úgyhogy 
már-már f o g y a hitem, S csüggedezik árva 
szívem. 

2. Magad jól látod ügyemet, Sziveknek vizs-
gálója, Ami jó bírja szívemet, Te vagy annak 
adója. Magam mire mehetnék, Magamtól mit 
tehetnék? Ami vagyok, tőled lettem, Amim 
van, mind tőled vettem. 
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3. Jézus, kegyelem kútfeje, Te azt el nem 
taszítod, Kiben nincs hit nagy ereje, Sőt szik-
ráját te szítod; Hitem olyan volna csak, Mint 
a kicsiny mustármag: A hegyeket megmoz-
gatnám, S a tengerbe zúdíthatnám. 

4. Add, hogy kegyelmet találjak Nálad min-
den szükségbe' És a hitben úgy megállják, 
Hogy ne essem kétségbe. Erősítsed hitemet, 
Magad vezesd ügyemet, Hogy ellenségem meg-
győzzem, Nyilait elüssem tőlem. 

5. Oh Szentlélek, gyújsd fel bennem A hit 
alvó szikráját, Az én erőtlenségemben Építsd 
föl a hit várát! Fuvallj titkos erőt rám, S lesz 
mennyekben koronám; Légy biztatóm, hü ve-
zérem, Hitem végét így elérem. 

6. Dicsérem teljes éltemben Uram, a te 
szent neved, Hogy sok és nagy ínségemben 
Megsegítél engemet. Ε földön te vigasztalsz, 
A mennyben felmagasztalsz; Dicsőítlek és imád-
lak, Mindörökké áldva-áldlak! 

Dallama: Előtted állok, drága Jézusom. 

O C R IlTivek, dicsérjük jó Istenünket, Ki 
w w w i A l nem akarta bűnben vesztünket, 
S mint Atyánk mennyből ránk tekintett És 
szent Fia által üdvözített. 

2. Ki bűnös nemünket úgy szerette. Még 
saját éltét sem kimélette; A király földre száll 
miértünk S a kárhozatból kimenti éltünk. 

3. Oh, ti hitetlen és kemény szívek, Kik jó 
napokban őt feleditek, Serkentsen, térítsen 
hozzája Szerelmének e dicső példája. 

4. Jóvoltodat, oh Atyja éltemnek, Ki Üdvö-
zítőt adtál lelkemnek, Szívemmel, nyelvemmel 
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dicsérem, S legfőbb kincsemnek Jézust isme-
rem. 

5. Megváltóm! vezess igazságodban, Nekem 
is bő részt adj váltságodban. Csendesség, bé-
kesség vidítson, Ε világon is már boldogítson. 

6. Add, szeresselek buzgón tégedet, Híven 
megtartsam szent beszédedet, Áldjalak, vallja-
lak igazán, Mig ott fenn nálad lesz dicsőbb 
h a z á m . Kis János püspök (1770—1846). 

Istenfélelem és vallásosság. 
Eredeti dallam. 

Λ/ í int a szép híves patakra A szarvas 
kívánkozik, Lelkem Istent úgy 

óhajtja És hozzá fohászkodik; Tehozzád én 
Istenem, Szomjúhozik én szívem; Színed elé 
oh nagy Isten, Vájjon mikor jutok innen ? 

2. Éjjel-nappal hulló könnyem Énnekem a 
kenyerem, A midőn azt kérdik tőlem, Hol van 
az én Istenem? Ezen mélyen bánkódom És 
házadat óhajtom, Hol a hívek seregében Ör-
vendek szép éneklésben. 

3. Mért csüggedsz hát oh én lelkem, Mért 
keseregsz oly nagyon? Bizzál, nem hagy el 
az Isten, Megvigasztal egy napon! Szent arca 
ha rád tekint, Bizzál, megsegít megint; Oh én 
kegyes jó Istenem, Mint kesereg az én szívem ! 

4. Sebessége árvizeknek És a zúgó nagy 
habok, Fejem felett megütköznek S már-már 
összeroskadok: Uram, hozzád esdeklek, Mert 
gyógyulást szívemnek Ε porig lesújtó gyász-
ban Csak te adhatsz, én kőszálam! 
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5. Mórt csüggedsz hát, oh én lelkem, Mórt kese-
regsz oly nagyon ? Bízzál, nem hagy el az Isten, 
Megvigasztal egy napon! Ő nyújt majd szem-
látomást Szabadulást, gyógyulást, Megmutatja 
nyilván nekem, Hogy csak ő az én Istenem! 

Szenczi Molnár Albert, a zsoltárforditó (1574—1633). 

Eredeti dallam. 

Q C V 7 Isten felséges adománya, Vallás, te 
e w l i 1 vagy legjobb hívem; Midőn élte-
met szélvész hányja, Mit tenne nélküled szí-
vem! Te bölcseségre tanítasz, Ha hanyatlom, 
gyámolítasz. 

2. Te gyújtasz elmémben világot, Eloszlatod 
az éjszakát; Keblemben élesztesz szent lángot, 
Mely tűr, szeret, Istent imád. Te vagy erős 
vándorbotom, Terád bizton támaszkodom. 

3. Szerencsémet megédesíted, Vezetsz kisér-
tésim között; Háborgó szívem csendesíted, 
Fájó sebem bekötözöd. Hol minden öröm 
elapad, Hitemből ott is üdv fakad. 

4. Te adsz lelkemnek könnyű szárnyat, Mely 
engem ég felé emel, Hol megszűnik a jaj, a 
bánat, Dicsőbb célom ott érem el; Ott szebb ta-
vasz mosolyg reám S keblére zár kegyes Atyám. 

5. Ha elközels: a végső óra, Nem rettent 
sirom éjjele; Fejem lehajtom nyugalomra, 
Biztat új élet reggele. Ott sem hagyod felej-
tenem, Hogy van Uram, van Istenem. 

6. Oh tudom, tudom, kiben hiszek, Nem, 
nem hagyom el hitemet; Akármely terhet 
könnyen viszek, Míg ez emeli lelkemet. Szent 
vallás, te vagy legfőbb kincs, Tenálad becse-
sebb jó nincs. 

Keresztyén énekeskönyv. 18 
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7. Te, te hív angyala lelkemnek, Te kísérj 
engem síromig; Te világíts gyenge szemem-
nek Dicsőbb fényhez jutásomig, Hol legszebb 
hangja nyelvemnek Érteti zeng hálát Istennek. 

Eredeti dallam (Én Istenem, én bűnös). 

nem óhajtnálak, Kit óhajtnék mást, Istenem? 
Te szánod a sebhedt szivet, Boldog, aki hoz-
zád siet! 

2. Szemem, oh Isten, könnybe lábadt, Hol 
leljek nyugtot én szegény? Szívemben kél 
igaz bűnbánat, Hogy szent törvényed meg-
szegém. Oh magas ég, rám ne szakadj, Irgal-
mas Isten, el ne hagyj! 

3. A szép nap is homályba jő fel Nekem 
bűnösnek ezután; Gondolj, Atyám, a szenve-
dővel, S derítsd fel én bús éjszakám! Vezérül 
mellém, kérlek, add Szép hajnali csillagodat! 

4. Emlékezzél te szent Fiadra: Nem jött ő 
az igazakért; Hanem magát halálra adva, 
A bűnösökért onta vért. Kik eltévedtek az 
úton, Azokért jöttél, Jézusom. 

5. Tested piros vérrel virágzott Értem, ki 
száraz ág vagyok; Szemed sűrű könnyektűi 
ázott Értem, aki meghervadok. Szelíd olajfa, 
oh segíts: Olts te magadba s idvezíts! 

Az ó-graduál után szabadon. 

Dallama: Gondviselő édes Atyám. 
* 

O C A U n Istenem, hova menjek? Hol talál 
V*ß%ßt a lelkem enyhet? Ε világi buj-
dosáson Lesz-e igazi szállásom? 
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2. Meddig tart még e sötétség ? Ez a bánat, 
ez a kétség ? Lelkemet meddig epeszti ? A szí-
vemet meddig sebzi? 

3. Gyötrelmemnek lesz-e v é g e ? Leszáll-e 
hozzám a béke ? Az Úr mikor mondja nekem : 
Elég, elég, hű gyermekem! 

4. Hová mennék, ha nem hozzád, Uram for-
dítsd felém orcád! Ha te velem, meggyógyu-
lok, Ha te biztatsz, megújulok. 

5. Ε siralom völgyében itt Légy csillagom, 
oh drága hit, Ε világi bujdosáson Légy vezé-
rem, szent vallásom! 

6. Mondd, hogyha az Isten dorgál, Nekem 
az is jómra szolgál; Ha megaláz, felmagasz-
tal, Ha megsebez, megvigasztal. 

7. Mondd, hogy a hit világával Mint homá-
lyos tükör által Látunk most, de jutva mennybe, 
Színről-színre, szemtül-szembe. 

8. Akkor, ami volt homályos, Lészen tiszta 
és világos, S a szív érzi, elménk vallja, H o g y 
mily nagy az Úr irgalma. 

9. Addig biztasd én szívemet, Erősítsed én 
hitemet; Mondd, hogy túl e bujdosáson Lesz 
majd ÖrÖkÖS szállásom. Sántha Károly. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

O f i A C z í v e m téged imád, magasztal Uram, 
W W w i ^ kinek adománya A vallás, ez égi 
őrangyal, Lelkemnek e hü dajkája. Egyenget-
vén ösvényemet, Az igazságra ez vezet. 

2. Megismerteti szent célomat Jézusomnak 
életében, Nyomdokain híven támogat, Ha erőm 
lankadni érzem. És szívemnek, ha hű marad, 
Békességet, örömöt ad. 

1 8 * 
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3. Sorsom felett az ég ha borult S tört szí-
vem segélyért eped; Ha szenvedek s a gond 
ha lesújt: A hit felemel engemet. Hit tördeli 
a bú nyilát S győztesen visz a harcon át. 

4. Ez tanít Uram, míg itt élek, Keresni szent 
országodat; S ha ellene kísért a vétek, Ez 
tartja vissza lábomat: Ez hű védőm, erős 
váram, Míg a sír lesz vetett ágyam. 

5. Add jó Isten, h o g y szeretettel Öleljem 
szent vallásomat, Míglen üdvözülten jutok el 
A mennybe, hol Jézus fogad, Ahol a híveket 
várja A hűségnek koronája. Gyurátz Ferenc. 

Dallama : Oh fölséges Atya Isten. 

H t l H i s z e k benned, Istenemben, Teljes 
O U A • 1 1 egész életemben, S boldoggá tesz 
e hit engem. 

2. Édes jó Atyámnak vallak, Tiszta szívvel 
magasztallak, Bizom benned s el nem hagylak. 

3. Mennynek, földnek Teremtője, Mindenek-
nek éltetője, Légy lelkem gondviselője! 

4. Hiszek benned, Jézusomban, Krisztusom-
ban, én Uramban. Isten Fia, légy oltalmam! 

5. Hogyha búbaj érne engem, Te vigasztalj 
keresztemben, S ne hagyj soha elcsüggednem! 

6. Irgalom lakik tenálad, Átkiúcsolom kereszt-
fádat, S kél szívemben mély búbánat. 

7. Aki győztél a halálon, Oh biztass, hogy 
az csak álom, Ezzel édesítsd halálom! 

8. Ki Atyád jobbján ülsz mennyben, Yonj 
magadhoz, Jézus, engem, S koronámat add 
elvennem! 

9. Mikor eljösz ítéletre, Vígy be az örök-
életre, Tégy méltóvá üdvösségre. 
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10. Hiszek benned, oh Szentlélek, Segedel-
med által élek, Üdvöt általad remélek. 

11. Hiszek Isten országában, A Krisztus 
szentegyházában, Dajkáló lelki anyában. 

12. Hiszem, hogy az égből végre Angyal-
ként leszáll a béke: A szenteknek egyessége. 

13. Hiszem: a szeretet Atyja Gyermekeit el 
nem hagyja, S bűneinket megbocsátja. 

14. Atya, Fiu és Szentlélek! Hiszem, hogy 
sírból kikélek S örökkön, örökké élek! 

Sántha Károly. 

Istenben való bizodalom. (Vigasztaló 
énekek.) 

Eredeti dallam. 

A z Istennek jótetszése Éltein zsi-
Ö v e i -ΓΑ nórmértéke; Az ő szent és bölcs 
végzése Lelkemnek üdvössége. Bármit küld 
rám kegyes Atyám, Mind csak javamra válik; 
Benne bizom, ragaszkodom Őhozzá mind 
halálig. 

2. Az Istennek jótetszésén Megnyugszom 
csendes szívvel; Miért is keseregnék én, Jól 
tudja ő, mit mivel. Ha rám árad a bú s bánat, 
Csak hitemet próbálja; De nem hagy el, sőt 
felemel, Ha hív leszek hozzája, Λ 

3. Az Istennek jótetszése Szivemnek aka-
. ratja; Mit ő felölem elvégze, Senki meg nem 

másítja. A jajgató s zúgolódó Magát epeszti 
gonddal; Mit ő rendelt és jónak lelt, Betelje-
sül bizonnyal. i: r- s.K .1, 

4. Az Istennek jótetszése Megegyezik hitem-
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mel; Nem, nem lesz ellenkezése Szivemnek 
Istenemmel. Mind idejét mind nagy terhét 
Szenvedésemnek Játja, Ő ezzel int, reám tekint 
S búmat örömre váltja. 

5. Az Istennek jótetszése Akármit hoz ma-
gával, Hittel veszem, mert vesszeje Együtt 
jár irgalmával. Övé éltem, hát nem féltem, 
Legyen, a mint akarja; Ha szenvedek, nem 
csüggedek, Megvéd atyai karja. 

6. Az Istennek jótetszése Lelkemnek nyu-
godalma; Hogyha fáj is fenyítése, Ez szivem 
bizodalma: Bár jó napom ma nem látom, De 
holnap rám virradhat; Ha késik is, meg lesz 
mégis, Atyám meg nem tagadhat. 

7. Az Istennek tetszésére Bizom minden 
dolgomat, Mert lelkem üdvösségére Fordítja 
ő sorsomat. A nehéz bajt, keserves jajt, Mely 
szivemet szaggatja, Szent örömmel ő váltja 
fel: Legyen meg akaratja! 

Dallama: Oh nagy Isten, sok a vétkem. 

Τ ^gyen, mint Isten akarja, Végzése 
W w ű i ^ üdvös és szent, Ha hív leszek, 
erős karja Segít s a bajban megment. Ha bú 
emészt, ha küld rám vészt, Mind csak javamra 
fordul; Mint gyermekét hiven megvéd S nem 
sujtol erőmön túl. 

2. Engem az Úr hiven vezet, Reményem ő 
s vigaszom; Amit felőlem végezett, Hitem meg-
nyugszik azon. Mint igérte, számba vette Feje-
men a hajszálat; Vigyáz, őriz, se tűz, se viz 
Nékem soha nem árthat. 

3. Ha majd a bút és bánatot Itt hagyva sírba 
térek, Boldogság lesz részem amott, Atyám 
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hiv, én nem félek. Ha búcsúzom, én Jézusom, 
Lelkem neked ajánlom; Te nyújts kezet, ki 
győzelmet Vettél bűnön s halálon. 

4. Hallgass meg Istenem, kérlek; Hozzád e 
fohászt küldöm: Ha ostromol gonosz lélek, 
Ne hagyj megszégyenülnöm. Te adsz erőt, a 
csüggedőt Kegyelmedbe fogadod; Mit hitem 
kér s igéd igér, Tudom, te azt megadod. 

Albert, brandenburgi őrgróf (1522—1557). 

Eredeti dallam. 

R á r hitemért szenvednem kell S gyü-
O v i i Í J lölettel Illetnek az emberek, De 
tudom, és ez nyújt vigaszt, Hogy mi aggaszt, 
Az úgy tetszik Istennek. Egy kevésig Talán 
késik Az itélet, De rossz véget Érnek, kik 
bántják lelkem. 

2. Sorsom nincsen hatalmamban, Én magam-
ban Meg nem változtathatom; Itt amim van, 
nem állandó; Elmúlandó Kincs, vagyon: azt 
jól látom; Csupán a hit Oly kincs, amit A 
gonosz had El nem ragad, Ez megmarad sa-
játom. 

3. Oh Uram hát ez éltemben, Ahol minden 
Változik oly hirtelen, Halld meg esdő kérel-
memet; Védd ügyemet S oltalmaddal légy ve-
lem. Ez ha kisér, Bármi sors ér, Nem rettegek, 
Vigaszt lelek, Mert velem van Istenem. 

Mária, magyar királynénak, II. Lajos özvegyének éneke. 

Dallama: Eltévedtem, mint juh. 

ü o r o g a szerencse, Mit bízunk 
O v w i 1 őbenne, Semmiben nem állandó; 
Csak ideig kedvez, Tündöklő üveghez, Min-
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denképen hasonló; Ki minthogy eltörik, így 
ő is változik, Állapotja romlandó. 

2. Ε rossz, csalárd világ, Ki merő hamisság 
Engem már majd elveszte; Mint halat horogra, 
Úgy csala sok búra, Hízelkedő beszéde ; Étké-
vel táplála, Melyben rejtve vala Iszonyú csa-
lárd mérge. 

3. Nyughatatlan sok gond, íme annyira ront. 
Hogy nem soká megemészt; Ha nem szánja 
lelkem Teremtő Istenem, Sok bú, siralom el-
veszt; Sőt én ellenségem Csudálja, hogy engem 
A föld is el nem sülyeszt. 

4. Éljek-e ? nem tudom, Mért késik halálom 
S kínaim nevekednek. Kétségbe essem-e, Halált 
szerezzek e Nyomorodott fejemnek? Azt nem 
inívelhetem, Mert elveszti lelkem' Haragja Is-
tenemnek. 

5. Tűrnöm hát jobb lészen, Mert még elő-
vészen Istenem szent Fiáért; Bűnöm elfelejti, 
Pokolra sem veti Lelkem, ki hozzá megtért; 
Bár súlyos kereszttel Próbál és megterhel 
Méltatlan életemért. 

6. Szenvedem békével, Magamat is ezzel 
Biztatom mindenekben: Többet én Megváltóm 
Szenvedett, jól tudom, Üdvösségemért testben; 
Nem egyedül vagyok, Földön ki nyomorgok, 
Szenvedik ezt is többen. 

7. Megszán még Istenem, Ennyi sok siral-
mim, Tudom, jómra fordulnak; Múlnak sóhaj-
tásim, Noha most könnyeim Szemeimből csor-
dulnak; Mint nap eső után, így bánátim után 
Örömim megújulnak, 

Balassa Bálint, (1551-1594.) 
Ennek 6. verset énekeltek a gályarabok a kapuvári börtönben. 
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Dallama : Dicsérlek, Uram, tégedet, 
O f i f i Λ ki bízik, ragaszkodik Istenhez θ 
w w w i -<•világban, S magát hagyja a Jézusra, 
Része lesz mennyországban. 

2. Bizodalmát szívem terád Yeti, amíg csak 
élek; Légy Jézusom, vigasztalóm, S a haláltól 
sem félek. 

3. Bár énnekem ellenségem Ε világ ós az 
ördög; Csak te ne hagyj s velem maradj, Győ-
zedelmesen küzdök. 

4. Kegyelmeddel, Szentlelkeddel Övezd kö-
rül éltemet, S bár rám támad balsors, bánat, 
Lelkemnek kárt nem tehet. 

5. Benned bízom, mert jól tudom, Megad-
hatod, Istenem, Ε világon s a másikon, Ami 
szükséges nekem. 

6. Bűnbánatot, alázatot Te kelts szívemben, 
kérlek; Vigyen karod, míg majd amott Új nyel-
veken dicsérlek. 

Magdeburg! Joachim győri tábori lelkész (1525—1583). 

Eredeti dallam. 

Ο fi 7 T s t e n tő l el nem állok, Ő sem áll tő-
U U f l i A lem el; Szüntelen vele járok, Át-
fogom hitemmel; Gondot visel reám, És este 
úgy, mint reggel Ő áld meg segítséggel, Az 
én kegyes Atyám. 

2. Emberi jóakarat Könnyen elvész, fordul; 
De mindvégig hü marad Jóságával az Úr. 
Segítségemre kész, Ha sújt bűn, inség, bá-
nat S gyarló éltemre támad Halál vagy bármi 
vész. 

3. Reábízom ügyemet, Szívem keserveit; 
Letörli bús könnyemet S rám víg napot derít. 
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Hitem reáhagyja Lelkem, testem és éltem, 
Kezében azt nem féltem, Legyen akaratja. 

4. Ö mást nem is akarhat, Csak mi javunkra 
van; Jósága égi harmat, Mely ránk száll un-
talan. Örök üdvöt is ád, Midőn szivét kitárva 
Hivogat mennyországba, S elküldi szent Fiát. 

5. Áldásoknak adója, Dicsér szívünk, ajkunk. 
Oh áldott minden óra, Melyben rád gondo-
lunk! Legyen itt életünk Istenünk iránt hála, 
Míg egykor mennyben nála Több jókat nyer-
hetünk. 

6. Azért, habár e földön Gond és sok szen-
vedés, Vagy erőszak üldözzön, Nem száll meg 
csüggedés. Mennyben jobb lét vár rám; S 
ha eljön síri álmom, Testem, lelkem ajánlom 
Kezedbe, jó Atyám. 

Dallama: Dicsőség mennyben Istennek. 

Ο β Ο Λ z Úr az én hü pásztorom És meg-
O v O i ^rt oltalmában, Azért meg nem 
fogyatkozom Semminemű javában. Engem ő 
maga legeltet És szent beszédével éltet Gyö-
nyörűséges helyen. 

2. Tiszta vizekre vezérel, Hogy engem meg-
újítson ; Megerősít Szentleikével,' Hogy lelkem-
ben vidítson; Igazság ösvényén vezet, Melyen 
lábom bátran mehet Az üdvösségnek útján. 

3. Ha szinte halálnak járnék Hideg, sötét 
völgyében, De mégis semmit nem félnék Ε 
végső nagy ínségben; Mert velem vagy min-
denkoron, Végzéseden megnyughatom Min-
den bajos ügyemben. 

4. Lelkemet szent eledellel Élteted asztalod-
nál, H o g y testeddel és véreddel Nagy vigasz-
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talást adnál. Szentlelkednek örömében Részt 
adsz énnékem nagy bőven Megtöltvén poha-
ramat. 

5. Jóvoltod s irgalmasságod Megelégít enge-
met, A te anyaszentegyházod így dajkálja lel-
kemet ; Javaival így végtére Besegít a dicső-
ségre Hozzád mennybe, Jézusom, A 23. zsoltár. 

Eredeti dallam. (Most nyugosznak). 

0 £ Q C n minden dolgaimban, Örömben s 
Ο Ό Ό ι bajaimban,,, Az Örökkévalót, Csak 
őt tartom szem előtt, Ő ad munkámhoz erőt, 
Naponként áldást s minden jót. 

2. Ha reggel kezdem dolgom S türelmetlen 
aggódom Napestig szüntelen, Nincs annak fo-
ganatja, Csak úgy, ha éltem Atyja Későn, ko-
rán ő van velem. 

3. Sorsom ő viszi véghez, S amit felölem 
végez, Csak üdvömre lehet; Valamit elvesz, 
vagy ád, Követem bölcs tanácsát, Mert ő az 
örök szeretet. 

4. Bízom nagy jóvoltában, Mely életem foly-
tában Minden gonosztól véd; Keservemnek 
vet véget S ád csendes békességet, Ha követem 
szent törvényét. 

5. Sok vétkemet engedd el, Fedezd be kegyel-
meddel, Ne lépj föl ellenem; Bár haragod ér-
demlém, Atyailag nézz felém, Légy türelem-
mel, Istenem. 

6. Ha hiv pihenni az est, S a reggel újra 
ébreszt, Hogy tisztemet tegyem, S ha rögös 
úton járok: Segélyt csak tőled várok, Szövét-
nekem igéd legyen. 

7. Csendes szívvel hagyom rád, Éltemnek 
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véghatárát Te bölcsen kiszabod ; Akár holnap, 
akár ma Jöjjön el a végóra, Legyen meg szent 
akaratod. 

8. Lelkem, hát benne bízzál, Csak őrá tá-
maszkodjál, Ki téged alkotott ; Ne félj, hisz 
gyermeke vagy, Csak őhozzá hű maradj, Ο 
boldogít itt és amott. 

Dallama: Szivem szerint kívánom. 

O r f A "Llagyjad a jó Istenre Minden te úta-
O β ν · 1 1 dat! Ha bánt szíved keserve, Ó 
néked nyugtot ad. Ki az eget hordozza, S osz-
lat felhőt, szelet: Napját rád is felhozza, Atyád 
ő, áld s szeret. 

2. Az Úrra bízzad dolgod, S könnyebbül a 
teher, Ezer baj közt is boldog, Aki nem csüg-
ged el. Minek a gond, a bánat, Mit gyötrőd 
lelkedet? Az Istent kérd, imádjad S megnye-
red ügyedet. 

3. Ä te irgalmasságod Van rajtam, Istenem, 
Te jól tudod, jól látod, Hogy mi használ ne-
kem. Sorsomat úgy intézed, Amint te akarod; 
Bölcs, a te végezésed, Ha áld, ha sujt karod. 

4. Útad van számtalan sok, Uram, és esz-
közöd ; Reánk is szent áldásod Bőséggel ön-
tözöd. Müvednek akadálya, Szünete nincs soha; 
Úgy téssz, amint kivánja Gyermekeid java. 

5. Bízzál bánatos lélek! Mit bánt a bú, a 
gond ? Él még, ki annyi vészek Torkából már 
kivont. Bajaidból kiment ő, Szűnnek keserveid; 
Rád még a jó Teremtő Víg napot is derít! 

6. Őbenne vesd halálig Reményed horgo-
nyát, S biztos révpartra szállít, Van néki gondja 
rád, Bár késik a segítség/ S gyakran nem lelsz 
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vigaszt: Eloszlik bú és kétség, Előbb mint 
véled azt. 

7. Ő megcselekszi végre Velünk azt, ami jó; 
Ösvényünk erőssége Te vagy, Mindenható! 
Nehéz itt földi pályánk, Könny lepi és tövis; 
De örök pálma vár ránk, Utunk a mennybe 
visz. Gerhardt Pál (1607—1676). 

A versfökben a 37. zsoltár 5. verse. 

Dallama: Jézus életemnek. 

A z Úr gondot visel, Kire dolgom 
• hittel Mindenkor vetem. Még nem 

is születtem, Már sajátja lettem, Övé életem. 
Jó uton vezet, tudom S a mi üdvös, azt meg-
adja Éltein kegyes Atyja. 

2. Az Úr gondot visel; Rám gyakran derít 
fel Nyugodt, víg napot. Önkeblére emelt, Min-
den nap eledelt S áldást ő adott. És midőn 
csüggedt erőm, ínség és kereszt lesújtott, Se-
gítséget nyújtott. 

3. Az Úr gondot visel; Bár az ég dörgéssel, 
Villámmal rettent, Bár rám tör vész s halál, 
Az Úr mellettem áll, Hatalma megment. Velem 
van a viharban S lecsillapulnak a habok, Ha 
híve maradok. 

4. Az Úr gondot visel, Támogat kezével 
Gyengeségemben. Ha láttam szükséget, Biztos 
menedéket Csak nála leltem. Ö megszán, hor-
doz szárnyán S bánatom úgy oszlik széjjel, 
Mint a füst a széllel. 

5. Az Úr gondot visel; Kétségbe mért esel. 
Csüggedő sereg? Elküldi szent Fiát, Hogy 
Sátánt és hadát Véled győzze meg. Zokognom 
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már nincs okom; Harcaimban ő nyújt kezet 
S győzelemre vezet. 

6. Az Úr gondot visel; Nem árthat mérgé-
vel Nekem a halál; Ha üt a végóra S könny 
hull koporsómra, Lelkem mennybe száll. Aki 
hitt, bár meghal itt, Ott fenn van örök hazája, 
Üdvösség vár rája. 

hit: Végre mégis megsegít. 
2. Máról amit elhalaszt, Jobb időkre hagyja 

azt; Hol a szükség legnagyobb, Segedelmét 
ott kapod. 

3. Más atya sem ád, mihelyt Kér a gyer-
mek s könnyet ejt. Isten is csak szerivel Adja 
nékünk, ami kell. 

4 Benne hát megbízhatom, Bármi ínség terhe 
nyom; Mert az Isten engemet Atyámnál job-
ban szeret. 

5. Ha a Sátán megkísért, Nem bukom el még 
azért; Él az Isten, nem hagy el, Ha elestem, 
fölemel. 

6. Lelkem, könnyen sohse higyj, Ε hamis 
világ irigy! De nem bánom, hadd legyen, Az 
Úr lesz birám nekem. 

7. Ε világ, ha nem szivei, Nem törődöm 
mérgivel; Ha elűz se vesztenék, Jobb hazám 
lesz fenn az ég. 

8. Bárha éltem veszteném, Csak Uram, te 
légy enyém ; Úgy halálom sem riaszt, Abban 
is te adsz vigaszt! 

Dallama: Szívem keserűségét. 

Téha úgy tetszik nekünk, Elhagyott 
' jó Istenünk; De szivemben él a 
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Eredeti dallam. 

<1Γ7 O T / i dolgátcsaklstenre hagyjaÉsbenne 
Ο ff v · I v remél mindenkor, Azt ő csudaké-
pen megtartja Minden szomorú Ínségkor. Ki 
magát bízza Istenre, Nem épít az a fövényre. 

2. Mit használnak nehéz gondjaid, Mit hasz-
nál zúgolódásod, Midőn sokasodnak bajaid És 
késik szabadulásod? Csak nehezíted terhedet, 
Ha meg nem győzöd szivedet. 

3. Imádkozzál, szenvedj békével, Vesd gon-
dodat Istenedre, Elégedjél meg tetszésével, 
Mely céloz üdvösségedre; Atyád ő, el nem 
hagy téged, Tudja mire van szükséged. 

4. A bölcs Isten legjobban érti, Mily sorsot 
kelljen mérni rád; S ha néha hitedet kísérti, 
Hidd el, segedelmet is ád. Megvidít, előbb mint 
véled, S több jót ád, mintsem reméled. 

δ. Ne véld ínséged keservében, Hogy Isten 
téged elhagyott S csak az van atyai kedvében, 
Kire szerencse s fény ragyog; Oh, itt minden 
változandó, Mind jó, mind balsors forgandó. 

6. Müy könnyű az erős Istennek A jó sze-
rencsét elvenni, És sorsát a szerencsétlennek 
Ismét boldogabbá tenni. Ο megaláz s felma-
gasztal, Megszomorít s megvigasztal. 

7. Dicsérd Istent s járj utaiban, Tedd híven 
minden dolgodat, Bizzál mennyei áldásiban, 
Megvidámítja sorsodat. Ki benne bizik egye-
dül, Az soha meg nem szégyenül. 

Eredeti dallam. 

Ο Π Λ Τ é g y csendes szívvel, légy békével, 
• • > ^ Bizzál, ember, az Istenben; Nála 

van öröm nagy bőséggel, Véle boldogulsz 
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mindenben. Ö minden boldogságok atyja, Á 
bút örömre fordíthatja: Légy csendes szívvel! 

2. Ő bővelkedik kegyelemmel, Atyai s z i w e i 
van hozzád; Féld őt gyermeki félelemmel, És 
kegyelmesen tekint rád. Bár néha kereszttel 
látogat, Kész segedelmével támogat: Légy csen-
des szívvel! 

3. Bár minden elhágy e világban, Amivel 
magad biztatod, Véle minden nyomorúságban 
Magadat vigasztalhatod. Megszámlálja könny-
cseppjeidet, Jókor segítségedre siet: Légy csen-
des szívvel! 

4. Akkor is hallja panaszodat, Mikor mon-
dani nem mered; Előtte akármely titkodat 
S bánatodat kiöntheted. Tudja jól, mi nyomja 
szívedet, Keblén sírd ki bús keservedet: Légy 
csendes szívvel! 

5. Mit búsulsz, szegény, élted felől, Mikép 
kelljen azt táplálnod! Aki teremtett jó kedvé-
ből, Attól csak jót lehet várnod. A minden 
kegyelemnek Atyja, Áldásit bőven osztogatja: 
Légy csendes szívvel! 

6. Bár késik néha a segítség, De biztosan 
eljön végre, Ne zúgolódj, ha nyom az inség, 
Utóbb válik üdvösségre. Ámi lassan jön, bizo-
nyosabb, Ami késik, kívánatosabb: Légy csen-
des szívvel! 

7. Ne keseregj, bár ellenséged Rossz híred 
költi álnokúl, Az Úr ítél s nem hagy el téged, 
Rágalom nyila földre hull. Ha Isten a te jó 
barátod, Emberektől nem lehet károd: Légy 
csendes szívvel! 

8. Valamíg itt a földön élünk, Gond s baj 
nem kímél m e g minket; Gyakran akiktől jót 
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remélünk, Sebzik meg mélyen szívünket. Ne 
várj zavartalan nyugalmat, Melyet csak a csen-
des sír adhat: Légy csendes szívvel! 

9. Van Isten népének szombatja; Ott véget 
ér hétköznapunk, Az Úr terhünket ott lerakja, 
S nála vég nélkül vigadunk. Ott az ég és föld 
Istenének Dicsőült ajkról zeng az é n e k : Légy 
csendes szívvel. Gerhardt Pál (1607—1676). 

Eredeti dallam. 

O ^ C 'T'eremtő Istenünk, Écles Atyánk 
** • 1 nekünk, Hatalmas vagy, Irgalmad 
nagy: ínségemben, szükségemben, Kérlek, 
engem ne hagyj! 

2. Szivem benned bizik, Hozzád esedezik: 
Én jó Atyám, Oh tekints rám, Siralmimban, 
bánatimban Légy kegyelmes hozzám! 

3. Áldom kegyelmedet, Mely hoz enyhüle-
tet, Bús sziveknek, Sebhedteknek; Szegénység-
ben, betegségben Ellankadt fejeknek. 

4. Megnehezült időm, Atyám, én segítőm, 
Oh kérlek, add Tanácsodat, Bánatimban, siral-
mimban Enyhítsed sorsomat. 

5. Nálad lehetetlen, Tudom, semmi nincsen. 
Oh nyújtsd kezed, Mely hün vezet, Szüntesd 
bajom, bús sóhajom, Te örök szeretet! 

6. Adj búmban enyhülést, Keresztemben 
tűrést, Hogy bajomban Megnyugodjam S élő 
hittel, gyermekszívvel Hozzád folyamodjam! 

7. Ha majd napom leszáll, Mellém, Uram, 
te állj, Menedékem Te légy nékem; Adj égi 
bért a Jézusért, Üdvözíts az égben! 

Tranoscius énekeskönyvéböl. 

Keresztyén énekeskönyv. 19 
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Eredeti dallam. 
IX/Tind jó, amit Isten tészen, Szent 

U I W i JV1 a z ő akaratja; Ε hit hív gyá-
molom lészen S szivemet megnyugtatja. Van 
Istenem, Bár ellenem Támadjon veszély s 
halál, Felfegyverkezve talál. 

2. Mind jó, amit Isten tészen, Szava m e g 
nem csal soha! Megfogadta, velem lészen S 
nem hagy el, mint mostoha; Sőt kegyelme, 
Nagy szerelme Intézi dolgaimat, Csak rá ha-
gyom magamat. 

8. Mind jó, amit Isten tészen, Tudja ő, mi 
szükséges; Oltalmával körülvészen, Midőn sor-
som kétséges. Kegyessége, Nagy hűsége Rám 
naponként kiárad, Jót tenni el nem fárad. 

4. Mind jó, amit Isten tészen, 0 az én 
reménységem; Minden ínségemben készen 
Van nála segítségem. Megvigasztal, Felmagasz-
tal Alkalmatos órában: Bizom nagy jóvoltában. 

5. Mind jó, amit Isten tészen, Dorgálása 
nem tesz kárt, Nem célja, hogy megemésszen, 
Bár nyújt keserű pohárt; Hát eltűröm, Mert 
az üröm Kezéből Istenemnek Orvosság lesz 
lelkemnek. 

6. Mind jó, amit Isten tészen, Ο éltem kegyes 
Atyja; Bár örömnapom enyésszen, Ismét rám 
virraszthatja. N e m káromra, Sőt hasznomra 
Céloz itt minden műve, Leszek hát holtig hive. 

Eredeti dallam. , 

O B O E n lelkem, miért csüggedsz el? Van 
W l l i Ε neked Istened, Őt nem vesztheted 
e l ; Ki veszi el üdvösséged, A mennyet, Amelyet 
Jézus szerzett néked? 
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2. Ε világra mit sem hoztam, Midőn én 
Kebelén Anyámnak nyugodtam. S mit sem 
viszek, ha távozom, Ha innét Majd ismét, 
Mint árnyék, búcsúzom. 

3. Földi kincsem, testem, lelkem, Mindenem, 
Istenem Kegyelméből nyertem. Ha ő mindezt 
visszakéri, Nem bánom, Őt áldom, Ajkam őt 
dicséri. 

4. Bár nehéz keresztet rak rám, Érjen bár 
Bú és kár, Ugyan mért aggódnám? Aki böl-
csen azt rám mérte, Tudja jól, Mikor s hol 
Jöjjön segítségre. 

δ. Hányszor örvendezett szivem, Ha adott 
Jó napot, S most ne tűrnék hiven ? Jó az Úr, 
nem sujt túlságig, Majd megint Rám tekint 
S nem hagy el halálig. 

6. Krisztus vitéze nem remeg, Sötét éj, Száz 
veszély Nem ijesztheti meg; Mennyben ragyog 
koronája, Bátran áll, Bár halál Sújtson is le rája. 

7. A haláltól mi nem félünk, Mert habár , 
Sírba zár, Szebb hazát remélünk; Ott a szen-
vedésnek vége, Meggyógyít, Ajtót nyit Örök 
üdvösségre. 

8. Mi e földnek dicsősége? Csak fövény, 
Muló fény, Sziv keserűsége. Én a mennybe, 
oda vágyom, Ott látom Megváltóm, Ott lesz 
boldogságom. 

9. Enyim vagy és én a tied, Pásztorom, Kirá-
lyom, Ki szakaszt el tőled ? En örökre tied let-
tem, Keresztfán, Nagy drágán Megfizettél értem. 

10. Enyim vagy, el nem eresztlek, Hitem-
mel, Lelkemmel, Jézus, átölellek. Oh, hagyj 
ottfent hazát lelnem, Sziveden, Kebleden, Bol-
dogan pihennem ! Gerhardt Pá l (1607—1676). 

1 9 « 
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Dallama : Tér j magadhoz, drága Sión. 

/ ^ s a k siralom és fájdalom, Kérész-
ük Β Ο * tyének, életünk: Nincs itt igaz 
nyugodalom, Csak ha mennybe érhetünk. 
Ételünk és italunk Siralom, míg itt vagyunk; 
Éltemet ha meggondolom, Nem más az, mint 
csak siralom. 

2. Ε világra születésünk Síralomnál nem 
egyéb; Bár rövid csak itt ösvényünk, Lábunk 
száz tövisre lép. Sírunk éltünk hajnalán, Sírunk 
ennek alkonyán; Könny ragyon bölcsőn s 
koporsón, Ε világon ez a sorsom. 

3. Szemeinkről a búbánat Csak siralmat 
csepegtet; A napfény alig hogy támad, Már be-
borul szép eged. Most a bűnnek terhe nyom, 
Majd meg súlyos fájdalom; Siralomban her-
vad orcád, Mig megnyílik a mennyország. 

4. Az árvának és özvegynek Siralom a sorsa 
itt; Az igazak mit szenvednek, Amig végérá-
juk üt! Földön nincs annyi göröngy, Tenger 
mélyén drága gyöngy, Mint ahány könnyet 
elsírunk, Míg befogad néma sírunk. 

5. Oh édes könnyhullatásom, Örömforrás 
vagy nékem; Ε siralmas bujdosáson Te vagy 
én ékességem. Ki könnyel vet itt alatt, Lelki 
örömmel arat; Ami sok siralmunk végre Elvál-
tozik dicsőségre! 

Dallama: Jézus, életemnek. 
^ 1 7 Τ elkeni, légy nyugodtan! Minden 
Ö fl 5F« -L< bölcsen s jól van, Mit Isten tészen. 
Ne légy tűrhetetlen, Higyj és csüggedetlen Menj 
át a vészen. Falatod bár áztatod Könnyhullás 
vizével itten: Megsegít az Isten! 
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2. Ha az ég homályos, Ha reád csak gyászt 
hoz Itt minden napod; Ha veszély veszélyre 
Jön reád, szegényre S minden elhagyott: Oh 
ne félj, bízzál s remélj, Az ég nem hagy el 
senkit sem — Megsegít az Isten! 

3. Aggódó keserved Nem könnyíti terhed, 
Sőt neveli azt; Hogyha zúgolódol, Csak job-
ban bántódol És nem nyersz vigaszt. Bár epeszt 
s nyom a kereszt, Szent vallásod csendesítsen, 
Megsegít az Isten. 

5. Vész, vihar elállván, Ragyog a szivárvány. 
Ég és föld újul: A könny is fölszárad S nem 
bánt semmi bánat, Szíved fölvidul. Oh emeld 
hát a tehert S légy mindvégig hű a hitben: 
Megsegít az Isten! 

5. Az nyer égben pálmát, Ki e földi pályát 
Futja nemesen; Aki tűrve szenved, Az Isten-
nek enged, Bízva csendesen. Béhajtom titkon 
ajtóm, És imádság kél e szívben: Megsegít 
az Isten! 

6. Oh ég szent Fölsége, Az élet könyvébe 
írj föl engemet! Amíg csak lehellek, Tégedet 
szeretlek, Mint hű gyermeked. Rád hagyom 
minden bajom És ezt vallom mindvégiglen: 
Megsegít az Isten! 

Eredeti dallam. 

O O A ondviselő édes Atyám, Kérlek, 
«JOVa vJ engem meg ne útálj, Onnét fölül 
vigyázz reám, Mert ezer bú,, baj reám száll. 

2. Édes teremtő jó Uram, ím lásd meg mire 
jutottam, Az ég alatt, a föld szinén Nincsen 
olyan árva, mint én. 

3. Szegény fejem hozzád hajtom, Minden 
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dolgom reád hagyom, Légy az én édes gyá-
molom, Előttem járó csillagom. 

4. Igaz, teremtő jó Atya, Minden szegénynek 
támasza! Nincs, akihez folyamodnám, Kérlek 
viselj gondot reám. Vallásos ének a kuruc világból. 

Eredeti dallam. 

4 Q 1 Cz ivem keserűségét, Szomorú kö-
O O * • Ο nyörgését, Szánd, Uram, bujdo-
sását, Szolgád nyomorúságát. 

2. Csurdogálnak könnyeim, Csak sírnak én 
szemeim, Csudálatos Istenség, Csöndesedjék 
ez inség. 

3. Állandó fogadásod, Állhatatos mondásod; 
Áldj meg Isten, Fiadért, Áldj meg nagy irgal-
madért! 

4. Légy oltalmam, vezérem, Látod, nincs 
pihenésem; Lelkemnek nincs nyugvása, Lá-
baimnak állása. 

5. Én Uram, ki kegyes vagy, E n g e m kérlek, 
el ne hagyj; Elégeld meg terhemet, É s végezd 
el éltemet! 

6. Atyáim rég megholtak, Akik mind jobbak 
voltak, Azokhoz hadd siessek, Azokkal hadd 
lehessek. 

7. Ha pedig néked tetszik, Ha nékem jómra 
esik, H o g y szenvedjek e testben, H o g y éljek 
ínségemben: 

8. Csak adj erőt, nem bánom, Csapásodat 
elvárom, Csendes szívvel hordozom, Csak hitem 
el ne fogyjon. 

9. Jó, hogy megaláz karod, Jómra lőn te 
ostorod: í gy ismerem bűnömet, Igaz itéledet. 
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10. Magasságos Istenség, Mindenható szent 
Felség, Mennyekbe vidd lelkemet, Mikor vég-
zed éltemet! , , , „ , t i , 

Aachs Mihály, 
kuruc tábori s u tóbb nemescsói lelkész (1646—1708). 

Dallama: Eltévedtem mint juh. 

Q Q 9 p i b á g y a d t lelkeknek, Szomorú szí-
O O a i L veknek Ki vagy vígasztalója, Gyá-
moltalanoknak, Ügyefogyottaknak Erős oltal-
mazója, Mennybéli Istenség, Uralkodó Felség, 
Üdvösség megadója! 

2. Sok felől ostromol S ugyan reám omol 
A keresztnek zápora, Nincs kihez fordulnom, 
Segedelmet várnom, Mert Felséged ostora 
Reám eresztetett, Szívemre vettetett Hitemnek 
próbájára. 

3. Tehozzád kiáltok, Ki férgecskéd vagyok, 
Figyelmezz kérésemre; Látod gyötrehnimet, 
Fájdalmas szívemet, Tekints szívem sebére. 
Irgalmas szemeddel, Hatalmas kezeddel Jöjj e l 
segítségemre. 

4. Én gyarlóságomat, Erőtlen voltomat Oh 
Úristen, jól látod, Hogy bánátim terhét, Os-
tromló erejét Nem bírhatom, te tudod. Sege-
delmed nélkül Reménységem meghűl, Uram· 
ha nem táplálod. ! 

5. Ha pedig tovább is Ez öldöklő tövis Seb-
het akaratodból: Vigasztald szívemet, Én nád-
szál-hitemet Erősítsd jóvoltodból. Ha holtig 
is érzem Ostorodat, vészem Jó szívvel mint 
Atyámtól. 

6. Csak Jóbnak tűrését, Ábrahámnak hitét 
Oltsad az én szívembe; Én reménységemet S 
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erőtlenségemet Fogadd szent kegyelmedbe. 
Ellened ne vétsek, Csak teneked éljek, Bízzam 
ígéretedbe. Petrőczi Kata Szidónia (1658—1708). 

Dallama: Jézus, én bizodalmam. 

Ώ Ω Ώ /^süggedsz, szegény szenvedő, Sze-
ö O w i m e c i gyakran könnybe lábbad, 
Feletted setét felhő,1 S szúró tövis vérzi lá-
bad ! Él az Úr, benne bízzál, S eloszlik a bús 
homály. 

2. Nézd azt a sok szenvedőt, Kik itt hittel 
harcolának S most az örök trón előtt Meg-
dicsőült arccal állnak; Küzdj s az Úr neked 
is ád Diadalmat, koronát. 

3. Bár keresztet mért is rád Itt e siralom 
völgyében, Megvigasztal és megáld Szenvedé-
sed éjjelében. Megpróbál, de nem hagy el, 
Mennyországra így nevel. 

4. Szeret, midőn éltedet Édes öröm vidá-
mítja, Szeret, midőn szívedet Gond és bánat 
szomorítja; Atyád ő, bölcs, jó és szent, Ki 
javadra tesz mindent. 

δ. Adj neki buzgó hálát, Tűrj híven, őbenne 
bízva; Majd ha véget ér pályád, Vígan nézhetsz 
arra vissza S áldod őt, ki megsegít, Éjszaká-
ból fényre vitt. 

6. Ott többé nem öntözöd Fájó könnyel bús 
orcádat, Ott, a boldogok között Elenyészik 
minden bánat. Ott a bajt elfeleded, Begyógyul 
minden sebed. 

7Í Hivő lelked mért eped? Mért ijeszt a setét 
éjjel? Majd felvirrad reggeled S gondod, mint 
köd oszlik széjjel. Ki itt könnyek közt vetett, 
Ott. arat .víg életet. •. '..-:, í <) 
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Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

TV/¥i Θ földön az én életem? Öröm s 
ö ö l i ' ' Ι üröm változása; Ha ma szerencsé-
met szeretem, Holnap lehet fordulása. Oh, míg e 
föld lesz lakásom, Nincsen teljes boldogságom. 

2. Vigasztalást ki nyújt hát nékem? Uram, 
csak a te kegyelmed; Üdvöm s egyetlen me-
nedékem, A te atyai szerelmed. Bár tövises 
úton járok, Segítséget tőled várok. 

3. Fájó szívem lecsendesíted, Biztatásod nyu-
galmat ad; Imádság által erősíted Benned ve-
tett bizalmamat. Majd mindent jóra fordítasz, 
És háladásra indítasz. 

4. Hogy áldást hozzon minden nap rád S 
bánat ne érjen, ne kívánd; Akkor,mivel bizo-
nyíthatnád Hűségedet Isten iránt ? Örök tavaszt 
s derült napot, Nem itt, csak mennyben várhatod. 

5. Lelkem, oh hát mit búslakodol? Van 
gondviselő Istened; Ha őrá hittel támaszko-
dol, Mit tehet a sors el lened? Védő szárnyát 
terjeszti rád S te könnyek közt rebegsz hálát. 

6. Csak őt, csak őt hívd segítségül, Mikor 
szorongat ínséged; Ne félj, ő nem hagy, vigasz 
nélkül, Bár minden elhagyott téged. Ő adhat, 
ád is oltalmat, Ne csüggedjen bizodalmad! 

7. Bízd őreá minden utadat, Ölébe hajtsd 
le bús fejed; Túrd békével nehéz sorsodat S 
a mennyországot ne feledd. Ott bú nem gyötri 
lelkedet, Szíved gondok közt nem eped. 

8. Azért, Uram, éleszd s neveljed Tebenned 
való hitemet; Ama jobb életre emeljed Szíve-
met s reménységemet. így, tudom, szégyent 
nem vallok, Nyugton élek, nyugton halok. 

Szűcs István téthi esperes-lelkész (1768—1839). 
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Dallama: Jertek hozzám, Krisztus mondja. 
Q Q C I J a életem terhe fáraszt S szemem-
w ö v i A 1 b^i könnyeket áraszt, Vigasztalj, 
oh Istenem; Hogy a szívnek jó orvosság A 
keserű nyomorúság, Ne hagyd elfelejtenem. 

2. Egy szenvedés sem végetlen, Nem hagyod 
letörületlen Síró híved könnyeit; S ha csüg-
gedvén ekkép sóhajt: Uram, meddig tűröm e 
bajt? Enyhíted gyötrelmeit. 

3. Oly terhet soha sem mérsz ránk, Uram, 
melyet el nem bírnánk, Tudod gyarló voltun-
kat; Erőnket is jól isméred S annak nagysá-
gához méred Örömünket, bajunkat. 

4. Hogy szoktassad gyermekedet Követni 
bölcs törvényedet S segélyt csak tőled várni: 
Nem hagyod őt önkényére, S nem engeded 
önvesztére Világgal együtt járni. 

5. Hogy szent tetszésedre éljen, Tűrjön s 
csak benned reméljen, Kereszttel serkentge-
ted ; Hogy hittel fogja meg kezed S ne zúgo-
lódjék ellened, Akárnűkép vezeted. 

6. Uram, a te kegyelmedtől, Mennyei örök-
ségedtől Nem foszt meg szenvedés, baj; Bár 
itt gyakran borúi egünk, Amott dicsőbb hazát 
nyerünk, Elnémúl ott a sok jaj. 

7. Te bátoríts félelmünkben, Te éleszd, ápold 
szivünkben Ε drága vigasztalást: Bár gyer-
mekidet dorgálod, De szereted s nekik nálad 
Adsz mennyben boldogulást. 

Kis János, püspök (1770—1846). 
Dallama: Uram, rosszúl cselekedtem. 
TTa az élet terhe csüggeszt, Erősíts 

w ö w i 1 1 jö istenem; Ha földre sújt ne-
héz kereszt, Ne hagyd elfelejtenem, Hogy ja-
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vamra van a bánat S nyomán üdv és öröm 
támad. 

2. Örökké nem tarthat rajtam Szenvedés, 
nyomorúság; Most panaszra nyüik ajkam, De 
majd a szomorúság Eltűnik, mint köd és felhő, 
Mely mögött a szép nap feljö. 

3. Sorsomat bölcsen kiméred, A jövendő 
nem.aggaszt; A bút és bajt úgy mérsékled, 
Hogy erőm elbirja azt; Készen állsz segedel-
meddel, Támogatsz nagy kegyelmeddel. 

4. Mint hív atya, szeretsz minket S igy ne-
velsz mennyországra, Gyakran próbálod hitün-
ket S így szoktatsz lemondásra; Tanítsz meg-
győzni magunkat, S megtörni kívánságunkat. 

5. Keserű lenne a halál A kedvére élőnek, 
De most akármikor talál, Tartom azt nyereség-
nek. Neked éltem, nem ér szégyen, Lelkem 
innen hozzád mégyen. 

6. Nyújts szivemnek vigasztalást, Enyhítsd 
fájó panaszom, Egykor , nálad lelek szállást, 
Ha e földről távozom; így magam nem kín-
zom, gyötröm, Mert tebenned lesz örömöm. 

Szűcs István téthi esperes-lelkész (1766—1839). 

Dallama: Isten, oh szent Isten. 

O Q I 7 Cokszor a jók sirnak S a gonoszok 
O O f i ^ örülnek, De az ily örömök Hosszas 
gyötrelmet szülnek. Hervadóbb a rosszak Tün-
dér dicsősége, Mint tavaszi virág Ragyogó 
szépsége. 

2. Istennek fiai! Atyátokban bízzatok, .Ki 
híven őrködik S kár nem esik rajtatok. Üd-
vösségtek lesz ő, Ha tűrtök bókével S min-
dent jóra fordít Nagy bölcseségével. 
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3. Annak hűségére Bízzátok magatokat, Ki 
felmagasztalja Az alázatosakat. A nap eloszlatja 
A setét felhőket, Kegyességtek is ér Boldogabb 
időket 

4. Legyetek csendesen, Szűnjék sóhajtozás-
tok, Előbb, mint vélnétek, Eljő szabadulástok. 
Ne irigyeljétek Az elhízottakat, Szerencséjük 
múló, Nyomában gyász fakad. 

5. Kegyeseknek erőt, A szenvedések adnak, 
Kiknek jól foly dolguk, Könnyen felfuvalkod-
nak. A bölcs Isten téged Gyakran próbára 
tesz, De nem hagy el, ne félj, Ha hozzá hű 
leszesz. 

6. A jó szív más baját Megilletődve látja, 
Vigasz nélkül a búst Magától nem bocsátja; 
Nem ezerszer jobb-e A mi kegyes Atyánk? 
Csüggednünk szabad-e, Ha ő vigyáz miránk ? 

7. Hol van az aggastyán, Ki valaha szem-
lélte, Hogy az Úr elhagyta, Ki híve volt s őt 
félte ? S ha némely földi jót Itt tőle megtagad, 
Egykor mennyben neki Örök jót osztogat. 

8. Szeresd, kövesd a jót, Szeret Isten is 
téged, Tűrj békével s eljön Bizonnyal segít-
séged. Bízzál s az Úrba vesd Teljes remé-
nyedet, így nyugodt lélekkel Várhatod vé-
g e d e t . Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Oh Felséges Űr! (A nap lement.) 

Ώ Ω 4 3 ^Pudom, hogy a föld szenvedés ha-
w O O i zája; Kinek tegnap teljes volt bol-
dogsága, Ma már arcát talán könny öntözé, 
Bánat vegyül itt az öröm közé. 
, 2. Tudom, hogy a föld szenvedés hazája, 

Öröm mosolyát búnak jajja váltja, A fényes 
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nappalt setét éjszaka, A szív örömét a szív 
bánata. 

3. Ékes virág a földnek boldogsága, De jön 
az ősz és megszün virulása. Ékes virág, de élte 
oly rövid, Örök boldogság h o g y lehetne, itt. 

4. Ma hervad ennél, holnap majd amannál, 
És érte bár ha mindent odaadnál, Zavartalan 
örömöt nem találsz, Mulandóságnak földe, ahol 
állsz. 

5. Oh hol a szív, melynek bánatja nincsen? 
Boldogságot ki vásárolhat kincsen? Hol a 
kebel, mely még nem vérezett! Fájdalomtól ki 
menekülhetett ? 

6. Oh add, Uram, hogy én békén viseljem, 
Mit rám mértél és sohase feledjem, Ha fájva 
sajdul szivemen a seb: Hisz amit másra 
mértél, nem kisebb. 

7. Tudom, hogy a föld szenvedés hazája, 
Ne vágyakozzék lelkem csak reája, Verjen 
fenségesebbekért szívem, Oh adj Atyám, böl-
cseséget nekem. 

8. Ha nincsen itt maradandó lakásom: E g y 
jobb jövőre legyen vágyódásom, S ami lel-
kemnek örök üdvöt ad: Keressem buzgón 
szent országodat. 

Győry Vilmos budapesti lelkész (1838—1885). 

Dallama: Légy csendes szivvel, légy békével. 

O Q Q \ niélységből küldöm sóhajom, Ir-
w O v i f A galom Atyja, nagy Isten, Nehéz 
kereszt nyom: a fájdalom S ki segélne, senki 
nincsen. Mint magános fa a pusztába, Melyre 
sujt az égnek villáma, Elhagyott lettem. 

2. Sírva törlöm omló könnyemet, Ajkamon 
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bús panasz fakad. Mért késik Uram védő ke-
zed, Mórt fordítod el arcodat ? A porba hullva 
imádkozom; Csak tetőled jöhet oltalom, Halld 
meg fohászom. 

3. Méltán sújtasz, tudom, vessződdel, Sok-
szor vétettem ellened, De a tört szívet keser-
vével Oh Uram, te el nem veted. Légy irgal-
mas, esdve imádlak, Míg megáldasz, el nem 
bocsátlak. Hozzád vonz hitem. 

4. Jézus, szenvedők hű gyámola! Te nyújtsd 
a vígasz balzsamát. Ha fáraszt a gond nehéz 
útja, Biztasson töviskoronád. Kelts lelkemben 
új erőt, reményt, Oszlasd búmnak zordon éjje-
lét. Téged vár szívem. 

5. Míg harcomat itt bevégezem, Vezéreljen 
te Szentlelked, Mely bűntől óv s bár setét 
egem: Csüggedni soha nem enged. S ha 
eljutok a sír partjára, Vidd lelkemet dicsőbb 
Ilonába: S légy Üdvösségem. Gyurátz Ferenc. 

Dal lama: Mely igen jó az Úristent dicsérni. 

I^n Istenem, oh be sokan törnek rám, 
W v W i Lelkem gyászba s könnybe borult 
az orcám, Nincs kegyelem, nincs segítség Isten-
nél, í gy szólnak ők, ámde szívem mégsem fél. 

2. Dicsőségem s pajzsom nékem az Isten, 
Édes Atyám ő, hogy védjen, segítsen. Ki árt 
nekem, hogyha nevét sóhajtom S fáradt fejem 
kebelére lehajtom. 

3. Eddig is, ha áhítoztam szent orcád S törö-
delmes fohászom felszállt hozzád: Kegyelme-
sen meghallgattad kérésem, Legyen most is 
jóvoltodban bő részem. 

4. Véd az Isten, ezzól fekszem és kélek, Ám 
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legyen sok ellenségem, nem félek. Szívem 
szerint megbocsátok őnékik S ég áldása rajtam 
marad mindvégig. Sántha Károly. 

Dallama: Uram, rosszúl cselekedtem. 

O Q 1 / \ r ö k irgalom, jó Isten, Halld meg . 
W w l i " esdő fohászom! Vergődöm a baj 
tengerén S védő szent kezed várom. Tekints 
reám szeretettel, Ki lesújtál, emelj is fel. 

2. Elhagyott a remény, öröm, Kísérőm a fáj-
dalom. Bús éjszakán nyoszolyámat Könnyeim-
mel áztatom. Szomjúhozom szent segélyed: 
Szánj meg és nyújts menedéket. 

3. De ám legyen, mint akarod; Te Urunk 
vagy s jó Atyánk. A bánat is üdvünkre van, 
Amely tőled száll reánk. Add, éledjen bennem 
e hit, Mely tűrni, remélni tanít. 

4. Te Szentlelked gyámolítson A nehéz ke-
reszt alatt, Hogy alázattal csókoljam Ostorozó 
jobbodat. S jöjjön hullám hullámra itt: Én 
legyek hű mind halálig. 

5. Jézus, ki értem hordozál Sebző tövisko-
ronát, Adj oly szivet, mely akkor is Ha szen-
ved, Istent imád. Ha a balsors a földre vet, 
Emeld fel gyönge hívedet. 

6. Add, hogy hitem mint szövétnek Mutas-
son hozzád utat; S rebeghessem, ha majd 
reám A sír éje borúland: Jézusom én néked 
éltem, A halál is nyereségem. Gyurátz Ferenc. 

Dallama: Dicsőült helyeken. 

A z Úr üdvösségem, Napvilágom — 
» -^*· kitől féljek? Az Úr erősségem 

— Mért rettegjen a hű lélek? A gonosz ha 
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rám agyarkodva Sújtani készül a nyomorba, 
Ő botlik meg, ő hull a porba. 

2. Tábora ha támad, Fegyverétől szívem nem 
fél, Jönne bár reám had, Ott vagyok én Iste-
nemnél. Az most is szívem kívánsága: Lak-
hassam én az Űr házába', Gyönyörködhessem 
templomába'. 

3. Ő rejt el és befed Veszedelmek idejében, 
Eltakar engemet, Sátora lesz menedékem. Most 
az Úrnak házába mentem, Ellenim fölé emelt 
engem, Neki örömdalomat zengem. 

4. Halld, Uram, hangomat, Oh ne fordítsd el 
orcádat, Hívom irgalmadat, Ne taszítsd el hű szol-
gádat. A te nevedben szól az ének: „Az én orcá-
mat keressétek!" Keresem én is, várlak téged. 

5. Ha atyám és anyám Elhagynának mind 
a ketten, Én hittel mondanám: Az Úr magá-
hoz vesz engem. Taníts meg járni bölcs elmé-
vel, Egyenes úton te vezérelj, Ahol az ellen-
ség nem ér el. 

6. Ki hitte volna itt, Mikor annyi vész üldö-
zött, Hogy az Úr javait Meglássam az élők kö-
zött? Üldözőimtől már nem félek, Bízzál az 
Úrban, hívő lélek! Megél, aki azúrhoz tér meg. 

A 27. zsoltár. Csengey Gusztáv. 

Dallama: Szerelmes Jézus, vájjon mit vétettél. 

í " s a k te vagy Isten, minden bizo-
W v W i v ^ dalmam, Benned vagyon csak az 
én nyugodalmam; Bár minden elhagy ezen a 
világon, Te vagy világom. 

2. Sötét az élet, oly sötét gyakorta, Fényét 
örömnek zivatar kioltja; De te világot gyúj-
tasz a nagy éjben, Oh én reményem! 
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3. Forr, zúg az élet szörnyű tengerárja, 
Gyönge hajónkat szélvész veti, hányja; De 
én nem félek, a veszély bármely nagy, Ha te 
velem vagy. 

4. Megdördül az ég hangos csattanással, 
Szétzúzni készül rémes roppanással, Megren-
dül a föld, de én rendületlen Állok hitemben. 

5. Elvehetsz, oh sors, mindent, ami drága, 
Omolhatsz könnyem, mint árviz utána; De 
hogy nyugalmam végkép elraboljad, Nincsen 
hatalmad. 

6. Nincsen hatalmad, nincs erőd felettem, 
Mert hadakozik az Isten helyettem, Betölti 
szivem csuda erejével S megtart kezével. 

7. Béketűréssel ő ruház föl s hittel, Élő re-
ménnyel ő álcl s ékesít fel; Őbenne bizom 
s bármi érjen itten, Megáld az Isten! 

Sántha Károly. 

Dallama: Adjunk hálát az Úrnak. 

Q Q 4 I/ 'eresd lelkem a mennyet, S békés 
Tv szívvel pihenj meg Árnyékában 

Atyádnak, S szent kezei megáldnak. 
2. Ez a világ nem adhat Csendes, igaz nyu-

galmat, Szerencséje forgandó, Dicsősége mu-
landó. 

3. Ma még öröm mosolyg rád, S holnap 
könnyes lesz orcád; Ki még remél sok évet, 
Nemsoká sírba térhet. 

4. Oh minden csak hiú itt A nap alatt, s csak bú-
sít ; Örökös harc az élet, Hol a jó is veszt, téved. 

5. Szeresd hát Istent szívem. Szeresd forrón 
és híven; Nincs más egész világon, Egyedül 
ő, ki áldjon. 

Keresztjén énekeskönyv. 2 0 
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6. Nincs béke, csak Istenben, S őt óhajtó 
szívemben; Nincs boldogság, csak benne, Örök 
az ő szerelme. 

7. Ő minden mindenekben, Ö boldogít csak 
engem; Ha őt szívembe zárom, Semmiben 
sincs hiányom. 

8. Az ég és föld őt áldja, Minden szív őt 
kívánja, Én is, amig csak élek, Atyám, téged 
dicsérlek! Sántha Károly. 

Dallama: Hirdetek tinektek (Hogy naponként). 
r P i sötét felhői A haragvó égnek 

W w J i A Szárnyatokra lelkem Kímélve ve-
gyétek; Vágyván, hova vágyik, Az égnek Uráig 
Szállni engedjétek. 

2. Dicséreti ahol Soha el nem múlnak: Áldó 
halleluját Hadd zengjen az Urnák. Hadd nyer-
jen erőt ott, Mig rá bősz viharok Ütései hullnak. 

3. Kietlen tengeren Törött árboc lettem, 
Szárnyait száz vihar Csapdossa felettem, Vet-
tetem, hányatom, Mély az én bánatom, Nagy 
az én, keresztem! 

4. Üldöző ellenség Tőrébe jutottam, Köny-
nyemből, jajomból Kezökben kifogytam. S bár 
minden elhagyott, Nem vagyok, nem vagyok 
Magamra hagyottan. 

5. Vezérlő csillagom: Szent hitem világa, 
Te ragyogsz felettem Ε sürii homályba. Csak 
te ne hagyj árván, Üldözhet az ármány, Hiába, 
hiába! 

6. Isten ki szent neved Ajkaimra adtad, 8 
érdemesítél, hogy Szenvednék miattad; Csak 
te maradj vélem, S gonosz ellenségem Soha 
meg nem hajthat. 
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7. Te vagy én szivemnek Vigasza, reménye; 
Napnélküli éjnek Világoló fénye! Fegyverem, 
paizsom, Ha tör rám Babilon Durva, kevély 
kénye. 

8. Szivárvány születik A felhő síráson, Re-
ménység, reménység Sürü könnyhulláson. Ki-
nőni éjjelére Elhozod te végre Én szabadu-
lásom. 

9. Diadalt lia ül is Ez a világ rajtunk: Ha-
mis, hazug igét Nem ejt soha ajkunk! Inkább 
a halálnak, De néma bálványnak Mi fejet nem 
hajtunk! Szabolcska Mihály. 

Dallama: Jézus, életemnek. 

1^1 Isten az égben! Légy jó remóny-
w w v i ségben, Meggyötrött szívem! Bár 
zápor módjára Hull könnyeid árja, _ Véd, áld 
ő hiven. Meglássad, könnyhullásod Összeszedi 
tömlőjében — Él Isten az égben! 

2. Él Isten az égben! Lát ő ínségedben, 
Szeret, ha dorgál; Amitől én félek, Amit rossz-
nak vélek, Az jómra szolgál. Bús éjjel ragyog 
s kél fel Ama hajnalcsillag szépen — Él Isten 
az égben! 

3. Él Isten az égben! A Krisztus jött érteni, 
A nagy szenvedő. Nézd nemes pályáját, Véres 
keresztfáját, Nézd, mint szenved ő ! Tűr, bízik, 
imádkozik: Mint Atyám akarja, légyen! 

Él 
Isten az égben! 

4. Él Isten az égben! Kik alusznak mélyen 
A sír öliben; Kiket úgy szerettem, Kiket el-
temettem, Kikért fáj szívem: Fölkelve új reg-
gelre, Visszaadja őket nékem, Aki él az égben. 

5. Él Isten az égben! Hogy hozzá megtér-2 0 * 



:Ϊ04 
i s t e n b e n v a l ó b i z o d a l o m 

tem, Fiává lettem. Áldom a Megváltót, Ki en-
gem megváltott, S megmosta lelkem Szent 
vére hófehérre És megnyugtat érdemében — 
Él Isten az égben! 

6. Élsz Atyám, nagy Isten! Megállok e hit-
ben Rendületlenül. Te vagy én kősziklám, Bár 
az ég esik rám S a föld összedűl. Számlálva 
hajam szála, Van, ki áldjon, megsegítsen: Élsz 
Atyám, nagy Isten! Sántha Károly. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

7 I V e m M ö r e l a jóságos Isten, Bíz-
W w i • zál őbenne holtodig! Ha senki 
sincs, aki segítsen, Ő áld, vigasztal, boldogít. 
Elhagyhat az egész világ, Ő nem hágy el, van 
gondja rád. 

2. Az ő szent akaratja nélkül, Hidd, semmi 
sem történhetik. Madárka a ház fedelérűl Tudta 
nélkül le nem esik. Tudja fejünk hajszálait, 
Oh kössön őhozzá a hit! 

3. Ha napod beborulni látod És könnyel 
sózod kenyered, Ha odavan már szép vilá-
god : Az Isten akkor is szeret. Földet eső ter-
mékenyit, Szívet, ha hullnak könnyeid. 

4. Ég kiderül, a lég megenyhül, Színes szi-
várvány felragyog: Lejönnek még hozzád a 
mennybül A vigasztaló angyalok: A béke, 
megnyugvás, remény, S virág nyit a tövis 
helyén. 

5. Szívedben is a hit virága: Hála, imádság 
fakadoz, S míg belekezdesz az imába, S érzed, 
h o g y ajkad akadoz: Az Isten lát s hall tége-
det, S megáldja rebegésedet! 

Sántha Károly. 
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Dallama: Hirdetek tinéktek. (Hogy naponként.) 
O A Q O á d bízom sorsomat, Uram, mind-
w v ö i IV halálig, Akárhogy intézed, Csak 
javamra válik; Gond, bánat ha olykor El is 
szomorított, Te jóra fordítod. 

2. Hisz o ly szövevényes Az élet rejtelme! 
Titkába belátni Tudhat-e az elme: Ezerféle 
szála A messze jövőkig H o g y mivé szövődik. 

3. Csak e g y lépés mit hoz, Ki tudná előre? 
Váratlan akadhat Egy-egy zökkenőre; Kitör a 
kislelkű, H o g y hiába fárad, S panasza kiárad. 

4. Az Isten útjának Te vagy-e bírája ? Csak 
végezd munkádat, Merre int a pálya; Hiúság 
szavára Ki ne térj a sorbul, S munkád jóra fordul. 

5. Bízzál az Istenben, Érjen bár akármi; 
Zúgolódva ki fog Véle perbe szállni ? Soha se 
csüggedjen, Ne lankadjon karja, Ki a jót akarja. 

6. Engem is megnyugtat Bölcs intézkedésed. 
Szent akaratoddal Csak javamat nézed. Téged 
vár a lelkem Odaadó hittel, Hogy magadhoz 
vidd fel! Csengey Gusztáv. 

Dal lama: Ki dolgát csak Istenre hagy j a . 

'udom, h o g y itt a boldogságnak 
Nincs nappala, csak éjjele, Haj-

lékiban a jobb hazának, Ott lesz mosolygó 
reggele. Én lelkem, addig tűrj, remélj, Hit ál-
tal az Istenben élj! 

2. Tudom, hogy áldást hint a felhő: Termé-
kenyítő harmatot, S csak az a szív lesz tiszta, 
termő, Amelyet könny megáztatott. Kik sírnak 
boldogok azok: Könnybül vigasztalás buzog. 

3. Tudom, azt szereti az Isten, Kit megdor-
gál, meglátogat; S megostoroz mindenkit itten, 
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Valakit , fiává fogad. Atyám vagy, ki engem 
szeret, Áldom sujtoló kezedet. 

4. Tudom, az is javamra válik, Hogy e föld 
szenvedés hona; De aki hű itt mindhalálig: 
A küzdőé a korona. Ε íőjóért tusakodom, 
Erősíts édes Jézusom! 

5. Tudom, mily fájdalom szaggatta, Nagy 
Szenvedő, nagy szívedet; De nem roskadtál le 
alatta, Az égre függesztéd szemed: Egyedül 
vagyok — szólsz — de nem, Mert te velem 
vagy, Istenem! 

6. Tudom és kész bennem a lélek, Oh de a 
test erőtelen; Add, oh Atyám, hogy benned 
éljek, S te bennem élj mindszűntelen. Ha te 
velem, ha én veled: Békén hordom keresz-
temet. Sántha Károly. 

Dal lama: Teremtő Is tenünk. 

I íyj lncsen olyan mélység, Olyan gyötrő 
-L ^ kétség, Hogy abból ki Ne segítsen 

Hatalmával, irgalmával Á jóságos Isten. 
2. Nincsen olyan bánat, Melyre, Uram, nálad 

Ne lehetne Gyógyírt lelnünk, S egy csepptül 
ne édesülne Tengernyi keservünk. 

3. Nézz le rám az égből, Aki a mélységből 
Kiáltok, oh Uram, hozzád! Világítsd meg éjje-
lemet, Oh fordítsd rám orcád! 

4. Hervadoz a szívem, Szomjúhozik igen; 
Oh vezess a Híves érre, S felvidulok, meg-
újulok, Mint föld az esőre. 

5. Szárnyad árnyékában, Érzem, nyugovás 
van! El nem szakaszt Semmi tőled. Ha dor-
gálsz, versz, akkor szeretsz — Csókolom vesz-
S Z Ő d e t ! Sántha Károly. 
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Jézus iránt való szeretet. 
Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

Krisztus, menny s föld alkotója, A 
hívőknek Megváltója, Hallgass 

meg, ha téged áldunk, S trónodhoz száll imád-
ságunk ! 

2. Ádámban mi mind vétkeztünk, Kárhozatra 
ezért estünk; De te keresztfán meghaltál, És 
nékünk életet adtál. 

3. Dicsőségedből lejöttél, Mi testünkben fel-
öltöztél ; S kik a bün útjára tértünk, Sok nagy 
kínt szenvedtél értünk. 

4. Fogságból megszabadultunk, Sebeiddel 
meggyógyultunk; Bűntől s haláltól, oh áldott, 
Megváltód mind a világot. 

5. Keresztfád királyi trón lett, Erre a föld 
megreszketett; Lelked égbe szállt, szent Föl-
ség, S elsötétedett a föld s ég. 

6. A mennyben megdicsőültél, Istennek jobb-
jára ültél; Ott vagyon királyi széked, Onnan kor-
mányzód hü néped. Nagy Gergely (540—604) hymnusa. 

Dallama: J e r t e k hozzám, Krisztus mondja. 

M A C z i v b ő l szeretlek Jézusom, Ne hagyj 
T i l s a i ^ el e vándorúton, Maradj velem a 
sírig, Egész világ nem vidít meg, Menny és 
föld sem elégít meg, Lelkem csak benned bízik. 

2. Szívfájdalmam akármi nagy, Bizodalmam 
mégis te vagy, Értem ontád véredet. Uram 
Jézus, én Istenem, Örömömet benned lelem, 
Te váltál meg engemet. 

3. A te ajándékod, Uram, Lelkem, testem 
és amim van, Mindenem e világon, Add, ú g y 
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használjam éltemet, Minden tettem hogy tége-
det Dicsőítsen és áldjon. 

4. Óvj meg minden tévelygéstől, Veszedel-
mes kísértéstől, Segélj nehéz ügyemben. Uram 
Jézus, én Istenem, keresztemben te légy velem, 
Hogy békével viseljem. 

5. Egykor te szent angyaliddal Vitesd lel-
kem szolgáiddal Ábrahám kebelébe. Testem 
pedig föld gyomrába, Síromnak csendes ágyába 
Vitesd nyugvó helyére. 

6. Ha majd az utolsó napon A sirból feltá-
masztatom, Meglátlak s'zemtől-szembe. S ott 
Jézusom, én Istenem, Téged dicsérlek szünte-
len A mennyben örvendezve. 

Eredeti dallam. 

T ü n d ö k l ő hajnali csillag, Öröm-
A könnyek közt áldalak, Hogy né-

künk felragyogtál. Hű pásztor, örök királyom, 
Vágyó szívem feléd tárom, Áldást, üdvöt te 
hoztál. Mily nagy S jó vagy, Alázatos és ma-
gasztos fejedelem ! Dicsőséged zengi nyelvem. 

2. Gyöngyökkel ékes korona, Szivemnek 
drága liljoma, Mennynek édes gyümölcse! 
Lelkem érted sóhajt, eped; Setét, r ideg ösvé-
nyemet Illattal, fénnyel töltsd be. Érted Égek, 
Ég szerelme, kebelemre hittel zárlak, Többé 
én el nem bocsátlak. 

3. Mennyből sugárzó fényesség, Boldog 
vagyok, ha bennem ég Szerelmed égi lángja. 
Oh adj erőt, hogy kebleden Csüngjön, virul-
jon életem, Mint szőlőtőn az ága. Szánj meg, 
Szállj meg Itt szívemben, Betlehemben kinyílt 
rózsa, Légy sebhedt szívem orvosa. 
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4. Eloszlik a bús éjszaka, Midőn te, lelkem 
csillaga, Beragyogod utamat. Fáradt éltem 
újra éled, Midőn igéd, tested, véred Üdít, mi-
ként a harmat. Ilyen Híven Tarts öledben, 
kegyelmedben mind a sírig; Lelkem csak 
tebenned bízik. 

5. Teremtő Istenem, Atyám, Szeretettel gon-
doltál rám Már az. idők méhében. Szentlelked 
által hívogatsz, Önnöngyermekeddé fogadsz 
Te szent Fiacl vérében. Vigadj És adj, Szívem, 
hálát s csak őt imádd, ki tenéked Mennyben 
szerzett dicsőséget. 

6. A szeretet Istenének Zengjen magasztaló 
ének, Dicsérjük őt új nyelven! Üdvözítő Jézu-
sunknak, Urunknak és Megváltónknak, Szi-
vünk buzgón örvendjen. Zúgjon, Búgjon Min-
den harang, orgonahang, nagy fennszóval, 
Áldjuk nevét zsoltárokkal! 

7. Szívből szeretlek, Jézusom, Bátran megyek 
a jó uton, Amerre karod vezet. Te értem élte-
det adád, Mennyben .mutatsz dicsőbb hazát, 
Hol vigadok teveled. Ámen! Légyen Akaratod, 
ott megadod, mire vágyom. Jöjj, ne késsél, 
nagy királyom! 

Nicolai Fülöp hamburgi lelkész (155G—1608). 

Eredeti dallam. 

Af%A Tézus életemnek, Öröme szívemnek, 
Én üdvösségem! Jövel, Uram, vár-

lak, Karjaimba zárlak, Édes reményem! Isten-
nek áldott Fia, Tekívüled senki nincsen, Szí-
vem kit szeressen! 

2. Bár vész hangja harsan, A te árnyékod-
ban Nem bánt félelem. A föld megindulhat, 
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Szikla leomolhat, Csak te légy velem. Bűn, 
halál törjön reám, Hatalmával meg nem ejt-
het, Megtart hív szerelmed. 

3. Ha rettent a törvény És bűnöm, mint 
örvény Elborítni kész; Ha zúg az ítélet, Én 
akkor sem félek, Szemem terád néz. Kinyúj-
tod felém kezed', Te vagy győzhetetlen paj-
zsom, Üdvöm, bátorságom. 

4. Nem vakít muló kincs, Jézus, kívüled nincs 
Gyöngyörüségem. Világ hiúsága, Fénye, csillo-
gása Nem kábít engem. Szívemet, Jézus tőled 
A keresztnek gyalázatja, El nem szakaszthatja. 

5. El, bűn, gyilkos méreg, Lelket kinzó 
féreg, Szívem megutált! Átok követ téged, 
Tetszetős szépséged Kínt rejt és halált. Ke-
vélység, fennhéjázás, Sötét vétkek, távozzatok! 
Lemondtam rólatok. 

6. Ne légy hát, lelkem, bús, Megváltód, a 
Jézus, Közel van hozzád; Omló könnyeidbe, 
Keserüségidbe Édes mézet ád. Ha járok tövi-
sek közt, Csak ő öröme szívemnek, Jézus éle-
temnek. 

Eredeti dallam. 
dSO'i T e v ü á S szép ékessége, Ám szeres-
• V w i 1 gen bárki más; Örömidre majd 

cserébe Gond jön és csalatkozás. Kik az éggel 
nem gondolnak, Ám éljenek vigalomnak: 
Én hozzád kívánkozom, Oh én édes Jézusom! 

2. Kik a napnak hevét, terhét Hordozzák 
megfáradva És várják a csöndes estét Munká-
tól ellankadva: Megpihenni hazatérnek, Nyu-
godalmat ott remélnek; De én benned nyugo-
szom, Oh ón édes Jézusom. 

3. Nyughatnám csak karjaidban, Mint sze-
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retnék, kedvemre: Úgy a földön ami kincs 
van, Mind odadnám érette. Nincs énnékem 
más örömöm, Éltemet tehozzád kötöm, Csak 
hozzád sóhajtozom, Oh ón édes Jézusom. 

4. Mást a vágya szelek szárnyán Ám vigyen 
a tengerre, Hol vihar dúl s gondok árán Nyí-
lik kétes szerencse; Engem hitem erős szárnya 
Visz fel csillagok hónába, Én oda kívánko-
zom, Hozzád, édes Jézusom. 

5. Százszor és ezerszer mondom S ujra-
ujra ismétlem: Harc az élet, igaz nyugtom 
Csak a sírban lesz nékem, Jobb részem ha 
felszabadúl Fáradt testem terhe alúl És nálad 
lakozhatom, Oh ón édes Jézusom. 

6. Jöjj halál, álom testvére, Ám ragadj e l 
engemet; Sajkádon én biztos révbe Evezek 
át teveled. Ám rettegjen minden lélek, Én te-
tőled mit sem félek, Mert velem van utamon 
Az én édes Jézusom. 

7. Vajha lelkem valahára Rázhatná le bör-
tönét, Hogy tehozzád mennybe szállva Lát-
hatná meg Istenét, S énekét ott hadd zengné 
el Angyaloknak seregével! Téged áld majd 
szózatom Ott is, oh én Jézusom. 

8. Megdicsőültek hazáját, Ε megszentelt égi 
hont, Itt szemeim még nem látják, Itt m é g 
bánt a földi gond: Élek azért vágyaimnak, 
Melyek hozzád mennybe vonnak; Csak hoz-
zád sóhajtozom, Oh ón édes Jézusom. 

Dallama: Dicsérlek, Uram, tégedet. 

A f l f t O h királyom, ón kőszálom, Széked 
" " " ι elé borulok! Könnyeimmel, gyer-
mekhittel lm tenéked áldozok. 
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2. Oh tekints rám, igaz birám, Add, járhas-
sak utadon; Hogy szeressem s azt tehessem, 
Amit kívánsz, Jézusom. 

3. Nem kérek mást, csak egy áldást, Egyet 
sírig szüntelen, H o g y kegyelmed és szerelmed 
Legyen rajtam és velem. 

4. Égi jóság, világosság Ε siralom völgyé-
ben 1 Engemet nyom bűn s fájdalom, Oh 
légy az én reményem. 

5. ínségemben taníts engem Imádkozni, Jézu-
som! S panaszimat, siralmimat Megszünteted, 
jól tudom. 

6. Ε világnak, mint virágnak Szépségei bár 
nagyok: Téged vallak én Uramnak, Én csak 
nálad maradok. 

7. Térj be hozzám, ón Jézusom Bár rád méltó 
nem vagyok, Én magamat im átadom, Én csak 
benned vigadok. 

Dallama: Jézus én bizodalmam. 

J A i l Jézust el nem bocsátom, Mivel ma-
f ι »I g^t adta értem; Nagy, hálával őt 

áldom, Legyen övé teljes éltem. Ő én világos-
ságom, Jézust el nem bocsátom. 

2. Nem bocsátom el soha, Mind a sírig néki 
élek; Sorsom jó vagy mostoha, Benne hiszek 
és remélek. Szívvel, szájjal kiáltom: Jézust el 
nem bocsátom. 

3. Ha végórám megjelen És megszűnik szív-
verésem, Akkor is megtört szemem, Jézus, 
keresztfádra nézzen. É n csak az Urat áldom, 
Jézust el nem bocsátom. 

4. Akkor sem bocsátom el, Mikor trónja elé 
jutok, S választott seregével Szine elé járul-
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hatok. Szent orcája vígságom, Jézust el nem 
bocsátom. 

5. Sem világot, sem eget Nem óhajt, nem 
kíván lelkem, Csak egyedül tégedet, Akiben 
mindent fölleltem. Te vagy az én Megváltóm, 
Jézust el nem bocsátom. 

6. Jézust el nem bocsátom, Összeforrt a lel-
kem véle, Ő én kegyes Megváltóm, Ö népé-
nek hü vezére. Végül is csak őt áldom: Jézust 
el nem bocsátom! 

Dallama: Az én időm, mint a szép nyár. 

A A Q r Ρ éged keres imádságom, Hozzád 
" 4 V O « 1 vágyom, Ki áld és meggazdagít; 
Jézus, síralmím völgyéből, Könnyeimből Te-
hozzád emel a hit. 

2. Oh, de hol vegyem a szárnyat, Hogy íel-
szálljak Trónod elé, Jézusom ? Uram, szívemet 
erősítsd, És megújítsd, Mert a bűn a földre 
nyom. 

3. Nézzed lelkem, mint óhajtoz Forrásod-
hoz, Szomjúságban elepedt; Kívánságom eny-
hítheted S bétöltheted, Vidámítsd meg szívemet. 

4. Űzd el, ami még késleltet, S a kisértet 
Ha megtámad, el ne hagyj. Hogy hitemben ne 
lankadjak, S hü maradjak: Erőt, malasztot 
te adj. 

δ. Karjaid kitárva siess És el ne vess Színed 
elől engemet, Hisz te tudod óhajtásom És si-
rásom, Szánd meg árva hívedet. 

6. Én csak tebenned örvendek; Bár szen-
vedek Bút, gyötrelmet, nem félek; Mert te-
nálad feltalálom, Én királyom, Amit várok s 
remélek. 
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7. A te szavad kellemetes És oly édes, Mint 
nádméz, ígéreted; Én Jézusom, oh mit szól-
jak? Miként mondjak Dicséretet teneked? 

Eredeti dallam. 

á l ü ^ l (győzhetet len én kószálom, Védel-
« " » ' 1 mezőm és kővárom, A keresztfán 

drága áron Oltalmamat tőled várom. 
2. Sebeidnek nagy voltáért, Engedj kedves 

áldozatért, Drága szép piros véredért, Kit ki-
öntél ez világért. 

3. Reád bíztam én ügyemet, Én Jézusom, 
én lelkemet, Megepedett bús szívemet És sze-
gény árva fejemet. 

4. Irgalmazz meg én lelkemnek, Ki vagy 
ura mennynek, földnek, Könyörgök csak Fel-
ségednek, Mint kegyes Idvezitőmnek. 

5. Mutass, Jézus, kies földet, Lakásomúl adj 
jó helyet, Ez életben csendességet, Jövendő-
ben ldvességet! II. Rákóczi Ferenc imádsága. 

Eredeti dallam. 

Λ 1 Λ Λ/Ϊ inden e földön csak elmúlandó-
• * " " Semmi nincs itten megmara, 

dandó; Ne kivánd lelkem a mulandókat, Ke-
lhessed inkább az égi jókat. 

2. Jézus, hát téged ón szívem várjon, Téged 
örömöm kútfejét, áldjon. Benned örvendez 
csupán én lelkem, Akiben békét, nyugalmat 
leltem. 

3. Ε földön és a csillagos égben Te vagy 
énnékem gyönyörűségem; Rajtad kívül nincs 
sehol boldogság, Tebenned élnem már kész 
mennvország. 
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4. Ha ellenségnek volnék torkában, Ha a 
halálnak volnék markában: Semmit nem fél-
nék, mert ott is nékem Te volnál, Jézus, h ű 
menedékem. 

5. Akkor is lelkem veled biztatnám, Keservem 
véled vigasztalgatnám; Örömben, búban, éljek 
vagy haljak, Üdvözítőmnek csak téged vallak. 

6. Oh áldj meg engem, oh szánj meg végre, 
Szememet függeszd a magas égre; Könyör-
gésemre figyelmezz, kérlek, H o g y egykor ná-
lad boldogul éljek! 

7. Mily öröm lesz az, lia ottan áldlak S di-
csőültekkel együtt imádlak! Siess, oh Jézus, 
nyisd meg a mennyet, Ε bűnös testből hozzád 
hadd menjek. Aáchs Mihály kuruc tábori, 

majd nemescsoói lelkész (1646—1708). 

Dallama : Oh én bűnös, ja j , mit tegyek. 

A I 1 A h , hogy adhassak hálákat Néked 
Ίΐ A A • V / édes J ézusom, É n megváltó Krisz-
tusom, Ki a halál kapujából Kihoztál, segítsé-
gem, Jézus, én reménységem! 

2. Nem nézted bűnös voltomat, Lehajtád 
füleidet, Kinyújtván kezeidet Eljöttél segítsé-
gemre. MeghaŰád könyörgésem, Jézus, én 
reménységem! 

3. Rettenetes fájdahnimat Kegyes szemmel 
tekintéd, S azokat megenyhitéd. Midőn mind-
nyájan elhagytak: Te voltál én mellettem, 
Jézus, én reménységem! 

4. A te gyógyító szent kezed, Orvoslá fájdal-
mimat, Elbágyadt tagjaimat, Midőn azok soka-
sága Szinte lenyomott engem, Jézus, én re-
ménységem ! 
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5. Te nem adtál a halálnak, Életben meg-
tartottál S jóvoltodból megáldál. Tömlődbe 
szedvén könnyemet, Megvígasztalál engem, 
Jézus, én reménységem. 

6. Ne hagyj el, kérlek, engemet, Légy ez-
után is velem Mind holtomig s én szívem 
Egyedül téged óhajtson, Jézus, édes szerel-
mem, Jézus, én reménységem. 

Petröczy Kata Szidónia (1658—1708). 

Dallama: Isten, oh szent Isten. 

A 1 Ο Λ/Ϊ it nékem e világ S minden gyö-
1 ' 1 nyörüsége! Te vagy, oh Jézu-

som, Szívemnek ékessége. Legdrágább kincs 
gyanánt Téged karollak át; Tebenned meg-
nyugszom — Mit nékem e világ! 

2. Világ dicsősége, Mint füst, hamar szét-
foszlik, Mint a tünő árnyék, Oly hirtelen el-
oszlik; De te, oh Jézusom, Megmaradsz örökké; 
Te vagy én kősziklám — Világ nem kell 
többé! 

3. Ε világ fiai Hajhásznak nyereséget, Fé-
nyes palotákban Mulandó dicsőséget; De az 
én szívemnek Örömöt ez nem ád, Csak Jézust 
keresem — Mit nékem e világ! 

4. Ε világ halomra Gyűjt veszendő kincse-
ket, Pénzt, jószágot, vagyont, S mindig több 
után eped. Drágább az én kincsem, É n Jézust 
szeretem, Hozzá ragaszkodom — Világ nem 
kell nekem! 

5. Ε világ aggódik És félti tisztességét; Re-
meg, ha érintik Ö csalárd ékességét; Én bát-
ran hordozom Vállamon az igát, Melyet Krisztus 
rak rám — Mit nékem e világ! 
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6. Testnek kívánsága Kábítja e világot, Hiú 
örömökért Cserélne mennyországot; Ám teljék 
benn' kedve, Én áldom Istenem, Ki engem 
vidámít — Világ nem kell nekem! 

7. Mit nékem e világ? Mely elmúlik, sírba 
száll, Mihelyt fagyos kezét Reáteszi a halál; 
Ékessége lehull, Elenyész, amit ád, De Jézus 
megmarad — Mit nékem e világ! 

8. Mit nékem e világ! Jézus az én életem, 
Én kincsem, örömöm, Minden gondom ráve-
tem ; Üdvömnek kútfeje, Örök fejedelem, Azért 
csak azt zengem: Világ nem kell nekem! 

Dallama: Jézus, ki bűnös lelkemet. 

Λ Ι φ Λ mi szívünk téged óhajt, Jézus, 
Λ * Isten Báránya! Vedd kedvesen 

ezt a sóhajt, Mely áldásodat várja; Mert a halál 
megrontója, S örökéletnek adója Te vagy, 
áldott Jézusunk, Üdvözítő Krisztusunk. 

2. Elménk csudálkozva nézi Atyádnak nagy 
kegyelmét, Szívünk hathatósan érzi Hozzánk 
hajló szerelmét, Melyet abban megmutatott, 
Hogy tégedet nékünk adott, Oh mi édes Krisz-
tusunk, Mi szerelmes Jézusunk. 

3. Szegény bűnös embereknek Egyetlen re-
ménysége És minden igaz híveknek Öröme, 
üdvössége! Jövel, jövel hozzánk, kérünk, Min-
denkoron légy mi vélünk; Te vagy a mi Krisz-
tusunk És kegyelmes Jézusunk. 

4. Reád bízzuk mi magunkat Itt ez árnyék 
világban. Könyörgünk, viseld gondunkat, Hogy 
legyünk bátorságban. Légy vezérünk, oltaí-
mazónk, Tanítónk és vigasztalónk, Te vagy 
áldott Jézusunk, Üdvözítő Krisztusunk. 

Keresztyén énekeskönyv. 21 
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5. Növeljed gyenge hitünket, Hogy a mennybe 
mehessünk; Felejtsd el minden bűnünket, Kár-
hozatba ne essünk. így mi pályánkat megfut-
ván, Boldog végóránkra jutván, Lelkünket, oh 
Krisztusunk, Vedd kezedbe Jézusunk. 

6. Nincs e siralom völgyében Maradandó 
városunk: Itt élünk a reménységben, Jövendőt 
óhajtozunk. Ott a dicsőült' lelkekkel, Téged 
áldunk a szentekkel, Te vagy áldott Jézusunk, 
Üdvözítő Krisztusunk. 

7. Zörgetőknek megnyittatik A mennyország 
ajtaja, Nekünk is ott megadatik, Amit szívünk 
óhajta. Jövel, én Uram, tenálad, Hadd nyer-
jem meg koronámat. Idvezíts, oh Jézusunk, 
Mi kegyelmes Krisztusunk. 

Aachs Ferenc nádasdi lelkész (1680—17471. 

Dallama: Istenfélők, mily boldogok vagytok. 

4 1 4 Tövei, Jézus, lelkem hő szerelme! 
* » Tenélküled szívem hova lenne ? 

Oh jöjj királyom, Csak te vagy örömöm e 
vüágon! 

2. Ellenségem oly sok és hatalmas, Olyan 
vagyok, mint a felvert szarvas. Eltikkad ajkam, 
F s nincs forrás itt e sivatagban. 

3. Hitem pedig, mint a változó hold, Hamar 
elfogy, tölte alig hogy volt; Hol felhat 
égig, Hol meg elhal s a homályban késik. 

4. A kövér évekre a soványak Hitemben is 
egyre be-beállnak. Bár szép a kezdet, Még a célig 
minden el is veszhet. 

5. Kislelküen míg én tétovázok, Megindul-
nak, el is hagynak mások; S megszégyenülve 
Öntöm bánatomat sűrű könnybe. 
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6. Ha elhamvad hitem mócsvilága, Szentlel-
kedet, Uram, fuvald rája! Lobogjon újra,Hogy 
e hideg szívet lángra gyújtsa. 

7. Jer azért, Uram, jer közelembe, Ruhád 
szélét kezem hadd illesse! Jer, drága vendég, 
Veled tér be hozzám a békesség! 

Szönyi Benjamin 
hódmezővásárhelyi lelkész (1711—1794). 

Dallama; Térj magadhoz, drága Sión. 
Λ | Ε j e g y e s Jézus, én Megváltóm, Lel-
' • J i AV kémnek nyugodalma: Jóságodat 
szívből áldom Hálával élve-halva. Mind síro-
mig csak neked Szentelem életemet; Add, hogy 
téged kövesselek, Szerelmedért szeresselek! 

2. Mások bár kényök kedvére Fussák ezt a 
világot: Üröm lesz az öröm vége, N e m nyer-
nek boldogságot. Örömöm te vagy nékem, 
Te, bizalmam s reményem; Földi öröm her-
vadandó, Égi öröm maradandó. 

3. Bár harsogjon, bár csattogjon Ε földnek 
kereksége, Bár bomoljon s leomoljon: Avagy 
megmozdulnék-e? Ha Jézus erősségem, W. 
árthatna énnékem? Győzök ezer bűnön, bajon 
Ha te fogod az én karom. 

4. Jézus, Jézus, én életem, Én tebenned 
maradok; Amim csak van, tied legyen Minde-
nem, mit adhatok. Szívem, ajkam, életem Tisz-
tességedre legyen; Semmi el nem szakít tőled: 
Te bennem, ón benned élek. 

5. Én csak a Jézust szeretem Itt s a másik 
életben, Habár megkeseríttetem Sokféle ínsé-
gemben. Nem tartok kárhozattól, Jézus meg-
váltott attól, Bevisz ama jobb világba S lelkem 
ott is csak őt áldja! 

2 1 * 
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Dallama: Oh miként fogadjalak. 

& 1 fi H : l ^hagyna, Veled nia-
» • " ι A 1 r a ( i ok én; Nem lialt ki még a 

hála, Uram, a föld szinén. Te érettem szen-
vedtél Kínos fájdalmakat, Azért szívem tehoz-
zád Örökre hű marad. 

2. Sokszor siratni tudnám, Hogy értünk meg-
haltál, S az ember oly hálátlan, Rád sem gon-
dol ma már. Te forró szeretetből Kiontád vé-
redet, És a bűnös halandó Oly könnyen el-
feled. 

3. Te most is szeretettel Megváltónk vagy 
nekünk, Ha néped elhagyott is, Te megma-
radsz velünk. De győz a hü szeretet, Végül 
meghódolunk S megbánva nagy bűnünket, 
Kebledre borulunk. 

4. Én átérzem szerelmed', Oh én tudom, ki 
vagy; Veled hadd egyesüljek, Oh engem el 
ne hagyj. A hűtlenek is egykor Hozzád sereg-
lenek, Hogy bűnüket megbánva, Kérjék ke-
gyelmedet. 

Dallama : Mint a szép hives patakra. 

Λ \ Π íézus , szent világosságom, Ki sze-
retted lelkemet S lettél a bűnből 

váltságom, Kedveld dicséretemet. Oh vajha 
kegyességed Arra bírna, hogy téged Méltóké-
pen szeretnélek Én, drágán megváltott lélek. 

2. Valami van ellenedre, Irtsd ki mind azt 
belőlem, Hogy tehessem tetszésedre, Amit kí-
vánsz éntőlem; Add, hogy ami ártana, Tőled 
elszakasztana, Bármily kedves is, kerüljem, 
Örömöm a jóban leljem. 

3. Még legkisebb jót sem tettem, Már te 
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akkor szerettél, Eltedet adtad érettem, Hozzád 
úgy édesgettél; Oh, én édes Jézusom, Én meg-
váltó Krisztusom, Add, hogy én is szeresselek 
S mindvégig a tied legyek. 

4. A te szent igéd vezessen Életemnek utain, 
Tanítson élni helyesen, Ha jól folynak nap-
jaim; Oktasson bölcseségre, Keresztyén ke-
gyességre, Elmémben az világítson, Hogy a 
bűn el ne csábítson. 

5. S ha szenvedek, szereteted Vigasztalja 
szivemet; Erősítse ígéreted Boldogító hitemet: 
Hogy időm itt ha eljár, Koporsóm majd ha 
bezár, Magadhoz véssz te engemet, És üdvö-
zíted lelkemet. 

Dallama: .Miatyánk, ki vagy mennyekben. 

J I O "Dünösöknek megváltója, Jézus, lel-
» l O i Í J künk megtartója! Ki szerethet úgy 

bennünket, Mint szeretted te lelkünket, És lettél 
vigasztalásunk, Nyugodalmunk, boldogságunk. 

2. A tévelygés1 éjjelében, A bűnösök sere-
gében, Mint szövétnek megjelentél, Szenvedtél, 
halálra mentél, Hogy Istennel megbékéltesd 
A bűnöst s örökké éltesd. 

3. Im előtted leborulok, Jézusom, hozzád 
fordulok: Teremts bennem tiszta szivet, Hoz-
zád vágyót, hozzád hívet, Hogy örömmel kö-
vesselek, És csak téged szeresselek. 

4. Öröm, bánat, bármi érjen, Bűn útjára ne 
hagyj térnem; Légy példám a jó napokban, 
Vigasztalóm bánatomban, Ne hagyd soha felej-
tenem, Hogy van Úram, van Istenem. 

5. Alázatos, szelíd voltál, Mindenkiért imád-
koztál; Add, ebben is híved legyek, Ellenség-
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gel is jót tegyek, Bántóimnak megbocsássak, 
Felhőn át is égbe lássak. 

6. Segélj, hogy hű legyek végig, Mint az 
voltál te a sírig, S tégedet én jó Uramat, Áldó, 
védő pásztoromat Soha meg ne tagadjalak, 
Neked éljek, neked haljak. 

Kis János püspök (1770-1846). 

Dallama: Jézus, életemnek. 

Δ 1 C| Jézusom, szeretlek, De jaj, elfelejt-
se A v t lek Gyakran tégedet; Tenéked kö-
szönöm Nyugalmam, örömöm, Egyedül neked. 
Amidőn bajos időn Eltün örömöm s vígságom: 
Te vagy bátorságom. 

2. Szemem előtt lészen, Midőn körülvészen 
A sok nagy inség, Hogy búbánatomban, Szo-
morúságomban Te vagy segítség. Fájdalom s 
kereszt ha nyom, Én nem perlek az ég ellen; 
Te vagy segedelmem. 

3. Gyakran bús lélekkel, Siralmas szemek-
kel Néztem az égre; Sok könnyhullatással, 
Keserves sírással Jajgattam végre; Sok bajjal, 
ezer jajjal Küzködtem a búbánattal, Mind éj-
jel mind nappal. 

4. Hogyha, mint kívántam, Segélyt már nem 
láttam, így könyörögtem: Oh halld meg kéré-
sem, Uram, könyörgésem, Őrködj fölöttem! 
Tekints rám, fordulj hozzám, Ne késsél sege-
delmeddel, Bánatomat vedd el. 

5. S ím megemlékeztél Rólam s elővettél 
Nehéz ügyemben; Jóltevő kezedet Nyújtád 
s kegyelmedet Nagy szükségemben. Mitől félsz? 
mondád, ismérsz, S tudod, hogy téged szeret-
lek, És el nem felejtlek. 
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6. Aki bűnét bánja, S kegyelmedet várja Jó 
reménységgel: Azt te meghallgatod, Magadhoz 
fogadod, Uram, készséggel; Siralmát, aggo-
dalmát Utóbb örömre felváltod, S bűnét meg-
bocsátod. 

7. Jézusom, szeretlek, De jaj, elfelejtlek Gyak-
ran tégedet; Tenéked köszönöm, Nyugalmam, 
örömöm, Egyedül neked. Amidőn bajos időn 
Eltün örömöm s vígságom, Te vagy bátorságom 

Dallama: Jézus, ki bűnös lelkemet. 

Λ ldlak Jézus, hív barátom, Ki si-
' » romig elkísérsz, Biztató karod ha 

látom, El nem csüggeszt semmi vész. Hogyha 
halványul reményem, Bujdosom nehéz ösvé-
nyen, Pártfogóm te légy Uram, Napvilág a 
borúban. 

2. Te vezérelsz Istenemhez, Óvod bűntől 
lelkemet. Intesz, mig az óra kedvez: Hűséggel 
kövesselek! Ha a világ tőled elvon, Gyámo-
líts a nehéz harcon, Adj elmémbe tiszta fényt, 
Éljek tetszésed szerónt. 

3. Boldog az, ki békességgel Hordozza keresz-
tedet, Boldog,., ki követ hűséggel S mindenek 
felett szeret. Ösvényét te egyengeted, Ha ros-
kad te felemeled. Te vagy örökké vele, Lábai 
szövétneke! 

4. Áldd meg édes Üdvözítőm, Földi vándor-
lásomat, Fájdalmamban légy enyhítőm, Meg-
gyógyulok általad. Légy erőm a küzködésben, 
Folyton fénylő példaképem. Áraszd rám Szent-
ielkedet, Taníts szenvednem veled. 

5. Ha leszállott éltem napja, Téged hivlak, 
Mesterem; Te juttatsz boldog révpartra, Hol 
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nincs bú, nincs gyötrelem. Oh fedezd el bűnös-
ségem, Jézus, ki meghaltál értem. Add meg 
vágyó lelkemnek A te békességedet! 

Kovács Sándor. 

Dallama: Jézus én bizodalmam. • V 
Τ Tdvözítő Jézusom! Te vagy egyet-

len reményem, Hű védőm, ben-
ned bizom, Míg itt vándorutam végzem. Lel-
kem szent neved áldja, Te segélsz boldogságra. 

2. Add az igaz szeretet, Amelyet életed mu-
tat, Lakja az én szívemet S vezessen a jóaka-
rat, Mely óhajtja más javát, Ellenségnek meg-
bocsát. 

3. Rossz indulat ha kisért Isten ellen áru-
lásra, Ki értem ontottál vért, Te légy szívem 
erős vára, Áldozatod emléke Éltemet bűntől 
védje. 

4. Hogyha sújtol fájdalom Vesztett öröm 
omladékán, S bánat könnyét hullatom Elha-
gyottan bús éjszakán; Ha erőm fogy a har-
con: Jézus te l égy én pajzsom. 

5. A szenvedés emeli A porból égre a lelket, 
Tanít téged keresni, Midőn megsebzi szívün-
ket, S annak kit veled talál, Üdvözülés a halál. 

6. Add, éledjen a hitem; Nyomdokidon ez 
vezérljen, Hogy amíg dobog szívem: Hű ma-
radjon, Istent féljen, S ha jutok végórámra: 
Nyiss utat mennyországba. Gyurátz Ferenc. 

Dallama: Mily nagy az Űr kegyelmessége. 

4 9 9 C n édes Megváltóm, míg élek, Hü 
• β β ι szerelmedre gondolok: Legyen 

tiéd θ szív, e lélek, Mely mindennap feléd 
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dobog. Drágább nekem a te szerelmed, Mint 
színarany s örömpohár, Jobban megvéd áldó 
kegyelmed, Mint harci fegyver s sziklavár. 

2. Bár minden elhagy e világon, Hűséged 
biztatón ragyog; Benned lelem fel menny-
országom, Hű kebleden boldog vagyok. Ha 
szenvedek s nincs menedékem, Ha minden 
szóm panaszra vált: Vigaszt, erőt te nyújtasz 
nékem, Megédesíted a halált. 

3. Maradj enyém, én boldogságom! Oh hadd 
maradjak gyermeked; Miként virág a zöld fa-
ágon, Viruljon életem neked. Uram, feléd száll 
minden vágyam, Éjjel-nappal kereslek én, Míg 
majd szerelmed szebb hazában Örök fénnyel 
r a g y o g fe lém. Zábrák Dénes. 

Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén. 

A O Q 'T'eljes szívemből tégedet szeretlek. 
^ a i J i 1 ó h térj be hozzám s én el nem 
eresztlek, Te vagy oh Jézus, nyugalmam, remé-
nyem, Oh maradj vélem! 

2. Óh maradj vélem, ha napom leszálla, Reá 
borúiván bánat éjszakája; Te vezetsz engem 
csillagként az éjben — Oh maradj vé lem! 

3. Ha sírba tettem mind, akik szerettek, És 
nehéz szívvel zokogok felettek: Te mutatsz 
égre, föltámadt vezérem — Oh maradj vélem! 

4. Hogyha lefonnyad örömöm virága S bú-
san csorog rá könyeimnek árja, Te örömfor-
rást akkor is nyitsz nékem — Oh maradj 
vélem! 

5. Kisértetek közt pályámat, ha futván, Meg-
inog lábam az erénynek utján: Csak te emelsz 
föl s megbocsátod vétkem — Oh maradj vélem! 
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6. Végre ha eljön az utolsó óra, S a végső 
harc vár reám, bajvívóra, Benned halálom 
édes álom lészen — Oh maradj vélem! 

Sántha Károly. 

A keresztyén szent élet. 
Eredeti dallam. 

Μ f i Λ Tertek hozzám, Krisztus mondja, Ki-
SáS «' ket a gond s a bűn zsoldja Meg-

terhel és rettegtet: Gyönyörűséges én igám, 
Tekintsetek hittel reám S megnyugtatlak titeket. 

2. Mind e világ üdvért sóhajt, Ám a keresztet 
és a bajt Eltűrni nem akarja. De te engedj és 
hajts fejet, Atyád cselekszi ezt veled, Ki gyer-
mekét nem hagyja. 

3. Minden, mi e világon él, Ember, állat — 
hulló levél, Mind szenved, mind mulandó. 
Haladj a Krisztus nyomdokán S keresd híven, 
későn, korán, Ami örök s állandó. 

4. Örülsz ma szép fiatalon, Holnap fekszel 
ravatalon S lehullsz a sír mélyébe, Mint mezei 
nyiló virág, Ugy hervad, tűnik e világ Tün-
döklő dicsősége. 

5. Könnyelmű ember, jaj neked! Reménye-
det miben veted, Ha rád borúi sír é je? Ti 
hívő lelkek, jöjjetek, Jézushoz meneküljetek, 
Vigasztal szent igéje. 

6. Hadd gúnyolódjék a gonosz. Rosszat rosz-
szal ne viszonozz, Az Isten majd boszút áll. 
A keskeny ösvényen indulj, Türelmet Jézustól 
tanulj, Légy hív, ne ingadozzál! 

7. Nehéz ugyan a szenvedés, De kínosabb 
a büntetés, Mely éri a hitetlent. A kereszt edzi 
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lelkedet, A porból Istenhez vezet S mutat 
szebb hont odafent. 

8. Ott földi életünk után A Krisztussal viga-
dozván, Búbánatot nem érzünk. Azt nyelv ki 
nem beszélheti, Azt elme meg nem értheti, 
Mily boldogság lesz részünk! 

9. És amit az örök Isten Fogadott szent be-
szédiben S pecsételt esküvésben, Ő azt nekünk 
meg is adja, Ö mindnyájunk édes atyja A 
Jézus által. Ámen. 

Dallama : Jézus, szenvedésedről. 

J I ) C Λ ldj meg minket Úristen A te j óvói-
i g V tódból, Vüágosítsd elménket Ir-
galmasságodból. Orcád -világossága Hassonmin-
ket által, Hogy éltünkben e földön Járjunk 
igazsággal. 

2. Engedd meg híveidnek, Kegyelmes Iste-
nünk, Hogy tégedet mindnyájan Igazán ismer-
jünk. A kicsiny hitüekkel Együtt örvendezzünk, 
Mikur megítélsz, Uram, Kegyelmezz meg ne-
künk. 

3. Ne tántorodjunk mi el Soha, Uram, tőled, 
Szívünk ne kételkedjék Többe már felőled. 
Nyughassék meg mi lelkünk Igaz hittel ben-
ned, Vallhassunk mindenekben Urunknak csak 
téged. 

4. Mindörökké dicsérjük Fennszóval az Urat, 
Mert hisz csak ő viseli Mindenütt gondunkat. 
Uram, a te nevedben Áldd meg szolgáidat, 
Kiket bűntől megváltott Egyszülött szent Fiad. 

Balassa Bálint (1551—1694). 



A KERESZTYÉN SZENT ÉLET 340 

Eredeti dallam. 
A 0 l ) izom tebenned szent Isten, Könyör-

^ gök neked szünetlen; Ne nézzed 
én bűneimet, Kárhozatba én lelkemet ne vigyed. 

2. Végetlen te bölcseséged, Mindenekre néz 
szemfényed; Tudod, kinek mint áll szíve, Ki 
hű hozzád s kinek erős a hite. 

3. Uram, nekem adj Szentlelket, Hogy kerül-
jek minden vétket; H o g y járjak szent ösvé-
nyeden És törvényed szerint folyjon életem. 

4. Ne ragadjon rám kevélység, Meg ne fojt-
son az irigység; Gyámolítsak mindeneket, Ve-
zéreljen mindig békeszeretet. 

5. Másra gonosz hírt ne költsék, Mindene-
ket megbecsüljek, Amint szól a parancsolat, 
Hogy lelkemet ne rémítse kárhozat. 

6. Légy velem Atya Úristen, Szent Fiaddal 
egyetemben, Segélj te is, oh Szentlélek, Hogy 
titeket áldjalak, míg csak élek. 

Eredeti dallam. 
13o ldog az, ki életében Buzgón ör-

« * vend Istenében, Erényt követ, vét-
ket kerül S hű marad rendületlenül. 

2. Hasonló az élőfához, Melyet közel víz partjá-
hoz Az értő kéz gonddal oltaÉs növését hűn ápolta. 

3. Mely gyümölcsöt terem bőven, Kellő al-
kalmas időben; S a levél sem hull le róla, 
Bár a szélvész ostromolja. 

4. Nem úgy lesz a gonoszokkal, Kik meg-
telnek nagy kínokkal S lesznek mint a könnyű 
polyva A szelektől széjjelszórva. 

5. Azért kövesd a jót híven, Hogy ne érjen 
vád semmiben; Hogy kész levén számadásod 
Mennyben legyen a lakásod. Az 1. zsoltár. 
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Dallama: Te néked, Uram, hálát adok. 
Tértek, a Jézustól magától Igyekez-

" ő O i >' zünk megérteni, Mit kiván meg-
váltott nyájától, Miként lehetünk hivei. Kik 
hitben megállnak, Igaz úton járnak, Akik úgy 
élnek, Miként ő kívánja, Azok az ő nyája, Jó 
keresztyének. 

2. Boldogok a lelki szegények, Kik aláza-
tosan járnak, Kegyelmet Istentől remélnek, 
Segítséget tőle várnak. Ki jó sorsban hálát Jó 
Istenének ád, Nyer békességet, Mire szive 
vágyott, Talál mennyországot, És üdvösséget. 

3. Boldogok azok, akik sírnak, Hordván súlyos 
keresztjüket, Akik mély bánatba borulnak, 
Őszintén bánva bűnüket. Megvigasztaltatnak, 
Szebb napokat látnak; Isten van velük, Béke 
ragyog rájuk, Mennyben lesz hazájuk, Felszá-
rad könnyük. 

4. Boldogok, kiknek szívük szelíd, Haragra 
nem gerjednek fel, Kik ellenségük sértéseit 
Eltűrik nemes lélekkel; Nem keserűnek mást 
És a bosszúállást Istenre hagyják: Áldást nyer-
nek s végül Drága örökségül Ε földet birják. 

5. Boldogok, kik az igazságot Éhezik és 
szomjúhozzák, Terjesztik a világosságot, Szí-
vükben nincsen álnokság. Jóság, szelid béke, 
Keblük ékessége, Lelki jót vesznek; Nincs fo-
gyatkozásuk, Beteljesül vágyuk, Megelégesznek. 

6. Boldogok, akik irgalmasak, Segítik a szű-
kölködőt, Omló könnyet felszárítanak, Vigasz-
talják a szenvedőt. Azoknak útjára A szeretet 
s hála Hint szép virágot; S ha ínségre jutnak, 
Istentől várhatnak Irgalmasságot. 

7. Boldogok, kiknek szívük tiszta, Mert be-
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jutnak mennyországba; Őbennük tükröződik 
vissza Angyaloknak boldogsága. Oh mily szép 
ékesség, Ártatlan szendeség Fehér ruhája! Aki 
abban járhat, Már itt üdvöt várhat, Istent meg-
látja. 

8. Boldogok, kik a békességet Szeretik s 
híven ápolják; A viszályt s egyenetlenséget 
Kerülik és buzgón irtják. Isten fiainak És ál-
dottainak Azok hivatnak; Mig majd menny-
országban, Békesség honában Vigadozhatnak. 

9. Boldogok, kik az igazságért Háborúságot 
szenvednek, Kiket bár gúny és üldözés ért, 
Végképen el nem csüggednek. Hivek, örvend-
jetek, Mert íme, tietek A nagy mennyország, 
Hol könny nem hull többé, S örökkön örökké 
Tart a boldogság. 

10. Oh Uram, kérlek értelmemet Gazdagít-
sad bölcseséggel; Te segélj, hogy üdvössége-
met Munkálhassam serénységgel. Te neveld 
hitemet S ha sirom eltemet, Ölelj kebledre: 
Vigy be mennyországba, Örök boldogságba, 
Dicsőségedre. Máté 5. r. 3—ίο. v. 

Dallama: Mint a szép liives patakra. 

/ E Q A Τ égy hív minden bánatodban, Isten -
• ω ^ ι L tői el ne szakadj Életedben, halá-

lodban Jézusodhoz hü maradj. Mindig bölcsen 
vezetett, Áldott, védett, szeretett, Még akkor 
is, ha megbántád S tőle szíved elfordítád. 

2. Légy hív, állj meg szent hitedben, Nagy 
kegyelmét ne feledd, Lásd, ő már keresztsé-
gedben Frigyre lépett teveled. Tőle nyersz 
üdvöt, erőt, Térj meg.s ne bocsásd el őt! Oh, 
ha hitszegővé lennél, Örök kárhozatba mennél. 
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3. Légy hív hozzá szeretetben, Ő már előbb 
szeretett; Mások iránt is szívedben Égjen igaz 
szeretet. Nézd Jézusod példáját, Kínzóinak 
megbocsát; Hogy Isten gyermeke lehess, Te 
is bocsáss meg és szeress. 

4. Légy te hív a reménységben, Isten látja 
sorsodat, El ne csüggedj az Ínségben, Vesd 
rá minden gondodat. Bánatodra fény derül, 
Rajtad ő megkönyörül; Aki bízik az Istenben, 
Sohasem marad szégyenben. 

5. Légy erős, légy hív halálig, Végső har-
cod jól harcold, Isten tőled meg nem válik, 
Terhed alól ő felold. Jézushoz ki végig hív, 
A halállal bátran vív, Sírban leli nyugodalmát, 
Mennyben győzödelmi pálmát. 

6. Szenvedek tehát és hiszek, Szeretek és 
remélek, Minden terhet könnyen viszek, Jézus 
velem! nem félek. Őrá bízom éltemet, Míg a 
sír el nem temet; Én Jézusom, adj hű szívet, 
Hogy legyek mindvégig híved. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

Λ Tézus mondja: oh keresztyének, En-
" w v i «' gem híven kövessetek, Engedjetek 
az én igémnek, Ε világra ne nézzetek. Keresz-
tem felvállaljátok, Magatok megtagadjátok. 

2. Igaz világosság ón vagyok Beszédemben, 
életemben; Senkit setétségben nem hagyok, 
Ki jár az én ösvényemben. Én vagyok az út, 
az élet, Üdvösségre hű vezéred. 

3. Megmutatom, h o g y szíveteket A bűntől 
miként óvjátok, Mi üdvösségtekben kárt tehet, 
Azt miként távoztassátok. Lelkek kősziklája 
vagyok, Kapút mennyekbe én nyitok. 
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4. Ne féljetek, én előljárok A küzdelemnek 
tüzében, Híven timellettetek állok, Megvédelek 
a veszélyben. Gonosz szolga, ki henyélhet, 
Míg ura hordja a terhet. 

5. Ki mentni véli nyugodalmát, Elveszti azt 
énnélkülem, Ki értem áldozá fel magát, Üd-
vét találja énvelem. Ki keresztjével nem követ, 
Énhozzám méltó nem lehet. 

6. Jer hát, a szent harcban örömmel Kövessük 
e vezérünket. Ajánljuk fel neki készséggel Mind 
testünket, mind lelkünket. Ki nem harcol, nyer-
tes nem lesz, Sem koronát mennyben nem vesz. 

Dallama: A nap immár elenyészett. 

Isten, szívem néked adom Kedves 
1 * ajándokúl, Ezt kívánod tőlem, tu-

dom, Fogadd sajátodúi! 
2. Ez teljes ugyan, oh Isten, Bűnnel és hívság-

gal, És fölékesítve nincsen Hittel és jósággal. 
3. De ím lábaidhoz borúi Töredelmességgel, 

És édes bizalomra gyúl, Hogy léssz kegyes-
séggel. 

4. Fogadj magadhoz, Jézusom, Moss meg 
szent véreddel; Meghaltál értem, Krisztusom, 
Bűneimet vedd e l ! 

5. Erősítsd gyönge hitemet, S biztass, hogy 
megadod, Megtisztítván én szívemét, A bűn-
bocsánatot. 

6. A megtérésre, Jézusom, Kérlek, te adj 
erőt, Hogy megállhassak egykoron, Uram, szí-
ned előtt. 

7. Híveidnek seregébe Végy föl, oh Szent-
lélek, Hogy lakjék szívemben béke, Míg e föl-
dön élek. 
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8. Töltsd belém szép világodat, S szereteted 
lángját; Add mindenkor malasztodat, Üzd bű-
nöm homályát. 

9. Add, hogy végig hü maradjak Ég s föld 
Istenéhez, S e világnak ne hajoljak Gyönyö-
rűségéhez. 

10. Add, hogy szívből szelíd legyek, Igaz, 
feddhetetlen; Senkinek én kárt ne tegyek, 
Szómban és tettemben. 

11. Végy szállást az én szívemben, Amig it-
ten élek, S mint templomban, lakjál bennem, 
Vezérlő Szentlélek! 

Dallama: Te világ szép ékessége. 

A Ο * 1 a s z ü k s é g e s dolog! Add, 
Ο fis • V7 Uram, megértenem. Minden más 

akármint ragyog, Csak súlyos teher nekem, 
Mely szivemet felzaklatja, Nyugodalmát m e g 
nem adja. Csak egy, ami szükséges, Egy, ami 
üdvösséges. 

2. Ha kívánod ezt megnyerni, Hagyd el, mit 
e világ ád; Más, örömöd lesz ezernyi, Keresd 
Isten országát. Égiekre törekedjél, Örök kin-
csed lesz Istennél; Hogyha Jézust követed, 
Nyugalmadat megleled. 

3. Mária is élő hittel lm a jobb részt választá, 
Midőn áhítatos szívvel A Megváltót hallga tá. 
Egész lelke rajta csüngött, Benne talált bókét, 
üdvöt; S míg ott lábainál ült, Istenével egyesült. 

4. Jézus, nincs más kívánságom, Nyomdo-
kidon üdv fakad; Benned van én boldogsá-
gom, Szent és bölcs minden szavad. A te igéd 
lélek s élet, Mindent megnyerek tevéled, Csak 
szívből szeresselek És hiven kövesselek. 

Keresztyén énebeskönyv. - 2 
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5. Bűneimnek bocsánatját Ha tőled meg-
nyerhetem, Felejtvén szívem bánatját, Nyugal-
mamatmeglelem. Istenem kedvében élek, Azért 
senkitől nem félek; Jézus, te vagy váltságom, 
Te vagy én boldogságom. 

6. Legyen bő kegyelmed rajtam, Oh én édes 
Jézusom, H o g y dicsérjen éltem, ajkam És jár-
jak a jó uton. Adj erőt, Szentlelket nékem, 
Te légy az én segítségem; Bűntől vond el 
szivemet, Áldd meg egész éltemet. 

7. Édes Jézusom, egyedül Te légy üdvöm, 
mindenem, Vizsgálj engem kívül-belül, Ne tűrj 
foltot lelkemen. Ha járok csalárd ösvényen, 
Igéd jó útra vezérljen; Légy enyém s ez egy 
elég, Mint legnagyobb nyereség. 

Dallama : Jézus én bizodal mam. 

Λ Ο Ο O o l d o g s á g o m Istene, Te vagy fő-
• W U i -L> gyönyörűségem, Te vagy szívem 

mindene, Reménységem, idvességem. Atyám 
vagy s én teneked A Jézusban gyermeked. 

2. Ha szeretlek tégedet S szent törvényedet 
követem: Megnyerem tetszésedet, S áldott, 
boldog lesz életem. Ki utadon híven jár, Ε 
földön is boldog már. 

3. Aki tebenned örül, Nem vall szégyent 
örömében; Mert szent igéd tükörül Szolgál 
teljes életében, S megtanítja, mint éljen És 
tégedet mint féljen. 

4. Engem sok bú ér itten És tövisek közt 
kell mennem; De erőm vagy, oh Isten, Az én 
erőtlenségemben. Biztatsz és vidámítasz S min-
dent jóra fordítasz. 

Szűcs István tétlii esperes-lelkész (1768—1839). 
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Dallama : Jer, dicsérjük Istent. 
' eresztyén vagy, mondod, Mert Krisz-
" tus neve rajtad S a menny, föld 

Istenét Uradnak vallja ajkad; De Istent Urad-
nak Hiába nevezed, Ha parancsolatját Egy-
szersmind nem teszed. 

2. Keresztyén vagy, mondod, Igaz neved 
ez úgy lesz, Ha a bűnt megveted És úgy élsz, 
amint hiszesz. Nem szereti Krisztust, Aki még 
bűnt szeret, Ám ha viseli is A keresztyén 
nevet. 

3. Keresztyén vagy, mondod, Mert megke-
reszteltettél, S Krisztus vére által Megváltottjává 
lettél; De megtartottad-e, Vizsgáld meg szíve-
det, Keresztségben kötött Szent szövetsége-
det? 

4. Keresztyén vagy, mondod, Mert otthon 
s a templomban Kedveled az igét, S szíved 
hálára lobban; De úgy élsz-e, amint A Szentírás 
tanít? Életed termi-e Az ige magvait? 

5. Keresztyénnek úgy tart A kegyelemnek 
Atyja, Ha teljes szívedet A Krisztus lelke lakja; 
Ha van, mint Jézusban, Benned is kegyesség, 
Alázatos lélek, Szeretet, szelídség. 

6. De amíg szívedet A testnek indulatja: 
Kevélység, irigység, Harag és önzés lakja, És 
nem a szeretet, Mely kész a jótétre: Addig 
nem vagy méltó A keresztyén névre. 

7. Uram, te adj erőt Az igaz megtérésre, 
Hogy méltó lehessek A szép keresztyén névre. 
Add, hogy valósággal Legyek Krisztus híve 
S építsem üdvömet Az ő érdemire. 

Arndt János Igaz keresztyénsége után. 

2 2 * 
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Dallama: Jézus, Istennek báránya. 
Isten, ki a bűnt útálod, Tiszta szent-

" w J i i ség lakik nálad. Oh tégy, Oh tégy 
Hozzád hasonlóvá, Formálj, Formálj Mindenek-
ben jóvá! 

2. Veled csak úgy egyesülök, Ha minden 
vétket kerülök, Szentül, Szentül Intézem éle-
tem, Minden, Minden Szóm s cselekedetem. 

3. Add, törekedjem szentségre, H o g y eljus-
sak idvességre. .Boldog, Boldog, Ki utaidon 
jár, Arra, Arra Örök dicsőség vár. 

Zathureczky Sámuel győri kántor 1811. 

Dallama: Mint a szép híves patakra. 

T ö r e s s é t e k serénységgel Az Isten-
" w V i -TV n e k országát; Munkáljátok nagy 
hűséggel Lelketek boldogságát. Térjetek meg-
embereli, Hogy örök jót nyerjetek; Ne csüngje-
tek e világon, Szent vágyatok mennybe szálljon. 

2. Boldog, aki híven harcol S a harcban áll-
hatatos ; Testnek, vérnek meg nem hódol, Sőt 
abban foglalatos, Ami lelki nyugtot ád S ott 
talál dicsőbb hazát, Hol csalódás, gond viharja 
Örömünket nem zavarja. 

3. Imádkozz, vigyázz magadra, Kerüld a kí-
sértetet. Habár volna is károdra Jámbor cse-
lekedeted: Meg ne csüggedj és ne félj, Lesz 
jutalmad Istennél, Erősít feltételedben, Megáld 
igyekezetedben. 

4. Csak a bűntől őrizkedjél, Nézz Jézus pél-
dájára ; Csak a jóban serénykedjél, Lépj az 
élet útjára; Vedd a lélek fegyverét, Imádságot 
és igét, í g y jutsz bizton győzelemre S égi 
pálma száll fejedre. 
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δ. Uram, ne hagyj elcsüggednem Lelki vi-
gyázásomban, Erős lelket teremts bennem Bá-
tor bajvívásomban. Áldj meg segedelmeddel, 
Biztass ígéreteddel, Hogy tehozzád mennybe 
jutok, Ha pályámon híven futok. 

Dallama : Jézus sebeidnek mélye. 

M Q 1 ? ]VTit használ keresztyénségem, Ha 
" » I i -ι-»! nem aszerint élek, Ha nincs 
igaz kegyességem Es vétkezni nem félek; Ha 
szívem földhöz ragad, Feledem szép célomat, 
S azt, ki értem ment halálra, Csak nyelvem s 
nem éltem áldja? 

2. Mit használ énnékem a hit, Ha azt csak 
szájjal vallom, De nem termem gyümölcseit 
S a bűnt meg nem utálom; Ha rajtam erőt 
vesznek S rabszolgájukká tesznek A hívságos 
indulatok S nekik ellent nem állhatok? 

3. Mily nagy ós rút az én vétkem, Ki a 
Krisztust ismerem, Tudom, mennyi jót tett 
értem, És csak szájjal dicsérem! Avagy jobb 
vagyok talán, Mint a hitetlen pogány, Ki mit 
sem hallott az Úrról, Üdvösségről, mennyor-
szágról ? 

4. Lelkem hol lel nyugodalmat, Ha szaggatja 
fájdalom? Kibe vetek bizodalmat, Ha a bűn-
nek súlya nyom? Ha végórám közelít, Ki vi-
gasztal, ki segít? Ki áll mellém ez életben. 
Á halálban s Ítéletben? 

5. Ha mondom i s : Uram, Uram! Képmuta-
tók módjára, Nem használ, nem segít rajtam, 
Ha majd hív számadásra. Ott jócselekedetem 
Szépíti csak életem; Akiben van hit s kegyes-
ség, Csak azé lesz az üdvösség. 
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6. Oh segélj, hogy életemet, Uram, néked 
szenteljem, S minden cselekedetemet Kedved 
szerint rendeljem. Nyújts erőt a Jézusért, Hogy 
meggyőzzek testet s vért, Félve minden bűnt 
kerüljek S végre mennyekben örüljek. 

Dallama: Jézus, én bizodalmam. 

A l i i M i n d c®1Íat' m i n d napjait Te mér-
• w O i Ι τ ΐ ted ki életemnek, Szent Atyám, 

oh vajha itt, Amíg éveim sietnek, Miként igéd 
rendelé, Úgy futnék célom felé! 

2. Akiben szilárd hit él, Kiben munkás a 
szeretet, Aki bizik és remél, Áhítván egy jobb 
életet: Az fut Jézus nyomdokán Mennyei szent 
cél után. 

3. Adj erőt hát Istenem, Hogy hitben végig 
megállják S úgy mint égi Mesterem, Jót mű-
velve szerte járjak, Hűséggel keresve itt A 
jobb élet útjait. 

4. Add, hogy míg tart életem, Munkálkodjam 
ily szellemben; S majd ha megítéltetem, Ré-
szesüljek kegyelemben, Melyet annak szánt 
Fiad, Ki halálig hű marad. 

Székács József püspök (1809-1876). 

Dal lama: Hirdetek tinéktek (Hogy naponként). 

4 Q Q A kkor leszek boldog, Hogyha tisz-
• w w · Λ tán, híven Egyedül csak téged 

Szeret az én szívem, És magát egészen Tené-
ked átadja, Mindeneknek Atyja! 

2. A halandó ember Nélküled nem élhet. 
Forrás vagy, belőled Árad ki az élet. Elvész 
menthetetlen, Aki ezt elhagyja, Mindeneknek 
Atyja! 
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3. Mint e földi élet Függ csak egy hajszálon: 
Üdve is, melyet ád, Füst, buborék, álom. A valódi 
üdvöt Hív szerelmed adja, Mindeneknek Atyja! 

4. A bút, elválhatlan Társát az életnek, Mily 
nyugodtan tűrik, Kik téged szeretnek! A nyo-
mort, jó voltod Örömre fordítja, Mindeneknek 
Atyja! 

δ. Oh ezerszer boldog, Akinek kebele Hoz-
zádvonzó vággyal, Reménnyel van tele. KI, 
örvend, keservét Nálad kinyughatja, Mindenek-
nek Atyja! 

6. Gyújtsd fel hát irántad, Gyújtsd hő lángra 
szívem, Hogy téged szeressen Forrón, tisztán, 
híven; Benned lelje nyugtát Lelkem gondo-
latja, Mindeneknek Atyja! Lázár Miklós. 

Dallama: Én Istenem, én bűnös ember. 

Λ T Tdvözítőm, szerelmed által Emeld 
• J magadhoz lelkemet, Ha vonz a 

bűn s csábít szavával, Segélj győznöm magam 
felett. Tenélküled harcom nehéz, Segíts, segíts, 
oh égi kéz! 

3. Találjak kedvet teelőtted, Midőn szívem-
mel áldozom, Ha felettem a test erőt vett. Te 
légy megmentő angyalom. Oktass példáddal 
engemet, Oh mindenható szeretet! 

3. Taníts e földön szentül élni, Istentől kül-
dött Mesterem, Embert szeretni, Istent félni, 
Hogy életem boldog legyen. Ki Istent fél, em-
bert szeret, Boldog az mindenek felett. 

4. Ha az elmúlás éjszakája Reám borul majd 
egykoron, Te léssz világom a homályba. Te 
a váláskor vigaszom. Lelkem bízva sóhajt fe-
léd, Derítsd fel sírom éjjelét! Kovács Sándor. 
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Dallama: Teljes minden éltemben. 
Τ Tálás szívvel fogadom Isten aján-

• I dékát, Hisz érdemül nem kapom, 
Mit a kegyes ég ád; Nincs nekem Érdemem, 
Amiben van részem, Kegyelméből vészem. 

2. Azért rája gondolok Alázatos szívvel. 
Gyenge mulandó dolog, Mit az ember mivel; 
Jó a hely, S jót vet el, De erő kell rája, Úgy 
terem munkája. 

3. Minden új nap a példát Ο szívembe irja: 
Szegény ember szándékát Boldog Isten bírja; 
Hited van, Nyugodtan Bízd sorsodat rája, A 
hívőt megáldja. 

4. Munkámban e gondolat Kísér nyugovóig: 
Aki Istennél marad, Sohasem csalódik. Min-
denütt Napja süt S szeretetét érzem — Lehet-e 
jobb részem ? 

5. Tarts magadnál engemet, Öntsd ki rám 
kegyelmed', Továbbra is hívedet Vezesse Szent-
lelked. Dalaim Szárnyain Lelkem hozzád száll-
jon; Szent nevedet áldom. Csengey Gusztáv. 

Felebaráti szeretet. 
Dallama: Jer, dicsérjük Istent. 

A A O l - J a szólnék nyelvökön Emberek s 
« » « « * angyaloknak S bennem a szere-

tet Lángjai nem lobognak: Olyannálettem én 
És ékes szózatom, Mind zengő érc csupán És 
pengő cimbalom. 

2. Tudnék titkot s jövőt És minden bölcse-
séget, Hogy felfognám vele A kezdetet és vé-
get, S bár volna hegyeket Mozdító nagy hitem: 
A szeretet nélkül Nem volnék semmi sem. 
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3. Ha minden vagyonom A szegényeknek 
adnám, És vértanú gyanánt Testem a tűzre 
dobnám, Hogy lássa a világ Jó cselekedetem: S 
nincs bennem szeretet — Mit használ az nekem! 

4. A szeretet kegyes És teljes türelemmel, 
Nem álnok, nem irigy És nem fuvalkodik fel, 
Nem tesz éktelenül, Önhasznát nem lesi, Fe-
ledve önmagát: Más üdvét keresi. 

δ. Nem gondol gonoszat, Nem gyúl hamar 
haragra, Hamisságot ha lát, Nem örvend soha 
rajta. Örül, ha emeli Az igazság fejét, És min-
dent elfedez, Jobbját nyújtván feléd. 

6. Mindeneket hiszen, Nem csügged el bi-
zalma; Mindeneket remél, Szünetlen, élve-halva. 
Élet tusáiban Eltűr mindeneket, És el nem 
fogy soha Az igaz szeretet. 

7. Megszűnik tudomány, Próféták nyelve 
hallgat, Leköti némaság A bölcseknél az ajkat. 
Mert rész szerint vagyon Bennünk az ismeret, 
Ezt mind megszünteted, Te örök szeretet! 

8. Mikor gyermek valék, Mint gyermek szól-
tam s tettem; De mind ezt elhagyám, Hogy 
férfiúvá lettem. Most csak tükör által Homály-
ban láthatunk; De szemtiil-szembe majd, Ha 
már célhoz jutunk. 

9. Míg odafenn leend Dicsőbb célhoz jutá-
som: Szeretet, hit, remény, Megmarad ez a há-
rom; Örökké megmarad, Bár mindent sír temet, 
S ezek közt legnagyobb Te vagy, oh szeretet! 

10. Szeretet Istene, Buzgón imádva kérlek, 
Szerető szívet adj, Míg odafenn dicsérlek. í g y 
innen a síron S a síron messze túl Áldott s 
boldog leszek Kimondhatatlanúl. 

I. Kor. lev. 13. r. Sántha Károly. 
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Dallama: Isten, oh szent Isten. 

Λ Λ Ο Λ ki azt állítja, Hogy az Istent sze-
t t W i Γ * reti, De felebarátját Gyűlöli és 
megveti, Az az Úr Jézusnak Nem h ü tanít-
ványa; H o g y egymást szeressük, Krisztus azt 
kívánja. 

2. Ε világi jókban Akinek van bősége S nem 
könyörül azon, Kinek nagy a szüksége, Az 
rosszakarója Felebarátjának S megrontója az 
Úr Szent akaratjának. 

3. Aki azt megvárja, Hogy őt a szegény 
kérje, Megvédni nem siet, Hogy őt kár s baj 
ne érje, És nem előzi meg Keservét, bánatát: 
Az nem szereti még A felebarátját. 

4. E g y Urunk s Atyánk van, Egy test tagjai 
vagyunk, Illik, mint testvérek Szeretetben ma-
radjunk ; Isten úgy alkotá Az egész világot, Hogy 
csak a szeretet Adhat boldogságot. 

5. Felebarátom is Jézusnak megváltottja, Ki 
ártatlan vérét Mindnyájunkért ontotta: S ha a 
szeretetben Követője leszek, Jutalmat é s áldást 
Tőle csak úgy veszek. 

6. Te hozzám mindennap Kegyelmes vagy, 
Istenem; S én ne lennék-e az, Ahhoz, ki vét 
ellenem? Ne szeressem-e azt, Kinek te Atyja 
vagy, Akihez jóvoltod, Mint énhozzám, oly 
nagy! 

7. ítélet napján az Nem lel irgalmasságot, 
Ki máshoz nem mutat Szíves hajlandóságot. 
Oh szeretet Atyja, Áldj meg oly lélekkel, Mely 
örömest tesz jót Minden emberekkel! 

Gellert Keresztély (1715—1769). 
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Dallama: Jézus, ki bűnös lelkemet. 
A A A ü m b e r e k szeretetére, Jézus, mily 
• e n t i sok ösztönt ád Igéd, életünk ve-

zére S előttünk fénylő példád. Szeretetből 
áll vallásunk S méltán lesz kárhoztatásunk, 
Ha tagadjuk éltünkkel, Amit vallunk nyel-
vünkkel. 

2. Uram, ellenséged neked, Ki másokat nem 
szeret; Nem lehet az hív gyermeked, Aki té-
ged nem követ. Mindnyájan egy vérből lettünk, 
Temagad haltál meg értünk, S mily erős, szent 
láncokkal Kapcsolsz össze másokkal! 

3. Ki lenne hát érzéketlen Síró embertársá-
hoz? Ki lehetne könyörtelen Az tir megvál-
tottjához? Ki ne ismerné tisztének Megbocsátni 
sértőjének, Midőn te, oh szent Atyánk, Irgal-
mas vagy mihozzánk. 

4. Testvéreim, gyermekei Az ég és föld 
Atyjának, Ti boldog örökösei A Jézus orszá-
gának! Titeket szívből kedvellek, Meleg keb-
lemre ölellek, Tűröm, ha vétettetek S imád-
kozom értetek. 

5. Ha mégis gyarló szívembe, Harag gyúl 
s bosszúállás: Szent Atyám, juttasd eszembe, 
Hogy én is vétek, mint más. Add elémbe ke-
gyelmedet, Számtalan sok jótétedet; í g y taníts 
szelídségre, Szeretetre, hűségre. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Mily nagy az Ür kegyelmessége. 

A A ( % T/"it gazdaggá tett a szerencse, A 
» · » ' * ν szíve mórt kemény, h ideg? Baj-

ból hogy a szegényt kimentse, Részvéttel oh 
mért nem siet? Hát oly nehéz-e jónak lenni "J 
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Annak, ki annyi jót kapott? Nem inti lelkét 
arra semmi, Hogy Jézus mily példát adott? 

2. Nézzétek őt: mint oszta széjjel Sok drága 
lelki kincseket, A bűnbánót hogy' emelé fel, 
S nyert gyógyulást a nagybeteg. Drágább-e 
annál, mit kiosztott, Te gazdag, mulandó javad? 
Te még a morzsákat sem osztod, Míg Jézus 
örök jókat ad. 

3. Keményszívű te, szállj magadba! Az Űr 
szíved szerint fizet; Javadat is kegyelme adta, 
S a koporsóba nem viszed. Tested leszáll a 
föld porába, De lelked üdve — az megél; 
Neked se szóljon ő hiába, Hallgasd meg: Jé-
zus így beszél: 

4. „Oh jertek hozzám, megterheltek, Ti mind, 
kik megfáradtatok, lm enyhülést éntőlem nyer-
tek, Én nektek megnyugvást adok. Vegyétek 
fel az én igámat, Csak így követtek engemet, 
Vezessen a szelíd alázat, í gy nyer nyugalmat 
lelketek. 

δ. Az én igám gyönyörűséges, És terhem 
könnyű" — szól az Úr. Oh mily magasztos 
szép beszéd ez! Ki elfogadja, boldogul. S ha 
kérded: mi az ő igája? Ha másnak terhét 
hordozom. Munkálva élni más javára: Ez a te 
igád, Jézusom! Csengey Gusztáv. 

Dallama: Szivem szerint kívánom. 

Λ Λ £ ί ''Pestvéreim javáért Fáradnom, küz-
• * denem: Erre segélj, oh Isten, Én 

édes Istenem! Én tövises pályámon Ragyog-
jon szeretet, Mert aki boldogít mást, Boldog 
csak az lehet. 

2. Ne legyen életemben Soha egy pillanat, 
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Melyben elhagyna engem Ε nemes indulat. 
Ajándékozz meg engem Jó szívvel, jó Atyám. 
Hogy boldogítva boldog Lehessek igazán. 

3. Ε földön annyi a könny És annyi itt a 
seb, Mi volna boldogítóbb, Mi volna édesebb: 
Mint a könnyet szárítni, Habár egy cseppet 
is, Mint a sebet kötözni, Habár csak egyet is. 

4. Ama Samaritánus Te vagy, oh Jézusom; 
Hogy példádat kövessem, Szívből imádkozom. 
Lehessek tanítványod A te lelked szerint, Akit 
a jóltevésre A szíve kényszerít. 

δ. Te vagy a szeretetnek Remeke, oh Uram! 
Ε földön minden elvész, Éltünk is elrohan; 
De örök a szeretet, Halál ellen paizs, A sze-
retet átnyúlik A másvilágba is. 

6. Mily édes, cselekedni, Atyám, akaratod! 
Szent Isten, a te képed Énrajtam így ragyog, 
így hallom a szót: néked A menny megnyit-
tatik, S mivel sokat szerettél, Sok megbocsát-
tat ik! Sántha Károly. 

Dallama: Istenfélők, mily boldogok vagytok. 

4 1 4 1 7 R i z t o s úton jár az igaz ember, Baj, 
T S " f ι ' ' veszély közt csüggednie nem kell, 
Nem bántja kétség: Vele az Úr, közel a segítség. 

2. Kinek ajkán vigasztaló szó van, Sebet 
gyógyít önfeláldozóan, Ki sírni látott S köny-
nyed' törli, az felebarátod. 

3. Enyhülésért ki reménnyel néz szét, S 
körülveszi gyöngéden a részvét: Oh az nem 
árva, Jó szívek közt nem marad magára. 

4. De aki csak maga hasznát nézi, Mások 
baját soha meg nem érzi: Nincs, ki megmentse, 
Ha ellene fordul a szerencse. 
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5. Nézz Jézusra, ki minket tanított, Örök 
üdvvel aki boldogított S hívők javáért Ki ár-
tatlanul onta drága vért. 

6. De Jézust csak úgy lehet követni, Hogyha, 
mint ő, úgy tudunk szeretni; Úgy lesz példá-
tok, Hogyha egymás terhét hordozzátok. 

Csengey Gusztáv. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

Μ Λ § ξ C g y Istenünk és egy Urunk van, 
Ί Β Τ Ε Ο Ι ' - jggy testnek tagjai vagyunk, Egyek 
legyünk minden dolgunkban, Közös legyen 
minden bajunk, Ne tekintsünk magunkra csak: 
Szemeink mást is lássanak. 

2. El ne vonjuk soha másoktól Segélyt adó 
testvérkezünk, Még akkor sem, midőn azoktól 
Jutalmat nem remélhetünk. Az igazi felebarát 
Másoknak is nézi javát. 

3. Ki egy szegény felebaráttal Szerető szív-
vel jót teszen, Mintha tenné a menny Urával: 
Ő nála oly becsben leszen. Csak az neki igaz 
híve, Kinek irgalmas a szive. 

4. A nagy napon ég s föld birája Bűnösre 
mond ítéletet, S az Úr kegyét hiába várja, Ki 
nem ismert szeretetet. Uram, adj lelki szent 
erőt, Hogy megszánjam a szenvedőt. 

Zathureczky Sámuel győri kántor 1811. 

Dallama: Bízom tebenned, szent Isten. 

Λ Λ β 17"i boldogan ól bőséggel, Tegyen 
» I V j<3t a szegényekkel: Többet azért 

adott Isten, Hogy kincsével másokat is se-
gítsen. 

2. Jó neked az ízes falat, Még abból is bőven 
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marad, Oszd ki másnak, odatekints A sze-
gényre, akinek kenyere sincs. 

3. Aki ad a föld javából, Azzal m é g csak 
testet ápol; De ahol a lélek szenved, Segít-
séggel, tanáccsal ott jelenj meg. 

4. Sajgó bánat titkos fészkét Megleli az igaz 
részvét, Vigasztaló szava gyöngéd, S letörli a 
szenvedőnek bús könnyét. 

5. Letörölni fájó könnyet, Fölemelni, aki 
görnyed: Ez a jó szív szent munkája, Erre 
tanít a Megváltó példája. 

6. Járjunk hát az ő nyomában, Nem lan-
kadva jó munkában; Ő az élet magvetője, 
Aratásunk gazdag leszen belőle. Csengey Gusztáv. 

Dallama : Hirdetek tinéktek (Hogy naponként). 

A R A Τ ertek, hű barátim, Már az est kö-
' ' zeiget, Itt e puszta tájon Gond űzi 

a lelket. Induljunk csak bátran, Ú g y jutunk 
majd célhoz Az örök hazában. 

2.r A szoros, nehéz út Kedvünket ne szegje; 
Az Úr hívott minket, Megsegít kegyelme. Rajta 
csak előre, Tekintsünk Sionra, A szent hegy-
tetőre. 

3. Aki már megindult, Tettét m e g ne bánja, 
Útja mindig könnyebb S mennyben lesz ha-
zája. Elcsüggedni nem kell, Küzdjetek meg 
bátran Minden kísértettel. 

4. Ha utadat állja A bűnös természet, Az Úr 
úgy kívánja, Fojtsd el, ne kíméljed. A testet, 
mely gátol, Fékezd, hogy szabadulj Minden 
csábítástól. 

5. Bár utunk töretlen S lábunk tövis vérzi, 
De csak ez egy úton Lehet célhoz érni. Senki 
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meg ne álljon, Van vezérünk, győzünk Minden 
akadályon. 

6. Menjünk csak szerettim, Jó Atyánk velünk 
van. Megsegít, ha baj f ér, Minden utainkban. 
Szép napját felhozza, Ád erőt és kedvet, Hívét 
el nem hagyja. 

7. Menjünk, mint testvérek, Vidáman, kar-
öltve. Hozzunk így örömöt Ε kietlen földre. 
S miként József inte, Testvérek, az uton Mi 
se vesszünk össze. 

8. Egyik ha elesnék, Vegye fel a másik, 
Tegyen érte mindent, Mi üdvére válik. Sora-
kozzunk összébb, Szívesen szolgálja Az erős 
a gyöngét. 

9. Testvérek, várjatok Még csak egy kevésig, 
Hamar hazaérünk, A halál nem késik. Ott 
majd megnyugoszunk, Atyánk hajlékában Mily 
boldog lesz sorsunk. 

Dallama: Hogy no dicsérném az Istent. 

tet Atyja Sok áldást oszt mindennek. Vájjon 
hálauó lennék-e, Ha nem venném szívemre, 
Hányszor áradt éltemre Jóságának nagy mér-
téke? Ami jót lát életem, Mind neki köszön-
hetem. 

2. De örömöm mely ízetlen. Búm mely ke-
serű lenne, Ha társam nem volna velem S 
azokban részt nem venne. Itt kietlen pusztaság-
ban Számkivetve járkálnék S enyhülést nem 
találnék Hü szívek társaságában: Ha másokhoz 
engemet Nem fűzne a szeretet. 

3. Szívemből adok hálákat, Hogy nekem, jó 
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Istenem, Engedsz boldog, szép órákat Bará-
timmal töltenem. Hogy jóságodból vezettél 
Hozzám is hív lelkeket, Szerető jó szíveket, 
S velünk oly frigyet köttettél, Hogy mindig 
hívek legyünk, Míg a sírba nem megyünk. 

4. Hála, hogy igaz barátot Kezed mellém is 
rendelt, Aki, ha restülni látott, Vagy tévelygő 
úton lelt, Feddhetetlen jó példával Szemeim 
előtt fénylett, Avagy bölcs vezérem lett Nyá-
jas szavú tanácsával; Ha ért öröm, gyötrelem, 
Megosztotta azt velem. 

δ. Ε szent viszony örömeit, Add, tenéked 
szenteljem S búmnak gyógyító cseppjeit Min-
denkor bennük leljem; Csak olyanok társa-
sága, Akik téged szeretnek, Buzgó szívvel 
követnek, Legyen éltem boldogsága; S bátor 
lélekkel járok, Nálad üdvöt találok. 

6. Te gazdag és jó vagy, Atyám! Áraszd 
ránk szerelmedet; Akik ragaszkodnak hozzám, 
Áldja meg őket kezed! S ha a sír elválaszt min-
ket, Akkor is mennyországba, Boldogabb tár-
saságba Vedd magadhoz lelkeinket, Hol többé 
el nem válnak S tégecl vég nélkül áldnak. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Egyes keresztyén erények. 
Munkásság és hivatáshűség. 

Dallama: Készítsd magad, kedves lélek. 

A C f t V'era henyélni, munkásságra Hívott 
Ί 2 \ / £ Ι Ι λ> isten e világra. Add, oh Uram, 
amíg élek, Legyek hasznos, munkás lélek. Áldj 
meg kedvvel, értelemmel, Hogy használjak 

Keresztyén énekeskönyv. 2 3 
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életemmel; Vigyem véghez jól munkámat, Vár-
ván tőled koronámat. 

2. Tókozlástól óvj meg engem; Ne hagyd 
bűnre vesztegetnem Kezedből vett javaimat, 
Rám árasztott áldásidat. Taníts bö lcs sáfárko-
dásra, Józan takarékosságra; Magam s más 
javát munkáljam. Áldásodat megháláljam. 

2. A rút fösvénység ösvénye Minden go-
noszság örvénye, Vége szégyen és gyötrelem, 
Utáltasd meg azt én velem. Mit ér összegyűj-
tött kincsem, Ha rajt áldás, béke nincsen; 
Hűtlen elhagy halálomban, Nem ment m e g szám-
a d á s o m b a n . Zathureczky Sámuel győri kán to r 1811. 

Dallama : Jézus, én bizodalmam. 

/ g y o r s a n folyó időmet Az Űr nem 
e w W i VJ adta hiában, De azért, h o g y erő-

met Gyakoroljam jó munkában; H o g y m i n t 
drága vagyonnal Éljek vele haszonnal. 

2. Nem szabad könnyelműen Elhenyélnem 
életemet, De szűkség, hogy serényen Tegyem 
kötelességemet S elvégezvén dolgomat, Reád 
bízzam utamat. 

3. Hivatásom ösvényén Adj erőt, tovább halad-
nom S minden este őszintén Tetteimről számot ad-
nom. Ha igaz és hű leszek, Lelki nyugtot ú g y lelek. 

4. Gyakran könnyelmű valék, Drága időm 
elpazarlám S önvesztemre haladék Világ széles 
országútján; Minden nap, minden órám, Vádra 
vádat halmoz rám. 

5. De te hosszútűrő vagy, Bűnbánatra int 
kegyelmed. Erőt, Szentlelket te adj, Ne másban 
bízzam, csak benned. Áldás, béke forrása, Te 
serkents kitartásra. 
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6. Testi vágy és élvezet Soha rabjává ne 
tegyen, Győzelmet a bűn felett Benned vetett 
hitem vegyen. Ingadozó léptemet Támogassa 
szent kezed. 

7. Uram, minden munkámat, Add, kedvedre 
folytathassam, Hogy e földi pályámat Elvégez-
vén elmondhassam: Időm hasznosan tele, 
Mint bölcs úgy éltem vele. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama : Ki dolgát csak Istenre liagyja. 

| E | J F o v á f u t oly gyorsan életem? Drága 
*E?Jt1« I I időm hova siet? Mily sebes ár-
vízként vitetem, Míg csak a sír el nem temet, 
Az örökkévalóságra, Ε világról más világra. 

2. Ébredj fel, hagyd félbe álmodat, Lelkem, 
napjaid folytában; Azt bánd, arra fordítsd gon-
dodat, Hogy sok nap ment el hiában. Kárba 
veszett minden órám, Melyből haszon nem 
áradt rám. 

3. A földi ember nyakrafőre Rút kívánsá-
gok után fut S előbb, mint a drága időre 
Vigyázni tudna, sírba jut. Mit ér, ember, az 
életed. Ha rosszra elvesztegeted. 

4. Ember, légy bölcs, szenteld éltedet Ma-
gad és mások javára; Siess, tégy jót s füg-
geszd szemedet Napjaid csekély számára, Hogy 
elfogyván esztendeid, Éljenek üdvös tetteid. 

5. Soha ki ne fogyj a munkából, r Míg tisz-
tedet meg nem tetted; Éltedet az Úr jóvoltá-
ból Nem hivalkodásra vetted. Kipótolhatatlan 
a kár, Ha időd hiában eljár. 

6. Minden napról, mit eltöltöttél, Este 
magadtól számot végy; Minden jót, rosszat, 

23* 
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amit tettél, Igaz mértékű fontra tégy; Vizsgáld: 
éltél-e kegyesen? Marad-e lelked csendesen? 

7. Uram, ki adod napjaimat, Erőt, áldást 
nálad lelek; Lelked vezesse szándékimat, Ügy 
tisztemnek megfelelek; S ha hozzád veszed 
lelkemet, Ott is áldom kegyelmedet. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Kegyes Jézus, én imádságomra. 

J E E í Λ h nagy Isten, csodamüved látom, 
• v v i ^ ' Akármerre nézek e világon; Célja 

szerint foly benne az élet, Soha sem jön ellen-
tétbe véled. 

2. Csak az ember tévelyeg s nem tudja, 
Merre van az élet igaz útja. Munkáimban kér-
lek, Uram, téged: Hadd vezessen a te böl-
cseséged. 

3. Megáld Isten ép kézzel, elmével, De az 
ember a rossz útra tér el, Nem becsüli Isten 
ajándékát, Pazarolja, mit a kegyes ég ád. 

4. Mind, akik a gyönyör útján járnak, Idő 
előtt sír ölébe szállnak, Kérlek, Uram, minden 
reggel, este: Munkámat a te erőd vezesse. 

5. De mikor az igaz utat járom, A világból 
magam ki nem zárom, Ez a világ nem sira-
lom völgye, Bő aratást ad bevetett földje. 

6. Boldog, aki mindig híven fárad, A mun-
kából tiszta öröm árad. Engedd, Uram, hogy 
a jót munkáljuk S hálás szívvel szent nevedet 
áldjuk. Csengey Gusztáv. 
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Lelkünkre való vigyázás. 
Dallama: Jézus életemnek. 

I C ß Τ elkeni méltóságát, Igaz boldogsá-
* v gát Add megismernem; Lelkem 

épülését, Megszenteltetését Szüntelen kérnem; 
Szent igéd szövétnekét Gyújtsd meg, Uram, 
hogy láthassak S tehozzád juthassak. 

2. Mily becses a lélek, Mellyel mozgok, 
érzek S értem szavadat. Képedre alkottad, 
Bűntől megváltottad, Küldvén Fiadat, Ki né-
künk lett vezérünk, Ujjászülte szíveinket S 
mennybe emelt minket. 

3. Lelkem e világban, Ε mulandóságban 
Nyugtot nem talál; Azért mennybe vágyván, 
Áhítatnak szárnyán Fel, magasba száll. Es ha 
itt az igaz hit Gyümölcseit termi, végre Ott 
jut dicsőségre. 

4. Bár harcol ínséggel, Mégis nagy hűség-
gel Vezeti karod; Hogy megpróbáítassék, S 
hívnek találtassák, Azt te akarod. Vajha kárt, 
ami megárt, Soha neki ne okoznék S vesztére 
ne volnék. 

δ. A rosszak elvesznek, Részesi nem lesz-
nek A boldogságnak; Add ezt megértenem, 
Kegyelmes Istenem, Hogy jól vigyázzak; 
Keressem, megnyerhessem Atyai szent tetszé-
sedet, S tiszteljem nevedet. 

6. Szent örömöt várok, Ha utadban járok, 
Istenem, Atyám! Keblembe béke száll, Nem 
rettent a halál, Gondod van reám. Míg maj-
dan szebb jutalmam Megtalálom mennyország-
ban, Örök boldogságban. 

Kis János püspök (1770—1846). 
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Dallama: Teljes minden éltemben. 
Τ elkeni, vigyázz serényen, Buzgón 

"Sur a » fohászkodjál, Hogy a síkos ösvé-
nyen Meg ne csuszamodjál. Amely szív Jól 
nem vív, Bűnnek lesz szolgája És Sátán prédája. 

2. Oh ne mondd: van még időm! Elröpül 
az élet, S üt az óra, amidőn Meglesz az ítélet. 
Jaj, ha már A halál Érted jön sietve S nem 
vagy elkészülve. 

3. Vigyázz, mert nehéz az út, Ez a földi 
pálya, S míg a vándor célra jut, Oly sok a 
próbája. Ki nem fél, S bizton él, Azt elbukás 
éri, Mikor nem is véli. 

4. Oh vigyázz, mert a világ Elszédít zajá-
ban; Sok szép, de múló virág Mérget rejt 
magában. Oh vigyázz, Mivel gyász Van a 
gyönyör mellett, S a fény árnyat lenget. 

5. Kérjed az Istent híven, Buzgó szent 
imával, Hogy kegyesen ő vigyen A veszélyen 
által! Istened Ha veled: Az ösvényen ő visz, 
S oltalmával őriz. 

6. Azért hát imádkozom, S vigyázok szü-
netlen ; Én szívemet nem hagyom Soha őri-
zetlen. Harcom itt csak rövid, S híven jutva 
pályám, Fent örök lesz pálmám! 

Dallama: Jézus, ki bűnös lelkemet. 

h Uram, ha ösvényedre Irgalmad 

nyedre Figyelmezni segített; Ha szívem már 
fél tégedet, És mindennél jobban szeret: Oh 
bűnbe ne hagyj esnem És örökre elvesznem. 

2. A test s világ nagy harcában A büszke 
szív elbukik; A kisértet hálójába Hol nem 

megtérített, És szentséges törvé-
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sejti, ott esik; Némely rosszat kicsinynek vél, 
Némely bűntől már nem is fél, Néha messze 
tévedt már, S azt véli: jó úton jár. _ 

3. Az embernek törekvése Az Úr nélkül 
erőtlen, De ezt ő nem veszi észre, Hanem jár 
nagy kevélyen; Sok erőt vél ő magába', És 
jut a bűn rabságába, Nem védi meg ereje, 
Ha az Isten nincs vele. 

4. Oh add Uram, meggondolnom, Mily szük-
séges vigyáznom, S úgy intézzem minden dol-
gom, Hogy ne kelljen hibáznom; Ha kísértés 
jön énreám, Erősíts meg, oh szent Atyám, 
Hogy megállják harcomban Mind jó, mind 
balsorsomban. 

5. Oh munkáld, hogy hit s kegyesség Éke-
sítse éltemet, Lelkem bűnbe sohse essék, 
Segíts erre engemet! Vezess Uram szent 
életre, Hogy élhessek tetszésedre, Kegyelmed 
megismérjem, S szent nevedet dicsérjem. 

6. Boldog leszek, ha így járok Mind holto-
mig kedvedre; Erőt Atyám, tőled várok, Téged 
híven szeretve. Boldog, aki alázatos, Kegyel-
medért háládatos, Az bűnön vesz hatalmat És 
nyer örök jutalmat. 

Alázatosság. 
Dallama: Most nyugosznak az erdők. 

alamim van, mindenem Tetőled 
van, Istenem, Atyai kedvedből. 

Testemet ós lelkemet, Minden tehetségemet 
Te adtad nagy kegyelmedből. 

2. Ha csillapul, bánatom, Ha kiderül bús 
napom: Tenéked köszönöm. Ha jól folynak 

459. V 
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dolgaim És enyhülnek gondjaim: Tetőled jön 
minden öröm. 

3. Ha tégedet szeretni, Tetszésedet követni 
Érzek tehetséget: Ki vezeti szivemet, Ki in-
dítja lelkemet? Te adsz reá segítséget. 

4. Látván jobbulásomat, Nem bízom el ma-
gamat, A jót te míveled; Te adsz erőt Iste-
nem, Én akármint törekszem, Nem szerzek 
véle érdemet. 

5. Sok jótéteményednél, Miket te vélem 
tettél, Uram, kisebb vagyok; Ne hagyd ezt 
elfelednem, És add eszembe vennem, Hogy 
vétkeim igen nagyok. 

6. Mentsd meg "a kevélységtől, Elbízott ön-
hittségtől, Uram, híveidet; Ints, h o g y sokkal 
tartozunk, Méltatlan szolgák vagyunk: Oh adj 
alázatos szivet. Gellert Keresztély (1715—1769). 

Dallama: Most nyugosznak az erdők. 

Λ β Λ í \ h ments meg, Uram, kérlek A go-
^ V V i noszok s kevélyek Rút önhitt-
ségétől. Hibáját ki tudhatja, Mely elbízott mond-
hatja, Hogy tiszta minden vétségtől. 

2. Követni szent szavadat Tenni akaratodat 
Vagyok-e erre kész? Tenni a jót serényen, Járni 
igaz ösvényen, Tudom, Uram, hogy mily nehéz. 

3. Ifjúságom hibáit, Jóságom nagy csorbáit 
Ne említsd, oh Uram. Gyengék vagyunk a 
hitben, Legbuzgóbb híveidben A jónak sok 
hiánya van. 

4. De habár élnék tisztán, Magamat megja-
vítván, Kinek köszönhetem? Szívemet ki ve-
zette, Hogy a jót megszerette? Erőmmel nem 
kérkedhetém. 
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5. Ha az Istent szeretni, Akaratját követni 
Van kedvem és erőm: Mind erre ki segített, 
Jóban ki erősített? Uram, te vagy megszen-
telőm. 

6. Hogy én a jót becsüljem, A rosszat el-
kerüljem: Ezt Lelked munkálja;,Mikor én jót 
tanulok, A rossztól elfordulok: Áldást te adsz 
Uram, rája. 

7. Nem bízom el magamat, Bár lássam is 
javamat, Ez csak , az Úr dolga. Habár min-
dent megtettem, Érdemet nem szereztem, Va-
gyok haszontalan szolga. 

Béketűrés és békeszeretet. 
Dallama: Minden ember csaK halandó. 

Λ β 1 r P ü n l kereszted mind halálig, Legyen 
• w 1 • A példád Jézusod; Jobb, ha szemed 

könnyben ázik, Mintha rád nap mosolyog. 
Bár nehéz az élet terhe, Ez tanít, hogy nézz 
a mennyre, Véle nyertes lesz szived, S boldo-
gít majd szent hited. 

2. Örvendeznek nagy hitednek Az ég min-
den angyali; S lesznek példás életednek Ε 
földön is nyomai. Nemes harcban szép a pálya, 
Jézusé így lön a pálma; Aki mennybe így 
jutott, S néked utat mutatott. 

3. Áz aranyat tűz próbálja, Hogy leváljék a 
salak: Szenvedés ,a hit próbája, Hogy meg-
tisztulj az alatt. így léssz Jézus tanítványa, 
Ellenidnek is barátja, Jóra buzgó és nemes, 
Szívben, testben egyenes. 

4. Bízd Istenre mind halálig Jámbor szívvel 
magadat, S szenvedésed üdvre válik, Ha bizal-
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mad hű marad. Mit az Úr nyújt, azzal érd he, 
S tied lesz az égi béke; Keskeny útról le ne 
térj, S tied lessz a menny, ne félj! 

Kempis Tamás után. 

Dallama: Uram, rosszul cselekedtem. 

Ä & t f y r i h ember, ne gyűjts fejedre Átkot 
^ ' bosszúállássaCBízd ügyedet Iste-

nedre, Légy türelmes várással. Az itélet Isten 
dolga, Ki vagy te? Csak szegény szolga. 

2. Nehéz ugyan a sérelem, Fáj, ha bántnak 
bennünket, De azért van az értelem, Hogy 
meggyőzzük szívünket; Szép szelídség legyen 
bennünk, Rosszért rosszai ne fizessünk. 

3. A féktelen természetet Bár nehéz zabo-
lázni: Mégis mindig legyőzheted, Csak ne szűnj 
meg vigyázni. Hallgasd belső bírád szavát, S 
ne felejtsd el lelked javát. 

4. Lépj híven Jézus nyomába, Mint ő, te is 
akként tégy, Tűrő lelke példájára Haragodon 
erőt végy. Megbocsátó szelídséged Lesz legna-
gyobb ékességed. 

δ. Az Istennek szent tetszését A haragvó 
nem teszi, Haragod hát elenyésszék, Ez lelked 
megmérgezi, Megrongálja életedet, S megbán-
tod jó Istenedet. 

6. Ki megbántott, meggyőzheted Szelídség-
gel szeretve, Mily boldogság lesz az neked, 
Ha ráborul kebledre; Isten is, mint égi bírárl 
Kegyes szemmel tekint reád. 

463 
Dallama: Oh felséges Ür. (A nap lement.) 

"Ooldog, kinek a béke minden vágya, 
^ Aki nyugalmát csak tetőled várja, 
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Ki védő szárnyad árnyában pihen, Világ te-
remtő áldott Istenem! 

2. Boldog, kit tiszta szeretet vezérel, Miként 
a vándort csillag fénye éjjel, Ki minden sér-
tést, bántalmat feled S ellenségnek is nyújt 
mentő kezet. 

3. Boldog, kit nem gyötörnek földi vágyak, 
Akinek lelke sóvárog utánad, Szeme szünte-
len ég felé tekint, Boldog, ki él szent tetszé-
sed szerint. 

4. Boldog, ki tűrni tud minden fájdalmat, 
Akinek szíve tiszta, mint a harmat, Ajkán nem 
támad vádoló panasz, Kegyelmed néki enyhítő 
vígasz. 

5. Oh add, Atyám, míg itt a földön élek, 
Teljes szívemből szolgáljak tenéked. S verő-
fényben, nehéz kereszt alatt Nálad keressem 
boldogságomat! Kovács Sándor. 

Igazságszeretet és erkölcsi tisztaság. 
Dallama: Jézus, ki bűnös lelkemet. 

A t * A Λ dd Uram, az igazságnak Legyek 
« ι ; * buzgó barátja; Dicsőségét menny-

országnak Egy álnok szív sem látja. Azok mind 
csúf szégyent vallnak, Ha ítélni téged halinak 
Élőkön és holtakon Ama végső nagy napon. 

2. Oh ne engedd, hazugsággal Keresnem 
más tetszését, Vagy elrejtett ravaszsággal El-
vennem az ö részét, Az igazság útján járjak, 
Minden jót csak ettől várjak, Ami van a szí-
vemen, Az forogjon nyelvemen. 

3. Azok, akik csalárdságban Találtatnak előt-
ted, Nemcsak dicső mennyországba Nem bo-
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csátod be őket; Már itten sem kedvesek ök 
A bölcsek és a jók előtt, Kik tégedet szeret-
nek, S életükben követnek. 

4. Ha érdemlett jóhíremnek Szenvednem kell 
sérelmét: Tűrjek s várjam jó ügyemnek Eljö-
vendő győzelmét, S ha magamat kell mente-
nem, Oh add kegyes jó Istenem: Példát csak 
tőled vegyek, Bosszúálló ne legyek. 

δ. Én Uram, te mindenütt vagy, Látod min-
den tettemet És lehetek akármily nagy: Meg-
ítéled éltemet. Oh add ezt jól értésemre, Hogy 
vigyázzak jól lelkemre, S az igazság törvénye 
Legyen éltem ösvénye. 

Dallama: Uram, rosszul cselekedtem. 

\ z ártatlan, tiszta öröm Bün útjára 
Έ ν ν ι ν nem siet, De a vétkes földi gyö-
nyör Beszennyezi a szívet; Ember légy hát 
éber, vigyázz, A víg órát követi gyász. 

2. Hogy lehess a bűnöktől ment: Szemér-
metes, tiszta légy! Még nézésed is iegyen szent, 
Trágárságot félretégy. A bűnökkel játszó elme 
A léleknek veszedelme. 

3. A szívbéli tisztaságnak A munka kőbás-
tyája, De a lelki romlottságnak Henyélés a 
párnája. Tétlen töltvén el napjaid, Rabúl ejt-
nek rút vágyaid. 

4. Ha a gyönyör tűzlángjait Elkerülni aka-
rod, Addig szaggasd el láncait, Míg megkötve 
nincs karod. Ha táplálod és neveled: Könnyen 
bánik utóbb veled. 

δ. Szíveinket bemocskolja A rút, aljas kíván-
ság, Bár sok bűnös azt gondolja: Nem vétek, 
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csak ne lássák. Pedig tiszták nem lehetünk, 
Ha kívül szép csak életünk. 

6. Győzd meg hát rossz kívánságod, Élj 
egyedül Istennek, Ártatlanság legyen vágyod, 
S legfőbb java éltednek, Mert ha ezt megfer-
tőzteted, Soha vissza nem nyerheted. 

7. A megrontó, vétkes gyönyört Oh ember 
elkerüljed, Mert az kínba, halálba dönt S el-
veszíted a mennyet. Kérj Istentől segítséget, 
Hogy a bün ne ártson néked. 



VI. 

Különféle alkalmi énekek. 
A család. 

Ujházasok esketésekor. 

Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 

szere te t Istene, Atyánk, Ki híven 
ü ü w « gondot viselsz ránk S éltünket 
igazgatod, A házasság szent kötele, Két szív-
nek eggyé-létele, A te szent akaratod. Te nagy 
S jó vagy. Oh adj áldást, adj virulást ez új 
párnak, Kik oltárod előtt állnak. 

2. Oh füzd szorosra szívüket, Lakozzék köz-
tük szeretet, Egymás segítségére. Egy szív, 
egy lélek legyenek, Tartós örömben éljenek 
Neved dicsőségére. Hitből, Szívből Dicséretet 
mondjon neked éltük s ajkuk, Áldásod nyu-
godjék rajtuk. 

3. Terjeszd hosszúra éltüket S úgy testüket, 
mint lelküket Atyai kezed ójja. Legyen az 
igaz kegyesség, Szerencse, öröm s„ békesség 
Hajlékuknak lakója. Tisztes, Ékes Öregséget, 
csendességet hadd érjenek, Utódokban örvend-
jenek. 

4. Ha súlyos kereszt és inség, Csalódás és 
keserűség Zavarná nyugalmukat, Oh nyújts 
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nekik vigasztalást, Oh, küldj nekik szabadu-
lást, Erősítsd bizalmukat. Vegyed, Tegyed 
Szent kezedbe, kegyelmedbe életüket S végre 
üdvözítsd lelküket. 

Németh István kispéci lelkész (1757—1810). 

Házasság és családi élet. 
Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 

Λ g * 7 ΓΛΙι Jézusom, mily boldogok, Kik-
Tl V β ι ^ ' nek szívük együtt dobog S egy-
más javán örvendnek; Szent frigyükben bő-
ven veszik Áldásodnak gyümölcseit S hálát 
mondnak nevednek. Mi szép A kép, Hol a 
két fél szívet cserél s egyetértve Eggyé lesz 
e szövetségbe. 

2. Gyümölcsfa a család feje, És szőlőtő a 
hitvese, A gyermekek virágok. Örüljetek há-
zasfelek: Az Úr vigyáz e kert felett, Gondot 
visel reátok. Tőle Jő le Minden áldás, boldo-
gulás, szerencsétek! Azért csak őt dicsérjétek! 

3. Bár szemetek könyüket ont, És nehezül 
rátok a gond Súlyos házi kereszttel: Ne 
hagyjon el a türelem, Az Úrnál van segede-
lem, Ő senkit sem felejt el. Igaz Vigasz Lesz 
részetek, ne féljetek, bú és bánat Nyomán 
boldog öröm támad. 

4. Mi Jézusunk, oh el ne hagyj, Tanács, 
segítség csak te vagy Mindennemű szükség-
ben. Dicsérni fogunk tégedet, És áldani szent 
nevedet Ε földön és az égben. Jövel, Közel 
Légy mi, hozzánk, hogy hozzon ránk házas-
ságunk Áldást, melyet tőled várunk. 

Gerhardt Pál (1607-1676). 
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Dallama : Isten felséges adománya. 

I V a g y Isten, örömmel tisztelünk Té-
^ ged, kegyelmes Urunkat; Te min-

denütt jelen vagy velünk, Meghallod imádsá-
gunkat. Nálad mindig kész a vigasz, Bajunk-
ban megvidámítasz. 

2. Minket, kik itt most megjelenünk, Egy 
vér által eggyé tettél; Ezzel is, oh kegyes 
Istenünk, Ezer jóban részeltettél S örzö sze-
lned, kezed híven Minden napon rajtunk pihen. 

3. Boldog család, hol a szívekben A béke, 
szeretet lakik, S hol a szülő jó gyermekekben 
Felejti élte gondjait. Előbb enyhül a bánat 
ott, S a kedv, öröm kétszer nagyobb. 

4. Boldogok, kik házuk népével Az Istent 
híven tisztelik, S éltük folyását bölcs elmé-
vel Törvénye szerint rendelik. Bár földi ré-
szük itt kevés, Van kincsük, mely el nem 
enyész. 

5. Hisszük, hogy akik téged félnek, Atyánk 
áldásod száll rájuk; Ha békés egyességben 
élnek, Boldog lesz földi pályájuk; tí ha útjuk 
végre sírba tér, Vár rájuk drága pályabér. 

6. Hitét ugyan próbára téve Mérsz oly időt 
hívedre is, Hogy elborítja gyásznak éje S 
megsebzi vérező tövis. De küldj házához bár 
halált: Ha te küldéd, javára vált. 

7. Ha meg kell is majd sorra \álnunk, 
Egykor megint találkozunk; Előtted, jó Atyánk, 
megállunk S örök hálával áldozunk. Te adsz 
ott szebb lakóhelyet S el nem válunk: élünk 
V e l e d " Kis János püspök (1770—1846). 
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Gyermekek és ifjak énekei. 

Dallama: Jézus, én bizodalmam. 

A f í Q Qzent neved magasztalom, Uram, 
Ο h o g y életet adtál; Hálaszó kél 

ajkamon, Hogy szülőkkel megáldottál, Kik a 
keresztyénségben Nevelnek kegyességben. 

2. Mint jó gyermek, hozzájok Add, hív s 
engedelmes legyek; Ha keresztet mérsz rá-
jok, Szenvedésökben résztvegyek, S ha örül-
nek, vígadjak, Éltökért hálát adjak. 

3. Oh vezess úgy engemet, H o g y őket ne 
szomorítsam; Minden tehetségemet Jó s hasz-
nos végre fordítsam. Jézus, ezt tőled kérem, 
Te légy nékem vezérem. 

4. Szent igédnek fáklyája Legyem én hív 
útmutatóm; Jézus dicső példája Legyen min-
denkor oktatóm, Ki szüleit tisztelte, S éltét 
szentül rendelte. 

5. Csak tégedet szeretni Legyen főgyönyö-
rüségem, Törvényedet követni Legyen leg-
nagyobb készségem. így tudom, boldog leszek, 
Tőled sok áldást veszek. 

Dallama : Mintha szárnyon szállna. 

A 7 Í I /gyermekednek szája Dicsér téged 
f f V s V J I g t e n ! I m á d a t é s h á l a K é l θ  
zsenge szívben. Hallgasd meg nyelvemnek 
Gyönge rebegését, Érező szívemnek Teérted 
verését! 

2. Tégy szent vallásomnak Szerető „keblére, 
Mint égi társamnak Sírig hü ölére! Ő áldjon 
meg engem, Ő vezessen hozzád, Hogy az én 
szívemben Lakozzék mennyország! 

Keresztyen cnekcskönyv. 24 
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3. Tündér virágkorom Nem nyílik örökké, 
Elhervad egykoron, S nyoma sem lesz többé ; 
De soha sem hervad A lelki buzgóság, Igéd 
rá a harmat S gyümölcse boldogság. 

4. Teremts tiszta szívet, Oh Isten, énben-
nem ! És gyermekded hitet Munkálj én szí-
vemben ! Ki szeret, hisz, érez Gyermekek 
módjára: Az ilyeneké lesz A mennyek országa. 

5. Vezess Atyám, engem Szent isméretedre, 
S igaz félelmedben Őrizz meg örökre! Add, 
maradjak gyermek Napom alkonyáig, Vétket 
ne ismerjek Koporsóm zártáig! 

6. Mint gyermek, rád hagyjam Minden én 
ügyemet, Mint gyermek csókoljam Dorgáló 
kezedet; Mint gyermeket érjen Utói a vég-
álom, Mig neved az égben Angyaliddal áldom! 

Járjak tetszésed szerént! 
2. Ki véled jár, oh Igaz, Meg nem ütközhetik 

az; A sötétben, szent kezed Híven, biztosan vezet. 
3. Oh én édes Jézusom, Csak reád támasz-

kodom, Míg tart e tövises út És gyermeked 
m e n n y b e jut. Sántha Károly. 

Λ ILTozzád fohászkodom Oh Isten, jó 
s • A A Atyám, Te őrzél engemet Homá-

lyos éjszakán; Vezesse szent karod Ma is gyer-

Sántha Károly. 

Dallama: Jö j j népek Megváltója. 

ITajnalcsillag, Jézusom, Míg e földön 
- ^ bújdosom, Hints utamra égi fényt, 

Gyermekek reggeli éneke. 
Dallama: Ments meg engem. Uram. 
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mekedet, Hogy el ne tévesszem A te ösvé-
nyedet. 

2. Oh adj erőt nekem A jóhoz Istenem, 
Engedd áldásidat Hálásan érzenem. Oh védje 
szent karod Kedves szülőimet, Istenem ós Atyám, 
Halld meg kérésemet. 

Székács József püspök (1809—1876). 

Gyermekek esti éneke. 
Dallama: A nap immár elenyészett. 

A n a P lemegy, az éj beáll, Álom 
* • 1 jön szememre, Jó Istenem viselj 

gondot Alvó gyermekedre. 
2. Te őriztél meg e napon, Te óvtad éltemet, 

Benned hiszek, benned vetem Minden remé-
nyemet. 

3. Add, veszély nélkül aludjam Szent karjaid 
között, Ádj csendes éjt szülőimnek, Őrködj 
házunk fölött. 

4. Imádlak én járva-kelve, Téged mint jó 
Atyát S kérlek most is, hogy lefekszem, Oh 
adj jó éjszakát. Székács József püspök (1809—1876). 

Szülők esti éneke. 
Dallama: Mennyből jövök most hozzátok. 

lag ragyog, Vigyáznak rád az angyalok. 
2. A kis Jézus hogy született, Kemény jászol-

ban lelt helyet: Bölcsőd vetve szeretetből, 
Puha rózsalevelekből. 

3. Álmod nem bántja semmi sem, Ő nem 
24* 
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nyughatott csendesen; Te élsz gond nélkül 
vidoran, Őt üldözték minduntalan. 

4. Oh védje Isten éltedet, Tartsa meg tisztán 
szívedet,Nevekedjél kedvességben, Mint a Jézus 
bölcseségben. 

5. Nőjj, teljesedj kegyelemmel, Igaz isten-
félelemmel, Légy szép árnyaktartó fácska, Oh 
Úr áldotta plántácska! 

6. Jézus, aki ölbe vette A gyermeket, úgy sze-
rette, Ő áld téged, ő szól hozzád: Gyermekeké 
a mennyország. 

7. Az Úr Jézus legyen veled, Ö áldja meg 
életedet; Légy szívben tiszta, jó, szelíd És járj 
szent példája szerint! 

8. Légy mint Jézus, engedelmes, Isten, ember 
előtt kedves; Virág napnak tartja fejét: Napod 
ő, tégy te is ekkép! 

9. Időnk elsuhan sebesen, Te csak aludjál 
csendesen! Minden elmúlik körülünk, S végső 
álomba merülünk. 

10. Aludjál, édes gyermekem, Az Isten tartson 
meg nekem! Gyarapodjál a jóságban, S üdvö-
zülj a mennyországban! 

Árvák éneke. 
Dallama: Uram, rosszul cselekedtem. 

Α*7[% Tévesztettem jó szülőmet, Vagyok 
« • w i siralmas árva; Legfőbb földi jói-

tevőmet Hideg sírhalom zárja. Megszűnt az én 
vígasságom, Keserűség ifjúságom. 

2. Nincs már, aki egyengesse Göröngyös útai-
mat, Nincs, ki híven felejtesse Emésztő bánati-
mat. Oh az én legdrágább kincsem, Áldott jó 
szülőm már nincsen. 
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3. Etelt, italt, ruházatot, Mindent őtőle vet-
tem; Meleg keblén elaltatott, Vígasztalt, ha 
szenvedtem. Oh de most már ezer bajban 
Árva fejem hová hajtsam? 

4. Uram! hozzád folyamodom, Benned van 
bizodalmam. Hő imában fohászkodom: Te 
légy Atyám, oltalmam. Teremts tiszta szívet 
bennem, Segélj gyermekeddé lennem. 

5. Angyalidat küldd el hozzám Jó emberek 
képében/ Jobb napokat virrassz reám, Hogy 
célomat elérjem, S jó szülőmmel mennyország-
ban Egyesüljek boldogságban. 

Dallama: Gondviselő édes Atyám. 

•«Ε1?!! HPeremtő Isten, jó Atyám, Kegyes 
TS Ι " ι A szemmel nézz le reám! Szánd 
meg kis árvádat, szegényt, A te nagy irgal-
mad szerént! 

2. Aki reám gondot viselt, Árnyék-élte ha-
mar letelt; Reá sötét sír domborúlt, S én 
reám is bús éj borúit. 

3. Olyan sötét az éjszaka, De van ennek is 
csillaga: Csillagom a fényes remény, Látom 
túl a sír éjjelén. 

4. Szép csillagom a drága hit, Hogy amig 
csak bújdosom itt: Gondviselőm és mindenem 
Te vagy, Atyám, én Istenem! sántha Károly. 

Özvegyek éneke. 
Dallama: Teremtő Istenünk. 

A l i f i Trgalom Istene, Búval vagyok tele, 
• ι I Folyton-foly én Könnyem árja, 

Mert azt, ki volt éltem párja, Már koporsó zárja. 
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2. Vigasztalóm voltál, Ezer jót halmoztál Há-
zassági hletemre; De ím, bú áradt szívemre, Öz-
vegyi létemre. 

3. Éltünk félelmedben, Hü szeretetedben; 
Tapasztaltuk Irgalmadat, Ránk áradott áldáso-
dat, Sok nagy jóvoltodat. 

4. Ha bánatban voltunk, Együtt megnyugod-
tunk; Téged Urunk, Mi ú g y féltünk, Hogy 
egyetértésben éltünk, S örömet szemléltünk. 

5. Jaj, oda az öröm! Nincs már, ki az üröm 
Poharát most Édesítse, Balsorsomat könnyeb-
bítse, Fájdalmam enyhítse! 

6. Bús özvegységemet, Keserűségemet Lásd 
meg, Uram, És enyhítsed, Keresztemet köny-
nyebbítsed, S hordoznom segítsed! 

7. Ne hagyj elcsüggednem, S búmban el-
epednem; Sőt oh Uram, Légy gyámolom, 
Szükségemben kész oltalom, Nálad a hatalom. 

8. Szánd meg gyermekimet, Nyújtsd értök 
éltemet, Hogy gondjukat Viselhessem És őket 
felnevelhessem, Hozzád vezethessem. 

9. Ami jót hallottunk Társamtól és láttunk: 
Árváimmal Azt kövessük, Őt a mennyben föl-
lelhessük, Neved dicsérhessük! 

Utas ember éneke. 
Dallama: Szivem keserűségét. 

A 7 ft T^ egyes őrző pásztorom, Légy ve-
« • Ο ι IV zérem utamon; Bizodalmam csak 

te vagy, Kérlek, engem el ne hagyj! 
2. Nappal légy az én napom, A sötétben 

csillagom; Állj a vészben pajzsomúl, S lábam 
meg nem tántorúl. 
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3. Oh légy nékem mindenem, Utaimban 
Istenem, S hozz majd vissza engemet, Hogy 
áldhassam szent neved! Sántha Károly. 

Betegek tneke. 
Dallama: Ε szomorú napot. 

A 7 Q HTudom, kegyes Atyám, Bölcs és jó 
» I w · A teremtőm, Több bajt nem küldesz 

rám, Mint elbírja erőm. Bár hordozom a 
gyötrelmet, Tőled nyerek segedelmet, Te adsz 
győzödelmet. 

2. Láttad hiúságba Merülni szívemet, S most 
e betegágyba Fektettél engemet. Csak tünő 
gyönyört kerestem, Most szúró tövisbe estem, 
Méltán szenved testem. 

3. Megtetézve méred Keserűségemet, Uram, 
ki ismered Erőtlenségemet, Megbocsáss, hogy 
ínségemben, Könnyek reszketnek szememben, 
Erősíts hitemben. 

4. Tekintsd fájdalmamat, Sehol sem találom 
Csendes nyugalmamat; Fut tőlem az álom. 
Nyögéssel töltöm éjjelem, Nincs emberi segede-
lem, Atyám, oh légy velem. 

5. Bármint sanyargatod Gyarló gyerme-
kedet, Legyen akaratod, Imádlak tégedet. Bár 
későn jöjjön jutalmam, Bár holtig tartson 
siralmam, Te vagy bizodalmam. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dal lama: Ki dolgát csak Istenre hagyja . 

^ Ο Λ ρ η Istenem, feléd sóhajtok, Lásd 
• O v i L m e g a betegedet! Beléd rej-

tőzni úgy óhajtok, Én lelkem vigaszért eped. 
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Virág vagyok, meghervadott, Küldj nékem 
égi harmatot! 

2. Bágyadt szememre nem jön álom, Vedd 
föl kegyesen ügyemet! Könny csorog végig 
két orcámon, Oh szedd tömlődbe könnyemet! 
Tenálad tudva én bajom, Segíts rajtam, légy 
orvosom. 

3. Fáradt galambként elepedtem, De ha, 
Atyám, rád gondolok: Derül a felhős ég felet-
tem S reménykedvén megújulok. Édes, ha 
benned bízhatom, S szárnyad alatt megnyug-
hatom. 

4. Oh hála néked a reményért! Lelkemnek 
ez nyújt balzsamot; S én hitemért, az égi fény-
ért, Mely biztat: lesz hazám amott! Oh bol-
dog az, ki célhoz ért, S üdvözül az Úr Jézusért! 

Sántha Károly. 

Betegnek reggeli éneke. 
Dallama: Ments meg engem, Uram. 

Tsmét elmúlt az éj, S nem múlik siral-
« I mam, Ah, oda van immár Az é n 

nyugodalmam: Kerüli az álom Lankadt pillái-
mat, Érzem, hogy nekem már Nyugtot csak 
a sír ad. 

2. Mi lenne belőlem, Ha e betegágynál Lel-
kem vigaszára, Uram, te nem állnál? Megré-
mülve néznék Sírom éjjelébe, Ha igéd sugár-
ral Azt nem hintené be. 

3. Áldlak vallásomért, Melyet adtál nékem, 
S végig megőriztél Atyáim hitében. Éj fog be 
engemet, S elvész mind, mi drága, Csak hitem 
maradt meg S hitemnek világa. 
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4. Most tudom csak, Atyám, Most érzem iga-
zán, Hogy mennyit nyer a szív A vallás viga-
szán. Most érzem leginkább, Mikor elhágy 
minden, Hogy mindenben te vagy Mindenem, 
oh Isten! 

5. Ε drága hitemben Tűröm nehéz sorsom, 
Ε hitem fényénél Nem rémít koporsóm. Bíz-
vást veszek búcsút Tetőled oh vüág, Melynek 
dicsősége Csak hervadó virág. 

6. Magasabb örömök Várnak rám az égben, 
Ha lelkem megtisztúlt A Bárány vérében. Oh 
Atyám, bocsásd meg Lábamnak botlásit És 
ifjúságomnak Ne említsd hibáit! 

7. Törödelmes szívem S bánatomat lásd meg! 
Halld meg kérésemet S én bűnöm bocsásd 
meg! Ekkép nyugodt leszen És csendes halá-
lom, Lelkemet már, Atyám, Kezedbe ajánlom! 

Sántha Károly. 

Betegnek esti éneke. 

Dallama: Győzhetetlen én köszálom. 

[övök Isten, jövök hozzád, Oli for-
TOÖ « dítsd rám a te orcád! Hervadozó 
virág vagyok, Hívesíts meg, ellankadok. 

2. Könny csorog végig orcámon, Szemeimre 
nem jön álom, Tereád bízom ügyemet, Köny-
nyebbítsd meg én lelkemet. 

3. Az én testem fáradt, beteg, Mint a galamb, 
úgy epedek; De ha Atyám, rád gondolok, 
Reménykedve megújulok. 

4. Hála néked a reményért: Sötétségben égi 
fényért! Akár élek, akár halok, Mindenkor a 
tied vagyok. Sántha Károly. 
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Felgyógyulás után. 
Dallama: Jer, dicsérjük Istent. 

J O Q TTálát adok neked, Test s lélek ól-
1 1 tetője, Ki engem szenvedőt, Ser-

kentett új erőre, A sírnak széliről Ki vissza-
szólított, H o g y hosszú éj után Láthassak új 
napot. 

2. Emésztő kór tüze Elsorvasztotta testem, 
Fájdalmam lángiban Már-már kétségbe estem. 
Enyhítő balzsamért Hozzád fohászkodám, S 
oh égi irgalom, Meghallgattad imám. 

3. Hü gond és tudomány Virrasztottak felet-
tem. Gyengéd szívek s kezek Ápoltak önfeled-
ten, S mit értek volna el Mégis tenélküled, 
Segítően felém Ha nem nyújtod kezed! 

4. Mulandó emberész, Erőtlen, tehetetlen, 
Törékeny gyenge pajzs A kór hatalma ellen. 
Nagy Isten! hatalom S erő csupán te vagy, 
Ember nem menti meg, Karod kit veszni hagy. 

5. Fogadd irgalmadért Lelkemnek áldozat-
ját, Hogy sírig áldjalak, Mint életemnek Atyját 
Minden, mit mívelek, Dicsérje szent neved, 
Haldoklót éltető Erőd s kegyelmedet 

Torkos László. 

Egyház és iskola. 
Templomavatáskor. 

Dallama : Mennyből jövök most hozzátok. 

Tézus, Istennek küldöttje, Az Atyá-484 nak egyszülöttje, Menny és föld 
dicső királya, Híveknek erős kőszála! 

2. Tisztelünk, dicsérünk, áldunk, Hálaadás-
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sal imádunk, Szíwel-szájjal magasztalunk, Méltó 
vagy rá, oh mi Urunk. 

3. Mert értünk drága vért ontál, Kínos kereszt-
fán megholtál, Csakhogy megkeresnéd néped, 
Mely a bün útjára tévedt. 

4. Azért szerelmes Jézusunk, Templomodban 
légy templomunk; Szenteld templomoddá lel-
künk, Lakozzál örökké bennünk! 

5. Tölts bé az Úr Szentlelkével, Templomun-
kat dicsőséggel; Építsd a jóban lelkünket, Éke-
síts hittel bennünket! 

6. Hála legyen, Uram néked, Hogy erre se-
gítéd néped; Hogy e hajlékot nevednek Épít-
hettük Fölségednek. 

7. Igéddel szenteld m e g ma ezt, "Védő szár-
nyaddal béfedezd; Vegyed körül oltalmaddal, 
Ékesítsd meg jóvoltoddal! 

8. Ebben ama drága mannát: Szent igéd 
tiszta aranyját Tartsd m e g vigasztalására, Bá-
gyadt lelkünknek javára! 

9. Midőn ebben Fölségedhez Választott né-
ped esedez: Oh hallgasd meg imádságát, Add 
meg szíve kívánságát! 

10. Melyért néked tisztességet Teszünk s 
mondunk dicsőséget, Itt és ha befogad a mennj^ 
Örökkön-örökké, Ámen! 

Dal lama: Vigyázza tok , azt kiál t ják. 

i O C Λ/Τ egnyilt immár házad nékünk, Szi-
ned elé örömmel lépünk, Gond-

viselő jó Istenünk! Szent hajlékod immár ékes, 
Hitbuzgóság vitte azt véghez, Hogy felzeng-
het már énekünk. Hálánk égi szárnyon Most 
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tehozzád szálljon. Hogy kiterjed Ránk kegyel-
med Bő áldása: Legyen ez a hála háza. 

2. Amint Jákob hajdanában Bujdosása siva-
tagában Látta az ég angyalait A lajtorján, mely-
nek vége Földről felért a megnyílt égbe, S 
lelkéből is fölszállt a hit: Hitünk égi szárnyon 
Itt is égbe szálljon. A te házad, Ahol árad Hit 
forrása, Legyen imádságnak háza. 

3. Ha a béke sírját ássa Rút gyűlölség vi-
szálkodása, S testvér testvér ellen lép fel: Hí-
veidet, oh nagy Isten, Hajlékodba te fogadd 
itten, Legyen házad menedékhely. Hozzád égi 
szárnyon Engesztelés szálljon. A mi házunk Ván-
dorlásunk Szent oáza : Legyen ez a béke háza. 

4. Akit nagy csapások érnek, Kit elhagytak 
már a remények, Ide hozzád meneküljön; Kit 
lesújtott bánat, inség, Nagy bajai azt ide intsék, 
Hogy hitében felüdüljön. Hozzád égi szárnyon 
Új reménnyel' szálljon: Lesz m é g egykor Itt 
e g y szebb kor Virulása! Ez a szeretetnek háza. 

Csengey Gusztáv. 

Templomavatási emlékünnepre. 
Dallama: Erős vár a mi I s t enünk . 

O h jer, Sión, zengj éneket, Tekints 
" Ο ™ 1 ^ ma fel az égre! Nagy ünnepet 
szerzett neked Az Úr kegyelmessége. Oly sok 
éve már All mint sziklavár S békesség hona 
Az Úr szent temploma, Oh áldjuk érte Istent! 

2. Nehéz idők, borús napok Vonultak el 
felette, De a te szent erős karod Minden vész-
től megvédte. Szent hajlékodat Szárnyaid alatt 
Megtartád nekünk, Kegyes, jó Istenünk, Tied 
hálánk örökre. 
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3. Ma újra néked adjuk át Megifjodott alak-
ban. Atyánk, kegyelmed zálogát Add rá még 
gazdagabban. Itt e szent falak, Míg csak álla-
nak, Hirdessék neved; Te adj itt menhelyet 
A késő nemzedéknek. P a y r Sándor. 

Dallama: Vigyázzatok, azt k iá l t j ák . 

J O ? C z a nap, mit az Úr rendelt,..lm az 
' · ^ idő mily gyorsan eltelt, Örven-

dezzünk mind nagy-vígan! Hü apáknak nem-
zedéki, Él Isten, oh zengjetek néki Dicséretet 
mindannyian! Kapud ím.nyitva áll, Sión, jön 
a király S betér hozzád. Örömnapot Aki adott 
Legyen mitőlünk áldatott! 

2. Isten, hajdan vélünk voltál, H o g y fölépült 
e templom s oltár, Erős szikládon, ősi hit! Az 
ellenség bár döngette, Hűn őrködött szemed 
felette, S nem ronthatta el oszlopit. Mi régi elle-
nünk Bár háborog velünk, Nem dönthet meg. 
Nagy hatalom, Diadalom Az örök Evangéliom. 

3. Néked Isten, hálát zengünk, S szép na-
pokért visszaesengünk, Mikor pálmánk vész-
ben virult. Mikor lelkes ifjak s vének Ajakin 
felharsant az ének, Ige zendült, lélek vidult. 
Utad nem sírt, Sión, Hogy nem mennek azon 
A templomba. Megtelt a ház, Szállt a fohász 
S bókét szült az alázkodás. 

4. Uram Isten, áldj meg minket, Hitre mele-
gítsd szíveinket, Lakozzál köztünk te magad. 
Ha küzdés lesz osztályrészünk, Add, a buzgó 
ősökre nézzünk, S te Védd meg szentegyháza-
dat! Ha élünk, ha halunk, Igéd f ényes napunk, 
Boldogítson. Míg majd neked Szebb éneket 
Zengünk a csillagok felett! s á n t h a Károly. 
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Egyházi tisztviselők beiktatásakor. 
Dal l ama : Ki do lgá t csak Istenre hagy ja. 

Λ Ο Ο Λ dj erőt szent hivatalához, Midőn 
W O i vezérül rendeled; Hivő néped 
hálával áldoz, Hogy megszántad e sereget. A 
pásztort im te küldted el, Te kend fel őt Szent-
lelkeddel. 

2. Az igét, melyet „ hirdet ajka, Szentlel -
ked gyümölcsöztesse, Áldás, siker, nyugodjék 
rajta, Amit plántál, öntöz keze. Hogy az ara-
tás napjára Bő jutalom s öröm várja. 

3. Add, e nyájból egy se vesszen el, Melyet 
ma bíztál reája, Tanítson lelkes beszédivel, 
Építsen élte s példája. Vigasztalja a szenvedőt. 
Hozzád vigye a tévedőt. 

4. Segéld, hogy bátran ellenálljon Igazság 
ellenséginek, Ahol bünt lát, feddjen, dorgál-
jon, Ne kedvezzen ott senkinek. Biztasd, hogy 
aki híven fut, Győzelmet nyer és mennybe jut. 

5. Bizalmunkat szívünk mélyében Iránta 
mind szorosbra sződd, Hogy üdvös, szent 
törekvésében Kövessük és segítsük őt, S mint 
egyetértő szent család, Egymást híven ölel-
jük át. 

6. Úristen, te voltál és te vagy Lelkünknek 
őrző pásztora; Reménységünk te légy, te ma-
radj, Ne hagyd el népedet soha. Távoztass 
tőlünk vészt vihart, Nyújts felénk áldó védő 
kart!, 

7. Állítsd, Uram, egykor jobbodra Ε szol-
gádat s minket ve le; Segélj eljutnunk orszá-
godba, Hol új életnek reggele, Dicsőbb öröm 
virrad reánk S új nyelveken zeng néked szánk. 
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Dallama : Erős vár a mi Is tenünk. 

Λ Ο Λ Τ Tram, hozzád fohászkodunk, Há-
f © ^ , LJ z a d b a h o g y belépünk; Előtted áh 
új pásztorunk, Kit rendeltél minékünk. Biz-
tató hite Hozta őt ide; Légyen ő vele Szent 
lelked ereje, Midőn megkezdi tisztét. 

2. Igazságát, a szent erőt Keresse csak te-
nálad, Járván mindig néped előtt, Bölcsen ve-
zesse nyájad. Merre szava int, Járjon arra 
mind; Ki rossz útra tér, Azt mint hű, jó vezér, 
Terelje vissza hozzád. 

3. Szent ügyed ellenséginek Legyen kész 
ellenállni, És ne kedvezzen senkinek, Amikor 
kell dorgálni. De a bánatos Hogyha roskadoz, 
Azt emelje fel Az Úr igéivel, Legyen vigasz-
talója. 

4. Midőn megzendül ajakán Hitünknek szent 
reménye, Áhítva csüggjön hű szaván Közsé-
ged ifja, véne. Legyen őrködő Gondos mag-
vető, Hintse magvait Jó termőföldbe itt, S 
arasson majd százannyit. 

5. Mit szent igéddel hirdetett S követett éle-
tében, Az hassa át a híveket, Hogy,, jó gyü-
mölcse légyen. Engedd, Istenünk, Őt megér-
tenünk. Állandó legyen, Rajtunk, te népeden 
A békesség szent lelke. Csengey Gusztáv. 

Da l l ama : Vigyázzatok, az t kiált ják. 
4 Α Λ ü á n k virradt az öröm napja, A bő-
« f w i IV kegyelmű Isten adja, Gyúljon szí-

vünk szent hálára! Itt vezérünk, mint új osz-
lop, Sionunknak gyásza eloszlott, Már nem 
özvegy, már nem árva. Tűnj el rémes kétség, 
Támadj szép reménység, Tündöklő nap! Él a^ 
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Isten, Hogy segítsen S éjszakánkra fényt 
derítsen. 

2. Régi hitben megújulva, Könyörgünk, Is-
ten, leborulva: Légy szolgáddal, óh légy véle! 
Megkenvén őt Szentlelkeddel, Tisztére te magad 
szenteld fel S harmatozz áldást fejére. Böl-
cseség, igazság, Szeretet, buzgóság Lelkesítse 
Az egyházért, A hazáért S a Krisztusnak val-
lásáért ! 

3. Áldjad Isten, Sionunkat, Áldjad mi drága 
szép honunkat, S a,királyt és koronáját! Áldott 
legyen ige, oltár, Áldott, akit most választottál 
Hogy vezesse Krisztus nyáját. Ő értünk, mi 
érte, Ε hűség lesz vértje Egyházunknak. Isten 
védjen, Ő segéljen, Hogy hajónk révpartra 
é r j e n ! Sántha Károly. 

Új iskola felavatásakor. 
Dal lama: Jövel Szentlélek Üristen. 

TTalld meg Uram, énekünket, Téged 
• A 1 dicsér ez az ünnep; Kik neved-

ért lelkesültünk, Örvendezni most begyültünk. 
Háza kész az ifjú népnek, Lelki kincsért, melybe 
lépnek, Kiket vonz a tudás vágya, Az isme-
ret világossága A tudomány csarnokába. 

2. Uram, ez is a te házad, Téged keres itt 
is nyájad ; A tudomány minden ága Isten örök 
igazsága. A természet nagy rejtelmét Ha vizs-
gálják éles elmék, Egy-egy titkot ha feltárnak, 
Benne mentől mélyebbre szállnak, Végül is 
csak rád találnak. 

3. Minden igaz ismeretnek Szálai hozzád 
vezetnek; S hol a tudás véghatára; Figyeljünk 
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a hit szavára. Ε ház is a te hajlékod; A ser-
dülő ivadékot Gyarapítván ismeretben, Nevei-
jók is a te nevedben, S vezessék szent félel-
medben. 

4. Hogy felépült immár házunk, Hozzád száll-
jon fel fohászunk; A fejlődő zsenge elmék 
Nyerjék lelked szent kegyelmét. Ép erőhöz 
adj hűséget, Vezetőnknek bölcseséget, Ki in-
tézed e világot S rá kiárad örök jóságod, 
Neved, Uram, legyen áldott! Csengey Gusz t áv . 

Tanév elején. 

D a l l a m a : D i c s ő s é g m e n n y b e n I s t ennek . 

4 M C z új tanévnek küszöbén Fohászom 
• w f l i Ε hozzád szálljon,Te Istenem, kérlek, 

segélj, Szentlelked védjen, áldjon. Áldásodat 
áraszd reám, Nem, nem bocsátlak el, Atyám, 
Míg engem meg nem áldasz. 

2. Adj szüleimnek örömöt Magam viseletében, 
Hív tanítóimnak erőt Szent tisztök végzésé-
ben; Ők itt a te helyettesid, Jutalmukat add 
meg nekik, Legyen rajtuk áldásod. 

3. Ki eddig hiven vezérlél, Ki örködéi fe-
lettem. Légy ezután is hív vezér, Hogy a 
bűnbe ne essem, Óvd halhatatlan lelkemet, 
Avasd fel gyarló testemet Szentlelked temp-
lomává. 

4. Ez új tanévnek küszöbén Fohászom hoz-
zád szálljon, Te, Istenem, kérlek, segélj, Szent-
lelked védjen, áldjon! Áldásodat áraszd reám, 
Nem, nem bocsátlak el Atyám, Míg engem 
m e g n e m áldasz . Sántha Károly. 

Keresztyén énekeskönyr. 2 5 
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Dallama: Jövel Szentlélek Úristen. 

U o z z á d zeng, Isten, énekünk, Ki 
" v O l 1 1 édes Atyánk vagy nekünk; Tőled 
jön a világosság, Egyedül te vagy a jóság. 
A bölcsek, kik voltak s vannak, Uruknak mind 
téged vallnak. Ki szép elmét tiszta szívvel S 
tudást egyesít élő hittel, Csak az igazán a 
boldog! 

2. Csarnoki a tudománynak Mielöttünk 
nyitva állnak; Örök felség, buzgón kérünk, 
Szentlelkedet közöld vélünk. Add értenünk, 
hogy az a bölcs, Kit ékesít jámbor erkölcs; 
Ki mind nappal és mind éjjel Jár a vallás 
szelíd fényével, Az boldog és az boldogít. 

3. Szentegyházunk boldogsága Legyen lel-
künk kívánsága; Szép hazánknak szép jö-
vője Legyen lelkünk éltetője. Adjad, kérünk, 
jó Istenünk, Hogy ezekhez hívek legyünk. 
Mert itt és a mennyországban így veszünk 
részt a boldogságban Szent Fiad, az Úr Jézu-
sért. Sántha Károly. 

Tanév végén. 
Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

Áldot t a bölcs kegyelmes Isten! Ez 
t s f * t i r \ évben is ő volt velünk; Ő állt 
mellénk, hogy megsegítsen, Őt áldva most 
hazamegyünk. Oh szent csarnok, Isten veled, 
Legyen örök hálánk tied. 

2. Áldás a j ó , nemes szíveknek, Kik építék 
az iskolát! Áldás a jó, buzgó híveknek, Kik 
ezt mindeddig ápolák! Földi és égi tudo-
mány Sarjad az ő léptök nyomán. 



EGYHÁZ É S ISKOLA. 387 

3. Áldás a ,hű alapvetőknek, Akik bölcsen 
oktattak itt! Áldás a gondos nevelőknek, Pél-
dájukon fakad a hit! Ki igazért, jóért hevül, 
Kincsével meg nem szégyenül. 

4. Az Istennek szívbéli" hála! Célunk s pá-
lyánk ismerve már, Ha hív az élet iskolája, 
Hol a küzdőkre pálma vár, Tinéktek élünk és 
halunk, Szentegyházunk, édes honunk! 

Sántha Károly. 

A tanuló ifjúság énekei. 

Dallama: Te világ szép ékessége. 

^ J A C Ifjúságom teremtője, Hallgasd meg 
1 kérésemet: Tégy oh minden jók 

kútfője, Bölccsé s jóvá engemet. Atyám, 
néked köszönhetem Lelkem, testem és éle-
tem, Te segélj, hogy serényen Járjak a jó 
ösvényen. 

2. Örömre hajlandóságot Belém magad ol-
tottál; Fojts meg minden kívánságot, Melyet 
te megtiltottál. Add, mindig előttem legyen 
A számadás s bölccsé tegyen; Tiszta szívvel 
örüljek, Minden vétket kerüljek. 

3. Ha ifjúságom útjában A rosszra kísérte-
tetem, A gonoszság hálójában Ne vesszen el 
életem. A rosszak példaadása Ne legyen lelkem 
romlása, S tőled el ne csábítson Se el ne tán-
torítson. 

4. Add, kegyesség ékesítse, Uram, ifjúságo-
mat, Vigasztalja s édesítse Egykor öreg koro-
mat. Tartsd bűntől tisztán lelkemet, S ártat-
lanságban szívemet, Hogy téged híven féljen 
S tisztességedre éljen. 

25* 



3S0 
EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 

5. Az idő becsülésére Taníts, Uram, enge-
met, Hogy bölcseség gyűjtésére. Áldozzam éle-
temet; Boldogítsd ifjúságomat, Áldd meg mun-
kálkodásomat, Hogy hasznos ember legyek S 
pályámon sok jót tegyek. 

Zigán János högyészi lelkész (1772—1800). 

Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén. 

M 1 kegyes Atyánk, bölcseségnek 
rsSF^Ji 1 * 1 Ura, Van-e, ki téged szívből 
ne áldana ? A jóra minket Szentlelked igazgat, 
Nevel és oktat. 

2. Mi, te gyermekid erőtlenségünkben Hoz-
zád könyörgünk, oh felséges Isten, Buzgó 
fohászunk szálljon fel a mennybe, Trónod 
elébe. 

3. Vüágosítsd meg mi elménk homályát, 
H o g y jól futhassuk itt e földi pályát; Ismére-
tedre,,gerjeszd fel lelkünket És mi szívünket. 

4. Őrizz meg minket a gonosz erkölcstől, 
Minden illetlen és trágár beszédtől, Őrizd m e g 
lelkünk s testünk tisztaságát, Ártatlanságát. 

5. Atyánk, minékünk adj bölcs oktatókat, 
Tanuljunk tőlök drága lelki jókat; Tiszta er-
kölccsel szivünk ékesítsed, í g y áldj meg minket. 

6. Szentegyházadnak hü tagjai legyünk, Em-
bertársinkkal mindenben jót tegyünk És szol-
gálhassunk a mi jó anyánknak, Édes hazánknak. 

7. Dicsőség néked, kegyes Atya Isten, Fiú, 
Szentlélek, áldunk mind egy hitben! Istent 
dicsérje az egész föld s a menny Örökké! 
Ámen. 

A magyar tanuló i f júság régi éneke. 
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Harangavatáskor. 
Dallama: Vigyázzatok, azt kiált ják. 

4 Q 7 /"^sendül-kondul új harangszó, Hoz-
f • szálló, mennyekbe hangzó, 

Atyánk, jóságos Istenünk! Ide szólít, templo-
modba, Hol tehozzád felfohászkodva Vigasz-
talást, békét lelünk. Tiszta áldozattal: Hittel, 
alázattal Ünnepeljünk; Jertek, jertek, Hívő 
lelkek, Üdvötökre ünnepeltek! 

2. Csendül-kondul bús harangszó, Hozzád 
szálló, mennyekbe hangzó, Elet, halál nagy 
Istene! Ha sírjában megpihenhet, Ki néked 
élt s meghalt tebenned: Porában is ott vagy 
vele! Földnek szenvedését Váltja új remény-
ség Szebb hazánkban; Bár az élet Semmivé 
lett: Él örökre fent a lélek! 

3. Csendül-kondul víg harangszó, Hozzád 
szálló, mennyekbe hangzó, Örök hatalmas Is-
tenünk! Túlzengi a bűn hatalmát, Hirdeti a 
menny diadalmát, Te voltál, vagy s leszel 
velünk! Add, hivő lélekkel, Szent, igaz élettel 
Magasztaljunk; Veled járjunk, Hozzád vágy-
junk, Mindörökre téged áldjunk. 

Vietorisz József. · 

Orgonaavatáskor. 
Dallama: Isten felséges adománya. 

A Q Q Jsten, ki vagy a magasságban, Kitől 
• v O i A minden jó árad ránk, Hívő szívvel 

szent buzgóságban, Téged kérünk, jövel hoz-
zánk. Örök jóság, oh, légy velünk, Szenteld 
meg, áldd meg ünnepünk! 

2. Rólad beszél a nagy mindenség, A'föld1/' 
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az ég téged imád, Neked zengünk, mennyei 
Felség, Mi is buzgó hálaimát. Ki elhozád ez 
ünnepet: Atyánk, hálát mondunk neked. 

3. Neked hoztuk szent buzgóságban Aján-
dokul ez orgonát, Add, hogy békés harmóniá-
ban Hallgathassuk zengő szavát. Vedd kegye-
sen hálánk jelét, Alázattal hozzuk eléd. 

4. A hangok édes zendülése Szíveinket vi-
dítsa fel, Szűnjék meg keblünk csüggedése, 
A gond minden gyötrelmivel. Hirdesse orgo-
nánk nékünk, Te vagy a mi menedékünk. 

5. S ha boldogság deríti arcunk, Ne hagyja 
elfelejtenünk: Hálával teneked tartozunk, Mi 
Urunk, mi jó Istenünk. Édesb lesz úgy bol-
dogságunk, Ha téged, ki adtad, áldunk. 

6. Isten, ki vagy a magasságban, Gondvi-
selő édes Atyánk! Hívő szívvel, szent buzgó-
ságban, Téged kérünk, halld meg imánk: Oh, 
jöjj hozzánk, oh légy velünk, Szenteld meg, 
áldd meg ünnepünk! Horváth Béla. 

Árvaházi Ünnepen. 
Dallama: Légy csendes szívvel, légy békével. 

J A A Λ hol ég lángja a tűzhelynek, Napja 
" w í F i ^ az egy kis világnak, Szerető kör-
ben nő a gyermek, Édes gondja az anyának; 
Ott meleg fészke otthonában Él a szegény is 
boldogságban, S enyhül a gond is. 

2. De kinek immár nincs otthonja, Egyedül 
van a kis árva, Keblére senki azt nem vonja, 
A családból van kizárva; Annak oh nincs vi-
gasztalója, Nem talál nyájas gondozóra, Bár-
hova fordul. 
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3. Mégis van, aki látja őket, Ki segít a nehéz 
bajon, Pótolni vesztett jó szülőket Jön nyá-
jasan az irgalom. Őket a részvét háza várja, 
Itt talál otthont a sok árva, S egy család 
lesznek. 

4. Ki együtt volt ,a gyermekekkel: Jézus hí 
fel rá bennünket, Ápolni őket szeretettel — 
Erre inti most szívünket. Nézd csak a hívő 
jó anyákat: Jézusban gyermekvédőt láttak; 
Övé e ház is. 

5. Árváink ünnepén begyültünk, Hangos 
szóval Istent áldjuk, Ővelük együtt most örül-
jünk, Hogy e szép nap virradt rájuk. Nőjj, 
haladj, árvák kis családja! — Majd gazdagítja 
hű munkája Krisztus egyházát. Csengey Gusztáv. 

Temetőavatáskor. 
Dallama: Elvégeztem életemet. 

Ε Λ Α Czenteld meg ez új temetőt Szent-
v W V i Ο lelkeddel, oh Isten! Ε gyászsereg 
színed előtt Meghatva áll most itten. Zeng az 
ige: oh halandó, Por vagy és porrá kell vál-
nod; De csak a test a porlandó, Nem tart 
örökké álmod. 

2. Halhatatlan a mi lelkünk: Magvetés itt 
ez a hely, Bárha porrá lesz is testünk, Lel-
künk új életre kel. Mint elásott mag pihenünk 
A temető bús kertjében; De lesz egy szebb 
kikeletünk, Hervadatlan az égben. 

3. Ε mi hitünk bizonyosság, Mert a Krisztus 
feltámadt; Bár a sírt könnyeink mossák, Meg-
édesül a bánat. Kik vetnek könnyhullatással, 
Örömmel aratnak amott; Atyánk e vigaszta-
lással Hints sebünkre balzsamot! 
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4. Tiszteljétek a temetőt, Mint mennyország 
kapuját, És kérjétek a Teremtőt, H o g y oda 
jussatok át. A kegyelet koszorúja A síron azt 
súgja nekünk, Hogy meglátván egymást újra, 
Égi koronát nyerünk. sántha Károly, 

A haza és a nemzet. 
Nemzeti ünnepen. 

Dallama : Vigyázzatok, azt kiáltják. 

C. 
.· ,:,". c 

^ I H I ]VTépek hatalmas Istene, Nemzetek-
% 9 a • 1 > nek egész serege, Dicsőíti szent 
nevedet. Lakhelyet nekik te adtál, S hogy azt 
szeressék, te oltottál Szívökbe honszeretetet. 
Nekünk is e hazát Lakhelyül te adád, Őseinket 
Te vezetted, Segítetted, Szent hitedre térítetted. 

2. Nemzetünknek története, Ezredéves hosszú 
élete Nagy hatalmadat hirdeti; Hogy annyi 
vész, viszály között, Megfogyott bár, de meg 
nem törött: Jóságodnak köszönheti. Harcban 
vitézeket, Békében bölcseket Támasztottál I: Ez-
ért neked Zeng éneket S mond e nemzet di-
cséretet. 

3'. Oh végtelen nagy hatalom. Kinél van ,erő 
és oltalom, Áldd meg tovább is e hazát; Tartsd 
meg ősi törvényeit, Egyesítsed testvér-népeit, 
Hogy lelje bennök támaszát! Teremts békesr 
séget, Irtsd a gyűlölséget, Mert pusztulni. Kell 
a népnek, Melyet tépnek Karjai pártszenve-
délynek. .-r.-.í Jloi 

4. A közjónak szeretetét S a. törvénynek .hű 
tiszteletét Gyökereztesd meg szívünkben. Hitet 
erényt s egyértelmet, Adj tisztán égő hdnszef 
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reimet Örömben és keservünkben. Támassz hü 
fiakat, A vészben bátrakat Ε hazának. S a bölcse-
ket, Kegyeseket Elfogyni köztünk ne engedd! 

5. Oh Isten, áldd meg e hazát S a békes-
ség fényes nappalát Hozd fel állandón egére; 
Borús múltját szebb jövendő, Szép reményeit 
betöltendő, Váltsa fel közjólétére. Bérceit, völ-
gyeit És rónatéreit Áldd bőséggel; í g y zeng 
neked Dicséretet, — Oh Isten, áldd e nem-
z e t e t . Karsay Sándor püspök (1814-1902) . 

Dallama: Dicsértessék, Uram. 

Ε Λ Λ ^Vepeknek Istene! Ki e hős nemzetet, 
v w ^ i i i Sok századéve már, Hogy hiven 
vezeted, Aki a hontalan Népnek hont mutattál, 
Hozzád szívünk, ajkunk Buzgó imája száll! 

2. Oh áldd meg e népet, Ne hagyd el őt 
soha, Sorsához irgalmad Ne legyen mostoha; 
Küzdelmében segéld, Lelkének adj erőt, Ha 
félve megrémül A vész, vihar előtt. 

3. Adj neki hű szívet, Mely bátran harcra 
kel, Mely élni, halni kész Hazájáért, ha kell: 
S ha béke napja jő, Adj észt, erőt neki, Mellyel 
hónát naggyá, Boldoggá teheti. 

4. Népeknek Istene, Ki e hős nemzetet Sok 
századéve már, Hogy híven vezeted, Hozzád 
rebeg ajkunk, Szívünk téged imád: Oh áldd 
meg e népet, Oh áldd meg e hazát! 

Horváth Sándor budapesti lelkész. 

Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 

Κ Α Ώ TVTépek iiagv Istene, Urunk. Tróno l 
i J W i j 1 1> előtt leborulunk, Halld meg szí-
vünk fohászát! Te Árpád hősi nemzetét Sze-
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retve bölcsen vezetéd A századok során át. 
Hála Száll ma Milljó ajkról, s dicsének szól 
völgyön, hegyen: Jó Istenünk áldott l e g y e n ! 

2. Örökségül e szép hazát Atyáinknak s 
nekünk adád S őrzéd, hogy meg ne döntsék 
Zúgó vihar s ezer veszély, Vér- s könny-
özön, melyről beszél A sok dicső s bús 
emlék. Néped Véded, S bétakarod; erős ka-
rod nyugszik rajtunk; Zengvén téged áld 
ma ajkunk! 

3. Áldunk, hogy Krisztus egyháza, Bár ős 
falát szélvész rázza, Áll s épül bércen, síkon. 
A sürü éjjelt elüzéd, A hit s szabadság szent 
tüzét Meggyújtád oltárinkon. Tavaszt Fakaszt 
Igéd napja, — ragyogtatja nagy hűséged; 
Végy ma tőlünk dicsőséget! 

4. S bár vétkeztünk, te népedet Önkebleden 
melengeted, Atyai kézzel áldod. Kegyelmed, 
mint védő paizs, Körülvesz, oltalmaz ma is 
Népet, királyt, országot. Hü vagy, Maradj 
Kegyes Atyánk, bár elhagyánk, — esdve ké-
rünk : Nincs kívüled más vezérünk! 

5. Mely eddig ápolt, áld a kéz; Magyar! 
jövődbe bízva nézz Az új idők határán, Bár 
törjön rád nyugot, kelet, Ne félj, az Úr ma-
rad veled, S nem árt se kard, se ármány; 
Szégyen Légyen, Ha ki hónát, s Megváltóját 
megtagadja! Hozzád térünk, népek Atyja! 

6. Oh, halld meg, örök Szeretet, Szent éne-
künk, mellyel neved Ma milliók dicsérik. Ε 
nép új hűséget fogad; Áraszd ki rá áldásodat 
S vezesd tovább a célig! Míg majd Bút, bajt 
Elfeledve, szebb életre mennybe jutunk S örök 
hazába viSZ u t u n k . Zábrák Dénes. 
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Dallama: Jövel Szentlélek Úristen. 

Ε Λ 4 V e n g j e n minden ajkon ének, Ma-
» • • I ^ gyarok és keresztyének! Szárnyát 
a lélek kibontva, Szálljon a magas menny-
boltra! Áldjuk „ a mi Istenünket, Ki megáldá 
nemzetünket; Őt illeti csak a hála, Millióknak 
egy az imája: Dicsőség légyen Istennek! 

2. Századoknak éjjelében, Mi tündöklik tün-
dérfényben? István király koronája, Vüág 
szeme tapad rája. Drága gyöngye könny, di-
csőség E s gyémántja magyar h ű s é g : A ki-
rályért, a hazáért És az áldott szent szabad-
ságért! Dicsőség légyen Istennek! 

3. Isten fénylett réges-régen Ős apáinknak 
szívében. Kigyúlt a hit, e tűzoszlop, S a po-
gány sötétség oszlott. Krisztus Urunknak val-
lása Lőn hazánknak újulása; Ez mívelte, hogy 
még élünk, Erőnk ez, megtartónk s vezérünk, 
Dicsőség légyen Istennek! 

4. Áldd meg, Isten, Sionunkat, A királyt és 
szép honunkat! Köztünk egymást csókolgas-
sák Szeretet, béke s igazság! A világ Világos-
sága Süssön be az éjszakába! S égen, földön, 
minden tájon Egy hitben egy zsolozsma száll-
jon : Dicsőség légyen Istennek! sántha Károly. 

Dallama : Jövel Szentlélek Úristen. 

C A C XTagy Isten, ki a vüágot Alkotád s 
bölcsen kormányzod, Érzi a szív 

jóvoltodat, Melyből minden áldás fakad. Te 
adtad nekünk e hazát, Itt munkálod néped 
javát, Itt az egyház drága kincsünk, Gyámo-
lunk míg a célhoz érünk, Irgalmadnak hirdetője. 

2. Lelkünk tégedet magasztal, Uram, aki 
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jobb karoddal Hazánkat ezredéven át Zord idők-
ben oltalmazád. Nemzetünket vész ha érte És pa-
takban omlott vére: Te tartád fenn élő hitét, A baj 
tengerén átsegitéd. Dicsőség legyen nevednek. 

3. Mikor a hon szabadsága Le volt kötve 
rabigába, S vésztől dúlva népünk gyászolt: 
Küldtél védőt, erős gyámolt. Felráztad a csüg-
gedőket, Diadalra vitted őket; Felettünk új 
hajnal hasadt, Mely hírdeté nagy hatalmadat 
S biztatott szebb jövendővel. 

4. Te légy nekünk, igaz Isten, Mi hajlékunk 
mindvégiglen; Hallgasd meg esdő fohászunk, 
Te légy erős sziklavárunk. Vihar ha jönne 
hazánkra, Fedje kegyelmed palástja; Add, 
hogy minden honfiszivet Tartson együtt test-
vérszeretet S boldog nép áldjon itt téged. 

5. Elhúnyt apáink példája Gyújtsa hűségünk 
új lángra. Miért ők annyit áldoztak, Melynek 
földjén éltek, haltak: Hőn szeressük szép ha-
zánkat, Mely reánk is áldást áraszt. Itt lelünk 
csak boldogságra, Ennek keblén vár a sír 
álma, Ehhez köt gondviselésed. 

6. Míg a végcélhoz elérünk: A hit legyen 
hű vezérünk; Jöjjön öröm, avagy bánat Ma-
radjunk meg híven nálad. Éltünk dicsőítsen 
téged, S hagyjon itt áldott emléket. És ha int 
a halál réve, Jézus, hívőknek reménysége, 
Vidd lelkünket mennyországba! Gyurátz Ferenc. 

A márciusi szabadságünnepen. 
! Dallama : Jövel Szentlélek Úristen. 

C A f i C z a nap, mit az Úr szerzett, Örven-
v V w « dezz, oh magyar nemzet! Millió 
szív mind egy hitben Mondjon hálát néked, 
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Isten! Minden szívből ima szálljon, Ének zeng-
jen minden szájon. Aki e napot elhozta, Sza-
badsággal megaranyozta: Áldott legyen a nagy 
Isten! 

2. Mennyi bú hervasztá orcád, Édes anyánk, 
Magyarország! Gondunkból nőttek bérceid, 
Siralmunkból a vizeid; Mert fiaid rabok vol-
tak, Élőkért sírtak a holtak. De míg földed 
könnytől ázott, Szabadság fája kivirágzott — 
Áldott legyen a nagy Isten! 

3. Szent nap, napja márciusnak, A szemeink 
könnyben úsznak; Az öröm könnyei ezek, 
Melyeknek árja itt rezeg. Tükrében a nagy 
mult képe: Vértanúink szent emléke, S a jö-
vőnek mosolygása : Magyar hazánk boldogu-
lása — Áldott legyen a nagy Isten! 

4. Isten, Isten! Hála néked! Kérünk, áldd 
meg a te néped! Adj belénk Istenfélelmet, 
Egyetértő honszerelmet. Szívünk, éltünket be-
töltse Őseink tiszta erkölcse, Hints fényt ha-
zára, királyra, Hírök kimenjen a világra, S 
áldunk, Isten, m i n d ö r ö k k é ! Sántha Károly. 

A királyért. 
Dallama: Erös vár a mi Istenünk. 

' Í r t 7 Δ ζ Úr rendelt királyokat Ország 
%ß V f • Λ kormányzására, Hogy használják 
hatalmukat Népek boldogságára; Hogy jót a 
rosszak. Gyengét erőszak Ne tiporhassák, Sőt 
jog és igazság Ragyogjon, mint nap fénye. 

2. Áldott király, ki követi Az Úr Jézus pél-
dáját; Aki szívéből szereti A nép kicsinyét, 
nagyját! Boldog a nemzet, Kit ily fő vezet S 
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ölel keblére, Kinek szíve, vére Hevül egész 
nyájáért! 

3. Te minket, kegyes Istenünk, Megáldál ily 
királlyal. Oh kérünk, tartsd meg őt nekünk 
S koronázd boldogsággal. Sokáig éltesd, Ka-
rodon vezesd; Őt bölcseséggel, Trónját dicső-
séggel Vedd körül és oltalmazd. 

4. Zengjen köztünk dicséreted, Szívünk, 
szánk hálát adjon, H o g y ránk áradt szere-
teted Rajtunk meg is maradjon; Végig egy 
legyen, Együtt érezzen Nemzet s királya S 
nagy neved' imádja, Boldogítván e hazát. 

5. Szentlelkedet küldd el közénk, Szebb 
időket deríts ránk; Feledd el,,amit vétkezénk, 
Légy újra kegyes atyánk. Átkos gyűlölség, 
Egyenetlenség, Pártos kevélység Mitőlünk 
távozzék, Egyek legyünk örökké! 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama : Dicsérd Istent, keresztyénség. 

lette állj, Hogy járjon kedvedben. 
2. Hatalommal felruházva Fölékesítéd őt, 

Számadását hát vigyázva Tartsa szeme előtt. 
3. Adjad, hogy e földi képed Téged követhes-

sen, Hogy általa a te néped Szerencsés lehessen. 
4. Legyen ő királyi széke Országiásod mása; 

Az erénynek menedéke S a vétkek romlása. 
„ 5. Méltó panasz őellene Ne kiáltson égre; 

Ο mivelünk, mi ővele, Ó értünk, mi érte! 
6. Az igazság vegye körül Mindenkoron 

székét; S aki rá fegyvert köszörül, Ne hagyj 
annak békét. 
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7. Neki is határ vettetett, El nem kerülheti; 
De boldog hosszú életet Kiván szívünk neki. 

8. Minden fohászkodásinkban Róla emléke-
zünk ; Hallgass meg imádságinkban, Uram, ese-
d e z ü n k ! Szűcs István téthi esperes-lelkész (1768—1839). 

Nemzeti gyász és közcsapás idején. 
Eredeti dallam. 

C / | A "pmlékezzél, mi történék, Uram, mi 
w w i L rajtunk, És tekintsd meg, mily 
nagy itten a mi siralmunk; Ostorodat vonta 
reánk a mi nagy bününk, Azért hozzád kiál-
tani mi meg nem szűnünk. 

2. Ezer inség környékezi a mi lelkünket, 
Keserűség, bánat fojtja a mi szívünket; Az 
Úr vetett íme minket nagy árvaságra, Mert 
Istennek nem akaránk térni útjára. 

3. Könnyhullatás között esszük most a kenye-
ret, Mert földünkön meg nem szántuk a sze-
gényeket; Szenvedőktől szemeinket elfordí-
tottuk, Azért Isten haragját most rajtunk hor-
dozzuk. 

4. Eltávozott már mitőlünk a mi örömünk, 
Vigasztalás nélkül vagyon most a mi szivünk. 
Ezért szükség könyörögnünk most szüntele-
nül, Az irgalmas Isten rajtunk míg meg-
könyörül. 

5. Bizodalmunk vagyon benned, felséges 
Isten, Mert megmaradsz mindörökké igéretid-
ben; Kérünk téged, térítsd hozzád a mi szí-, 
vünket, Hogy elnyerjük irgalmadból üdvös-
ségünket. 
Jeremiás próféta könyörgéséböl. Bornemisza Péter é. k. 1582. 
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Dallama: Bizony meglészen az idő. 
C I A IZönyörülő nagy Istenünk, Nincs 
** · csendesség lelkünkben, Yérző 
szívvel eléd jövünk Siralmas bús ügyünkben. 
A lelkünk fél, szívünk remeg, Ha te nem 
jössz, ki védne meg Ε rettentő veszélyben ? 

2. A pusztulás vészes árja Szörnyű halált 
hoz reánk, Hogyha útját el nem zárja Szent 
kezed, bölcs s jó Atyánk. Érdem szerint ne 
sújts minket, Mert ha nézed sok bűnünket, 
Elveszthetsz, mint másokat. 

3 .De perbe oh velünk ne szállj Haragodban Is-
tenünk. Sőt mellettünk hívenmegállj,Mertakkor 
n e m félhetünk; Álnokságunk bár igen nagy, Te 
kegyelmes, jó Atyánkvagy A Jézus Krisztus által. 

4.Fordítsd hozzánk nagy irgalmad. Minden jó-
nak kútfeje, Könyörgésünk szavát halljad, Szűn-
jék már búnk éjjele. Derítsd fel gyászos egünket, 
Vidámítsd meg bús szívünket Életadó örömmel. 

δ. De tovább is ha ver minket Rettenetes osto-
rod, Ha tekintvén sok bűnünket, Rólunk azt el 
nem vonod: Add, sietve hozzád térjünk, Hogy, 
bármikor jön el végünk, Boldoglegyenhalálunk. 

6. Kegyes Atyánk, téged kérünk, Hallgasd' 
m e g e könyörgést, Orvosold m e g betegségünk, 
Üdvödben adj örök részt. í g y megszűnik ba-
junk, gondunk, Orcád előtt földre omlunk, 
Magasztaljuk nevedet. 

Háborúban. 
Dallama: Bizony meglészen az idő. 

C l 1 C z e n t Isten, kegyes színeddel Med-
I 1 a dig fordulsz el tőlünk ? Végetlen 

bölcseségeddel Mit végeztél felőlünk ? Meddig 
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késik szereteted? Ha nem enyhül Ítéleted, Jaj, 
elveszünk mindnyájan. 

2. Az ellenség határinkat Mint árvíz elborítja, 
Hajlékinkat, jószáginkat Kegyetlenül pusztítja; 
Csüggedt a nép és szomorú, Dúl mindenütt a 
háború, Nyugodalom sehol sincs. 

3. Éjjel, ha elszenderedünk, Éltünk veszély-
ben forog ; Reggel, mihelyt felébredünk, Szé-
niünkből már könny csurog. Gyilkos fegyver 
és tűzi láng, Mint ostorod csapkod reánk, É s 
nincs, aki megmentsen. 

4. Nagy Isten, egyedül te vagy, Aki adhatsz 
védelmet; Te most is, bár az inség nagy, 
Nyújthatsz még segedelmet. Mindenható kegyel-
meddel Siess hozzánk; kérünk, vedd el A bün-
tetést mirólunk. 

5. Te vagy, ki az emberölő Fegyvert megsze-
lídíted És hasznunkra földmívelő Szántóvassá 
készíted; Oh hát e nagy hatalmadat, Véghe-
tetlen irgalmadat Mutasd meg most mirajtunk. 

6. Engedd el tartozásunkat, Bocsásd meg 
bűneinket, Vedd el nyomorúságinkat, Orvo-
sold ínségünket. Oltsd el a bősz harag tüzét, 
Vedd fel édes hazánk ügy ét, Te oltalmazd határit. 

7. Add, érezzük szerelmedet, Adj közénk 
egyességet; Éreztessed kegyelmedet, Adj ál-
dott békességet; Hogy templomidba békével 
Vihessük örvendő szívvel A hála áldozatát. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Eredeti dallam. 
C l A í Λ yakorta való Buzgó könyörgést 
ν ί β ι ^ 1 Kíván az Isten,Mint az irás mondja, 
Fejedelmünkért, Ki látván a vészt íme harcra 
kél, Mint népének atyja. 

Keresztyén énekeskönyv, 26 
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2. Azért könyörgünk Az Úr házában, Hogy 
a nagy Isten Óvja fejdelmünket, Segítse menny-
ből Nagy jóvoltában Midőn fegyverrel Védi 
szent ügyünket. 

3. Hadd bátorodjék Mi szentegyházunk Feje-
delmünknek Szabadításában, Az Úr nevében 
Hogy talpra álljunk S a győzelemnek Örüljünk 
mindnyájan. 

4. Mennybéli Isten, Hívjuk nevedet, Mond-
jad népednek: Én megtartlak téged, Megtartá-
sodra Nyújtom kezemet, S megszégyenítőm 
Minden ellenséged. 

5. Nem hagylak hitben Megtántorodni, Min-
den dolgodban Kegyelemmel áldlak; Háborúid-
ban Nem hagylak fogyni, Mert dicsőséggel Én 
megkoronázlak. Bethlen G. éneke. Lőcsei 1694. évi é. k. 

Tábori istentiszteletre. 
Dallama: Térj magadhoz, drága Sión. 

''Pemplomunkból, harcmezőről Égbe 
• * szárnyal énekünk; Békességnek 

szent hónába, Hol te élsz, jó Istenünk. Semmi 
vagyunk nélküled, Ámde győzhetünk veled. 
Kérünk buzgó imádságban, Légy vezérünk a 
csatában. 

2. Mit hozand a közel óra, Senki azt nem 
sejtheti; Éltet vagy halált? Áz ember Ésszel 
fel nem érheti. Csak te tudod Istenünk, Tégy, 
miként tetszik, velünk; Tőled vettük életünket, 
Néked ajánljuk ügyünket. 

3. Féljen, aki vad, kegyetlen S ártatlant mer 
bántani; Ki a szent szabadság ellen Harc-síkra 
mer szállani; Ámde mi nem rettegünk, Mert 
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benned remélhetünk, A szabadság, amely ihlet, 
Megszenteli fegyverinket. 

4. Üdvös, mint az ég dörgése Lesz a harc, 
mit víni kell; Tisztább lég és újabb élet El-
jövend felhőivel; És lesznek földönfutók A 
szabadsággyilkolók, Szomorú sors vár reájok: 
Égben kárhozat, itt átok. 

5. Majd ha felhívsz a csatára S megrohan 
bősz ellenünk, A szorongató nagy percben, 
Jó Atyánk, maradj velünk. Adj erőt hűn küz-
deni És ha el keÜ vérzeni: Adj szebb jövőt 
a hazának S üdvöt elhúnyt bajnokának. 

Elefánt Mihály budapesti lelkész (1816—1872). 

Békekötés után. 
Dallama : Dicsőség mennyben Istennek. 

R Í * Λ menny és föld nagy Istenét, Hí-
%β A vej^ buzgón dicsérjük, Áldjuk 
hatalmát, szent nevét, Hogy a békét megértük. 
Jertek vidám, új énekkel, Mondjuk örvendő 
lélekkel: Hála legyen Istennek! 

2. Csapásra új csapás tolult, ínség, keserv 
szülemlett; A vér, a könny, patakban hullt, 
Sok vesztes szív kesergett. De jó Atyánk már 
ránk tekint, Oh valljuk hát szívünk szerint: 
Hála legyen Istennek! 

3. Hol kétes aggság reszketett S kínos két-
ség viharzott, Ma kedv, öröm fest bú helyett 
Derűsre annyi arcot. A békesség helyreállott, 
S hazánkra új áldás szállott. Hála legyen Is-
tennek ! 

4. Az ellenség országunkat Már tovább nem 
dúlhatja, Mert jobb kezed határunkat Uram 

2 6 * 
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megoltalmazza. Felejtetvén ínségünket Ismét 
feljebb emelsz minket. Dicsőség szent nevednek! 

5. Oh Isten, ki kérésünket Kegyesen meg-
hallgattad, S nemzetünknek és földünknek Bé-
kességétmegadtad, Szívünk ajkunk könyörgve 
kér, Ha felhőként jön új veszély, Oszlasd 
el még időben. 

6. Minden korban, jó s balsorsban Adj lelki 
békességet; Amíg szívünk végsőt dobban, 
Hozzád való készséget, Hogy már itt néked 
élhessünk S amott nálad részt vehessünk Az 
ÖrÖk békességben. Szalay Mihály. 

A természet. 
A természet javairól. 

Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén. 
C l C Λ hol csak ember ezt a földet lakja, 
%β A ν · Λ Te vagy, szent Isten mindenek-
nek Atyja; Minden teremtmény tőled vár élel-
met És segedelmet. 

2. Áldásod tölti meg a barázdákat, Te újí-
tasz meg füvet, fát, plántákat; Te cselekszed 
azt, hogy a mag kikeljen, S bőven teremjen. 

3. Te ránk tekintesz s mezeink újulnak, Har-
matot küldesz s a hantok lágyulnak, Árany 
kalásszal lesz ékes a róna Egyetlen szódra. 

4. Az egek termő jó esőt csepegnek, Mely-
től a rétek im megkövérednek; A hegyek, 
völgyek, szőlők virágoznak És illatoznak. 

5. Nagy jóságodnak mindenek örülnek, Li-
getek, erdők, neveddel zendülnek; Minden 
nyelv vígan hirdeti nevedet S dicsőségedet. 

6. Oh természetnek Ura, te fedezzed Termő 
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földünket és te védelmezzed; Mert munkánk, 
ha szent kezed nem segélne, Hiába lenne. 

7. Áldással töltöd a mi csűreinket, Ezzel 
éleszted boldog reményünket, Hogy te, ki né-
künk ennyit adtál itten, Többet adsz mennyben. 

Zigán János, högyészi lelkész (1772—1800). 

Dallama : Ki dolgát csak Istenre hagyja. 
1 15 I s t e n > minden áldások Atyja, Magasz-
1 v i A táljuk nagy nevedet, Mert kezed 

bőven osztogatja Elfogyhatatlan kincsedet. Áldá-
sidban bővelkedünk, Te vagy eltartó Istenünk. 

2. Asztalodnál milliók várnak Napról-napra 
elégséget; S ha tisztükben híven eljárnak, 
Egyikük sem lát szükséget; Atyánk vagy, ki 
minket szeret S adsz mindennapi kenyeret. 

3. Benned vetett bizodalommal Hintjük a 
földbe a magot, Te pedig csudás hatalommal 
Kikelted és megáztatod; Szél, napfény s az 
ég harmatja, Minden jóságod mutatja. 

4. így ízlelteted jóvoltodat, Megáldván min-
den élőket; A gonoszokra is napodat Felho-
zod s táplálod őket. Oh hányszor megbántunk 
téged, Mégsem szűnik meg hűséged. 

5. Átyánk, a te nagy irgalmadat Ne hagyd 
soha felejtenünk; S ha jóságod ételt, italt ad, 
Téged imádjunk, Istenünk. Sőt egész földi éle-
tünk Legyen méltó dicséretünk. 

Tavaszi ének. 
Dallama: Szivem keserűségét. 

r 
C I 17 I Tj tavaszra ébredünk, Hála néked, 

Istenünk! Általéltük a telet, Fel· 
virúl a kikelet. 
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2. Α gondos földmívelő Friss munkára jó 
elő, Reménységgel vet magot, De az áldást 
te adod. 

3. Távolíts el bajokat, Bútfakasztó károkat, 
Korai fagy hidegét, Nyáraszálynak nagy hevét. 

4. Ε bajoknál még nagyobb: Ha bizalmunk 
elhagyott; Ha szívünk meglankadott S égből 
nem vár harmatot. 

5. Jó sikert úgy ád Urunk, Hogyha híven 
dolgozunk; A restség és kényelem Jó gyü-
mölcsöt nem terem. 

6. Adj, én Uram, jó időt, Munkakedvet, ép 
erőt, Hogy amíg tart életünk, Méltó híveid 
legyünk. Csengey Gusztáv. 

Nyári ének. } 

Dallama: Készítsd magad, kedves lélek. 

C I O Τ ertek, áldjuk az Úristent, Ö kor-
\ 9 1 Ο ι «J mányoz, intéz mindent, Kimond-
hatlan dicsőséggel, Kegyelemmel, bölcseség-
ge l ; Magasztaljuk jóvoltáért, Adjunk hálát a 
szép nyárért, Mert ez csodadolgot mivel Az 
éhezők seregivel. 

2. De miképen fizessünk meg Jóságáért Is-
tenünknek? Kövessük őt szeretetben, í gy szol-
gáljuk őt legszebben; Hogyha áldást bőven 
veszünk, Abból mást is részeltessünk, Mert 
nem méltó az áldásra, Ki sohasem gondol másra. 

3. Értsétek meg hát gazdagok, Mire valók 
az asztagok. Azoknak is, kik nem vetnek, Adni 
kell a szegényeknek. Oh de ti is, dologtevők, 
Járjatok az Isten előtt, Mert áldott úgy lesz 
munkátok, Hogyha igaz úton jártok. 
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4. Oh mit ér a világ nekünk, Ha lelkünk-
ben kárt szenvedünk ? Mit ér a nyár bő ál-
dása, Ha lelkünknek nincs javára ? Szeressük 
hát Istenünket, Bűntől óvjuk szíveinket, Hogy 
ha majd a mennybe térünk, Víg aratást ottan 
érjünk! 

Őszi énekek. 

Dallama: A nap immár elenyészett. 

C l A Cárgul a lomb, lehervadott A mező 
w l w i ^ virága, A kifáradt természet már 
Téli álmát várja. 

2. Az őszi szél amerre leng Megzörren a 
levél, S azt suttogja, midőn lehull: Meghal 
mind, ami él. 

3. Az enyészet dúló keze Lever és eltemet 
Százados fát, gyönge bimbót, Aggot és gyer-
meket. 

4. Mulandó itt alant minden, Öröm ós a 
bánat; A hatalom s örök élet, Uram, csak 
tenálad. 

5. Engemet is az időnek Gyors folyama ra-
gad, S egykor, mi most vonz, kecsegtet, Tőlem 
mind elmarad. 

6. Tudom, hogy a halál révét Ki nem ke-
rülhetem, Oh h o g y áldva érjek oda, Segélj 
jó Istenem. 

7. Add, a hitnek gyümölcseit Hordja éltem 
fája, S az igazság s a szeretet Legyen koro-
nája. 

8. Majd ha jön az ősz: a vénkor, Ott is szép 
lesz napom. Őszült fővel is szent neved Bol-
dogan áldhatom. Gyurátz Ferene. 
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Dallama: Kegyes Jézus, én imádságomra. 
RAA R ú s hangulat ül az őszi tájon; Bús 
« J « " · A j a lelkem, amidőn ezt látom. A 
halál jut az eszembe nékem, Mely elhozza 
enyészetem, végem! 

2. Én Istenem, bölcs a te hatalmad, Munka 
után hogy adsz nyugodalmat; Hogyha csüg-
gedt s fáradt a természet, Édes álom karjaiba 
tészed. 

3. Búslakodván a nagy természettel, Kérlek, 
Uram, áldj meg vidám kedvvel, Hervasztó ősz 
ne legyen az élet, Tél szakán is szép tavaszt 
reméljek. 

4. Ints a jóra, édes Atyám, engem, Utaidon 
hogy kell járnom-kelnem, Életharcban vitézül 
megállnom,, Hogy sírban is csöndes legyen 
álmom. 

δ. Ne merüljek bűnöm tengerébe, Fogódzam 
meg Jézusom kezébe. S ha küzdenem kell majd 
a halállal, A hit révén ő segítsen által. 

6. Bús lehet már az őszi táj képe, Ne félj 
tőle Istennek hű népe! Kikelet jön az élet 
telére, Ha elmúlik a halálnak éje. Tóth István. 

Téli ének. 
Dallama: Szivem keserűségét. 

C A 1 Λ / ü á g Ura és Atyja, Mily bölcsen 
« J « · • V igazgatja Bölcseséged földünket, 
Mint szeretsz te bennünket! 

2. Te mindig bölcs és jó vagy, Hatalmad 
mindenkor nagy. Változó időket adsz, De te 
mindig egy maradsz. 

3. Nemcsak a tavasz fénye, Nemcsak nyár 
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s ősz bősége, A tél is hirdet téged, Oh mily 
nagy dicsőséged. 

4." A ködös levegő is, A hó s hideg eső is 
Szintoly jótéteményed, Mint meleg verőfényed. 

5. Mily jól és bölcsen teszed, H o g y télen 
pihenteted Elfáradott földünket, Mely igy tart-
hat el minket. 

6. Amit most hó temet el, Majd a víg ki-
kelettel Ifjúságra ébredez, Minden zöld és vi-
dám lesz. 

7. így kevés idő múlva Testünk is meg-
újulva Feltámad jobb világra, A halhatatlan-
s á g r a . Kis János püspök (1770—1846). 

Aratási hálaadó énekek. 
Dallama: Teljes minden éltemben. 

C n n I etarolva a mező, Az áldás begyűjtve, 
* - Jó Atyánk, ez ünnepen Hála kél 

szívünkbe. Megadád Legjavát Bőséged házá-
nak És a jók most áldnak. 

2. Mindeneknek szemei Csak tereád néznek, 
Te adsz, Uram, eledelt Az éhező népnek. Szent 
kezed Kenyeret Oszt ma is csudásan, Mint 
ott a pusztában. 

3. Amit Isten megígért Még Noénak régen, 
Hogy míg a föld el nem múl, Aratás is lészen: 
lm betölt, Mert a föld Termését megadja, Hű 
a népek Atyja. 

4. Jó reményben hullt a mag A föld rejte-
kébe, Felsarjadt a zöld vetés, Es az Úr meg-
védte. Ő adott Harmatot Az eltikkadt földre, 
Úgy lett bő gyümölcse. 

5. Oh alázd meg magadat Az Úr előtt népem, 
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Ennyi jóra érdemed Nincsen semmiképen. A 
szíved, Elhihetd, Rossz föld, terméketlen, Rest 
a jótéteiben. 

6. A bűnbánó hű szívet Szereti az Isten, 
Jó gyümölcsöt ez terem Megtérésben, hitben. 
Halld tehát Szent szavát Az év áldásában É s 
ne légy hálátlan. Payr Sándor. 

Dallama : Isten felséges adománya. 

C A O Táruljunk buzgó háladással Az ara-
» » β ι · ' tásnak urához, Ki megvidít gazdag 
áldással S erőt nyújt minden munkához. Jó-
ságának, kegyelmének Minden ajkon zengjen 
ének! 

2. Meghallgatta imádságunkat S nyújtott min-
den nap kenyeret; Megáldotta hivatásunkat, 
Mert ő minket híven szeret! Veszélytől meg-
oltalmazott, Ha szenvedtünk, támogatott 

3. Kedveld, Atyánk, ez áldozatot, Bár csak 
gyarlón dicsérhetünk. Te adj belénk szent in-
dulatot, Hogy egész földi életünk Hálás szere-
tetből álljon S dicsőségedre szolgáljon. 

4. Irgalmadból táplálsz bennünket, Mi is ir-
galmasok legyünk; Meg ne keményítsük szí-
vünket, Szükölködőkkel jót tegyünk. Gond-
viselő szereteted Érezze minden gyermeked. 

5. Tőled kérünk előmenetelt, Néped tovább 
is segítsed. Adj testi ós lelki eledelt, Teremts 
bennük hálás szívet. Te, ki táplálod testünket, 
Töltsd be örömmel lelkünket. 

6. Nyisd meg „ezután is számunkra Áldást 
osztó kezeidet. Őrizd, míg elérünk célunkra, 
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Csapásoktól híveidet. Tégy minket hü sáfárokká 
S egykor mennyben boldogokká. 

Zigán János högyészi lelkész (1772—1800). 

Dallama: Adjunk hálát az Űcnak. 

PLfyA Ter, menjünk hív lélekkel Hálaadó 
ν β ^ ι «J énekkel Az aratás Urához, Ki reánk 
sok áldást hoz. 

2. Jer, áldjuk Teremtőnket, Hogy károktól 
mezőnket Kegyesen megmentette, Csapásoktól, 
megvédte. 

3. Áldjuk mi jó Atyánkat, Aki minden mun-
kánkat Bőséggel megáldotta, Éltünket meg-
tartotta. 

4. A termést learattuk, Békén csűrbe takar-
tuk; Meglett munkánk jutalma, Áldott az Úr 
hatalma. 

5. Legyen a bő aratás Szívünknek útmuta-
tatás: A bűntől elszakítson, Jó ösvényre in-
dítson. 

6. Segélj, Uram bennünket, Hogy teljes éle-
tünket Tenéked szentelhessük, Kedvedet meg-
nyerhessük. 

7. Áldásoddal úgy éljünk, Hogy tőled jót 
reméljünk; Másokkal is jót tegyünk, H o g y 
mennyben jobb részt vegyünk. 

Perlaky Dávid nemesdomölki lelkész (1754—1802). 

Szűk aratás után. 
Dallama: Istentől el nem állok. 

C η JC Czegények gazdagsága. Világnak élete, 
ν ά ν ι K i n e k megáll jósága, Megáll ígérete: 
Atyánk, nagy Istenünk, Hozzád futunk kö-
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nyorgve: Orcánk könnyét töröld le S vigasz-
tald meg szívünk. 

2. Eddig, ha jött a reggel, Áldásra ébredénk, 
Most vészes fegyverekkel ínség közéig felénk. 
Szűken termett mezőnk, Kenyér nélkül ma-
radtunk, Ha nem segítsz te rajtunk, Ki lesz 
védelmezőnk ? 

3. Feléd nézünk remélve, Ajkunk hozzád 
kiált, Oh térítsd messze félre Á gond sebző 
nyilát! Bízó hitünk vigaszt ád Lelkünk fájdal-
mira S lehozza Ég malasztját Az esdeklő ima. 

4. Oh hozz boldog időket, Kegyelmes, jó 
Atyánk, Veszélytől óvd mezőnket, Áldj meg 
minden határt. Ne sújts, ha bánt bűnünk, Adós-
ságunk engedd el, Segélj te szent Lelkeddel, 
Hogy mindig jót tegyünk. 

6. Bízunk, Atyánk, tebenned, Hisszük jósá-
godat, Öntsd ránk örök kegyelmed, Küldj ránk 
jó napokat, í g y távozik bajunk, Örvend meg-
áldott néped, S jóvoltodért tenéked Szívből 
hálát adunk. Beliczay Jónás högyészi esperes-lelkész 

(1764—1845). 

Szárazságkor. 
Dallama : Emlékezzél, mi történék. 

C n £ f \ h nagy Isten, híveidnek kegyel-
V " mes Atyja, Tehozzád száll szí-

veinknek buzgó szózatja; Most, amikor osto-
rodnak érezzük súlyát, Bűnbánattal könyö-
rögve térünk tehozzád. 

2. Bezároltad fejünk felett szép egeidet, Sze-
lek szárnyán messze küldéd fellegeidet; A 
szomjú föld ím kitárja száraz kebelét, Erdő, 
mező esőt kérve néz, Uram, feléd. 
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3. Hozzád esdünk, égnek földnek dicső ki-
rálya, Mire földünk szomjúhozik, küldj esőt 
rája; Ne törd el a kenyér botját, adj bő har-
matot, Ne sújts tovább szárazsággal embert, 
állatot. 

4. Szólítsd kegyes szózatoddal a bezárt eget, 
Angyalidnak szárnyain küldj esős felleget; 
Villámaid fényessége hirdesse nekünk, Te adsz 
esőt és harmatot, áldott Istenünk! 

5. Oh nagy Isten, mi Istenünk, könyörülj 
rajtunk, Add meg nekünk, amiért most könyör-
gött ajkunk; Hegy, völgy, mező hadd hirdesse 
nagy kegyelmedet, Áldásodért áldjunk, Uram, 
mi is tégedet! 

Eső után. 

Dallama : Vigyázzatok, azt kiáltják. 

C A Π \ hervadt mezők vígadnak, Mert 
\ ß a i • az egek esőt hullatnak, Az egész 
természet örül; A levegő hívesedik, Ellankadt 
testünk könnyebbedik, S minden újul körös-
körül. Kert, rét, föld felvidul, Kérésünket az 
Úr Meghallgatta. Már mindenek Örvendenek, 
S az Úrnak vígan zengenek. 

2. A földmíves vetéseit Éledni látja, és sze-
meit Örömmel égre emeli; A nagy Istent ma-
gasztalja, Gondviselő Atyának vallja, S szíve 
hálával van teli. Méltó, hogy áldjuk őt, Mert 
csupán tőle jött A segítség. Istenedet El ne 
feledd, Aki ily nagy jót tett veled! 

3. Oh, életünk megtartója, Isten, minden 
jóknak adója, Buzdítsd hálára népedet! Te a 
földet friss harmattal Áldod s jól téssz minden 
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állattal, Ki Úr vagy ég és föld felett. A fűszál 
és virág, S egész roppant világ Dicsér téged. 
Mi is Neked Dicséretet Mondunk s kezdünk 
Új é l e t e t . Kis János püspök (1770—1846). 

Á r t a l m a s , h o s s z ú e s ő z é s k o r . 

Dallama : Teljes minden éltemben. 

C A Q Τ T r a m ' sirunk, sóhajtunk, Mezőnk 
v u G i ^ is sír velünk; Ha nem könyö-
rülsz rajtunk, Nem lesz eledelünk. Oh ne hagyj, 
Csak te vagy Minden jók adója, Éltünk táplálója. 

2. Szent kezed igazgatja A felhők járását, 
E g y szód megállíthatja Az esők omlását. Te-
kints ránk, Szent Atyánk, A felleget űzd el, 
Az eget derítsd fel. 

3. Szárítsd szép verőfénnyel Nedves mezein-
ket, Éleszd édes reménnyel Bágyadt szívein-
ket. Istenünk, Légy velünk, Mentsd meg ter-
mésünket, Szüntesd félelmünket. 

4. Végy áldást, dicsőséget, Kegyelemnek 
Atyja, Irgalmad ez ínséget Jóra változtatja. 
Ezt tudva Vigadva Dicsérünk szívünkben Tel-
j e s é l e t ü n k b e n . Kis János püspök (1770—1846). 

É g i h á b o r ú b a n . 

Dallama: Örökké, oh mennydörgő szó. 

C A A Desötétül tek az egek, Összegyűltek 
v f i v i -L> a fellegek, Szép esővel biztatnak, 
Melynek óhajtott cseppjei, Elevenítő nedvei 
Hegyet, völgyet áztatnak. Mily nagy az Isten 
áldása, Jóságának nincsen mása. 

2. Ellankadtak már mindenek, Hévségben 
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elepedtenek Állatok s vetemények; Völgyek, 
síkságok és bércek, Mint valamely erős ércek, 
Megszáradtak s kemények. Most hantjaik már 
lágyulnak És mindenek megújulnak. 

3. Látom, Atyám, nagyságodat, Fölséges vil-
lámlásodat, És hallom a mennydörgést, Melyek 
a bűnöst rémítik, S hideg szívét kényszerítik, 
H o g y mondjon egy könyörgést; Őneki az 
Isten léte Csak ilyenkor jut eszébe. 

4. Jó Isten, én is megvallom: Mikor e nagy 
dörgést hallom, Megindítja lelkemet; De a 
vihar nem ostorod, Mellyel veszteni akarod 
Erőtlen éltemet; Sőt áldás ez e világon, Mely-
ért szent neved imádom! 

5. Tisztul ekkor a levegő, Újul, az alig pi-
hegő, Fogynak a fojtó párák. Új élet kél 
minden helyen, Szivárványod ha megjelen, 
Híveid neved áldják. Füvek, fák, plánták, 
újulnak És mindenek felvidulnak. 

6. Zengj hát nyelvem dicséretet Annak, ki 
a természetet Ily bölcsen s jól rendelte; Vi-
harban is szeretetét Mutatván megadta jelét, 
Hogy híveit kedvelte. Oh lelkem, hát te is 
szeresd A jó Istent s kedvét keresd! 

Beliczay Jónás hőgyészi lelkész (1764—1845). 

ínséges, nehéz időben. 
Dallama: Szivem szerint kívánom. 

C Q A "Tekints le ránk a földre, Irgalmas 
w O v i »- Istenünk, Kik ínségtől gyötörve 
Halállal küzködünk. Féregnek lenn a por-
ban Ki táplálékot ad, Szülöttid a nyomorban, 
Atyánk, oh el ne hagyd. 
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2. Kenyérért esdekelnek Százezrek étlenül, 
Jajába száz kebelnek Könny és sóhaj vegyül. 
Ruhátlan dideregnek Sápadt nők, gyermekek, 
Bérét dolgos kezeknek Bú, gond emészti meg. 

3. Szent Isten, érzi Jelkünk, Hogy gyakran 
tévedett, A jóval harcra keltünk, Vétkezve 
ellened. Tudjuk, h o g y méltó bérünk, Mivel 
most sújt karod, És mégis esdve kérünk, Szün-
tesd meg haragod. 

4. Ha megtagadta tőlünk A föld áldásait, 
Oh el ne zárd előlünk A részvét ajtait. A gaz-
dag hadd szorítsa Szívéhez a szegényt, Segítse, 
gyámolítsa Igaz testvéreként. 

5. Fakassz reményt szívünkben, Adjon erőt 
a hit, Hogy nem hagysz bűneinkben Elveszni 
gyermekid. Eltűnnek nemsokára A dúló viha-
rok, S az áldó nap sugára Új fénnyel fel-
r a g y o g . Torkos László. 



VII. 

A halál és az örök élet. 
Mulandóság és készület a halálra. 

Eredeti dallam. 

C Q 1 "V/f it bízik e világ Ö dicsőségében, 
w w l i i » A Melynek szerencséje Eltün pára-
képen. Ereje, hatalma Milyen változandó ! Mint 
törékeny edény, Oly könnyen romlandó. 

2. Inkább higyj a jégre Jegyzett írásoknak, 
Hogysem e világi Múló hívságoknak. Kép-
mutató módra Világ igér sokat, De csalfa 
tündérként Hiteget, csalogat. 

3. Földi erő, nagyság Ledől, összeroppan, 
A szépség elhervad, A szív végsőt dobban; 
Trón megreng, nép pusztul, Mindenek elmúl-
nak, Mint száraz levelek S virágok elhullnak. 

4. Oh mily igen rövid Világ dicsősége! 
Alighogy ragyogott, Már oda, már vége! 
Mint a hulló csillag, S buborék a vizén; 
Embert boldogságra Az soha nem viszen. 

5. Bizonyos elmúlás A mi osztályrészünk: 
Föld porából lettünk, Ismét porrá lészünk; 
De a halálnál is Erösb a szeretet, Ezzel hosz-
szabbítsd meg Törékeny éltedet. 

Keresztyén énekeskönyv. 27 
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6. Időnk eliramlik, Éveink sietnek: Ami el-
veszendő, Ne mondd azt tiednek. Keresd az 
égi jót, Mert ha ezt keresed, Hűséged jutal-
mát Az Úrtól elveszed. Jacoponus éneke (1250-1306). 

Dallama: Mindenek meghallják. 

fii ] \ / lu landó világnak Muló dicsősége, 
w O f i i I V I Ε földi hívságnak Tündöklő 
szépsége! Eltün ékességtek É s megcsal re-
ménységtek. 

2. Itt valamit szeretsz, Változik, megszűnik, 
Aranyad odalesz, Idővel eltűnik; Drága gyöngy 
olvadó, Fényében nem maradó. 

3. Szép arcról a vénség A rózsát letépi, A 
piros egészség Nem marad a régi, Kifogy az 
erőbűi És a sír ölére dűl. 

4. Kincs, vagyon, gazdagság, Nehéz keres-
ményünk Csak merő hiúság É s keserűsé-
günk ; Mivel nem örökünk, Mind elmarad mi 
tőlünk. 

5. Elmés nagy bölcseség Gyakorta megbó-
dul, Helyébe gyermekség Gyöngesége tódul, 
A gazdag károsul És szegénységre szorul. 

6. Jókedvű vígságot Nagy búbánat követ, 
S lát szomorúságot, Aki reggel nevet. Öröm 
édessége Fordul keserűségre. 

7. Az ember élete, Mint a virág, hervad; 
Halál hideg keze Eles kaszát forgat; Mint égő 
gyertyaszál: Testünk elfogy, sírba száll. 

8. Dolgodat, oh ember, Figyeld meg, jól 
lássad, Nagy bölcsen rendeld el Jó idején há-
zad ; Élj szentül, hogy áldott, S csendes legyen 
halálod. 
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9. A főjó az Isten, Ahhoz kívánkozzál, Muló 
jókban itten Te soha ne bízzál; Lelkedet te-
kintsed, Menny számára gyűjts kincset. 

10. Magas mennynek Ura, Szívem hozzád 
vonjad, Világ hívságira Soha ne hajoljak; 
Igazgasd éltemet S vedd hozzád én lelkemet! 

Miskei Ádám nemesdömölki lelkész f 1774. 

Dallama: Oh siralom. 

C Q Q p m b e r , mi v a g y ? Miért oly nagy 
v Ö O i L A te fennliéjázásod? Minden hiú-
ságodnak Véget vet halálod. 

2. Nagyság, érdem, ím azt kérdem: Milyen 
elsőséggel bír ? Holott egyenlővé tesz Királyt, 
koldust a sír. 

3. Hol keressünk, Hol lelhessünk Vigaszta-
lást szívünknek? Oh Istenünk, csak te vagy 
Orvosa lelkünknek. 

4. Kegyelmedben, Szerelmedben Gyógyító 
írt találunk, Jótéteménnyé válik Általad 1 ha-
lálunk. 

5. Bár lerontja, Széjjelbontja Rothadandó 
testünket: Te jobb életre hívod, Nemesebb 
részünket. 

6. Idvességgel, Dicsőséggel Koronázol meg 
minket, IIa félelmedben töltjük, S végezzük 
éltünket. 

7 Oh Istenünk, Add értenünk Szent paran-
csoiatidat; Melyeket kijelentett Egyszülött 
szent Fiad! 

8. í gy lelkeddel, Kegyelmeddel, Támogatsz, 
ha jön végünk, S dicsőséges testben lesz Ná-
l a d ü d v ö s s é g ü n k . Kis János püspök (1770—1846). 

27* 
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Dallama : Vigyázzatok, azt kiáltják. 
TJalandóság martaléki, Ezer válto-

w w t i 1 1 zások játéki, Emberek porbul vett 
porok! Lételtek oly bizonytalan, Mint akiknek 
bátorságtalan Helyen áll úti sátorok! Ma itt 
van szállástok Holnap már válástok Követke-
zik, S nevetekről, Helyetekről Senki nem is 
emlékezik. 

2. Oh ti töredékeny testek, Örökséget miért 
kerestek Ott, ahol nincsen hazátok ? Hol csak 
rövid pályát futtok, S nem is vélvén, a célra 
juttok, Hol az ítélet vár rátok: Vagy örök 
boldogság, Vagy örökös fogság! Sírba estek, 
S elveszitek Mindenitek, Amit a testben ke-
restek. 

3. Az esztendők múlton-múlnak, A halandók 
csak hullnak-hullnak, Mint a száraz falevelek; 
Az ember ezt hallja, látja, Szeme előtt kimúl 
barátja, S megválnak a legjobb felek; De bár 
dobog szíve, Midőn meghal híve, Mégsem tanul 
Bölcsességet, Kegyességet, Járton-jár vigyá-
zatlanul. 

4. Oh nézd meg gyakran sírodat, Ember! s 
abban gyászos sorsodat Figyelmesen megszem-
léljed; Vigyázz, oh vigyázz lelkedre, S hogy 
számot e földi éltedre Még soká tarthatsz, ne 
véljed! Kérdd meg a voltakat, A már meghol-
takat: Megbeszélik, Hogy kimúlnak, H o g y el-
hullnak Sokan, midőn nem is vélik. 

5. Kelj föl mélységes álmodból, Készülj ki-
menni sátorodból, Mely épült fövény-halomra, 
Hogy midőn az, majd a halál Szélvészétől 
bomlani talál, Akkor boldog nyugalomra, Bá-
tor menedékre, Ama szebb vidékre, Mennyekbe 
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juss, S a szentekkel, Jobb lelkekkel Örökké 
dicső pályát fuss! Beliczay J. högyészi esp. lelkész 

(1764—1845). 

Eredeti dallam. 

C Q C Λ/Iintha szárnyon szállna Én időm, 
v ű v i mint pára, Elsiet nagy sebten, 
Nyílnál sebesebben. Én bölcsőm, a gyenge, 
Még alig hogy renge: Szegezik koporsóm, Ez 
itt az én sorsom. 

2. Oh örök Istenség, Mennyei szent Felség: 
Add jól megfontolnom Én mulandó voltom. 
Abban van az élet, Ha téged ismérlek, S kit 
elbocsátottál, Megváltómul adtál. 

3. Te szent Fiad vére Mossa hófehérre Tisz-
tává szívemet, Míg sírom eltemet. Ott sem érek 
véget, Oh Isten, ha képed Tündöklik énrajtam, 
L e l k e m halhatatlan. Sántha Károly. 

Dallama: Az én időm, mint a szép nyár. 

C O f i Υ Ttas vagyok e világban, Mennyor-
J v w i v-J szágban Yár örök hazám készen; 
A testem csak lelkesült por S viszont a sor, 
Ha rájön, porrá lészen. 

2. Minden nap hoz rám fájdalmat, Nyugo-
dalmat Szívem sehol nem talál; Majd kár ér, 
majd búbánat sért, Majd bün kisért, Végre 
eljön a halál. 

3. Uram, te látod végemet, Mert testemet S 
lelkemet te formáltad. Előbb, mint lettek nap-
jaim, Hajszálaim Mind egyig megszámláltad, 

4. Lelkemnek földi társától, Sátorától Bizo-
nyos megválása; De csak annak, ki Istent fél. 
Kegyesen él, Lesz boldog kimúlása. 
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5. Atyám, hogy meg ne rettenjek, Bátran 
menjek A minden test útjára, Teremts tiszta 
szívet bennem, Néked élnem Legyen lelkem 
fővágya. 

6. Néked, napjaimnak Ura, Akár búra, Akár 
örömre juttatsz: Szent megnyugvással engedek; 
Bár szenvedek, Mindent jóra fordítasz. 

7. Akármikor jön a halál, Készen talál, Fáj-
dalmimnak vet vége t ; Bátran fogok vele ke-
zet, Hozzád vezet S ád örök üdvösséget. 

Dallama : Jézus, Istennek báránya. 

C Q 7 Czemem akármerre vetem, Látom, 
v l t i j 1 1 Ο c s a k árnyék életem. Éltem, Éltem 
Akármely órája Lehet, Lehet Halál éjszakája. 

2. Isten, Atyja életemnek, Fömenedéke szí-
vemnek, Ébressz, Ébressz Józan vigyázásra, 
Készíts, Készíts Boldog kimúlásra. 

3. Sebes az idő folyása, Drága minden pil-
lantása, Múlta, Múlta Visszahozhatatlan, Veszte, 
Veszte Kipótolhataüan. 

4. Segélj én kegyes Megváltóm, A gyors 
időt jól használnom. A nagy, A nagy Száma-
dástól féljek, Bölcsen, Bölcsen És jó/anul éljek. 

δ. Hogy ne mocskoljam lelkemet, Add meg-
őriznem szívemet Testnek, Testnek Rossz kí-
vánságától, Bűnnek, Bűnnek Rút szolgálatától. 

6. Míg hallom intő szózatod, Tegyem híven 
akaratod; Téged, Téged Szívből imádjalak, 
Soha, Soha el se bocsássalak. 

7. Ha eljön éltem estéje, S testem leszáll 
sír mélyére, Tekintsd, Tekintsd Lelkemnek 
váltságát, Add meg, Add meg Örök boldog-
s á g á t . Zathureczky Sámuel győri kántor 1811. 
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Dallama: Csak halandó, elmúlandó. 
C 4 0 ] \ / l i l y hirtelen, reménytelen Telnek 
v O O i i ' i esztendeink! De akik kegyesen 
élnek, Azok a sírtól nem félnek, Örök életet 
remélnek. 

2. H o g y jót tegyünk, s áldást vegyünk, Éle-
tünk azért van; Istennek kell azt szentelnünk, 
Míg nappal van, jót mivelnünk, Éltünk adóját 
tisztelnünk. 

3. Ha kész szívvel, víg elmével Az Istent 
tiszteljük: Eltávoztat minden gonoszt, S mikor 
az élettől megfoszt, Végetlen örömöket oszt. 

4. A kegyes szív, mely végig hív, Örök éle-
tet nyer, Nyugton várja végóráját, Mert ha 
végzi itt pályáját, Mennyben leli meg hazáját, 

5. Ez órára valahára Én is majd eljutok És 
végtelen boldogságban Részesülök menny-
országban, Megdicsőült társaságban. 

Kis János, püspök (1770—1846). 

Dallama: Jer , temessük el a testet . 

C Q A J\/Tily gyarló az ember, míg él! Por, 
w O ^ i IV1 hamu ő s hulló levé l ; Nagy bát-
yán mégis azt hiszi, Éltét csuda meddig viszi. 

2. Az ifjú fényes jövendőt, A férfi még sok 
esztendőt S az agg, ki rég megérett már, A 
sok nyárhoz még egyet vár. 

3. N e mondd: akármely sors talál, Elmém-
ben forog a halál; Kit a halál jobbá nem tett, 
Az róla nem elmélkedett. 

4. Míg mennyország felé megyünk, Az Úr 
akarja, jót tegyünk, Hogy amott bőven aras-
sunk S nyugodtan számot adhassunk. 

5. Halál után ítélet lesz, Hol Isten mindent 
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felfedez, Mi itt a földön rejtve volt, Ki-ki mint 
élt, mit tett és szólt. 

6. Azért készülj és ébren légy, Hogy mikor 
ítéletre mégy, Nyugodtan hunyhasd le szemed 
S lelked ne kelljen féltened. 

7. Ne mondd: majd ott fohászkodom. A Jé-
zus neve ajkadon Nem mossa le bűneidet, Nem 
is tesz szentté tégedet. 

8. Csak aki Isten szerint él, Bűntől, mint a 
haláltól fél S szívét szeretet hatja át, Csak az 
lel amott szebb hazát. 

9. Ki a halált nem felejti, Azt a bűn tőrbe 
nem ejti, Ki róla jól elmélkedik, A jóban is 
nevelkedik. 

10. Atyám, ne büntess engemet, Ha elmu-
lasztám tisztemet; Segéld bűnbánó gyerme-
ked, Hogy éljek, haljak teneked. 

Gellert Keresztóly (1715—1769). 

Dallama : Jézus én bizodalmam. 
a z s a s í r h ° z Minden óra 

ν · ν ι A közelebb ejt; A holnapi nap mit 
hoz, A jövendők éje mit rejt: Nem tudod, oh 
halandó, Készülj, mert vagy mulandó! ·« 

2. Úgy élj, hogy végső órád Ne illesse kese-
rűség; Minden, mit e világ ád, Minden földi 
gyönyörűség A halálban eltűnik, Tied lenni 
megszűnik. 

3. Csak a jót szerető szív, Amely gyűlöl 
minden vétket, S az Istenhez végig hív, Csak 
az adhat boldog véget. A jó lelkiismeret Puha 
síri ágyat vet. 

4. Majd halálos ágyadnál, Hol búcsúköny-
nyek hullnak rád, Jó angyalként hited áll, 
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Erősít s vigasztalást ád; Fájdalmidat enyhíti, 
A halált édesíti. 

5. Bízd halálod óráját Istennek bölcs tet-
szésére ; Kövesd Jézus példáját, Ő legyen szí-
vedreménye. Vigyázz és imádkozzál, Úgy sírod 
készen talál. 

6. Örvendezz a reményben, Mondjad: tudom, 
kiben hiszek, Tudom, e test új fényben Fel-
támad s én boldog leszek. Jézus, ki Megvál-
tóm lett, A halálon erőt vett. 

7. Járulj gyakran lélekben A sírhoz, mely 
egykor bezár; Mondd: e setét rejtekben, En-
gemet is rothadás vár. Uram, adj bölcseséget, 
Hogy érjek boldog véget! 

Gellert Keresztély (1715—1769). 

Dallama: Bizony meglészen az idő. 

R A I ] \ / f i d ő n eljön az én órám, Hogy in-
** * · · nét el kell mennem: Én Jézusom, 
oh gondolj rám És bátoríts meg engem. Állj 
mellém, Uram, Istenem, Testem, lelkem és 
mindenem Kezeidbe ajánlom. 

2. Ha bánt lelkiismeretem, És bűneim seb-
hetnek: Magamat megkesergetem, De szívem 
nem csügged meg, Mert lelkemet én megmo-
som Szent véredben, én Jézusom, Te vagy 
az én Megváltóm. 

3. Te főm vagy, én tagod vagyok, Ez én 
vígasztalásom; Tőled én el nem szakadok, 
Nem szakít el halálom. Ha meghalok, néked 
halok, Örök életre virradok Te szent halálod 
által. 

4. Mivel, Uram, föltámadtál, Sírban én sem 
maradok; Minthogy mennybe fölszállóttál, Én 
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is bátran meghalok; Ahol te vagy, oda me-
gyek, Mindörökké veled leszek, Bátran megyek 
utamra. 

5. Hozzád megyek, oh Jézusom, Bár fedje 
föld testemet, Síromban én csak aluszom, S 
te fölkeltesz engemet; Mert általad, Isten fia, 
Megnyílik a menny ajtaja, Oda viszed lel-
kemet. 

Dallama: Bizony meglészen az idö. 

C A Λ Τ Tram Isten, tudom én jól, Hogy 
^ egyszer meg kell halnom; Csak 

azt nem tudom, mikor, hol, És miként kell ki-
múlnom, Mert éntőlem elrejtetted, H o g y mely 
időre rendelted Az ón végső órámat. 

2. Lelked munkáját, a hitet Tapasztalván 
magamban S érezvén, hogy a szeretet Szívem-
ben is fellobban: Ebből megbizonyosodom, 
Hogy bocsánatát várhatom Jézusért bűneimnek. 

3. Oh e boldog reménységben Tartsd, erő-
sítsd lelkemet; Ne engedd, hogy a kétségben 
Elveszítsem hitemet. Őrizd meg nagy kegyel-
medet, Irántam hü szerelmedet, Míg hozzád 
mennybe jutok. 

4. Tartsd meg utolsó percemig Elmémet tisz-
tán, épen; Halálom ha elérkezik, Készületlen 
ne érjen. Álomra hajtván fejemet, Tehessem 
békén lelkemet Atyai szent kezedbe. 

5. Ha a kínos aggodalom S a kétség győzne 
rajtam; Ha még emészt a fájdalom, S panaszra 
nyüna ajkam: Ne ródd bűnül, én Istenem, 
Gyarló vagyok, beismerem, Bocsásd m e g gyön-
geségem. 

6. Ha jönne végem hirtelen, Vagy rám törne 
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erőszak: Bánj, Uram, kegyesen velem, Erős-
ségem te légy csak. Akármikor bátran halok, 
Csak tudjam, hogy tied vagyok S tenálad 
újra élek. 

7. Légy mellettem, oh Jézusom, Mikor többé 
nem hallok; Tekints reám, én Krisztusom, 
Mikor már nem szólhatok; Akkor lelkem óhaj' 
tását, Szívemnek fohászkodását Vegyed s adj 
üdvösséget. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

E A Q Uogyton- fogy napjaimnak száma, Ki 
w l W i 1 tudja, hol ér a halál? Mily bol-
dog, kit végső órája Józanon és készen talál! 
Annak csendes kimúlása És könnyű lesz szám-
adása. 

2. Reggel ragyog a rózsa fénye. S este gyak-
ran elhervad már; Ilyen szívünk földi reménye, 
Ma vígadunk, holnap sír zár. Mint a nyíl, repül 
életed, Ember, s mégis vesztegeted! 

3. Ne kedveld a világ lármáját, Nincs itt 
örökös lakásod; Keresd lelked dicsőbb hazá-
ját, Mennybe szálljon óhajtásod. Itt bú s öröm 
változandó, Ott fenn lesz sorsod állandó. 

4. Ne halogasd semmi tisztedet, Ma tedd, 
amit szükség tenned. Holnap éred talán vé-
gedet S a számadásra kell menned. Ez órá-
ban sok jót remélsz, Holnap talán már nem 
is élsz. 

5. Hozzád térek, oh élet Atyja, Míg m é g 
kegyelmet várhatok. Szívemben él igéd szó-
zatja, Ε nagy intés: vigyázzatok! így hirtelen 
múljak ki bár, Tenálad boldog öröm vár. 

Kis János püspök (1770—1846). 
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Dallama: Jer, temessük el a testet. 

R A A l ^ n dolgom bíztam Istenre, Velem 
i J ^ E ^ i 1 mi tetszik, azt tegye. Ha mennem 
kell, avagy é lnem: Ő szent akaratja légyen. 

2. Időm, s órám, mint akarja, Isten én ne-
kem úgy adja; Hajam szálát számbavette, Ηο/η^ 
csak egy is el ne veszne. ^Sj* 

3. Sok e földön a siralom, Nyomorúság és 
fájdalom; Rövid éltünk sok bajjal jár, LéptSí -
nyomon érhet nagy kár. 

4. Nincs itt állandó boldogság, Jó egészség 
és vidámság. Ma virágzunk, mint a rózsa, S 
holnap tesznek koporsóba. 

5. Kevesek az én napjaim, Kenyerem könny-
hullatásim. Én készséggel, jó Istenem, Búcsút 
veszek csak szólj nekem. 

6. Bűneim bár rettentenek, De kétségbe nem 
ejtenek; Tudom Isten nagy jóvoltát, Értünk 
küldé el szent Fiát. 

7. Az Űr Jézus megholt értem, Ο lett nekem Ϊ 
üdvösségem; Ő a sírból feltámadott, Nekem 
is életet adott. 

8. Oh Jézus, Istennek Fia, Ki vagy én lel-
kemnek díja, Oh fogadj be kegyelmedbe, Vigy 
magadhoz a mennyekbe. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. i*· 

K 4 & Λ/Τég a halálban is dicsérlek, Mind-
J » v i végig áldom nevedet, Έ földön 
jókedvedből élek, S kegyelmed áldja végemet: 
Amíg élek, tied vagyok, Tied leszed, ha meg-
halok. 

2. Nehéz, komoly lesz rám az óra. Melyben 
innen kiszólítasz; De nem félek: te jók adója, 
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Mindent javamra fordítasz. Ha megtartasz ke-
gyelmedben, Megállok az ítéletben. 

3. A test, e földi gyarló részem, Por lesz, 
miből lett egykoron, De lelkem, oh tudom, 
nem vész el, Győzelmet vesz halálomon. Szívem 
nyugodt: vjKr^talmam, Jézusom én bizo-
dalmam. 

4, fiiért 'Cjiiék a zord haláltól ? Jézus, te 
égjem megh^psl, S megmentvén a bűn rabsá-

£ jpól, Életre ütat nyitottál. Bátran megyek e 

Ifc- ú<"u. Leiz életem nálad, tudom. 
^ H y f l K y engem rettegtet, És a halál 

Κ "Tudóin, az Űr el nem felejthet, 
f it szmfl f f^íM veszen. Nála lesz mennyben 
Kalmam És prökös nyugodalmam. 
WfogZ'M halálban is dicsérlek, Mindvégig 
R e L A l Ä ^ e t , Mert nálad mindörökre élek 

S örökre erzem kedvedet. A halál is nyeresé-
;»gem, Mert Krisztus én üdvösségem. 

Halotti és temetési énekek. 
Általános tartalmúak. 

Eredeti dallam. 

9N ; 11 f s a k halandó, elmúlandó Az ember 

' " í v i é l e t e > M i n t a f e l h ö hegyek vállán, 
Eltűnik gyors szelek szárnyán, Siet éltünk, 
tova szállván. 

2. Csak halandók, elmulandók Az ember 
napjai. Mint folyók lefelé fotynak, Kértedre 
meg nem fordulnak, Napjaink is így elmúl-
nak. 

3. Csak halandó, elmúlandó Az ember öröme, 
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Mint változnak napok, órák, Setétség és vilá-
gosság, Ilyen az öröm s vidámság. 

4. Csak halandó, elmúlandó Az ember szép-
sége. Mint szél letör kis virágot, í g y jár ékes 
ifjúságod, Hervadását korán látod. 

5. Csak halandó, elmúlandó Ember szeren-
cséje. Mint a golyó, ha megmozdul, Majd erre, 
majd arra indul, í g y szerencsénk gyorsan 
fordul. 

6. Csak halandó, elmúlandó Ember bölcse-
sége. Ki azt hitte, mindenhez ért, Küzdött földi 
dicsőségért, Tudománya, lám, mit sem ért! 

7. Csak halandó, elmúlandó Földi kincs, gaz-
dagság. Könnyen támad tüz és árvíz, S mit 
ember magáénak hisz, Mindent megront, min-
dent elvisz. 

8. Csak halandó, elmúlandó Minden e vilá-
gon. Mindent, mit e földön szerzél, Mindent 
érhet baj és veszély. Csak az áll meg, Ki 
Istent fé l ! 

9. Oh Megváltóm, szabadítóm, Én édes Jé-
zusom! Erősítsed én hitemet, H o g y semmi 
mulandó tőled El ne szakassza szívemet. 

Az utolsó versszak Petrőczi Kata Szidóniától. 

Dallama: Minden e földön csak elmúlandó. 

szebb örömünk víg napja leszáll, Mindent meg-
emészt a sír, a halál. 

2. De túl a síron, ezt vallja hitünk: Valódi 
hazánk partján kikötünk; S míg itten a szív-
mély gyászban eped, Ott szűnik a könny, a 
seb beheged. 

ló a világ, virágja lehull, Csillag 
leesik, minden megavul. Leg-
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3. Oh drága remény, jer, szállj le ide. Oh 
szállj ide, s ülj e sír fölibe; S ha a kesergő 
itt sírva fakad, Nyugtassa meg öt biztató szavad. 

Sántha Károly. 

Dallama: Istenfélők, mily boldogok vagytok. 

C 4 6 M i l y mulandók a világ javai, Mint 
«JnSWi I T I sietnek életünk napjai! Behány-
juk szemünk, És hirtelen föld fedi tetemünk. 

3. Sem virágzó éltünk vidámsága, Sem meg-
érett korunk józansága, Sem a kegyes szív 
Nem tarthat itt, mikor a halál hív. 

3. Nyájas ifjak megőszült vénekkel Szemünk 
elől egyaránt tűnnek el; Senkisem tudja, Mi-
kor ér itt véget földi útja. 

4. Végső óránk megjelen véletlen, Itt hagy-
juk e világot hirtelen. Örömünk elmúl, Miként 
virág elszárad és lehull. 

5. Halál les rám minden lépten-nyomon, 
Maholnap összedűl porsátorom. Engedd, Iste-
nem, Az életet boldogúl végeznem. 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: A nap immár elenyészett. 

C^jfi A \ hitetlen gonosz szívnek Rettenet 
χA a halál; A hű kegyes lélek benne 

Nyugalmat vár s talál. 
2. Boruljon ránk bár a sírnak Zordon éj-

szakája, Belőle feltámad majdan Új élet su-
gára. 

3. Add azért, hogy úgy folytassam Uram, 
életemet, Hogy kisérjen ösvényemen Hit, re-
mény , szeretet. 

4. í gy bármikor jön a halál, Nem száll meg 
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félelem; Jézus segít a végharcon, Enyém a 
győzelem, 

5. Áldás kiséri testemet A sírnak ölébe, Az 
ég fogadja lelkemet Örök dicsőségbe. 

Gyurátz Ferenc püspök. 

Eredeti dallam. 

C R | A A/l inden ember csak halandó, Min-
v w w i ; 'A ( ] e n test mint fű, virág; Itt, ami 
van, mind romlandó És elmúlik e világ. Ε 
testnek porrá kell lenni, Hogyha el akarja 
venni Az örök dicsőséget, Melyet Isten ké-
szített. 

2. Azért e testi életem', Ha jön a sír éjjele, 
Bátran s örömmel leteszem, Semmit sem vesz-
tek vele; Mert a Krisztus drága vére Utat nyit 
egy dicsőbb létre; A halálban biztatóm Jézus, 
az én Megváltóm. 

3. Ki szakaszthat el ő tőle ?! Enyim ő s övé 
vagyok. Tudom, el nein vet előle, Mert igéreti 
nagyok; Sőt felvisz engem az égbe, Dicsőül-
tek seregébe, Hol az Istent meglátom És mind-
örökké áldom. 

4. Ott van öröm s örök pálma, Hol s^k ez-
ren az égben, Isten trónja előtt állva Tündöklő 
fényességben, A dicső szent angyalokkal, Min-
den megboldogultakkal, A Jézust magasztalják, 
Megtartójuknak vallják. 

5. Nagy keresztet, kik hordoznak S harcol-
ják a hit harcát, Győzelemben vigadoznak S 
zengnek ott halléluját. Ott öröm s dicső ko-
rona Én fejemet körülfonja, Ott élem az éle-
tet, Melynek vége nem lehet. 

6. Kedvesim, ne sirassatok, Ne szánjatok en-
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gemet; Inkább csak imádkozzatok. Hogy itt 
nyerjetek helyet. Áldás, béke tirajtatok, Míg 
tart bús vándorutatok. Keserű a megválás, Víg 
lesz a viszontlátás. 

7. Szebb hazámat már itt látom Szemeivel 
hitemnek, Már itt érzem e világon Előizét a 
mennynek. Oh jóságos Isten, nálad Elveszem 
majd koronámat. Fogadd hálám, Istenem, Ke-
gyes Jézus, légy ve lem! 

Dallama: Oh felséges Atya Isten. 

Λ/Tár elmegyek az örömbe, Para-
• dicsomnak kertjébe, A boldo-

gultak helyébe, 
2. Életemet elvégeztem, Pályámat könnyel 

öntöztem, Keresztemet már letettem. 
3. Megnyertem az Úr irgalmát, Elvettem hi-

tem jutalmát, Én lelkemnek nyugodalmát. 
4. Testem nyugszik föld ölében, Lelkem az 

Isten kezében, Vagyok édes reménységben. 
5. A sírból majd föltámadok, Dicsőbb életre 

virradok, S lelki vígsággal vígadok. 
6. Siess lelkem, szállj az égbe, Urad Istened 

elébe, Hol örökös lesz a béke. 
7. Nem sért ott bűn, nem bánt bánat, Könny 

nem lepi szempilládat, Rád boldogság napja 
támad. 

8. Ott mindnyájan egyek leszünk, Egy drága 
jutalmat vészünk, Egy dicsőségben lesz ré-
szünk. 

9. Az Istent minden szentekkel, A megbol-
dogult lelkekkel Örökké áldjuk énekkel. 

10. Ő maga lesz üdvösségünk, Boldogságunk, 
dicsőségünk, Vele mindörökké élünk. 

Keresztyén énekeskönyv. _ 28· 



4 3 4 HALOTTI IÍS TEMETÉSI ÉNEKEK 434 

11. Oh Jézusunk, segélj minket, Hogyha el-
érjük végünket, Nálad találjuk helyünket! 

Miklós deák éneke a XVI. századból. 

Eredeti dallam. 

C C A "pivégeztem életemet Ε nyomorult 
L világban; Lelkem elhagyván tes-

temet, Helyet lel mennyországban. Most kez-
dődik boldogságom, Én Uramnál, Krisztusom-
nál Örökké tart vígasságom, Lelkem megtar-
tójánál. 

2. Porrá lesz ugyan porrészem, Minthogy 
porból vétetett, De mennyei formát vészen A 
rothadandó helyett. Ott lesz helyem dicsőség-
ben, Hol könny nem hull, bú, gond nem sért, 
Angyalok közt fényességben Az Űr Jézus 
Krisztusért. 

3. Nékem ezt a boldogságot Elkészítette 
Isten, A testi halandóságot Majd levetkezem 
itten. Koporsóban hagyom a bajt S mindazt, 
mi rajtam földi volt; A bünt, a sok sírást és 
jajt, Mind elfedi a sírbolt. 

4. Mint búzát befedik földdel, Megrothad az, 
de végre Ismét kikel, szépen zöldéi S felnő 
új ékességre: Úgy testünk is megrothadván, 
Felkel nagyobb fényességben S kínoktól meg-
szabadulván, Él örök dicsőségben. 

5. Oh, halálnak meggyőzője, Áldott Jézus 
Krisztusom! Lelkemnek üdvözítője, Hallgasd 
meg óhajtásom: Ha bújdosásom véget ért, Tes-
temnek adj csendes nyugvást S egykor, te 
szent érdemedért, Nálad víg feltámadást. 

6. Oh hát siralmas szózatok, Sírom partján 
szűnjetek; Én kedvesim, ne sírjatok, Isten lesz 
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ti veletek! El kell válnunk, ő akarja, Amit ő 
tesz, az bölcs és szent; De bízzatok, erős karja 
Újra egyesít ottfent! 

Gusztáv Adolf halálára irt ének, 1632. 

Eredeti dallam. 

C C Q Czívem szerint kívánom Utolsó órá-
v w ö i ^ mat, Mert szüntelen szorongat A 
bú, gond és bánat. Elindulok örömmel Vár-
ván jutalmamat, Melyet Jézus számomra A 
mennyben tartogat. 

2. A bűntől és haláltól Megváltál engemet, 
Jézus, szent véred árán Szerzéd meg üdvö-
met. N e m rettent már halálom És semmi félelem, 
Nyugalmamat tebenned, Jézusom, meglelem. 

3. A kedvére élőnek Keserű a halál, De én 
várom nyugodtan, Ha jön, készen talál. Tu-
dom, ottfenn a mennyben Dicsőbb lesz éle-
tem, Azért még a halál is Nyereség énnekem. 

4. Ez a vüág magához, Ám vonja szívemet, 
ígérjen bár bőséggel Gyönyört és kincseket: 
Engem tőrbe nem ejthet Már semmi földi jó,. 
Az ég jutalma örök, Más minden elmúló. 

5. Elválni kedvesinktől Fájdalmas és nehéz, 
De szívem szent reménnyel A jövendőbe néz; 
Jézus én bizodalmam, Hiszem, h o g y egy na-
pon Szerettimet a mennyben Újra meglát-
hatom. 

6. Kik most zokogva sírtok, Árváim, öz-
vegyem, Oltalmatok, atyátok Maga az Úr 
legyen, Ki a hollófiaknak Megadja ételit, Ti-
nektek is, árváknak Az Úr asztalt terít. 

7. Hozzád fordulok immár, Oh édes Jézu-
som, Vedd lelkemet magadhoz, Hűséges pász-

2 8 * 
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torom. Könnyebbítsd meg szolgádnak Végső 
fájdalmait, Álljanak őrt mellettem A te an-
gyalaid. 

8. Uram, el nem bocsátlak, Nem hagylak, 
Jézusom, Te vagy üdvöm, reményem, Én 
csak benned bízom. Te szent karod segéljen 
A végső harcon át, Hogy elvegyem kezedből 
Az égi koronát. 

Dallama: Szivem szerint kívánom. 

C E L ^ V I ár búcsút veszek tőled, Álnok, 
v v ^ · hamis vi lág; Amit te adsz, nem 
élet, Csak látszat, hiúság. Egy jobb hazába 
vágyom, Hol üdvöm elnyerem; Hol az Istent 
meglátom S lesz igaz életem. 

2. Ha szenvedek s keresztem A porba sújt, 
lever: Jézus, te légy mellettem S könnyebb 
lesz a teher. Szelíd arcod ha nézem S a drága 
vért azon: Keresztemet felvészem S nyugod-
tan hordozom. 

3. Oh rejtsd el sebeidben Uram, bús lelke-
met, Engedd, hogy ott megleljem Menedék-
helyemet. Kiomlott drága véred Mossa le bű-
nömet ; Bocsáss meg, Uram, nézzed Erős, 
nagy hitemet. 

4. Ha majd napom sötétül, S gyötör, kínoz 
a vád: Jézus, jöjj segítségül, Te leghívebb 
barát. Gyötrelmimet temesd el, Adj boldog 
kimúlást, Országodba emelj fel, Adj ott örök 
lakást. 

δ. Élők könyvébe írjad, Megváltottad nevét, 
Hogy ha eljő a végnap, Hittel nézzek feléd. 
Boldogok seregében Jelöld ki helyemet, Hogy 
lelkem örömében Áldhassa nevedet. 
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Dallama: Béke legyen a nap alatt. 
j n C C Jézus Krisztus, én életem, Erőm, 
\J)%ßiß • J üdvöm és reményem, Ε földön 
jövevény vagyok, Bűnöm alatt leroskadok. 

2. Előttem áll a szoros út, Mely igér menny-
ben koszorút, Ott van az én igaz hazám, 
Melybe hív mennyei Atyám. 

3. Ε nagy útra az én szívem Egymagában 
erőtelen, Téged kérlek azért Uram, Könnyeb-
bítsd meg az én utam. 

4. Az én végső harcom előtt A te kínod 
adjon erőt; Enyhítsen meg verítéked, Oldjon 
meg szent köteléked. 

5. Mikkel vertek, a vesszőkkel Bűnömnek 
békóit törd el, Csúfságod, töviskoronád Nekem 
díszt és nyugalmat ád. 

6. Öt sebeid mélye nékem Add, hogy me-
nedékem légyen, Melybe mint galamb repül-
jek, Sátán elől meneküljek. 

7. Ha nyelvem többé nem szólhat, Szent-
lelked adjon bizalmat; Ha szemmel többé nem 
látok, Adj lelkemnek boldogságot. 

8. Keresztfád legyen istápom, Szent kopor-
sód nyugvó ágyom; Tiszta, fehér hólepleddel 
Én testemet, kérlek, fedd el. 

9. ítéletkor testem keltsd föl S állassad jobb 
kezed felől, Hogy az üdvözült sereggel Szí-
nedet lássam víg kedvvel. 

Eredeti dallam. 

TZrisztus, te vagy életem, Nyereség 
halálom; Reményem beléd vetem, 

A halál csak álom. 
2. A földön csendes sírban Lelek nyugo-
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dalmat, Ottfent a mennyországban Kívánt bő 
jutalmat. 

3. Meggyőzvén itt éltemnek Sok baját, ín-
ségét, Meglátom Istenemnek Fényes dicsőségét. 

4. Erőm, Jézus, ha elhagy, S eláll lélekze-
tem, Te akkor is velem vagy, Te adsz erőt 
nekem. 

5. Mint borostyán a fához, Azért ragaszko-
dom Lelkem Megváltójához, Tehozzád Jézusom. 

6. Élet tüze elhamvad, Miként a gyertya-
láng, Melyet a szél lobogtat S az éj borul reánk. 

7. Mégis lelkem ne bántsa A bú és félelem, 
Velem az Úr és nála Üdvömet meglelem. 

8. Híven ha elvégezem.. Pályafutásomat, 
Mennyországban elveszem Örök jutalmamat. 

9. Kegyes Üdvözítőmmel Mennyben együtt 
leszek, Hol én neki örömmel Mondok dicsé-
retet. 

Eredeti dallam. 
C C r i Ter, temessük el a testet, Melyen a 
w J i i halál erőt vett; De majd a vég-
itéletre Föltámad örök életre. 

2. ím, ami földből vétetett, Viszontag porrá, 
földdé lett; De a földből föltámasztja Az Úr 
hatalmas szózatja. 

3. A hívő lélek Istennél Mennyekben mind-
örökkön é l ; Az Úr Jézus érte is jött, S a 
bűntől megváltotta őt. 

4. Itt ő sok ínséget látott, De immár nyert 
boldogságot; Itt sokszor fájt, sírt a lelke, De 
már nyugalmát föllelte. 

5. Jer, hagyjuk itt öt aludni, Krisztus Jézus-
ban nyugodni; S mindnyájan vigyázók le-
gyünk, Mert innen mi is elmegyünk. 
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6. Oh Jézusunk, segélj minket, Hogy vé-
gezvén életünket, Mind boldogul meghallhas-
sunk, Hozzád mennyekbe juthassunk! 

Huszita ének. 

Dallama: Jer temessük el a testet. 

C C Q C testet nyugvó ágyába, Letesszük 
J J Ö i csendes sírjába, Mert bölcs Te-
remtőnk akarja, Hogy a földet föld takarja. 

2. Porrá lesz itt, de nem vesz el, Egykor 
dicsőbb életre kel Amaz örök, nagy reggelen, 
Ha Krisztus újra megjelen. 

3. Oh ember, itt szemlélheted, Mi a te földi 
életed! Sok búra, gondra, ínségre Halál kö-
vetkezik végre. 

4. Időnk repül gyors szárnyakon, Örök 
hazánk mennyben vagyon. Amilyen itt volt 
életünk, Ott aszerint remélhetünk. 

5. Vagyon, dicsőség eltűnik, Szívünk öröme 
megszűnik; De a bajt is, a keresztet, A sír-
nál békén leteszed. 

6. Ember, gondold meg magadat, Hagyd 
félbe vétkes utadat; Hamar utolér a halál, 
Jaj néked, ha bűnben talál! 

7. Itt a sírhalmok közt állván, Kiki jól ma-
gába szállván, Ilyen fohászkodást t egyen: 
Uram, add, jó végem legyen! 

8. Ha földi pályám véget ért, Kérlek, örök 
szerelmedért, Én Jézusom, velem maradj, Lel-
kemnek mennyben üdvöt adj! 

Dallama: Oh nagy Isten, sok a vétkem. 

C E A Τ aj, de bús ez a ravatal, Jaj, de 
v w v i *' nagyon szomorú; Bármennyi rajt 
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az ékesség, A virág és koszorú. Minden szem, 
mely reá tekint, Forró könnyekbe lábad. 
Hervadt virág, kedves halott, Fáj a szívünk 
utánad. 

2. Könnyeket áldozva néked Kísérünk el a 
sírig, Hol rád majd a feltámadás Dicső világa 
nyílik. Addig pihenj a hit karján Sírod csen-
des ölében, Isten veled! Elbocsátunk, Jézus-
nak szent nevében. 

Dallama: Krisztus, te vagy életem. 

Várja bár holt testemet A föld setét 
v P U V i boltja, Halhatatlan részemet Idő 
ki nem oltja. 

iL Túl a síron lelkemnek Vár dicsőbb ha-
zája, Hol boldogabb éltemnek Nyílik szebb 
pályája. 

3. Rettentsen bár a halál Borzasztó képé-
ben, Lelkem újulást talál Örök jobblétében. 

4. Célját födi pályámnak, Ki bölcsen ki-
mérte, Hálát mondok Atyámnak És áldom 
őt érte. 

ő. Kiterjed nagy hatalma A koporsón túl 
is, Nem szűnik meg irgalma, Ha éltem el-
múl is. 

6. Sátora, omolj le bár Romlandó testem-
nek; Édes remény oltja már Félelmét szí-
vemnek. 

7. Ha életem véget ért, Majd megdicsőülök, 
A Krisztus érdeméért Én is üdvözülök. 

8. Előlem ott eltűnnek Ε föld ínségei, É^ 
soha meg nem szűnnek A menny örömei. 

Zathureczky Sámuel győri kántor 1811. 
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Gyermekek és ifjak halálára. 
Dallama: Kegyes Jézus, én imádságomra. 

C C Ι A gyenge virág már bimbójában, 
w w l i xY íme, mint hervad nyíló korában! 
Akit szemléltünk gyönyörűséggel, íme mint 
tűnt el hirtelenséggel! 

2. Az Úr adta, az Úr is vevé el, S nekünk 
tűrnünk kellene békével; De jaj, ha ily nagy 
bánatot mérsz ránk, Bocsáss meg, ha panaszra 
nyílik szánk! 

3. Miért adtál éltet e kisdednek, Ha ked-
vességi már is megszűntek ? Ha szüleit búval 
betöltötte, Mihelyt sírással megköszöntötte ? 

4. A gyászos apa, nézd, mikép eped! Az 
anyai szív csaknem megreped! Azért volt-e 
oly kedves magzatjok, Hogy annál mélyebb 
legyen bánatjok ? 

5. Jaj, mily siralmak pályáján futunk! Mily 
sötét völgybe tévedett utunk! Oh nagy Isten, 
ha oly mélységes vagy, Béketűrésre erőt is 
t e a d j ! Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama : Szivem keserűségét 

/ g y e n g e virág életünk, Romlandó 
V W Ö I v J természetünk, Rövid pályánk ha-
tára, Elmulunk mint füst, pára. 

2. Reggel a rózsa fénylik És míg sokan re-
ménylik, hogy soká illatozik: Hirtelen elváltozik. 

3. így a gyermek épsége, Élete és szépsége 
Elhervad, mint virágszál, Melyet letört a halál. 

4. Mint a szép színt öltözött Virág levele 
között Titkon féreg rejtezik S attól veszte ér-
kezik : 
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5. így a kedvelt gyermekben A halál is rej-
tekben Mórget fúván fonnyasztja, Zöldjében 
elszárasztja. 

6. Ilyen a mi életünk! Bátrak hát mint le-
hetünk! Sok időt mért Ígérünk, Nem tudván 
ma mit érünk? 

7. Testünk mily változandó, Romlásra mily 
hajlandó! Mindnyájan elenyészünk, Porrá, 
hamuvá lészünk. 

8. íme, a gyenge kisded, Kit már gyász-
koporsó fed, Ily kora napjaiban Elhervadt tag-
jaiban. 

9. Ámde nemesebb része, Lelke el nem enyésze; 
Az a mennybe költözött, S él az angyalok között. 

10. Ott vár, szülők, bennetek, Utána ké-
szüljetek, Ott egymásra találtok És többé el 
n e m v á l t o k . Beliczay Jónás hőgyészi leik. (1764—1845). 

Dallama: Gondviselő édes Atyám. 
K f i O Tme a gyászt szérző halál Sok élőt 

A m i i y hamar talál; Mint egy vélet-
len történet Egyaránt ér ifjat, vénet. 

2. Az anyák gyermeket szülnek, Ember szü-
letvén örülnek; Ölelvén ép magzatjukat, El-
felejtik fájdalmukat. 

3. Már szép jövendőt Ígérnek A földi ked-
ves zsellérnek S örülvén a szép zálognak 
Tartják magukat boldognak. 

4. De sokat megcsal a remény, Mert a ha-
lál szíve kemény, Nem indul meg a sírásra, 
Azért nem is tekint másra. 

5. Nem kedvez a csemetének, Sem a szülök 
bús szívének; Durva kézzel tépdeli szét A 
természet kötelékét. 
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6. Mint a tavaszi szép virág, Melyet titkon 
a féreg rág, Elszárad, elhull levele, Elsodorja 
vihar szele. 

7. Úgy az élet tavaszában Ifjak éltük virá-
gában Gyakran a nem várt halálnak Férge 
miatt porrá válnak. 

8. De az Úr jót tett azokkal, Mert menny-
ben az angyalokkal Lépnek boldog szövet-
ségbe S élnek örök dicsőségbe'. 

9. Ott betegség, fogyatkozás, Kísértés vagy 
botránkozás, Ily földi terhek nincsenek, Jóra 
fordulnak mindenek. 

10. Szűnjék, szülők, könnyhullástok, Köny-
nyebbüljön elválástok; A könny, mely e gyer-
mekért hull, Egykor majd örömre fordul. 

Beliczay Jónás (1764—1845). 

Dallama: Ments meg engem, Uram. 

U l m é g y , kedves gyermek, Szüleid 
v v t i L öléből, Kiknek sürü zápor Hull 
érted szeméből, Fogadd el hűségük Utolsó 
csókjait, Kivánd rájuk Isten Legjobb áldásait. 

2. Elmégy kedves lélek! Az Úr, ki elveszen, 
Szélvészes tengerről Biztos partra teszen. 
Nincs kísértés, nincs bün A sírhalom alatt; 
Menyegzői ruhád Ott hófehér marad. 

3. Elmégy, kedves lélek! Nagy boldogság 
vár rád, Melyet itt a világ ígér, de meg nem 
ád. Mennyben a panasznak Elnémul szózatja, 
Mely itt az egeket Sokszor hasogatja. 

4. Elmégy kedves lélek! Meglelted hazádat, 
Itt lenn kezdted, ott fenn Végzed iskoládat. 
Ott lelked pásztora Vezet bölcseségre; Itt 
lenn okosságunk Gyakran épít jégre. 
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5. Elmégy, kedves lélek! Nincs korán halá-
lod, Bár azt élted nyíló Tavaszán találod. Aki 
sokáig él, Fárasztó pályát fut; Aki korán 
meghal, Korán örömre jut. 

6. Elmégy, kedves gyermek! Mi is majd 
elmegyünk Mindnyájan utánad, Akárkik s mik 
legyünk. Akkor hív szülőid, Kiket nagy bá-
nat ért, Vígan adnak hálát Korán nyert pál-
m á d é r t . Kis János püspök (1770—1846). 

Dal lama: Ments meg engem, Uram. 

C f i C O^L kemény halálnak Keserves igája, 
I J U V I Mint nyög tealattad Az emberek 
nyája. Mindeneket földhöz Szegez súlyos ter-
hed. Kicsinyt, nagyot megöl Messze ható mérged. 

2. Nem kedvez senkinek, Mindenekre céloz; 
Hideg, kemény szíve Hasonló acélhoz. Min-
denkit eltalál Felvont, éles nyila, Nem mene-
kül tőle, Senki ember fia... 

3. Gyenge virágokat Összevág kórókkal, 
Hatalmas nagyokat Szegény koldusokkal. A 
halálnak mindegy, Pór-e avagy király, Sze-
mélyt nem válogat, Mindenkit lekaszál. 

4. Ε kisded is, miként Bimbó hideg dértől, 
Lehervadott íme A szülők kebléről. Hiába foly 
érte Könnyeik özöne, Többé vissza nem tér 
A szülők öröme. 

5. í g y a mi éltünk is Rövid, miként a nyár, 
Örömünk elhervad, Időnk gyorsan lejár. Ámde 
megvigasztal, Hogy a síri telet Felváltja majd 
egykor Boldogabb kikelet. 

t>. Ám küldjed hát, halál Rémes követedet, 
Nem félünk, hitünkön Győzelmet nem vehet. 
Tudjuk, hogy a sírban Csak alszunk, szuny* 
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nyadunk, És egy szebb hajnalra Majdan fel-
virradunk. 

7. Azért te oh halál, Inkább taníts minket, 
Ébreszd fel álmából Gondtalan szívünket. Hogy 
kiket földi gond Itt lekötve tartott, Ne felejt-
sük soha Az égi révpartot. 

Dallama: Béke legyen a nap alatt. 

^ í f t f l Λ/Ϊ ár alusznak a virágok, De tavaszig 
w w w i ta rt c g a k álmok; Fölserkennek 
új életre, Tél után szép kikeletre. 

2. Kis halott te, szép virágszál, Még alig-
hogy kivirágzál, Itt e földön alig éltél: Elher-
vadtál, sírba tértél. 

3. Itt pihensz a sír ölében, Kedveseid köze-
lében ; Mégis tőlük olyan messze, Megsiratva,, 
megkönnyezve! 

4. De hiszünk egy szebb tavaszban, Az örök-
ben, az igazban: Zára nyílik a sírboltnak, S 
föltámadnak mind a holtak. 

5. Ε reményben állunk itten, Valósítsd meg 
ezt, nagy Isten! És megenyhül lelkünk búja. 
Hogy ott egymást látjuk újra! sán tha Károly. 

Dallama : Elég immár. 

C f i H Ι ánykánk alszik! Oh gyászoló szü-
v l U f l ι 1 > lök, Vigasztalódjatok'; Hallgassá-
tok, Jer, az elköltözőt. így szól halottatok: 
„Kies helyen lett az én sorsom, Békét, nyu-
galmat ád koporsóm!" Lánykánk alszik! 

2. Lánykánk alszik. Élete hajóját Nem hány-
ták viharok, Jó szülői Gondosan megóvták, 
Ha zúgtak a habok ; Szívét bú, gond mg nem 
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gyötörte, A zord halál gyorsan letörte. Lány-
kánk alszik. 

3. Lánykánk alszik! Miként a liliom, Oly ár-
tatlan maradt; Bennünket itt Véteknek súlya 
nyom, Hozzá bün nem tapadt; Nem vádolta 
belső bírája, Nem rettenté a sír homálya. Lány-
kánk alszik. 

4. Lánykánk alszik! Békesség csend honol 
A sír sötét ölén, De szemünkből Gyakorta 
könny omol, Megcsal a szép remény; Dühöng-
het már a sors haragja, Őt a sír védőn elta-
karja. Lánykánk alszik. 

5. Lánykánk alszik! Oh Atyánk, Istenünk, 
Ki küldted e csapást, A szülőknek, Forrón 
esedezünk, Te nyújts vigasztalást; Hogy ajkuk 
megnyugvással vallja: Legyen m e g az Úr aka-
ratja! Lánykánk alszik. 

6. Lánykánk alszik! Immár elbúcsuzunk, 
Lánykánk, Isten veled! Adj lelkének, Megváltó 
Jézusunk, A mennyekben helyet! Sírhalmán 
virág illatozzon, A szellő itt halkan susogjon! 
Lánykánk alszik. Gerok Károly (1815-1890). 

Dallama: Oh felséges Atya Isten. 

C £ 0 ülaludtál , lefektettünk; Elhervadtál, 
w ü O i sírba tettünk, S beborúlt az ég 
felettünk. 

2. Nem látok mást, csak a képed, Nincs más 
velem, csak emléked, Nem csókolhatlak már 
téged! 

3. Nem repülsz már az ölembe, Nem moso-
lyogsz a szemembe, Fényt nem hintesz éjje-
lembe. 
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4. Gőgicsélő piciny ajkad Mindörökre néma, 
hallgat, Csak az én búm, csak az jajgat. 

5. Istenem, ne büntess engem, Ha az én nagy 
keservemben A lelkem sír, zokog bennem! 

6. Te vagy csupán a tudója: Mint szerettem, 
féltve, óva, Születése napja óta! 

7. Búm tengerén örömcsepp volt, Éjszaká-
mon a szelíd hold, Lelke tiszta, mint a menny-
bolt. 

8. Elvesztett gyönyörűségem! Ki pótolja öt 
ki nékem? Hol a vígasz földön, égen? 

9. Te vagy csupán, Szent vallásom, Balzsa-
mom, vígasztalásom, Mind itt, mind a más vi-
lágon. 

10. Liliom a tövis között, Fehér ruhába öl-
tözött, Múló létért nyert örököt. 

11. A jó Isten akarta ezt! A szív nyer ak-
kor is, ha veszt, Javamra lesz még e kereszt. 

12. Tanulok a mennynek élni, Sírtól, halál-
tól nem félni, Szebb, örök hazát remélni. 

13. Ott jaj, sírás nem lesz többé, A sírhalom 
ott nem föd bé, Ott élünk, élünk örökké! 

Sántha Károly. 

Középkorúak felett. 
Dallama: Minden ember csak halandó. χ 

C "piet, halál örök Ura, Könnyek közt is 
ν V γ ι imádunk, Nézd, örömünk mint vált 
búra És sírásra vigságunk. Amit adtál kegyes 
kézzel, Ily váratlan mért ve véd el ? Gyászba 
borult mi fejünk, Oh vigasztalj Istenünk! 

2. Vérző sebet ütél rajtunk, Fájó keblünk 
dúlja kín; Méltán jajgat s zokog ajkunk Bol-
dogságunk romjain. Korán szétválasztál min-
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ket, Szétszakítád szent frigyünket. Szép koro-
nánk porba hullt, Egünk végkép beborult. 

3. Mint viharzó tenger habja, Hitves könnye 
úgy pereg, Jó szülőjét úgy siratja Gyászoló 
gyermeksereg. Hisz, ki őket úgy szerette, Keb-
lén híven melengette, Hivó szavuk nem hallja, 
Elfedi a sír hantja. 

4. Bölcs Teremtőnk, igaz Urunk, Ki minket 
megsebezél, Lábaidhoz leborulunk, Aki benned 
hisz, az él; Csüggedéstől ments meg minket, 
Gyógyítsd fájó sebeinket; Vigasztald a szen-
vedőt, Szánjad, védjed s áldd meg őt. 

5. Elhunyt társunk hazaért már, Mi még 
vándorlunk tovább; Vágyó lelkünk odafent 
vár Boldogságot, szebb hazát. Jézus! feltáma-
dás, élet, Add, hogy egyesüljünk véled, S ki 
most hozzád költözött, Lássuk szent öröm 
között. 

Elfáradt testemet Fektesd le síromba! Szün-
tesd sürü könnyhullatásom, Halld meg forró 
sóhajtozásom: Elég immár! 

2. Elég immár Ε küzdés, mely gyötör S 
szabadon nem ereszt; Ellenkezik Itt és egy-
másra tör lélek és a test. Atyám, a bün 
tőled elválaszt, Kérésemre oh adj ily választ: 
Elég immár! 

3. Elég immár A kereszt, mely úgy nyom, 
Úgy kínoz szüntelen! Oh e teher Nehéz a vál-
lamon Nappal és éjjélen. Könny hull végig 

Ö r e g e k h a l á l á r a . 

Eredeti dallam. 

ég immár! Uram, vidd lelkemet 
Mennyei Sionba! Szabadíts meg, 
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bús nyoszolyámon, Meddig kell még, oh med-
dig várnom? Elég immár! 

4. Elég immár, Ha te úgy akarod, Megváltóm, 
Istenem. Kinyújtod rám Segítő szent karod, 
S megnyugszom csendesen. Felém hajolsz, 
balzsamot hozván, Megvigasztalsz és így szólsz 
hozzám: Elég immár! 

δ. Elég immár! Hozd el én végemet, Ha 
tetszik, Istenem! Ez Ínségből Vedd az én lel-
kemet Magadhoz kegyesen! Míg itt marad hív-
ság, gond, bánat, Ott föllelem igaz hazámat 
— Elég immár! 

Dallama: Elég immár. 

EL 7 1 U a z a v á g y o m Igaz otthonomba, 
w ' «« 1 1 Ahol Atyám lakik; Ott lehetek 
Csendbe', nyugalomba', Ott csend uralkodik. 
Sok vággyal kezdtem vándorlásom, Most már 
csak egy az óhajtásom: Hazavágyom. 

2 Hazavágyom Fáradtan az élet Küzdelmei 
között. Nem keresek Már gyönyörűséget 
És földi örömöt. Türelmesen hordom keresz-
tem, Az Istennek, tudom, így tetszem. Haza-
vágyom. 

3. Hazavágyom, Ottan boldogságom Szép 
napja felragyog; Ott van nekem „Örökös laká-
som, Itt csak vándor vagyok. Ősszel a köl-
töző madárka. Elszáll messze enyhébb hazába, 
Haza vágyom. 

4. Hazavágyom. Fut a hajó révbe, Tengerbe 
a folyam. A kis gyermek Fut anyja ölébe, Én 
meg hozzád, Uram; Örömben, búban énekel-
tem. Egy ének az, mit nem feledtem: Haza-
v á g y o m . Gerok Károly (1815-1890.). > 

Keresztyén énekeskönyv. 29 
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Fejedelem halálakor. 
Dallama: Győzhetetlen én kőazálom. 

C Λ TT alva fekszik jó királyunk, Össze-
w Ι β • 1 1 omlott erős várunk, Fényes na-
punk ím elborult, Ékességünk a porba hullt. 

2. Gyászban áll ma Magyarország, Sírva es-
dünk, Uram, hozzád, Bús szemeink könnyben 
égve Néznek fel a magas égre. 

3. Lásd meg, Uram, hazánk gyászát, Halld 
meg néped hő fohászát, A te fölkent hü szol-
gádat Holtában is védjed, áldjad. 

4. Fáradt testét édes álom Nyugtassa a síri 
ágyon; Lelke pedig fenn a mennyben Veled 
éljen örök üdvben. 

5. Új koronát tégy fejére, Melynek porba 
nem hull fénye, S adjon neki nagy irgalmad 
A halálon diadalmat. 

6. Isten veled, jó királyunk, Porba omlott 
erős várunk! Néped érted most is áldoz, Ér-
ted esd az ég Urához. 

Jóltevők és egyházi tisztviselők halálára. 
Dallama: Elvégeztem életemet. 

Τ Tát már végképen letetted, Kegyes 
\ß I Wi 1 1 lélek, tisztedet; Már is végbúcsú-
dat vetted, S elvontad hív kezedet? Letevón 
földi terhedet, Repülsz mennyei szárnyakon, 
Üdvözleni Istenedet Nem hallott szent han-
gokon. 

2. Miért jött a halál érted? Mért zárta le aj-
kadat? Mily áldás volt a te élted, Mily áldás 
minden szavad! Nem volt-e egy lélek is már 
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Olyan, kit kelljen szeretned, Vagy a rossz út-
ról, melyen jár, Jó ösvényre vezetned? 

3. Sírj, bús sereg, mely vagy árva, Sírjatok 
minden szemek; Gyászos koporsóba zárva, Ε 
hidegült tetemek Már nem adnak feleletet, 
Némák ők siralmink között, Mi nékik adott 
életet, A lélek elköltözött! 

4. Elmentél, drága lélek, el Oda, hol égi 
sereg Istennek vígan énekel, De mi szívünk 
kesereg. Könnyek áztatják szemünket Érted 
nemes jó barátunk, Csak az enyhíti szívünket, 
Hogy mennyben viszontlátunk! 

Kis János püspök (1770—1846). 

Dallama: Minden ember csak halandó, 

Λ ki éltét úgy folytatja Ε világon 
ν Ι Τεο χ*, szünetlen, Hogy másoknak mun-
kálhatja Javokat mindenekben: Annak szép 
igyekezete, Fennmarad emlékezete És mikor 
eltemetik, Könnyek közt emlegetik. 

2. Méltó is, hogy emlegessük A kegyes jóltevő-
ket, Holtuk után is kövessük A jóságban itt őket. 
Ám a szívtelen szégyent vall, És elfelejtik, ha 
meghal; De a közjó barátja Holtát soha sem látja. 

3. Szép tettei fennmaradnak Ε világon ál-
dásban, Másoknak is sok jót hajtnak, Mint 
vetés aratásban. A menny s föld hatalmas 
Atyja Nyilván s kegyesen megadja Nagy bő-
ven jutalmukat, S elfödi hibájukat. 

4. Áldjátok az Úr szerelmét, Hogy neki szép 
vége lett, S hogy példája minden elmét Szépre, 
jóra vezetett. Áldjátok Istent érette, Hogy őt 
híven vezérelte, S mindvégig kegyességben 
Megtartotta hűségben! 

2 9 * 
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5. Tiszteljétek öt sírjában Boldog halála után, 
És járjatok valójában Az ő kegyes nyomdokán; 
Nyugovása csendes légyen Mennyben örök 
jókat végyen, Nem hal meg, él mindig az, Ki 
itt hü volt és igaz. 

Perlaky Dávid dömölki lelkész (1754—1802). 

<• Dallama : Elvégeztem életemet. 
* 

C 9 C leletnek halálnak Ura! Csodás min-
S v i den te dolgod, A szép napot szo-

morúra Te gyorsan átfordítod. Ki gátolná aka-
ratod? Ki szállhatna pörbe veled? Sorsunkat 
így mért forgatod: Számon kérnünk nem lehet. 

2. Adsz Mózest Izraelednek, Bölcs oszlop-
embereket Rendelsz választott népednek, Mint 
buzgó vezéreket; Azok által igazgatod Látható-
kép országodat, S munkáj okban megmutatod 
Nyájadnak jóságodat. 

3. De ha mély szomorúsággal Akarsz min-
ket illetni, S e földi múlandósággal Jobban 
megismertetni; Akkor házad oszlopait Dönti 
el a gyászos óra És Mózes lelke másait Elkül-
död a Nébóra. 

4. Ily szomorú órát értünk Most ez élet 
pusztáján; Vezérünket, aki értünk Híven futott 
a pályán, Elvetted, oh Atyánk tőlünk; Utolsó 
harcát megvívta, S bírói szód őt elölünk Szen-
tebb munkára hívta. 

5. Bocsássuk el békességgel Nyugtára e hív 
szolgát, Aki mózesi hűséggel Folytatta Ura 
dolgát; Ο már szentebb Kanaánnak Nyugszik 
dicső szép halmain, Míg mi zavaros Jordán-
nak Hánykódunk még habjain. 

6. Minket is e szomorú sors Vár s talán 
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nemsokára; Boldog, ki itt a pályán gyors S 
híven siet céljára. Kövessük hát vezérünket! 
Az, aki Mózest elvette, Az Úr megújít bennün-
ket, Ád Józsuét helyette. 

Beliczay Jónás högyészi lelkész (1764—1845). 

Sokat szenvedett felett. 
Dallama: Jézus, sebeidnek mélye. 

rvendezzél, oh én lelkem, Feledd 
a kínt, bánatot; Krisztusnál nyu-

galmat leltem, Csendes békét ő adott. Ε sira-
lom völgyéből, Sok keserűségéből Ő visz örök 
dicsőségbe, Melynek nem lesz soha vége. 

2. Éjjel-nappal kiáltottam, Hozzád irgalmas 
Atyám; Míg keresztemet hordoztam, Kértelek: 
tekints reám! Mint a vándor a pusztán Vágyik 
árnyas fák után, Fáradtan és csüggedetten 
Nyugalom után epedtem. 

3. A rózsa nő tövis között, Féreg rág a 
virágon; Zavartalan víg örömöt, Ne remélj e 
világon. Mint tenger háborgása, Mint a szélvész 
zúgása, Éltünk ezer bajjal teljes, Nincs abban 
egy nap sem csendes. 

4. Ε világ, a bűn és Sátán Folyton támad 
ellenünk; A test és vér későn-korán Csábít, 
nem hagy pihennünk. Folyton szorongattatunk, 
Vergődés a mi napunk; Sok, kínos nyomorú-
ságra Születünk mi e világra. 

5. Ha a hajnal fénysugara Elűzte bús éjedet, 
Gond és keserűség árja Gyötri árva szívedet. 
Könnyhullatás minekünk Éjjel-nappal kenye-
rünk, S este a nap, ha eltűnik, Jajgatásunk 
még sem szűnik. 
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6. Jézus, én hajnalcsillagom, Ki mindennap 
feltámadsz, Meggyötrődtem e világon, De te 
vidámságot adsz. Engedd, hogy majd békével 
Elköltözzem örömmel, És eljussak mennybe 
hozzád, Ott mutass lelkemnek hazát. 

7. Örvendezzél, oh én lelkem, Feledd a kínt, 
bánatot. Krisztusnál nyugalmat leltem, Csendes 
békét ő adott. Meglátod dicsőségét, Megnye-
red örökségét. Ott örvendesz angyalokkal, Ál-
dod Istent zsoltárokkal. 

Hirtelen és szerencsétlenül kimúltak 
temetésekor. 

Dallama: Az én időm, mint a szép nyár. 

O a l a n d ó , lásd, mily hirtelen, És vé-
V * I i 1 1 letlen Jöhet rád a végóra! Míg 
ép vagy, hát vedd sorsodat És holtodat Ko-
molyan fontolóra. 

2. Életednek minden perce Serkentésre Szol-
gáljon te szívednek, Hogy tisztedet buzgón 
tegyed S hasznát vegyed Tenyérnyi életednek. 

3. Fut a jelenvaló óra, Fordítsd jóra, Csak 
ez van hatalmadban; A jövendőnek forgása 
És folyása Nem áll rajtunk s rejtve van, 

4. Ki az ifjúság tüzével S erejével Dicsek-
szel most nagy bátran, Mint tört nádszál könv-
nyen eldűlsz, Meghidegülsz Egy váratlan órában. 

5. Ki a szerencse fényében, Bőségében Élsz 
most szíved vágyának: Kincsed haláltól meg 
nem ment, Nem áll ellent A balsors csapásának. 

6. Oh szenteld hát Istenednek És tisztednek, 
Ember, minden órádat. Máról el ne halogassad, 
Most folytassad Reád bízott munkádat. 
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7. Tereintődet féld és szeresd, Kedvét keresd 
Élted minden rendiben; Tőle soha el ne sza-
kadj, Helyet ne adj A gonosznak semmiben. 

8. í gy megtért lelkednek nem árt, N e m hoz-
hat kárt Ε földi kimúlásod; Sőt ajtót nyit 
jobb világra, Boldogságra Végzett pályafutásod. 

Zathureczky Sámuel győri kántor (1811). 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja . 

C Q O ] Z i tudja, mily közel végórám? Időm 
w β Ο · ÍV múlik, jön a halál, Mily hirtelen 
betérhet hozzám, S minden órán reám talál. 
A Krisztusért, én Istenem, Adj boldog véget 
énnekem! 

2. Setét gyászba borulhat estéd, Ki reggel 
víg s boldog valál. Erő és ifjúság m e g nem 
véd, Mögötted ott áll a halál. A Krisztusért, 
ón Istenem, Adj boldog véget énnekem! 

3. Uram, adj bölcs szívet énnékem, A meg-
térést ne feledjem, Hogy bármikor jön is el 
végem, Nyugodtan hajtsam le fejem. A Krisz-
tusért, én Istenem, Adj boldog véget énnekem! 

4. Add, házamat jól elrendeljem S bármely 
órán legyek készen; Ha hívsz, megnyugvás-
sal feleljem: „Mind jó,amit Isten tészen." A Krisz-
tusért, én Istenem, Adj boldog véget énnekem! 

5. Tedd édessé nekem a mennyet, Mely igaz 
boldogságot ad; Csalóka fény után ne men-
jek Keressem csak országodat. A Krisztusért, 
ón Istenem, Adj boldog véget énnekem! 

6. Takarj be Jézus érdemével, Atyám! sok 
bűnömet ne nézd, Hogy költözhessem szent 
békével S találjak csendes pihenést. A Krisz-
tusért, én Istenem, Adj boldog véget énnekem l 
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7. így bármiként jöhet halálom, Híved nem 
retteg és nem fé l ; Tenálad mindazt feltalálom, 
Amit szívem hisz és remél. A Krisztusért én 
Istenem, Te adsz jó véget énnekem. 

Dallama: Jer, temessük el a testet. 
r P e g n á p élő, ma már halott, Nagy 

I 1 1 hirtelen elhervadott. Igaz az Űr íté-
lete : Mint fű az ember élete. 

2. Mégis az ember nem hiszi, Hogy a halál 
így elviszi, Elragadja véletlenül És a hite meg-
szégyenül. 

3. Bízik, bízik, de semmiben, Gazdagságban, 
kincseiben; Csalja magát haszontalan S marad, 
míg él, boldogtalan. 

4. Reá ha majd jő a halál, Keserű nagy 
csalódás vár; Bálványait ölelheti, De sírba le 
nem viheti. 

5. Kihull kezéből mindene, Mi e földön volt 
öröme ; Meg nem nyugtatja már szívét, Miért 
fogyasztá életét. 

6. Oh irgalom, te isteni, Mely kész a bűnt 
felejteni; Bár érdeme nincs semmi sem, Bűnét 
bocsásd meg kegyesen. 

7. Taníts vigyázni, Istenem, Mert mint lopó 
ítgy megjelen, És elvisz innen a halál, Boldog 
akit készen talál. 

Elefánt Mihály budapesti lelkész (1816—1872). 

Dal lama: Gondviselő édes Atyám. 

C O A / \ r ö k Felség, szent Istenünk, Kö-
w O v i nyörgünk: irgalmazz nekünk! 
Igaz fontra minket ne tégy, Hozzánk nagy 
szeretettel l é g y ! 
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2. Mérlegeden, oh mi Urunk, Mind könnyű-
nek találtatunk; Legyen értékünk mérlege Az 
Úr Jézus szent érdeme! 

3. Oh add nekünk kegyelmedet, Megsegítő 
Szentlelkedet; Éltünk göröngyös útjait Világo-
sítsa meg a hit! 

4. Ha sziklák közt viend útunk, Még akkor 
is hozzád jutunk S meggyőzzük a kísértetet, 
Ha hívedet te vezeted. 

δ. Vezess minket, óvj és kisérj, Míg ránk 
borul a síri éj; Hogyha terhünk nehéz, segíts, 
Azzal is hozzád édesíts! 

6. Szegény szolgádon könyörülj, Azért, ki 
szent jobbodon ül, Ki érette is onta vért: Mi 
Urunkért, a Krisztusért! Sántha Károly. 

Feltámadás, ítélet és örök élet. 
Feltámadás. 

Dallama: Jézus, én bizodalmam. 

C O l VTikép a falevelek Megszáradván, 
v O I i -L'·*- lehullanak S velük az őszi sze-
lek Tetszésük szerint játszanak: í g y jár testi 
sátorom, így széled el majd porom. 

2. De nemcsak ez életre Adtad, oh Atyám, 
éltemet, Hanem dicső jobblétre Kihívsz a sír-
ból engemet. Itt rövid csak szállásom, Menny-
ben lészen lakásom. 

3. Ott a porból kikelvén Szebb és dicsőbb 
hazát leltem, Minden gondot levetvén Könnyű 
szárnyon repül lelkem ; Gyarlóságim megszűn-
nek, Nem szolgálok a bűnnek. 

4. Ott felderül homálya Röghöz tapadt értei-
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memnek S útját semmi sem állja Hálámnak, 
dicséretemnek. Itt csak tükörben látok, Ott 
lelek valóságot. 

5. Akkor mennyei sugár Örök lényben meg-
mutatja, Hogy ez életben is már Jól bánt ve-
lem éltem Atyja, Bár sokszor próbára tett, 
Dorgált, mégis szeretett. 

6. Örvendj lelkem sorsodnak, Töredékeny 
porsátorod, A test, mellyel bajodnak Ezer ter-
heit hordozod, Setét sírjából kikel S dicsőbb 
létre ébred fel. 

7. Bár itt nincs maradásod, Hittel tekints 
halálodra, Ha véget ért futásod, Eljutsz magasz-
tos célodra. Itt élj feddhetetlenül, S mennyben 
Örülsz v é g n é l k ü l . Kis János, püspök (1770—1846). 

Dallama: Uram, rosszúl cselekedtem. 

C Q A Τ Tram beszéded állandó, Ha meg-
J O a i u halok is élek; Qsak a gyarló test 
halandó, Halhatatlan a lélek. Örökké tartó jutal-
mam Lesz mennyben, ez bizodalmam. 

2. Itt a magot búval vetem, Gyakran köny-
nyet hullatok; De lesz egy dicsőbb életem S 
akkor vígan aratok. Megszűnik minden siral-
mam, Nem csüggedez bizodalmam. 

3. Itt örömem néked élni S vinni könnyű 
terhedet; Gonoszoknak kell csak félni, Őket 
éri ítélet. Majd ha ítélsz, lesz oltalmam, Jézus 
az én bizodalmam. 

4. Testem, földdé s porrá l égy bár, Te is 
megdicsőülsz m é g ; A sír csak kis ideig zár-
S örök hazád lesz az ég. Ε hiten épül nyugal, 
mam, Müy nagy jó e bizodalmam. 

5. Jézus, te ki feltámadtál, Ε jót néked hálá-
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lom, Reményt ez iránt te adtál, H o g y a halál 
csak álom .Teáltalad aggodalmam Megszűnvén,, 
van bizodalmam. 

6. Erősíts, Uram, hitemben, Oh tapasztaltasd 
velem Halállal küzködésemben, Hogy a hit 
nagy kegyelem. Ha te léssz erőm s oltalmam,, 
Boldoggá tesz bizodalmam. 

Beliczay Jónás högyészi lelkész (1764—1846). 

Dallama: Krisztus, te vagy életem. 

Κ Ο Ώ l^let ura, Jézusunk, Úr a zord halá-
w O Ö i 1 -1 Ion! Hozzád visz el végutunk, A 
te üdvöd várom. 

2. Ki a síri éj után Dicső napra keltél, "Víga-
szom te vagy csupán, Magadhoz emeltél. 

3. Te világíts utamon, Hogy kövessem pél-
dád, Csak példádból láthatom A földi lét célját. 

4. Szent lelked hí és megáld; Aki megy utá-
nad, Az legyőzi a halált És veled föltámad. 

Sántha Károly. 

Dallama : Vigyázzatok, azt kiál t ják. 

C O | D o l d o g o k , akik az Úrban Halnak 
J O l i -»J meg, a Jézus Krisztusban, Mert 
föltámadnak egykoron. Ha jön a vég, szem 
bezárul, Álmodoznak a szebb hazárul, S föl-
serkennek a nagy napon. Alusznak csendesen, 
Nyugosznak édesen. Alleluja! Bár meghalunk: 
Föltámadunk S örök jutalmat ád Urunk. 

2. Áldás, hála és dicsőség Legyen tenéked 
égi Fölség, Világmegváltó Jézusunk! Áldunk, 
oh ártatlan bárány, Ki meghaltál kereszt oltá-
rán, Érettünk, kik itt bujdosunk. Hívek ne sír-
jatok, Mert ő is, Uratok, Sírba szállott. De 
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nincsen ott; Föltámadott, Nekünk is életet 
adott. 

3. Túl a síron, ha felkelünk, Örök fényben 
ragyog reggelünk S többé le nem megy mi 
napunk. Mind megadja ott az Isten, Ami után 
epedtünk itten S nem sért keresztünk s bána-
tunk. Megszün a siralom, Eltün a fájdalom. 
Alleluja! Sír és halál Meggyőzve már, Lelkünk 
Istenhez, mennybe száll! 

Klopstock Frigyes (1724—1803).. 

Dallama: Elég immár. 

G ß f t f e l támadsz még, Én testem, feltá-
» O J i 1 niadsz A nagy ítéletre, Dicsőséget 
S halhatatlanságot Hozó új életre. Ε hitem-
ben erőssé tettél, Jézusom, ki diadalt vettél 
A halálon. 

2. Ne rettegd hát, Leomló sátorom, Setét 
sírboltodat! Egybeszedí S új életre hívja Te-
remtőd porodat; A rothadóból rothadatlant, 
Halandó testből halhatatlant Hoz majd elő. 

3. Oh boldog nap! Jézussal bémegyek Az 
Űr örömébe; Ott könny nem hull, Boldogság 
lesz részem És örökös béke. S én, ki a sír 
ágyán pihentem, Fölébredek s élek a menny-
ben Mindörökké! 

Zathureczky Sámuel győri kántor (1881). 

Ítélet. 
Dallama: Oh felséges Atya Isten. *] 

C Q £ / \ h mi Megváltó Krisztusunk, Ke-
« J O v « ^ gyes üdvözítő Urunk, Légy nyá-
valvánkban orvosunk ! 
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2. Édes Jézus, emlékezzél, Hogy érettem is 
küldettél S kínos keresztfán szenvedtél. 

3. Igaz bírám, te kegyelmezz, Te szolgáddal 
számot ne vess, Adósodnak légy kegyelmes! 

4. Uram, ki meghaltál értem, Pirulva hajtom 
meg térdem, Úgy siratom sok nagy vétkem. 

5. Vétkeztem, jót elmulattam, Magamat Sátán-
nak adtam: Úr Jézus, könyörülj rajtam! 

6. Híveid közt engem állass, Hitetlenektől 
elválassz, S áldalak, hogy engem áldasz. 

7. Add, hogy boldogságot nyerjek É s híveid-
del örüljek, Mindörökké dicsérjelek. 

8. Rettenetes lészen a nap, Mikor holtak fel-
támadnak, És ítéletre állanak. 

9. Azért kedvezz, Isten, nékem, Oh Jézus, 
légy reménységem, Tebenned van üdvösségem. 

10. Könyörgök töredelmesen, Tekints én-
reám kegyesen, S engedj kimúlnom csende-
sen ! 

11. Lelkemet vegyed kezedbe, S ha előhívsz 
ítéletbe, Vígy föl veled az egekbe! 

Régi latin ének. 
Eredeti dallam. 

O i z o n y meglészen az idő, Hogy el-
• jön Isten Fia, A jókat s gonoszo-

kat ő Nagy Ítéletre hívja. Akkor minden lélek 
remeg, A földet tüz emészti meg, Miként szent 
könyvünk írja. 

2. ítélet trombitája szól É földön minden 
népnek; A halottak sírjaikból Mindnyájan elő-
lépnek; Az Úr hatalmas keze int S nyomban 
átszellemülnek mind, Akik még akkor élnek. 

3. Majd olvassák az angyalok, Kinyitván a 
könyveket, Amit kicsinyek és nagyok É föl-
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dön elkövettek. Ott mindenek újra hallják É s 
bűnbánattal megvallják, Amit már elfeledtek. 

4. Ki az igét megutálja S csak kincsek után 
eped, Kinek nincs magasabb vágya, Mint öröm 
és élvezet, Jaj annak! mert ott meg nem áll, 
Sőt örök kárhozatra száll, S Istennél nem nyer 
helyet. 

5. Oh Jézus, ama nagy napon Takarj be 
szent kezeddel; Én sorsomat reád hagyom, 
Büntetésem engedd el. Hozzád buzgón esede-
zem : Élet könyvébe írd nevem, Moss tisztára 
véreddel. 

6. Ha eljösz,. légy én szószólóm, Állíts job-
bodra engem; Ölelj kebledre, Megváltóm, Hogy-
ne kelljen rettegnem. Vigy be a kegyes hívek-
kel Mennyországba nagy örömmel, Hol kegyel-
medet zengem. 

7. Oh Jézus Krisztus, sokáig Halasztód a 
nagy napot; A sok terhet mindhalálig Gyenge 
vállunkra rakod. Jövel, jövel, igaz bíró, L é g y 
kegyelmes szabadító, Áldj meg minket itt s 
amott. 

Eredeti dallam. 
C Q O Λ/igyázzatok, azt kiáltják Az őrállók 
v P O O i V s zengjen imádság. Sión, közéig 
a nagy király! Éjfél immáron az óra, Ajkuk 
megnyílik égi szóra: Szüzek serege, készen 
állj! Nosza, ébredjetek, Jön vőlegényetek! 
Lámpástokkal Készüljetek, Örüljetek, Eleibe 
siessetek! 

2. Sión hallja ezt örömmel És álmából ser-
kenve fölkel, S az Úr elé sebten siet; Mert 
Jézus jön kegyelemmel, Igazsággal s nagy-
szerelemmel, Csillaga vidít sok szívet, Ki ülsz 



í t é l e t 4 6 3 

a trónuson, Jövel én Jézusom, Hozsiánna! 
Minden kebel í g y esdekel: Magadhoz v igy az 
égbe fel. 

3. Néked örök hála zengjen, Dicséretedről 
énekeljen Emberi ós angyali ajk. Tündökle-
tes trónusodnál Mennyeiek serege ott áll És 
térdet szent nevedre hajt. N e m látott soha 
szem, Nem hallott a fül sem Ily örömöt. Ör-
vendezünk, Zengedezünk, S örökké áldunk, 
Istenünk ! Nicolai Fülöp (1556-1608). 

Eredeti dallam. 
• · 

C O A Zűrökké! Oh mennydörgő szó, Szí-
s ß O O i \ J v e t tőrként általható! Kezdet, mely-
nek nincs vége! Örökké! Időtlen idő, Annak 
mily igen rémítő, Aki jut éjjelébe. Uram, ha 
erre gondolok, Szívem megreszket s háborog. 

2. Nincs e világon fájdalom, Mely meg ne 
szűnnék egykoron, Nincs, mely ne érne vége t ; 
De jaj, mindörökké való A féreg, a meg n e m 
haló, Olthatlan tűz, mely éget: Ez a pokol, a 
gyötrelem, A kárhozat, a végtelen. 

3. Örökké! Hasson szívedig! Jaj annak, aki 
vétkezik, S nem hajt az Úr szavára! Jaj annak, 
ki őt megveti, S a gonoszokat követi: Jut ré-
mes éjszakára, Melynek vége nem lesz soha, 
Imádkozz', hogy ne juss oda! 

4. Atyánk kinek kegyelme nagy, Kérünk té-
ged, minket ne hagyj, Jó vagy te és irgalmas. 
Minket utadra édesíts, Igaz megtérésre segíts, 
S szent Fiadért irgalmazz! Add, a kegyelem 
ideje .Bűnbánattal legyen tele! 

5. Örökké ! Oh mennydörgő szó, Bűnös szí-
vet általható, Éles tőrként. Örökké! Mily iszonyú 
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a gyötrelem Annak, kinek nincs kegyelem És 
bűnbocsánat többé. Atyánk, ki értünk onta 
vért, Irgalmazz az Úr Jézusért! 

Eredeti dallam. 

Λ z én időm, mint a szép nyár, Men 
w w w i -t\ . ten eljár, És eljő a hosszú tél 
Ámde az Úr szebb tavaszra Feltámasztja Azt, 
ki benne hisz, remél. 

2. Nem lehet hát veszteg állnom, Mert az 
álom Elnyomhatja lelkemet. A szövétnek láng-
gal égjen, Legyünk ébren, Az Úr m é g ma 
itt lehet. 

3. A kürtzengés már is hallik, Már hajnallik, 
Útban már az angyalok. Életem csak e g y te-
nyérnyi S számon kéri Jézusom, ha meg-
halok. 

4. Add, Uram, hát megfontolnom Földi sor-
som És eszembe hadd veszem: Mily rövid e 
földi élet S az Ítélet Mily váratlan itt leszen. 

5. Adj erőt, ha a kisértet Harcra késztet; 
Védj Uram, ha tőrbe csal. Légy paizsom, úgy 
le nem ver Semmi fegyver, És enyém a diadal. 

6. Boldog én, ha e nagy harcot. Míg csak 
tartott, Erős hittel folytatám, Mert ha hitem 
megtartottam S jól harcoltam, Mennyben vár 
örök hazám. 

7. Nosza fel hát mind magasbra, Míg rév-
partra Jézusomhoz juthatok. Kormányom lesz 
a szilárd hit, Mely nem tágít, S nem törik meg 
bősz habok. 

Szönyi Benjámin hódmezővásárhelyi lelkész (1717—-1794.) 



örök é l e t 
460 

Dallama: Szivem szerint kivánom. 
CA f Τ Tram, hiszem, remélem, H o g y el-

1 • U jövend napod, Midőn a földön, 
égen Végigzeng szózatod. Meghallja azt az élő, 
Sírból a holt kikél, És mindenek hitéről Bírói 
szód ítél. 

2. A hívek kisded nyája Örömmel megy 
eléd, Tőled remélve, várva Örök, szebb életét. 
S kik itt neved dicsérik, Részük nem lesz 
halál: Örök életre nékik Hajlékod nyitva áll. 

3. De félnek majd s remegnek A bün szolgái 
mind, Ha Ura földnek, mennynek Rajtok végig-
tekint. Mert kik Istent elhagyták, S csak bűn-
nek éltek itt, A poklok kárhozatját El nem 
kerülhetik. 

4. Oh add Uram, míg élek Ε földi tereken, 
Ama végső ítélet Szemem előtt legyen. Segélj 
ösvényed járnom, S benned élnem s neked, 
Hogy éberen találjon Igaz ítéleted. 

δ. Ha eljövend a nagy nap, S világnak vége 
lesz: Uram, híved ne hagyjad, Jobbod felől 
helyezz. Hagyj engem megpihenni Atyám, szent 
kebleden, S üdvöd helyére menni Engedj, én 
Istenem. Perlaky Dávid dömölki lelkész (1754—1802). 

Dallama: Vigyázzatok, azt kiáltják. 

den népeit. Reszkessen meg a gonoszság, Ör-
vendezzen a szent igazság, Isten keze műkö-
dik itt. Minden bizonnyal ád Győzelmi koronát 
A jóságnak; Napfényre hoz Mindent, mi rossz 
S villámival megostoroz. 

2, Itt is vészen már jutalmat És arat fényes 
Keresztyén cnekeskonyv. 3 0 
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diadalmat A viaskodó szent erény. A szív csen-
des békessége, A szebb jövendő reménysége 
Boldogít már a föld ölén. S az emésztő tűz-
láng, A kínzó vád s fullánk, Mely itt mardos, 
Arról beszél, Hogy Isten él S megbüntet, 
hogyha vétkezél. 

3. A gonoszok jól megértsék: Bételik egy-
szer majd a mérték S iszonyú lesz a fizetés; 
Süssön bár szerencse napja, A nap vétküket 
föltakarja S pokoli lesz a szenvedés ; S ha el-
maradna itt, Az óra egykor üt: Megmérettél! Ott 
szörnyű vád Zúdul reád, Ott megítél örök bírád. 

4. Bízzatok, Krisztus,vitézi, Ügyeteket az Is-
ten nézi, Az Úr, az Úr van veletek! Bárha 
sírba eltapossák. Föltámad újra az igazság, S 
örülnek rajta az egek! Minden szent gondolat 
És nemes indulat Méltó bért nyer. Legyen 
hited, S bár hull könnyed, Fölírta Isten ne-
vedet ! Sántha Károly. 

Eredeti dallam. 
C A Ο V/ lents meg engem, Uram, Az örök 
ö w ű i i V i haláltól. Ama végső napon Min-
den kíntól, bajtól. Midőn az ég s a föld Meg fog-
nak rendülni S eljösz a világot Lángokban ítélni. 

2. Reszket minden tagom, Borzadok és félek 
Én e földön küzdő Szegény bűnös lélek. Ama 
napon engem ítéletre vonnak, Midőn az ég s 
.a föld Egyben megindulnak. 

3. Haragnak napja az, Kínok, inség napja; 
Nagy nap, mely a bűnöst Gyötri, szorongatja; 
Midőn te, ki mindig Éltél és fogsz élni, Eljössz 
a világot Lángokban Ítélni., 

4. Oh adj nekünk, Uram, Örök nyugodalmat; 
Szegény bűnösökön Mutasd meg irgalmad; 
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Hogy kik az életben Oly sokat szenvedünk, 
Örök világosság Fényeskedjék nekünk. 

A régi „Libera Domino", 

Dallama: Oh felséges Atya Isten. 
R A Λ Λ ma nap, a harag napja A világot 

r l megolvasztja. Prófétáknak ez szó-
zatja. 

2. Rettentő lesz az itélet, Oh bírám, ha meg-
ítéled Szigorúan mind a népet, 

3. Tompán pattan sírok zára, S az itélet 
trombitája Trón elé hajt, népek nyája. 

4. Természet s halál remegnek, A halottak 
amint kelnek, S a kérdésre mind felelnek. 

5. Immár a könyv tárva-nyitva, Ahol nyilván 
föl van írva Minden ember szíve titka. 

6 Ami itt volt elrejtetten, Kiviláglik akkor 
rendben, Nem marad bűn büntetetlen. 

7. Én szegény, ott szót hogy ejtek? Kár-
hozattól ott ki ment meg, Hol a jók is úgy 
reszketnek? 

8. Mennynek, földnek szent Fölsége, Népek 
örök üdvössége, Rejts irgalmad tengerébe! 

9. Édes Jézus, szánj meg engem, Aki jöttél 
énérettem, Tartsd meg ama napon lelkem! 

10. Bűnöm súlya ím, alányom, Elpirulva 
mélyen bánom, Légy kegyelmes, én királyom! 

11. Töredelmes szívvel kérlek, Porba hullva, 
oh segélj meg, El ne vesszek, hanem éljek! 

12. Óh nap, napja siralomnak, Nyilik zára 
sírhalomnak, Föltámadnak mind a holtak. 

13. Akkor Isten, tégy irgalmat! Kegyes Jé-
zus, nyújts oltalmat És adj örök nyugodalmat! 

Celano Tamás. (A ΧΙΙΓ. század első feléből). 
3 0 " 
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Örök élet. 
Eredeti dallam. 

C A C Istenfélők, mily boldogok vagytok, 
w w w • I Kik meghalván, Istennel vígadtok; 
Ti már pihentek, Mi nem vagyunk még a baj-
tól mentek. 

2. Csak siralomvölgye a mi földünk, Hol 
ezernyi búgondban gyötrődünk; Bármerre 
nézünk, Szívfájdalom a mi osztályrészünk. 

3. Ti nyugosztok a sír éjjelében, Bátorság-
ban és szép csendességben; Bú oda nem hat 
S nem zavarja meg a nyugodalmat. 

4. Ott eltörül az Úr minden könnyet, ízle-
litek már az édes enyhet; Az vár ott rátok, 
Amit fül nem hallott, szem nem látott. 

5. Oh ki ne kívánna így meghalni, Menny-
országért e földet elhagyni! Ki késnék itten ? 
Hogyha ott oly jókat ád az Isten. 

6. Áldott Jézus, segélj minket erre, Jöjj és 
vigy át az örök életre, Hol dicsőségben Bol-
dogultakkal élünk az égben. 

Dallama: Örökké! Oh mennydörgő szó. 

E A β / S r ö k k é ! Örvendetes szó, Szívet, 
« ' v ü i V J lelket fölvidító! Kezdet, melynek 
nincs vége ! Túl a fényes csillagkörön Örökké-
tartó szent öröm És zavartalan béke! Amit 
szenvedek idelenn, Megédesíti azt a menny! 

2. Minden szépséged, oh világ, Olyan mint 
a fü és virág, Hirtelen elenyész itt; De ami 
örökkévaló, A szép, az igaz és a jó: Soha el 
nem enyészik. Krisztus szava megtart, meg-
áld, Ki benne hisz, nem lát halált. 
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3. Örökké! Vigasztalj engem, Hogyha itt 
kell is szenvednem: Tudjam, h o g y az meg-
szűnik S minden szenvedésem végre Elválto-
zik dicsőségre És örökre eltűnik. Itt nem 
soká tart ínségem, Ott örök lesz idvességem. 

4. Á hívek Istennel égben Élnek örök di-
csőségben, Végetlen boldogságban, S az Istent 
látván, tapsolnak, Magasztalván őt, vigadnak 
Angyali társaságban. A Krisztus őket örökre 
Viszi örömrül-örömre. 

δ. Oh boldogság, mint epedez, Az örömtül 
miként repes Szegény szívem utánad! Oh 
üdvözült lelkek hona, Vájjon mikor jutok 
oda, Hol nincs többé búbánat! Jézus, adj né-
kem oly szívet, Mely égbe vágy, hozzád siet. 

Dallama: Isten felséges adománya. 

I I Q 7 ILTa majd e földi életemnek Véget 
%ßU f i 1 1 ér rövid szakasza, Mennybejutok, 
ahol szívemnek Megnémul minden panasza. 
Hitem itt próbákon meg}' át, Amott nyer 
örök koronát. 

2. Itt, hol a bűnnek sorsa éden S a kegyes 
gyakran nyomorog, Nem szánakoznak a sze-
gényen S irigyeltek a boldogok: Itt küzde-
lemre készen állj, De bútól ment napot ne várj. 

3. Itt csak törekedem az után, Amit ott 
majd feltalálok, Ahol a bűntől megtisztulván, 
A szent Isten előtt állok; Ott érzem az erény 
becsét S Isten örök szeretetét. 

4. Ott örök fényben mind megértem, Amit 
homályban láttam itt, Hálás szívvel dicsérve 
nézem A bölcs Istennek útjait, Ki itt csudá-
san vezetett, Ha dorgált is, de szeretett. 
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5. Ott dicsőbb ajkkal esdekelve Imádom az 
Úr nagyságát, S angyalok hangján énekelve 
Áldom Megváltóm jóságát. S miként az égi 
seregek, Én is hálákat rebegek. 

6. Vigadva lelkem ott meglátja H ő n szere-
tett kedvesimet; Ott lesz éltem igaz barátja, 
Ki engem üdvre segített, S kiket összekap-
csolt velem Barátság, hűség, szerelem. 

7. Mik ez élet szenvedései Ama boldogság-
hoz képest, Melynek ott leszünk, részesei, Ha 
meg nem ejt e. gyarló test. Csak e g y pillan-
tás ínségünk, Örökké tart üdvösségünk. 

Gellert Keresztély (1715—1769). 

Dallama: Tündöklő hajnali csillag. 

A szent boldogság lelkemet Eltölti, 
• rV Uram, szívemet, Ha mennybe fel-

emelem, Hol, mint tartja ígéreted, Új csudáit 
szemlélteted Kegyességednek velem. Jobban, 
Lobban Szeretetem, tiszteletem szent lángok-
kal S áldlak felségesb hangokkal. 

2. Ott nem lesz többé fájdalom, Búbánat, 
gond, aggodalom, Nem uralkodik halál. Lel-
künk, mely itt gyakran sóhajt, S csendes rév-
partot var, óhajt, Orok nyugalmat talal. A hun 
Megszün Szemeinket, szíveinket vakítani, Bol-
dogságunkat rontani. 

3. Ott, ott, a szentek szentében, Dicsőültek 
seregében, Boldog öröm lakozik; A szívünk 
néked, Atyánknak, Urunknak, igaz bíránknak 
Szentebb tűzzel áldozik. Mely nagy S jó vagy, 
Ott bővebben, teljesebben megismérjük, Ne-
ved méltóbban dicsérjük. 

4. Oh tiszta szent szeretetnek, Angyali ke-
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gyes életnek Tökéletes hazája! Hol együtt 
lesznek mindenek, Akik itt szentül éltenek, 
Oh égiek pályája! Én is, Én is Odajutok, ha jól 
íutok, szép célomra, Ha főgondom lesz főjómra, 

5. Ott meglátom Jézusomat, Legigazabb ba-
rátomat, Ki vérét ontá értem, Kit már itt 
Üdvözítőmnek, Minden jóra vezéremnek, Meg-
váltómnak ismértem. Akkor Én por Boldog 
leszek, szentül teszek tiszteletet Annak, la 
adott életet. 

Dallama: Isten felséges adománya. 

C A | | Τ elkem fel égbe száll a porbul, Itt 
v w w i LÍ nem lelem nyugalmamat; Fájó 
könnyem gyakran kicsordul A gond és szen-
vedés alatt. Szívem honvágytól eleped, Én Jé-
zusom, oh nyújts kezet! 

2. Ε föld kietlen puszta nékem, Oh, halld meg 
ajkam panaszát! Nincs örömöm, nincs békessé-
gem, Ott fenn remélek szebb hazát. Segélj a gö-
röngyös uton, Oh végy magadhoz, Jézusom! 

3. Lelkemet bűn tövise vérzi S aggódva 
tehozzád kiált; Boldog, ki nagy kegyelmed 
érzi S a hit szárnyán mennyekbe szállt; Ott 
gyógyultan kebledre dül S dicsőségedben ré-
szesül. 

4. Oh, igazak dicső reménye, Örök győzelmi 
korona! Ragyogj felém, e földi éjbe, Dicsőült 
lelkek fényhona! Minden vágyam odasiet, 
Uram, ne hagyd gyarló hived! 

5. Oh, jertek, hívek buzgó nyája, Boruljunk 
lábai elé. Szivünk, ajkunk csak őt imádja, Ki 
éltünket megszentelé. Ontsuk a bánat köny-
nyeit, S ő megbocsát, ő megsegít. 
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6. Oh bízzatok, a hit világa Szebb ottho-
nunkba elvezet! S utunkat ékesíti, áldja Az égi 
fény, a szeretet. A ki hisz, remél és szeret, 
Krisztus jobbján lel az helyet. 

7. Közel vagy, kegyelem szép napja, Már 
hajnalodik keleten. Keblem a boldogság át-
hatja, Ini célomhoz közeledem. Lelkem Jézus-
sal egyesül, Honvágyam immár teljesül. 

Wimmer Ágoston felsőlövői lelkész (1791—1863). 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

fiHfl A ζ égbe vágyom, fel az égbe, Buz-
gón ezért imádkozom; Az én 

Atyámnak közelébe, Oda, oda kívánkozom. 
Ott van az én szebb s jobb hazám, Ott leszek 
boldog igazán. 

2. Ott levetem, mi rajtam földi, Ott bűn nem 
sért, bú nem gyötör; Poharam az Úr színig 
tölti Veled, oh tiszta szent gyönyör, S angya-
lokéval zeng dalom, Mikor Istent magasztalom. 

3. Ami után itt csak igyekszem, S vágya-
kozom, elérem ott, S tökéletességben cselek-
szem, Atyám te szent akaratod; Itt boldogsá-
gom éjjele, Ott lesz mosolygó reggele. 

4. Kik a szívemhez forrtak itten És most 
uyugosznak csendesen, Kiknek sírját virággal 
hintem S könnyharmattal öntözgetem: A jók 
mind várnak már oda, Hol napunk le nem 
m e g y soha. 

5. Addig, Atyám, mosd hófehérre, Az én 
bűnbánó lelkemet! Ártatlan Bárány drága vére, 
Gyógyítsd meg sok nagy sebemet! S túl búj-
dosásom árnyain Szálljak fel hitem szárnyain! 

Sántha Károly. 



Imádságok 
Vasárnap reggel. 

U z az a nap, melyet az Űr rendelt; örven-
dezzünk és vigadjunk ezen! 

A nyugalomnak és lelki épülésnek ma reám 
virradt szent napját buzgó hálaadással és könyör-
géssel szentelem neked, oh én megtartó Iste-
nem, minden áldásnak és szeretetnek örök 
kútfeje. Hálával áldozom tenéked, h o g y vala-
mint egykor e napon teremtő szózatoddal: 
Legyen világosság! elűzted a halálos setétsé-
get, úgy szent igéd által lelkemben is meg-
gyújtottad a te ismeretednek fáklyáját. Hálá-
kat adok neked, h o g y az én üdvözítő Jézu-
somnak dicsőséges feltámasztása által e napon 
az életet és halhatatlanságot napfényre hoztad 
és azzal az én szívemet is megvigasztaltad. 
Hálaadással magasztalom nagy nevedet, hogy 
e napon Szentlelkednek kiárasztásával belém 
is új erőt öntöttéi a jóra, ideig és örökké tartó 
boldogságomnak munkálására. Hálás szívvel 
áldalak téged mindazokért a testi ,és lelki 
javaidért, melyekkel engem gyermekségemtől 
fogva mind e mai napig elhalmoztál és válasz-
tottaidnak dicsőségére engem is meghívtál. 
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Áldjad ón lelkem az Urat, és egész bensőm 
az ő szent nevét; áldjad én lelkem az Urat, 
és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről! Aki 
megbocsátja minden bűnödet és meggyógyítja 
minden betegségedet: aki megváltja életedet a 
koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal 
koronáz meg téged! 

Szeretetnek Atyja! hallgasd meg alázatos 
könyörgésemet is, mellyel magamat és sze-
retteimet oltalmadba ajánlom. Segélj, e szent 
napot is a te félelmedben és lelkem üdvössé-
gére eltöltenem. Őrizz meg minden kísértés-
től, könnyelmű társaságtól, bűnbeeséstől. A te 
igéd legyen lábaimnak szövétneke és ösvé-
nyemnek világa, hogy dicső célomat, a te 
mennyei országodat soha szem elől ne tévesz-
szem. — S míg testem a mult heti fáradalmak 
után megpihen, halhatatlan lelkem az odafenn 
valókat keresse és romolhatatlan mennyei kin-
csek után törekedjék. Add, hogy szeressem a 
te házadban való lakásomat és a te dicsősé-
ged hajlékának helyét s hogy a hívek seregében 
hallott ige, mint jó mag megfoganjon lelkem-
ben, a kegyességnek, szeretetnek, és szent 
életnek áldott gyümölcseit teremje és én Szent-
lelkednek támogatása mellett ma is neveked-
jem abban, aki a fő, a Jézus Krisztusban. 

Áraszd reám és házam népére áldásodat, 
vezéreld ma is lépteinket, hogy egykor majd 
hittel és gyermeki bizodalommal járulhassunk 
színed elé s az üdvözültek honában boldog 
örömmel ünnepelhessük a mennyei örök szom-
batot. Ámen. 
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Vasárnap este. 

ram! maradj velem, mert immár beestvé-
ledett és a nap elhanyatlott. 

Mennyei Atyám! mily végtelen a te jóságod 
és kegyelmed, mellyel rólunk, gyarló gyer-
mekeidről gondoskodol! Hálás szívvel, örven-
dező lélekkel magasztalom nagy nevedet, testi 
és lelki áldásaidért, melyeket a mai napon is 
oly bőven kiárasztottál én reám. Kiterjesztet-
ted felettem oltalmazó szárnyaidat és minden 
bajtól, veszedelemtől megőriztél engemet. Táp-
láltad lelkemet az életnek kenyerével és evan-
géliomodnak élő vizével üdítetted fel szívemet. 
A te igéd édesebb vala az én számban a méz-
nél és a te veled való egyesülés becsesebb a 
színaranynál. Kisebb vagyok, Uram, minden 
te jótéteményednél és igazságodnál, melyet 
cselekedtél énvelem! 

Most is, midőn álomra hajtom le fejemet, 
hozzád fohászkodom ós nálad keresek mene-
déket. Vigyázz reám, nyújtsd ki felettem védő 
karjaidat, ezt mondván: Ne félj, veled vagyok 
én; meg ne rettenj, mert én vagyok a te Is-
tened ; aki téged megerősítlck, annak felette· 
megsegítlek és igazságomnak jobbkarjával tá-
mogatlak téged! 

Add, hogy amit szent igédből ma is hallot-
tam és tanultam, mennyei világosságként tün-
dököljön előttem mindennapi foglalatosságaim 
között is és édes gyümölcsökkel gazdagítsa 
egész életemet. 

Gyermeki bizodalommal borulok atyai keb-
ledre, őrizz meg ez éjjel is minden bajtól és. 
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veszedelemtől. Te vagy, Uram, az én világos-
ságom és üdvösségem; kitől féljek ? Te vágt-
áz én életemnek erőssége; kitől remegjek?.!. 
Távoztass el tőlem, minden kárvallást és sze-
rencsétlenséget ; te vagy híveidnek igaz őri-
zője, aki nem szunnyad és nem alszik; a te 
irgalmad takarjon be engemet és minden sze-
retteimet, a te kegyelmed erősítse és vigasz-
talja a megszomorodott szíveket, a betegeket 
és haldoklókat, hogy holnap ismét a te magasz-
talásoddal teljék meg szánk és ajakunk a te 
szabadításodat hirdesse. 

Bocsásd meg, ha nem szolgáltam neked tel-
jes erőm és tehetségem szerint, ha sok jót el-
mulasztottam, sok rosszat véghez vittem. Fo-
gadj engemet újra kegyelmedbe. íme, én neked 
ajánlom szívemet, melynek minden dobbanása 
léged imád, lelkemet, melynek minden vágyó-
dása téged keres. Lefekszem nevedben, jó Is-
tenem és könyörgök tehozzád: küldd el és 
állítsd nyoszolyámhoz angyalaidat, h o g y őr-
ködjenek csendes álmom felett s ha elhozod 
utolsó éjszakámat, virrassz fel dicsőbb reggelre 
tenálad, az örökkévalóságban, szent Fiad, az 
Űr Jézus érdeméért. Ámen. 

Hétköznap reggel. 

Cerkenj fel, te ki alszol és kelj fel a halálból 
^ és megvilágosodik neked a Krisztus! 

Irgalmas Isten, kinek jósága, hűsége minden 
reggel, megújul, szívvel, szájjal hálát és dicsé-
retet mondok tenéked, hogy e reggelre ismét 
jó egészségben felvirrasztottál, testemet kár-
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vallástól, lelkemet bűnbeeséstől kegyelmesen 
megőrizted. Oh Isten, milyen drága a te ke-
gyelmességed, hogy az embernek fiai a te szár-
nyaidnak árnyékába menekülhetnek! — Az 
éjszakai setétség után ismét látom a nap fé-
nyét. Oh adj erőt, hogy e nap folyamán is a 
te világosságodban járjak és kerüljem a setét-
ségnek cselekedeteit. Elvesztettem azt a napot, 
melyen csak e világnak szolgáltam, s szóval és 
tettel e világ hiú és balgatag szokásainak hó-
doltam, amiről egykor birói széked előtt nem 
tudok számot adni. Azért is neked áldozom 
testemet, lelkemet élő szent áldozatul. Ne en-
gedd, hogy mást gondoljak, mást érezzek, mást 
akarjak és cselekedjem, mint ami neked tet-
szésedre van, hogy így e mai napomat is tel-
jesen neked szenteljem. Add, hogy szüntelen 
úgy éljek, úgy beszéljek és úgy cselekedjem, 
mintha még ma meg kellene halnom. Mint-
hogy pedig a setét éjszaka után, amidőn mint 
gyermeked, a te karjaidban pihentem, új életre 
keltettél: ismét csak te hozzád fordulok segít-
ségért. A te kegyelmed ajtaján zörgetek, áldá-
saidnak kútfejéhez sietek, hogy abból merítsek 
segítséget, erőt, jó előmenetelt. Mert akit te 
megáldasz, Uram, áldott az mindörökké; ha 
te megnyitod kezeidet, megelégesznek minde-
nek a te jóvoltodból. Adj bölcseséget Szent-
lelked által, ha tanácsra van szükségem; igaz-
gasd szándékaimat és törekvéseimet a te aka-
ratod szerint. Gyújtsd meg bennem szeréteted 
tüzét, hogy hitemet e mai napon is tettekkel 
bizonyítsam meg; s a mai nap estéjét is lel-
kiismeretem sérelme nélkül érhessem meg. 
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Uram, hallgasd meg az ón szómat, légy 
figyelmes az én könyörgő szavamra, — hogy 
n e legyek hasonló a sirbaszállókhoz. Hallgass 
m e g engemet, midőn imára kulcsolt kezekkel 
kiáltok hozzád. Hallgasd meg a nyomorultak-
nak, a betegeknek és szenvedőknek, hallgasd 
m e g a hivő lelkeknek trónod elé felszálló ese-
dezését, A Jézus Krisztusért. Amen. 

Hétköznap reggel . 

Τ Tram! figyelmezz szavaimra; értsd m e g az 
én sóhajtásomat. Ügyelj az én kiáltásom 

szavára, én Királyom ós én Istenem, mert ón 
hozzád imádkozom! 

Gondviselő Atyám! Téged áld szívem és 
szám e reggeli órában, aki engemet ifjúságom 
idejétől fogva mind ez ideig atyai szeretettel 
vezettél, tápláltál és minden bajaimban kegyel-
mesen megsegítettél, aki az elmúlt éjszakán is 
erős paizsom és biztos menedékem voltál és 
a mai napra ismét új erővel felvirrasztottál. 
Oh, te életnek és irgalmasságnak kútfeje, mi-
csoda az ember, hogy megemlékezel róla ós 
az embernek fia, hogy gondod van reá? Mi-
kor én öntudatlanul szunnyadoztam ágyam-
ban, gondviselésed akkor is őrködött lélekzet-
vételem felett; tábort jártak körülem angyalaid, 
hogy baleset és szerencsétlenség ne érhessen 
engemet. Én csendes békességgel pihentem, 
míg akárhány szerencsétlen beteg embertársam 
szenvedett és könnyeivel öntözte nyoszolyáját. 
Miképen háláljam meg, Uram Teremtőm, meg 
nem érdemelt jóságodat? íme, e reggeli órá-
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ban szent fogadást teszek, hogy testemet, lel-
kemet néked adom és a te szent utaidban 
járok. 

Ajkaimat nem szennyezem be illetlen beszé-
dekkel, lábaim nem lépnek a bűnösök útjára; 
szemeim nem keresik a tisztátalan dolgokat; 
kezeimet nem nyújtom ki hamis vagyon után, 
füleimet elfordítom a csábítás álnok szavaitól, 
melyek megrontják a jó erkölcsöket. Ellenben 
a te szent akaratod teljesítésében találom fő 
gyönyörűségemet, h o g y olyan legyek, mint a 
folyó vizek mellé ültetett fa, amely idejekorán 
megadja gyümölcsét és levele nem hervad el. 
Oh, adj erőt Ígéretem teljesítéséhez; vezérelj, 
tisztíts meg, szentelj meg és áldj meg engem 
jótörekvésemben. Add, hogy az igazak és jók 
társaságát keressem s ha hivatalom útjain 
gonosz emberekkel találkozom, óvd meg szí-
vemet azoknak kárhozatos példájuktól. Áldd 
meg hasznos munkálkodásomat jósikerrel, áldj 
meg benned vetett gyermeki bizodalommal ós 
embertársaim iránt könyörülő szeretettel és 
alázatos szívvel. 

Őrizz meg engemet, Uram, minden gonosa-
tól, őrizd meg és tedd szerencséssé kimene-
telemet és bejövetelemet, mostantól fogva mind-
örökké. Ámen. 

Hétköznap este. 

Ρ η lefekszem és elalszom; de majd felóbre-
dek, mert az Úr támogat engem. 

Szent és bölcs Isten, jóságos mennyei Atyám! 
Az elmúlt nap folyamán ismét éreztetted velem, 
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hogy te vagy mindeneknek Atyja mennyen és 
földön. Meghajtom előtted térdeimet, ki vég-
telen szeretetednél fogva híven gondoskodtál 
rólam és sem testi sem lelki javakban nem 
engedtél hiányt szenvednem. Uram! nem va-
gyok én méltó a te nagy hűségedre, melyet 
irántam újólag megmutattál! Miként háláljam 
meg ezernyi jótéteménj^eidet, melyeket napon-
ként reám árasztasz? Oh ne vesd meg dicsé-
retemnek áldozatját, mellyel ez esti órában szí-
ned elé járulok s fogadd el gyermeki szívem-
nek buzgó háladását, mellyel atyai kebledre 
borulok. Bocsásd meg, kegyelmes Istenem, 
amit e mai napon is ellened gondolattal, szó-
val és cselekedettel vétkeztem. Add, hogy 
nappali ruháimmal együtt rossz szokásaimat 
és bűneimet is levetkőzzem és végkép búcsút 
mondjak ama régi élet szerint való óember-
nek, mely megromlott a csalárd kívánságok 
miatt; megújuljak pedig az én elmémnek lelke 
szerint és felöltözzem amaz újembert, mely 
Isten szerint teremtetett igazságban és való-
ságos szentségben. 

Végy oltalmad alá engemet és házam népét, 
minden rokonaimat és jóbarátaimat az előttünk 
álló éjszakán is, h o g y csendes álomban meg-
pihenve, holnap megújult erővel szolgálhas-
sunk néked. 

A nap eltiint, de te, oh Jézus, maradj velem, 
kegyelmed világítsa meg tévelygésekre hajló 
gyenge szívemet. Midőn az élet setét gondjai 
reánehezülnek csüggedő lelkemre, emelj fel 
és erősíts engemet biztató ígéreteddel: Jöjje-
tek én hozzám mindnyájan, kik elfáradtatok 
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és meg vagytok terhelve és én megnyugtatlak 
titeket. Tanuljatok én tőlem, mert én szelíd 
és alázatos szívű vagyok és találtok nyugodal-
mat lelkeiteknek Minden gondomat tereád 
vetem, mert teneked gondod van énreám. Te 
vagy az én őriző pásztorom, azért semmiben 
meg nem fogyatkozom Te vidámíts meg a 
szomorúságban, te segélj meg a szenvedés-
ben, te ölelj engem kebledre, ha elhagyatott-
nak érzem magamat. Ε beálló éjszakán is 
felemelem szemeimet a hegyekre, onnan jön 
az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól 
van, aki teremtette a mennyet és földet. Amen. 

Hétköznap este. 
van az Úr, nem félek, mit árthatnak 

iicn.em az emberek?! 
Ily vallomást teszek ez esti órában, oh én 

megtartó Istenem és alázatos szívvel meg-
köszönöm néked, hogy e mai napot is atyai 
oltalmadnak szárnyai alatt, bölcs gondviselé-
sednek vezetése mellett és áldásaidnak örven-
detes élvezetében fejezhettem be. Uram, nagy 
a te kegyelmed és a te irgalmasságod végére 
mehetetlen. Közel van az Úr minden őt hívó-
hoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt; be-
teljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat 
meghallgatja és megsegíti őket. Én Istenem! 
mily gyorsan elrepül egy nap, mint a kilőtt 
nyíl, oly hirtelen eltűnnek esztendeink. Jelentsd 
meg, Uram, az én végemet és napjaim mérté-
két, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen 
mulandó vagyok. ímé, tenyérnyivé tetted nap-
jaimat és az én életem teelőtted, mint a semmi; 

Keresztyén énclicskönyv. 31 



482 i m á d s á g o k 

bizony merő hiábavalóság minden ember, 
akárhogyan áll is. Mindnyájunknak m e g kell 
jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy 
ki-ki elvegye jutalmát annak, amit e testben 
cselekedett, jót vagy gonoszat. Azért meg-
vizsgálom és kérdem magamat: Én lelkem, 
miként töltötted el e napot? Gondoltál-e valami 
jót? Megmaradtál-e jó Istened oltalmában? 
vagy pedig tisztátalan érzelmeiddel és szán-
dékos bűneiddel elűzted őt magadtól ? Én 
ajkam, mit beszéltél ma? azt-e, ami igaz és 
ami tisztességes? Hirdetted-e Istennek dicső-
ségét, vagy pedig istentelen beszéddel fertőz-
tetted meg magadat ? Merre jártatok ti lábak V 
Mit végeztetek ti kezek? Mire hallgattatok ti 
fülek? Ti szemek, mire irányult a ti nézéstek? 
És te szívem, minő vágyak, minő érzelmek és 
törekvések dobogtattak tégedet? Mindentudó 
szent Isten, ha mind e kérdésekre felelnem 
kellene, miképen állhatnék meg előtted ? Vedd 
el, Uram, a leáldozó nappal az én bűneimet is. 
Oh Jézus, moss meg engemet álnokságimtól 
a te szent véreddel. Szentlélek Isten, vigasztalj 
meg engemet bűneimnek bocsánata felől, hogy 
ha e mai éjszaka utolsó éjjelem lenne is e föl-
dön, el ne vesszem, hanem irgalmadból örök 
életet nyerjek. Atyám! a te kezeidbe ajánlom 
testemet, lelkemet és minden szeretteimet,, őrizz 
meg, áldj meg minket a Jézus Krisztusért. Ámen. 

Készület az úrvacsorához. 
Czent Isten, örök Irgalom! Téged kereslek, 
^ hozzád szomjúhozik lelkem, mert egyedül 
nálad talál menedéket a gyarlóság hatalma ós 
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az ezt követő büntetés elől. Te gondviselő 
Atyám vagy, kegyelmed megújulására emlé-
keztet minden reám virradó nap. A hitben 
vigasztalás forrását nyitottad fel előttem s 
megmutattad az ösvényt, melyen a te áldott 
békességed kíséri a földi vándort. Gyerme-
keddé fogadtál a keresztségben s a halál után 
örök üdvösséget ígértél a hűség jutalmául. 
Midőn jó tetteidről emlékezem: alázattal val-
lom be hálátlanságomat. Vétettem ellened, 
visszaéltem hosszútűréseddel. Ismertem aka-
ratodat ós mégis azt szóltam, cselekedtem sok-
szor, amit tiltasz. Szívem nem a te országodért 
és annak igazságaiért dobogott, hanem csak 
e világ hiú tetszése, mulandó javai után sóvár-
gott. Nem a szelídséget, szeretetet hirdető 
Krisztusnak követője, hanem az önző indula-
toknak rabja voltam. Bűnöm ellenem kiált, 
lelkiismeretem vádol. Ama drága kincset: a 
lelki békességet önmagamban fel nem találom, 
e világ vissza nem adhatja: ezt, irgalomnak 
Atyja, egyedül nálad kereshetem. Ezért esdek-
lek előtted: oh légy irgalmas! Segélj Szent-
lelked gyámolításával megigazulásra annak 
érdeméért, ki megváltásunkra dicsőségedből 
földre szállt. 

En Uram, Jézusom, szent vacsorádhoz készü-
lök, jöjj, te magad segélj, hogy mint méltó 
vendéged járulhassak ocía. Szenvedésednek 
emléke keltsen törödelemre és fojtsa el ben-
nem a bűnnek erejét. A bánat egyengesse 
útamat a megtérésre s vezessen hozzád, ki 
eljövél, hogy megtartsd, ami elveszendő vala. 
Te, az élő Isten szentje, töviskoszorút liordoz-

3 1 * 
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tál, a keresztfán folyt el véred s kínok között 
merültél el a halál tengerében. Mi érettünk 
szenvedtél, magadra vetted a mi bűneinknek 
átkát. Nekünk adtad szeretetedet, mellyel ön-
magadat feláldozva lefizetted a mi váltságunk 
díját s megnyitottad előttünk az üdvösségre 
vezető utat. Oh, keltsd fel szívemben a hálát, 
a törhetlen ragaszkodást hozzád! Leheld szí-
vembe azt a szeretetet, melyet életed ós halá-
lod mutat, azt az engedelmességet, meltyel az 
igazságot megdicsőítetted. 

Ihless meg szent vacsorád vételével, vonj 
magadhoz, hogy veled egyesülhessek és álta-
lad megigazulást nyerhessek, segélj, hogy 
kiemelkedve a földhöz tapadó gyarlóság bilin-
cseiből: néked, aki megváltottál, adhassam 
szívemet, lelkemet s követésedre szenteljem 
egész életemet. Tebenned bízom, esdve kór-
lek, légy gyámolítóm, hogy jól elkészülten 
vehessek részt szent vacsorádban s ez szülje 
meg bennem a teljes megtérést s legyen lelki 
békességemnek, az örök élet reményének 
záloga a te üdvözítő érdemedért. Ámen! 

A szent vacsorával élés előtt. 
1U egaiázott szívvel borulok le előtted, min-
^ * » cleneknek Ura, szent Isten. Ismered lelkem 
törödelmét, mellyel hozzád közeledem; kérlek, 
fogadd el kedves áldozatul. Bűnbánattal emlé-
kezem meg hibáimról, botlásaimról, melyekkel 
szent Felséged ellen vétettem s bocsánatért 
zörgetek irgalmad ajtaján. Ne vess el orcád 
elől, kísérjen a te áldott lelked szent Fiad 
vacsorájához, engedd, hogy megnyerhessem 
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e szentségben a kiengesztelés zálogát: a nyu-
godt lelkiismeretet. Hallgasd meg buzgó fohá-
szomat, üdvözítő Jézus. Jöjj, emelj magadhoz 
a hit erejével; szenvedésed emlékezete teremt-
sen bennem új szívet és szent véreddel mosd 
tisztára lelkemet a bün szennyétől. Készíts el 
szent asztalod méltó vendégévé, hogy ott mint 
megtérő bűnös részesülhessek végtelen érde-
mednek áldásaiban. Te érettem kiürítetted a 
fájdalom ürömpoharát, hogy engemet az üdvö-
zítő kegyelem reményével boldogítanál. Add, 
hogy a soha nem lankadó hálát vihessem ezért 
hozzád kedves áldozatul. Elfogadtad a mi bű-
neinknek vereségét, hogy nekünk hagyd érde-
mednek üdvözítő erejét. Segélj, hogy e hit 
elvonjon a bűnnek szolgálatától s a te hűsé-
ges követőddé tegyen mind halálig. Szent 
vacsorádat értünk hozott áldozatod emlékeze-
tére rendeléd, hogy általa megtérésre indíts. 
Engedd, hogy e szentség legyen nálam új 
lelki életnek kútfeje, hogy a megáldott kenyér-
nek és bornak vétele egyesítsen teveled, ki 
igazság, szentség és váltság vagy a megtérő 
híveknek. Én gyarló vagyok: szereteted legyen 
erősségem. Lelkiismeretem vádol: te légy 
közbenjáróm, érdemed szóljon mellettem, hogy 
megigazulást és kegyelmet találhassak a meny-
nyei Atyánál. Irtsd ki szívemből a bűnnek 
gyökerét, neveld bennem ugyanazt az érzel-
met, indulatot, hűséget és szeretetet, amellyel 
te betöltötted tiszted minden igazságát. Te 
vagy reménységem az életben,r te légy üdvös-
ségem az örökkévalóságban. Ámen! 
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A szent vacsorával élés után. 

Λ ldott légy jó Isten, szerető mennyei Atyánk, 
ki nem akarod a bűnösnek halálát, hanem 

hogy megtérjen és éljen. Hála néked, hogy a 
hit által engemet is megtérésre hívtál és szent 
Fiad vacsorájában bűnbocsátó kegyelmedről 
bizonyossá tettél. Törödelemmel járultam szí-
ned elé és te megvigasztalva bocsátottál el. 
Lelkem nyugodt és tebenned örvendez meg-
tartó Istenemben. Téged magasztal, hozzád 
ragaszkodik, mert tőled van az én szabadítá-
som. Erősítsd bennem kérlek a jó lelkiisme-
retet és a te békességed, mely minden érte-
lemnek felette van, boldogítson engemet éle-
temben, halálomban. Üdvözítő Jézusom, ki 
engesztelő áldozatoddal megváltottál: maradj 
velem, vezess az igazság és szeretet ösvényén, 
amelyet önnön példáddal számomra kijelöltél. 
Tartsd ébren bennem az istenfélelmet, hogy 
tudjak indulataimon uralkodni és a seregek 
Urának lélekben és igazságban imádásával 
szenteljem meg életemnek minden napját. Te 
gyámolíts Szentlélek Isten minden jó igyeke-
zetemben, oltalmazz meg a bűnbeeséstől, tégy 
béketűrővé a meglátogatás idején, állhatatossá 
a hűségben, boldoggá a reménységben, mind 
a Krisztus Jézus napjáig. Ámen! 

A templomtól távol eső ember imádsága. 
AÁindenűtt jelenvaló Isten, mindeneknek Ura! 

A te adományod az élet, kegyelmedből 
árad minden áldás a mennyen ós a fölelön. 
Mi halandók a viszontagság hatalma alatt 
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állunk, eltűnő napjaink csak azt az emléket 
hagyják vissza mind, hogy magunkra hagyatva, 
gyarlók vagyunk, gyöngeségünk terhe alatt 
vigasztalás nélkül tévelygünk a bujdosás me-
zején. Azért hozzád kívánkozik, téged keres 
a hivő szív és te meghallgatod esdeklő fohá-
szát. Szent neved imádása az én lelkemnek is 
főgyönyörűsége; benned talál megnyugvást, 
ha a gondok terhe alatt megfárad, te vigasz-
talod meg, ha a csalódások nyomán a bánat 
fellege borul reá. Távol estem hitrokonaimtól, 
távol a templom, amelyben egykor a szent 
napokon velük együtt magasztaltam a seregek 
Urát. Mikor erre emlékezem, megkeseredik 
lelkem, mert én annak előtte nagy sokasággal 
menék örömmel és dicsérettel az Isten házába. 
Most egyedül ünnepelek s szomjúhozom a 
szent igék hallgatása és a közős buzgóságtól 
ihletett szent ének után. De nem vagyok el-
hagyatva még sem, Te közel vagy Uram, té-
ged megtalállak mindenütt. Az egész világ a 
te templomod, bárhol emelkedjék törödelmes 
szívből az imádság, te azt meghallod és el-
fogadod kedves áldozatul. Ez a hit lelkemnek 
erős támasza, ezzel tárom fel előtted szívemet. 

Hálát rebegek néked gondviselésedért, amely-
lyel engemet is, mint Jákóbot, körülvettél s 
eddig minden viszontagságon átsegítettél. Lát-
hatatlan kezed gyámolított, mikor gyönge vol-
tam, felemelt, ha elestem. Élő hittel áldlak jó 
Istenem, ki minden nap megújítád rajtam irgal-
madat, fáradságom után megadtad a megelé-
gedés kenyerét s ha az aggodalmak tövisei 
sebzettek: a szebb jövendő reményével eny-
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hitetted fájdalmamat. Te voltál paizsom, te 
őrizted meg egészségemet; testi-lelki erőmnek, 
békességemnek egyedüli támasza a te jóvol-
tod. Áldott legyen szent neved mindeneknek 
Ura. A te oltalmadba ajánlom ezutánra is 
magamat. Kísérj atyai szeretettel, tarts vissza 
szivem nyugalmától, hajlékom békességétől 
minden fenyegető veszedelmet. Világoltasd 
hitem szövétnekét, hogy ennek fényében tisz-
tán láthassam törvényedet. Szentlelked ihlesse 
meg akaratomat, érzelmeimet, hogy itt a vál-
tozások mezején is mindig szemem előtt le-
gyen ama végső cél: a te országod és annak 
igazsága. Légy velem Jézus, éltem Megváltója. 
Taníts béketűrésre, igaz hűségre, taníts lélek-
ben és igazságban imádni a mennyei Atyát. 
Éleszd bennem a buzgóság lángját, hogy szív-
ből fakadó imádsággal szenteljek meg minden 
napot és magamba szállva, a te evangéliomod 
és példádból merítsek erőt a jóra, bizodalmat 
a megpróbáltatások idején. Bocsásd ki a te 
világosságodat és igazságodat, hogy azok ve-
zéreljenek engemet és bevigyenek a te szent-
séged helyére, a te hajlékodba. Hogy bemen-
jek az Istennek oltárához az én vigasságomnak 
és örömömnek erős Istenéhez és dicsérjelek 
téged örömmel, oh Isten, én Istenem, Ámen! 

Beteg ember imádsága. 

Czenvedők fohászainak meghallgatója, szent 
^ Isten! Trónod a végtelen hatalom, tőled 
ered az áldás, kezed nyújtja az üröm poharát. 
Lelked az örök szeretet, mely könyörülö sze-
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mekkel őrködik felettünk. Nálad keres mene-
déket a gyötrelmek habjain vergődő szív, hoz-
zád esedezem én is nyomorúságomban sege-
delemért, oh ne maradj távol, ne késsél. Reám 
szakadtak a nyavalyának égető bilincsei; a fáj-
dalom elűzi szemeimről az éjjeli álmot s a reggel 
nem hoz számomra üdülést. Erőm, mint a tört 
ágnak élete, egyre hanyatlik; elfáradtam a fo-
hászkodásban s lankadó reménnyel tekintek 
borult jövőm elé. Kérlek Uram, a te búsulásod-
ban ne ostorozz engemet, könyörülj rajtam, mert 
erőtelen vagyok, gyógyíts meg engemet, mert 
megháborodtak az én csontjaim. Térj hozzám, 
mentsd ki az én lelkemet, szabadíts meg a te 
irgalmasságodért. Bevallom előtted gyarlósá-
gomat, elismerem, hogy míg jól folytak dol-
gaim, sokszor vétettem ellened. De Minden-
ható, te irgalmas Atyánk vagy: nem veted el 
orcád elől törödelmes szívű gyermekeidet, sőt 
kegyelmet és minden jót igérsz azoknak, kik 
a megtérés útján keresnek tégedet. Ε hit a 
szenvedések keresztje alatt elbágyadt lelkem-
nek utolsó támasza. Ehhez ragaszkodom és 
bár reám bocsátott ostorod levert, én beteg-
ágyamon is mint oltáron, szívemből fakadó 
buzgó imádsággal áldozom előtted. Fogadd 
kedvesen, hallgass meg és nyújtsd felém mentő 
jobb karodat. Vedd le rólam a betegség gyötrő 
láncait, engedd megtalálnom az elveszett drága 
kincset: a jó egészséget, h o g y felépült, meg-
újult erővel térhessek vissza a kötelesség 
mezejére s munkálkodhassam tovább hoz-
zámtartozóim boldogításán, szent neved di-
csőítésén. Mindazonáltal bármit határoztál fe-



4 9 0 i m á d s á g o k 

lőlem: Uram, legyen m e g a te akaratod, te 
tudod legjobban, mi szolgál javunkra, csak 
arra adj erőt, hogy zúgolódás nélkül hordoz-
hassam a fájdalom terhét. Megváltó Jézus, ki 
a szenvedőn könyörültél, tekints irgalommal 
énreám is. Ki a beteget felemelted a gyöt-
relem nyoszolyájáról s öröménekké változtat-
tad keserű sóhaját: jövel, éleszd fel az én csüg-
gedő lelkemet is. Gyámolítsd hitemet, amely 
megoltja a szenvedések tüzét s szent remény-
nyel enyhíti a szenvedés keservét. Taníts béke-
tűrésre azzal a tudattal, hogy az Isten szeret 
akkor is, ha dorgál. Legyen előttem szent 
példád, ki engedelmes voltál a kereszthalálig, 
hogy ón is megnyugvással dicsőíthessem meg 
a mennyei Atyát. Áldásodat kérem mindazokra, 
kik részvéttel környeznek nyomorúságomban. 
Ébreszd bennem a szelídséget, hálaórzetet ápo-
lóim iránt. Tartsd fenn bizalmamat, hogy az 
Isten nem hagy feljebb kisértetni annál, mint 
elviselhetném, sőt alkalmatos időben eljön és 
megsegít. Légy erősségem, vigasztalóm nyo-
morúságomban, s ha éltem véget ér: vidd lel-
kemet a halál révéről égi szent hónába, hol 
megtalálja a hűség örök koronáját. Ámen! 

Imádság haldokló felett. 
y 

Elet, halál Ura, mindenható Isten! A hit te 
benned ami lelkünknek legfőbb támasza; ha 

az enyészet hatalma gyöngeségünkre emlé-
keztet s lever: nálad keresünk erőt, vigaszta-
lást. Hozzád emelkedik most is szívünk e szen-
vedő atyánkfia betegágyánál; engedj megnyug-
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vást találnunk határozatodon, midőn előttünk 
végzi romboló munkáját a halál. Tudtoddal 
lobogott a nyavalyák emésztő lángja, mely életé-
nek erejét íelemészté. Te hívod a porhüvelyé-
tőlmegválni készülő lelket: s hasztalan marasz-
talják itt rajta csüngő kedvesei. Könnyűik har-
mata és szívük sóhaja nem bírja megkérlelni 
a vészt. Nem zúgolódunk ellened; bár fáj lel-
künk az élet fájának hervadásán. De te hatá-
roztad így örök szeretet és mi alázattal rebeg-
jük: Te vagy azúr; legyen úgy, amint néked 
tetszik. Elégeld meg Uram e földi vándor küz-
delmeit, kinek élete már csak kínos vergődés 
a halál tengerén. Nyújtsd ki feléje mentő karo-
dat, engedj neki csendes kimúlást s fogadd 
be elköltöző lelkét az üdvözültek égi hónába. 

Adj erőt kedveseinek a megválás fájdalmá-
nak elviselésére, vigasztald őket a hit által, 
hogy megnyugvással tehessék le szívük clrága 
kincsét a te kezeidbe. Tarts m e g mindnyá-
junkat atyai kegyelmedben, h o g y hitünket 
semmi változás meg ne ingathassa, hogy a 
tiéid maradhassunk az életben és az örökké-
valóságban, szent Fiad a mi Urunk Jézus által. 
Amen. 



A vasárnapi és ünnepi szent leckék. 
— Epistolák és evangéliomok. — 

Advent 1. vasárnapján : 
. 2. 
. 3. 
„ 4. 

Karácsony 1. napján: 

Karácsony után való vas. 
Újév napján : 
Üjév után való vasárnap 
Vízkereszt ünnepén: 
Vízkereszt után 1. vas. : 

, 2. „ 
„ 3. „ 
, 4. „ 
* 5. „ 
„ 6. „ 

Hetvened vasárnapon: 
Hatvanad 

Ötvened „ 
Uöjt 1. vasárnapján: 

- 2. 
- 3. 
, 4. 
. 5. 

Virágvasárnapján 
Nagypénteken: 
Húsvét 1. napján · 

, 2. „ 

Ilusvét után 1. vas.: 

Róm. 13. 11—14. Máté 21. 1—9. 
Róm. 15. 4—13. Lukács 21.25—36. 
I. Kor. 4. 1—5. Máté 11. 2—10. 
Fii. 4. 4—7. János 1. 19—28. 
Titus 2. 11—15. vagy Ézsaiás 9. 

5—8. Lukács 2. 1—14. 
Titus 3. 4—8. Lukács 2. 15—20. 
Gal. 4. 1--7. Lukács 2. 33—40. 
Gal. 3. 23—29. Lukács 2. 21. 
I. Péter 3. 20—22. Máté 3. 13—17. 
Ézsaiás 60. 1—6. Máté 2. 1—12. 
Róm. 12. 1—5. Lukács 2. 41—52. 
Róm. 12. 6—16. János 2. 1—11. 
Róm. 12. 17—21. Máté 8. 1—13. 
Róm. 13. 8—10. Máté 8. 23—27. 
Koloss. 3.12—17. Máté 13. 2 4 - 3 0 . 
H. Pét. 1.19—21. Máté 13. 31—35. 

és Máté 17. 1—9. 
I. Kor. 9,24—10,5. Máté 20.1—16. 
H. Kor. 11,19—12,9. Lukács 8. 

4—15. 
I. Kor. 13.1—10. Lukács 18. 31 - 4 3 . 
II. Kor. 6. 1—10. Máté 4. 1—11. 
I. Thess. 4. 1—7. Máté 15. 21—28. 
Efez. 5. 1—9. Lukács 11. 14—28. 
Gal. 4. 21—31. János 6. 1—15. 
Zsid. 9. 11—15. János 8. 46—59. 
Filipp. 2. 5—11. Máté 21. 1—9. 
Ézsaiás 53.5—10. János 19.16—30. 
I. Kor. 5. 6—8. Márk 16. 1—8. 
Ap. csel. 10. 34—41. Lukács 24. 

13—35. 
I. Ján. 5. 4—10. János 20 .19-23 . 
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Húsvét után 2. vas.: I. Péter 2. 21—25. János 10. 
11—16. 

„ 3. „ L Péter 2. 11—20. János 16. 
16—23. 

„ 4. „ Jak. 1. 16—21. János 16. 5—15. 
„ 5. „ Jak. 1. 22—27. János 16. 23—30. 

Áldozócsütörtökön : Ap.csel. 1.1—11.Márk 16.14—20. 
Húsvét után 6. vas.: I. Péter 4. 7—11. János 15. 26 -

16. 4. 
Pünkösd 1. napján: Ap.csel. 2.1—13.Jánosl4. 23—31. 

2. „ Ap. csel. 10.42—48. János3.16-21. 
Szentháromság vas. : Róm. 11. 33—36. János 3. 1—15. 
Szentháromság utáni .vas. : I. János. 4. 16—21. Lukács 16. 

19—31. 
„ 2. „ I. János 3. 13—18. Lukács 14. 

16—24. 
„ 3. „ I. Péter 5. 6—11. Lukács 15.1—10. 
„ 4. , Róm. 8.18—23. Lukács 6. 36—42. 
„ 5. ., I. Péter 3. 8—15. Lukács 5. 1—11. 
„ 6. „ Róm. 6. 3—11. Máté 5. 20—26. 
„ 7. „ Róm. 6. 19—23. Márk 8. 1—9. 
„ 8. ., Róm. 8. 12—17. Máté 7. 15—23. 
„ 9. ., I. Kor. 10. 6—13. Lukács 16. 1—9. 
„ 10. „ I. Kor. 12.1—11. Lukács 19.41—48. 
„11. I.Kor. 15.1—10. Lukács 18. 9—14. 
„ 12. ., II. Kor. 3. 4—9. Márk 7. 31—37. 
„ 13. ., Gal. 3.15—22. Lukács 10. 23—37. 
„ 14. .. Gal. 5.16—24. Lukács. 17.11—19. 
„ 15. „ Gal. 5. 25—6. 10. Máté 6. 24—34. 
„16 . ., Eféz. 3. 13—21. Lukács 7. 11—17. 
„ 17. ., Eféz. 4. 1—6. Lukács 14. 1—11. 
„ 18. ., I. Kor. 1. 4—9. Máté 22. 34—46. 
„ 19. .. Eféz. 4. 22—28. Máté 9. 1—8. 
„ 20. ., Eféz. 5. 15—21. Máté 22. 1—14. 
„ 21. ., Eféz. 6. 10—17. János 4. 47—54. 
„ 22. .. Filipp. 1. 3—11. Máté 18. 23—35. 
„ 23. ., Filipp. 3.17—21. Máté 22. 15—22. 
„ 24. ., Koloss. 1. 9—14. Máté 9. 18—26. 
„25 . „ I. Thess. 4.13—18. Máté 24.15—28. 
„ 26. „ II. Thess. 1 . 8 - 1 0 . Máté 25.31—46. 
„27 . „ H.Péter3.3—13. Máté 24. 37—51. 



Az énekszerzők névsora. 

Aáclis Ferenc nádasdi lelkész 413. Aáchs Mihály kuruc-
tábori, majd nemescsoói lelkész 264, 381, 410. Abaelard 
Péter 106. Albert brandenburgi őrgróf 363. Albert Henrik 
königsbergi orgonista 49. Albinus János naumburgi lelkész 
550. Altenburg Mihály erfurti lelkész 259. Ambrosius milánói 
püspök 105. 

Balassa Bálint 316, 365, 425. Bahr Ágoston weigsdorfi 
lelkész 272. Bancsö Antal soproni igazgató átdolg. 156. 
Batizi András 236. Bornemisza Péter é. k. 289, 509. 
Becker Kornél lipcsei tanár 368. Belim Márton laubani 
lelkész 52, 555. Beliczav Jónás kemeneshögyészi lelkész 
94, 525, 529, 534, 562, 563, 575, 582. Bethlen Gábor éneke 
512. Birken Zsigmond nürnbergi tudós 181. Blarer Ambrus 
Württemberg! reformátor 362. Burmeister Ferenc lüneburgi 
lelkész 570. 

Celano Tamás 594. Clausnitzer Tóbiás felsöpfalzi egyház-
tanácsos 293. Comenius Arnos János 30. Crasselius Bertalan 
düsseldorfi lelkész 11. Csengey Gusztáv eperjesi tanár 23, 
392, 398, 441, 445, 447, 449, 455, 485, 489, 491, 499, 517. 
Gsepreg'i György békéscsabai lelkész ford. 467. Czékus 
László abaújszántói lelkész 272, 276. 

D a c h Simon königsbergi tanár 595. Decius Miklós stet-
tini lelkész 1, 174. Diffonbach János 278. Diterich János 
berlini egyháztanácsos 598. 

E le fán t Mihály budapesti lelkész 249, 513, 579. Emília 
Juliánná sclnv. radolstadti grófnő 578. 

Flemming Pál hamburgi orvos 369. Flittner János 
grimmeni leik. 332. Freystein János drezdai jogtudós 457. 
Franck János gubeni polgármester 308, 322, 404, 405. 
Franck Mihály kóburgi tanító 546. Franck Salamon weimari 
egyháztanácsos 32. 

G a á l Mihály agárdi lelkész ford. 30, 105, 263. Garve 
Károly herrnhuti lelkész 183. Gelei Katona István Öreg 
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graduál-jából 160, 211, 237. Gellert Keresztély 13, 19, 34, 
(>2, 137, 216, 265, 443, 459, 539, 540, 597. fígdjardt Pál 
7, 55, 87, 111, 114, 136, 161, 177, 239, 352, 353, 370, 374, 
377, 467. Gerol: Károly 307, 567, 571. Gesius Bertalan 
frankfurti kántor 210. Götter Lajos góthai udvari tanácsos 
333. Gönczi György énekeskönyvéből 260. Greding János 
hanaui tanító 185. Grosser Sámuel görlitzi tanár 113. 
Györv Vilmos budapesti lelkész 85, 99, 142, 224, 339, 388. 
Gyurátz Ferenc püspök 40, 152, 154, 360, 389, 391, 421, 
505, 519, 549. 

H a a n Lajos békéscsabai lelkész 166, 364. Hagenbacli 
Károly bázeli tanár 274. Hasslocher Ádám weilburgi leik. 
434. Ilecker Koméi meuselwitzi lelkész 117. Heermann 
János sziléziai lelkész 29, 182, 184, 212, 261, 327, 428. 
Held Henrik sziléziai ügyész 109. Helmbold Lajos mülil-
hanseni lelkész 82, 367. Hengstenberg Károly wetteri leik. 14. 
Iíerberger Valerius fraustadti lelkész 554. Hermann Miklós 
joacliimsthali kántor 134, 208, 541. Herzog János drezdai 
jogtanácsos 86. Heunisch Gáspár schweinfurti lelkész 596. 
Hodenberg Bodó hannoveri tisztviselő 48. Horváth Béla 
csikvándi lelkész átdolg. 336, 417, ered. 498. Horváth 
Sándor budapesti lelkész 502. Ilörnigh Lajos frankfurti 
orvos 552. Huszár Gál énekeskönyvéböl 287, 288. Huszita 
énekek 46, 107, 130, 173, 557. 

Ihász Ferenc átdolg. 458, 462, 464, 465, 510, 545, 554. 
Jacoponus középkori latin énekíró 179, 531. Jeszenszky 

Károly mezöberényi leik. ford. 262. Justus Jonas witten-
bergi tanár 257. Junkheim János anspachi leik. 92. 

Kai inka Joachim illavai lelkész és püspök 323. Karsay 
Sándor püspök 270, 274, 501. Kempis Tamás 461. Keymann 
Keresztély zittaui igazgató 407. Kis János soproni lelkész 
és püspök 15, 16, 18, 21, 61, 64, 65, 67, 95, 97, 104, 116, 
119, 139, 140, 163, 164, 165, 171, 188, 217, 219. 220, 222, 
232—234, 244—247, 295, 298, 305, 309—311, 337, 338, 355, 
385, 387, 418, 444, 451, 453, 454, 456, 468, 479, 507, 511, 
521, 527, 528, 533, 538, 543, 548, 561, 564, 573, 581, 
ford. 17, 63, 92, 93, 266, 268, 539. Klopstock Frigyes 63, 
93, 584. Knoll Kristóf sprottaui leik. 553. Knorr Keresztély 
sulzbachi tanácsos 324. Kovács Sándor pozsonyi tanár 24, 
42, 44, 127, 313, 345, 420, 440, 463, ford. és átdolg. 28. 
186. Krause Jonathan liegnitzi lelkész 279. Krummacher 
Adolf brémai lelkész 277. Kuruc vallásos ének 380. 
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Lányi Ülés bitsei lelkész és püspök 320. Lange Joakim 
haliéi tanár 58. Latin énekek a középkorból 401, 586, S93. 
Laurenti Lőrinc brémai kántor 215. Lázár Miklós 439. 
Lengyel eredetű ének 180. Lévay József 38. Liebieh Ehren-
fried lomnitzi lelkész 243, 558. Lujza Henriette brandenburgi 
fejedelemasszony 213. Luther Márton 27, 131, 132, 133, 207, 
236, 254, 256, 349, 351. 

Magdoburgi Joakim győri tábori lelkész 366. Magyar 
lelki óra 334. Magyar dicséret a XVII. századból 56. Mária 
magyar királyné éneke 364. Mathesius János joachimsthali 
lelkész 51. Matkovich Pál kerületi felügyelő 66. Meister 
Lajos brémai lelkész 383. Melanchthon Fülöp 28. Mentzer 
János kemnitzi lelkész 12. Miklós deák 551. Miskey Ádám 
dömölki lelkész 532. Mühlmann János lipcsei tanár 53. 
Münter Boldizsár kopenhágai lelkész 266. 

N a g y Lajos szentantalfai lelkész ford. és átdolg. 54, 
183, 230, 248, 278, 281, 353, 567, 571. Neander Joakim 
brémai lelkész 8, ÜL 89, 406. Neander Kristóf gränzhofi 
lelkész 240. Németh István kispécsi lelkész 466. Neumann 
liáspár boroszlói lelkész 516. Neumark György weimari 
könyvtáros 373. Neunherz János hirschbergi lelkész 227. 
Nikolai "Fülön hamburgi leik. 403, 588. Novalis Frigyes 416. 

Olearius János weissenfelsi lelkész 252. 
Pá lócz i Horváth Ádám 120. Pappus János strassburgi 

tanár 544. Pauli Joakim berlini nevelő 262. Payr Sándor 
soproni tanár 486, 522, ford. és átdolg. 5, 9, 46, 47, 50, 51, 
53, 57, 82, 86, 90, 91, 108, 114, 132, 133, 137, 138, 155, 
157, 158, 161, 168, 169, 182, 196, 207, 208, 212, 215, 227, 
253, 255, 260, 264, 267, 287, 290, 317, 321, 325, 328, 349, 
352, 365, 368, 372, 402, 405, 414, 416, 426, 450, 459, 460, 
509, 544, 553, 555, 556, 559, 565, 590. Péczeli Király Imre 
3, 135, 326, 330. Perlaky Dávid n.-dömölki lelkész 80, 524, 
574, 591. Petrőczi Kata Szidónia 382, 411. Pfefferkorn Mihály 
gräfentonnai lelkész 412. Practorius Benjamin lissai lelkész 
429. Praetorius Mihály wolfenbiitteli karmester 50. 

R á d a y Pál 33. Ráday Gedeon 34. Rákóczi Ferenc imád-
sága 409. Regkis Király Jakab 328. lief, próbaénekeskönvv-
böl 302, 306, 340, 518, 526, 572. Richter Frigyes a haliéi 
árvaház orvosa 408. Rieger Magdolna stuttgarti tisztviselő 
neje 229. Rimáy János magyar énekköltő 292, 329. Rinuwald 
Bertalan langfeídi lelkész 54, 318, 542, 587. Rinkart Márton 
eilenburgi esperes 2. Rist János wedeli lelkész 110, 168, 
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205, 331, 589. Rodigast Sámuel berlini igazgató 376. Rutilius 
Márton weimari lelkész 319. 

Sán tha Károly sárszentlőrinci lelkész 22, 25, 26, 37, 39, 
41, 43, 45, 70—79, 81,102,103,121—126, 128, 129, 143—150, 
153, 167, 192, 194, 195, 200—204, 206, 223, 225, 226, 269, 
271, 273, 282—285, 297, 314, 315, 318, 327, 341—344, 
346—348, 359, 361, 390, 393, 394, 396, 397, 399, 400, 423, 
446, 470, 471, 476, 478, 480 —482, 487, 490, 492—494, 500, 
504, 506, 535, 547, 550, 566, 568, 580, 583, 592, 600, ford. 
és átdolg. 3, 4, 8, 12, 13, 19, 20, 29, 56, 60, 87—89, 100, 
101, 111, 113, 135, 177—179, 185, 199, 205, 213, 216, 229, 
241, 250, 252, 265, 312, 323, 354, 358, 370, 373, 375, 378, 
379, 381, 401, 406, 407, 410, 413, 415, 419, 434, 442, 457, 
461, 469, 474, 477, 484, 496, 531, 541, 551, 552, 570, 584, 
586, 588, 589, 594—596. Schade János berlini lelkész 431. 
Schalling Márton nürnbergi lelkész 402. Scheffler János 
boroszlói orvos 430. Schenk Hartmann ostheimi leik. 299. 
Schirmer Mihály berlini tanár 241. Schlicht János berlini 
leik. 90. Schmolck Benjamin sziléziai leik. 162,169, 196, 253, 
379. Schröder János mesebergi leik. 432. Schütz János frank-
furti jogtudós 9. Selnecker Miklós lipcsei tanár 255. Sieber 
Justus szász leik. 312. Sikos István győri leik. 156. Spener 
Fülöp Jakab berlini leik. 214. Speratus Pál pomeraniai püspök 
350. Stegmann Józsua rintelni lelkész 290. Steuerlein János 
meiningeni városbíró 159. Stockmann Ernő eisenachi egyház-
tanácsos 371. Sturm Kristóf hamburgi lelkész 303. 

Szabolcska Mihály 395. Szalay Mihály bokodi lelkész 
514, 542. Szász Béla kolozsvári tanár ford. 279. Szász 
Károly ref. püspök 197, 296. Szegedi Kis István 286. 
Székács József püspök 84, 98, 141; 235, 275, 438, 472, 473. 
Székely István gönci lelkész 250. Szenczi Molnár Albert 
6, 356. Szkárosi Horváth András 258. Szőnyi Benjamin 
hódmezővásárhelyi lelkész 138, 414, 590. Sztáray Mihály 5 
Szüts István téthi lelkész 35, 189, 384, 386, 433, 508. 

Ta ta i István nagygeresdi lelkész 115. Tersteegen Gellert 
mühlheimi szalaggyártó 91, 450. Thiess Ottó hamburgi leik. 
357. Tietze Kristóf hersbrucki lelkész 325, 372. Thilo Bálint 
königsbergi tanár 112. Torkos András győri lelkész 335. 
Torkos László 172, 193, 483, 530. Tóth István tanító 520. 
Tranoscius énekeskönyvéből 31, 263, 375, 427. 

Vietorisz József nyíregyházi tanár 497. Vilmos szász-
weimari herceg 291. Vojtkó Pál soproni tanár 184, 214. 
VOBS Henrik német költő 155. 

Keresztyén énekeskftnirv. 33 
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Wegle i t e r Kristóf altdorfi tanár 280. Weisse Korosztály 
lipcsei tisztviselő 437. Wimmer Ágoston felsőlövői leik. 599. 
Witzstadt János wertheimi költő 424. 

Zábrák Dénes soproni lelkész 151, 301, 304, 422, 503, 
fp.rd. és átdolg. 7, 10, 11, 14, 27, 48, 58, 59, 62, 68, 69, 83, 
96, 106, 107, 110, 112, 117, 118, 134, 136, 159, 162, 173, 
181, 187, 198, 242, 251, 254, 257, 259, 261, 277, 280, 293, 
299, 300, 303, 307, 308, 322, 324, 331-333, 335, 350, 351, 
357, 362, 363, 366, 367, 369, 371, 373, 374, 376, 377, 383, 
384, 403, 404, 408, 412, 424, 428, 429, 430, 432, 436, 437, 
443, 475, 488, 516, 536, 550, 552, 558, 5G9, 576, 578, 587, 
597—599. Zathureczky Sámuel fc-yőri kántor 190, 191, 435, 
448, 452, 537, 560, 577, 585. Zieg-ler Gáspár wittenbergi 
jogtanár 88. Zigán János kemeneshögyészi lelkész 170, 21b'. 
221, 243, 495, 515, 523. 



Betüsoros jegyzék. 

A bflnös világot. 116. 
Add, Uram, az igazságnak. 

464. 
Adj erőt szent hivatalához. 

488. 
Adj hálát több hívek között. 

97. 
Adjunk hálát az Ürnak. 82. 
A gyenge virág már. 561. 
A halál meggyőzőjének. 220. 
A halált, óh Jézusom. 186. 
A hatalom Istenének. 22. 
A hervadt mezők vigadnak. 

527. 
A hitetlen gonosz szívnek. 

549. 
Ahol csak ember. 515. 
Ahol ég lángja. 499. 
A hü lélek, ki az élet 23. 
A kegyelem Istenének. 276. 
Aki azt állítja. 443. 
Aki bízik. 366. 
Aki éltét úgy folytatja. 574 
Akit Isten igért régen. 124. 
Akkor leszek boldog. 439. 
Áldassék jó Istenünk. 229. 
Áldj meg minket, Úristen. 

425. 
Áldlak Jézus, luv barátom. 

420. 
Áldott a bölcs kegyelmes 

Isten. 494. 
Áldott, áldott a Teremtő. 217. 

Áldott az egek Ura. 109. 
Áldott az élet Istene. 107. 
Áldott az Isten. 122. 
Áldott Isten áldott napja. 282. 
Áldott Jézus. 311. 
Áldott legyen az Űr. 252. 
Áldott Szentlélek vezérünk. 

242. 
Aludjál, édes gyermekem.474. 
Ama nap, a harag napja. 594. 
A mélységből küldöm. 389. 
A menny és föld nagy Istenét. 

514. 
A mi Istenünk nevének. 17. 
Ami szívünk téged óhajt.413. 
A nagy király jön. 120. 
A nap hanyatlik immár. 92. 
A nap immár elenyészett. 86. 
A nap lemegy, az éj beáll. 

473. 
A nap lement, óh Jézus. 89. 
A nap leszállt nyugovóra. 315. 
A próféták megmondották. 

173. 
A pünkösdnek jeles napján. 

238. 
A szent boldogság lelkemet. 

598. 
Atya Isten, tarts meg min-

ket. 254. 
Atyám, ismét új élettel. 64. 
Atyám, ismét új nap. 72. 
Atyám, kegyelmezz. 314. 

32* 
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Atyám, ma is éltettél. 95. 
Atyám, nagy kegyességedet. 

281. 
Atyám, fizd el bús éjszakám. 

101. 
Atyánk a mennyben. 271. 
Az ártatlan, tiszta öröm. 465. 
Az égbe vágyom. 600. 
Az egyházi új esztendő. 118. 
Az éj im érkezik. 88. 
Az ember fáradhatatlan. 171. 
Az én időm, mint a szép 

nyár. 590. 
Az est beáll. 91. 
Az év haldoklik. 153. 
Az Istennek jótetszése. 362. 
Az Ur az én híí pásztorom. 

368. 
Az Úr az én örökségem. 18. 
Az Úr feltámadott. 214. 
Az Úr gondot visel. 371. 
Az Úr, ki áld kezével. 79. 
Az Úr nagy kegyességét. 164. 
A z ú r rendelt királyokat. 507. 
A ζ Úr sok jót tesz velünk. 83. 
AzÚrszerzéenagynapot.137. 
Az Úr üdvösségem. 392. 

B á r hitemért szenvednem 
kell. 364. 

Béke legyen a nap alatt. 31. 
Besötétüllek az egek. 529. 
Bízom tebenned szent Isten. 

426. 
Bizony meglészen az idő. 587. 
Biztos úton jár. 447. 
Boldog, aki hallgatja. 298. 
Boldog az, ki életében. 427. 
Boldog, kinek a béke. 463. 
Boldogok, akik az Úrban. 584. 
Boldog örömnap derült ránk. 

139. 

Boldogságom Isteno 433. 
Bujdosásunk esztendei. 156. 
Bús hangulat ül. 520. 
Bíínös lelkem hozzád siet. 28. 
Bíínösökliozzád kiáltunk. 349. 
Bűnösöknek megváltója. 418. 

C s a k halandó. 546. 
Csak siralom és fá jdalom. 378. 
Csak te hozzád, óh Jézusom. 

317. 
Csak te vagy Isten. 393. 
Csendes a sír, Jézus alszik 

206. 
Csendül-kondul új harangszó. 

497. 
Csüggedsz, szegény szen-

vedő. 383. 
Csüggedt szivem, ma rakd 

le terhed. 280. 

D icsé rd én lelkem a dicső-
ség. 10. 

Dicsérd én lelkem Uradat. 30. 
Dicsérd Istent keresztyénség. 

134. 
Dicséret, tisztesség legyen. 9. 
Dicsérlek Uram tégedet. 50. 
Dicsértessék Uram. 4. 
Dicsőség a magasban. 53. 
Dicsőséges Szentháromság. 

253. 
Dicsőség mennyben Isten-

nek. 1. 
Dicsőült főnk. 190. 
Dicsőült helyeken. 3. 

Ébredjetekfel ,hal l játok. 274. 
Ébredj fel szivem, vigadj. 55. 
Édes Üdvözítőm. 193. 
Egek egébe költöztél. 232. 
Egy akol és egy pásztor. 277. 
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Egy esztendő ismét. 166. 
Egy év sírján. 154. 
Egyházi újev virradt ránk. 117. 
Egy Istenünk és egy Urunk. 

448. 
Ε húsvét ünnepében. 211. 
F.kes dolog ismerni. 47. 
Elaludtál, lefektettünk. 568. 
Elbágyadt lelkeknek. 382. 
ESég immár. 570. 
Élet, halál örök Ura. 575. 
Életnek, halálnak Ura. 569. 
Elet ura, Jézusunk. 583. 
Él Isten az égben. 396. 
Eljön az Űr mint Ígérte. 592. 
Eljött a szent karácsony. 146. 
Eljött hozzánk az üdvösség. 
, 350. 
El Krisztus, hát mit bánkó-

dom. 212. 
Ellenségid, Isten fia. 266. 
Elmégy, kedves gyermek. 564. 
Elmúlik e hét. 81. 
Elmúlt az éj sötété. 74. 
Elmúlt egy esztendő. 163. 
Emultmáraz ó-esztendő. 159. 
Elnyugodott a nap. 98. 
Előtted állok drága Jézusom. 

323. 
Eltévedtem mint juh. 321. 
Eltűnt az éj, vigadjatok. 172. 
Eltűnt egy év újra gyorsan. 

155. 
Elvégeztem életemet. 552. 
Elvesztettem jó szülőmet. 475. 
Emberek, készüljetek. 112. 
Emberek szeretetére. 444. 
Ember, im a szent s ártat-

lan. 188. 
Ember, mi vagy ? 533. 
Emlékezzél! Oh drága. 307. 
Emlékezzél, mi történék. 509. 

Emmausnak tart két vándor. 
227. 

Én dolgom bíztam Istenre. 544. 
Én édes Megváltóm. 422. 
Én Istenem, én bűnös ember. 
, 325. 

Én Istenem, én Istenem. 347. 
Én Istenem, feléd sóhajtok. 
, 480. 

Én Istenem, hová menjek. 359. 
Én Istenem, óh be sokan. 390. 
Én lelkem, hogy ne tapsol-
, nék. 136. 

Én lelkem miért csüggedsz 
el. 377. 

Én minden dolgaimban. 369. 
Ε pünkösd ünnepében. 237. 
Erős vár a mi Istenünk. 256. 
Ε szomorú napot. 198. 
Ε testet nyugvó ágyába. 558. 
Ez a nap is csendesen. 99. 
Ez a nap, mit az Űr rendelt. 

487. 
Ez a nap, mit az Űr szer-

zett. 506. 
Ez esztendőt megáldjad. 160. 
Ezrek ajkán egy szívvel. 125. 
Ez új nap reggelével. 71. 
Ez új tanévnek küszöbén. 492. 
Ez ünnepi szent napokban. 

138. 

Fájdalmában gyászol ég, 
föld. 192. 

Fáradt fejem hova hajtsam. 
285. 

Fel mennyei polgárok 110. 
Felséged trónjáról. 305. 
Feltámadsz még. 585. 
Felvirradtújra ünnepünk. 270 
Fogyton-fogy napjaimnak 

száma. 543. 
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Foly az ídfl β a sirhoz. 540. 
Forog a szerencse. 365. 
Föld megindul, gyászt ölt az 

ég. 203. 
Fölséges Isten. 21. 
Föltetszett gyönyörű napunk. 

208. 

Gondviselő édes Atyám. 380. 
Gondviselő jó Atyám vagy.38. 
Gyakoría való. 512. 
Gyászol ég, föld, egész világ. 

195. 
Gyenge virág életünk. 562. 
Gyermekednek szája. 470. 
Gyorsan folyó időmet. 453. 
Gyötrődik az én lelkem. 320. 
Győzhetetlen én kőszálam. 

409. 

H a az élet terhe csüggeszt. 
386. 

IIa életem terhe fáraszt. 385. 
Hagyjad a jó Istenre. 370. 
Ha Istenem velem van. 352. 
IIa Isten nem volna velünk. 

257. 
Hajnalcsillag, Jézusom. 471. 
IIa Krisztus maga oltalma. 

265. 
Halandó, lásd mily hirtelen. 

577. 
Halandóság martaléki. 534. 
Hálás szívvel fogadom. 441. 
Hálát adok neked. 483. 
Hálát adok tenéked. 54. 
Ilalld meg Uram énekünket. 

491. ( 
Halleluja! óh szép reggel. 279. 
Halva fekszik jó királyunk. 

572. 
IIamajdeföldiéletemnek 597. 
IIa mindenki elhagyna. 416. 

Haragodban meg ne büntess. 
344. 

Ha szólnék nyelvökön. 442. 
Hát már végképen letetted. 

573. 
Haza vágvom. 571. 
Hirdetek tinéktek. 130. 
Hiszek benned. Istenemben. 

361. 
Ilittelnézekkeresztfádra. 183. 
Ilivek, dicsérjük. 355. 
Hívek, jerbuzgó lélekkel. 140. 
Hívek, J ézust dicsérjétek. 219. 
Hívek, szent nap derült rátok. 

245. 
Hívek, vigyünk tiszteletet. 

221. 
Hogy annyi vész közt. 248. 
Hogy naponként Uram. 57. 
I logy ne dicsérném az Istent. 7. 
Hová fut oly gyorsan. 454. 
Πονά mégy, édes Jézusom. 

229. 
Hová mennék, ha nem te-

hozzád. 76. 
Hozzád emelkedem. 40. 
Hozzád esedezem. 39. 
Hozzád fohászkodom. 472. 
Hozzád szívem mélységéből. 

334. 
Hozzád zeng, Isten, énekünk. 

493. 
Hullj, óh Jézus drága vére. 197. 

I f júságom teremtője. 495. 
Igaz bíró, nagy Úristen. 288. 
Imádásod Uram legyen. 66. 
Imádjátok Istenünket. 15. 
íme agyásztszerzőhalál. 563. 
ímhol jövök óh Jézusom, 90. 
Im nagy Isten, most előtted. 

340. 
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lm újra kiáradt reánk. 84. 
Irgalom Isteno. 477. 
Iámét elmúlt az éj. 481. 
Istenem, Istenem/ 297. 
Istenfélők, mily boldogok.595. 
Isten felséges adománya. 357. 
Isteni evangéliom. 296. 
Isten, ki a bűnt utálod. 435. 
Isten, kibölcsen vezérled. 152. 
Isten, ki vagy a magasság-

ban. 498. 
Isten Lelke, áldott lélek. 346. 
Isten Lelke, buzgón kérünk. 

244. 
Isten, minden áldások Atyja. 

516. 
Isten, néked térdethajtva. 225. 
Istennek Fia, Egyszülött. 312. 
Isten, óh szent Isten. 29. 
Isten, szivem néked adom. 

431. 
Isten, te vagy erősségem. 44. 
Istentől el nem állok. 367. 
Itt vagy óh szent karáosony-

este. 150. 

J a j de bús ez a ravatal. 559. 
Járuljunk buzgó háladással. 

523. 
Jehova, csak néked éneklek. 

11. 
Jer, dicsérjük Istent. 2. 
Jer, hálaadó lélekkel. 36. 
Jer, hivek szent háladással. 

224. 
Jer, istenfélő emberek. 108. 
Jer, keresztyének szent kara. 

119. 
Jer, menjünk háladással. 161. 
Jer.menjünkhlv lélekkel. 524. 
Jer, örvendjünk keresztyé-

nek. 351. 

Jertek, a Jézustól magától. 
428. 

Jertek, áldjuk az Úristent. 518. 
Jertek hozzám, Krisztus 

mondja. 424. 
Jertek, hü barátim. 450. 
Jer, temessük el a testet. 557. 
Jézus a síron erőt vett. 222. 
Jézus Atyjához költözött. 228. 
Jézus bágyadtak ereje. 324. 
Jézus él, én is vele. 216. 
Jézus életemnek. 404. 
Jézus, élő Isten fia. 158. 
Jézus, éltem hü vezére. 345. 
Jézus, én bizodalmam. 213. 
Jézus, θ világ bűnéért. 187. 
Jézus, hűséges tanítónk. 170. 
Jézus, Istennek báránya. 180. 
Jézus,Istennek küldöttje.484. 
Jézus, ki bűnös lelkemet. 331. 
Jézus Krisztus, dicsértessél. 

133. 
Jézus Krisztus, én életem. 555. 
Jézus Krisztus, mi kegyel-

mes. 260. 
Jézus legyen jelszavunk. 162 
Jézus, mi üdvösségünk. 294. 
Jézus, mi üdvösségünkre. 268. 
Jézus mondja : óh keresztyé-

nek. 430. 
Jézusom, légy velem. 100. 
Jézusom, szeretlek. 419. 
Jézus, örömmel fogadlak. 

113. 
Jézus, példás buzgósággal. 

234. 
Jézus, sebeidnek mélye. 184. 
Jézus, szent világosságom. 

417. 
Jézus, szenvedésedről. 181. 
Jézus, szép világom. 58. 
Jézuat el nem bocsátom. 407. 
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Jézust szerető. 233. 
Jóra vezérlő mennyei fény. 

246. 
Jóvoltod, Isten, feljebb ér. 04. 
Jöjj be, óh mért állasz ott-

kiinn. 114. 
Jöjj népek Megváltója. 105. 
Jövel Jézus, lelkem hő. 414. 
Jövel legfőbb vigasztalónk. 

243. 
Jövel Szentlélek Isten. 286. 
Jövel Szentlélek, szállj le 

ránk. 241. 
Jövel Szentlélek Úristen. 236. 
Jövök Isten, jövök hozzád. 

482. 

Kegyes Isten, jövök hozzád. 
354. 

Kegyes Jézus, én imádsá-
gomra. 328. 

Kegyes Jézus, én Megvál-
tóm. 415. 

Kegyes Jézus itt vagyunk.293. 
Kegyes őrző pásztorom. 478. 
Kelj fel, öltözz fénybe. 168. 
Keresd lelkem a mennyet. 

394. 
Keressétek serénységgel. 436. 
Keresztfán az Isten fia. 179. 
Keresztfán én üdvösségem. 

185. 
Keresztyének, örvendezzünk, 

Ε szent. 247. 
Keresztyének, örvendezzünk, 

Szlwel. 148. 
Keresztyének, örvendjetek, 

Ránk. 209. 
Keresztyén vagy, mondod. 

434. 
Kérlek téged, Istenemet, Bo-

csásd. 35. 

Kérlek téged, Istenemet, Se-
gíts. 75. 

Készítsd magad, kedves lé-
lek. 308. 

Készülj lelkem Jézusodhoz. 
313. 

Készülj lelkem serényen. 196. 
Készülj testem nyugoda-

lomra. 94. 
Kezeteket tegyétek össze. 

129. 
Ki boldogan él bőséggel. 449. 
Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

373. 
Ki felvirrasztál engemet. 77. 
Kihez folyamodjam. 330. 
Ki öröktől fogva voltál. 167. 
Kitárom előtted szivem. 127. 
Kit gazdaggá tet t . 445. 
Ki tudja, mily közel vég-

órám. 578. 
Koporsó, hol vagyon fullán-

kod? 226. 
Könyörülő nagy Istenünk. 

510. 
Krisztus ártatlan bárány. 174. 
Krisztus halálra adatott. 207. 
Krisztus, menny s föld alko-

tója. 401. 
Krisztus, te vagy életem. 556. 
Krisztus Urunknak áldott. 135. 
Küldé az Úristen. 106. 

Lánykánk alszik. 567. 
Látod Isten sziveinket. 287. 
Legdrágább ajándékodért. 

240. 
Légy csendes sziwel . 374. 
Légyen, mint Isten akarja. 

363. 
Légy hív minden bánatodban. 

429. 
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Légy vélem Istenem. 32. 
Lelkem, a hívek nyájával. 310. 
Lelkem a szent buzgóság. 

304. 
Lelkemet óh Uram. 348. 
Lelkem, ez új reggel. 65. 
Lelkem fel égbe száll. 599. 
Lelkem hozzád kiállt. 343. 
Lelkem, Jézusodat. 309. 
Lelkem, légy nyugodtan. 379. 
Lelkem méltóságát. 456. 
Lelkem, testem, mindenem. 19. 
Lelkem, vigadj ez ünnepen. 

218. 
Lelkem, vigyázz serényen. 

457. 
Lement a nap. 102. 
Leoldva sarunkat. 273. 
Letarolva a mező. 522. 

M a g a s egekben. 264. 
Majd ha a halál éjében. 93. 
Ma Krisztus győzödelmeslett. 

210. 
Maradj meg kegyelmeddel. 

290. 
Maradj velünk mi Krisztu-

sunk. 255. 
Már alusznak a virágok. 566. 
Már búcsút veszek tőled. 554. 
Már elmegyek az örömbe. 

551. 
Ma újra hűséget fogadok. 303. 
Még a halálban is dicsérlek. 

545. 
Megnyílt immár házad ne-

künk. 485. 
Mely igen jó az Úristent. 5. 
Mennyből jővén az angyalok. 

132. 
Mennyből jövök most hozzá-

tok. 131. 

Keresztyén énekeskönyr 

Mennyei király születék. 157. 
Mennynek, földnek terem-

tője. 49. 
Ments meg engem Uram. 593. 
Mi Atyánk, ki vagy. 27. 
Midőn eljön az én órám. 541. 
Mi e földön az én életem. 384. 
Mi kegyes Atyánk. 496. 
Miképen a szarvas. 45. 
Miként csúfol, kínoz. 189. 
Mikép a falevelek. 581. 
Mikor a halál álmából. 63. 
Mily boldogok vagyunk. 275. 
Mily gyarló az ember, míg 

él. 539. 
Mily hirtelen. 538. 
Mily jó az Űr. 16. 
Mily mulandók. 548. 
Mily nagy az Úr kegyelmes-

sége. 13. 
Mind célját, mind napjait. 483. 
Minden e földön. 410. 
Minden ember csak halandó. 

550. 
Mind jó, amit Isten tészen. 

376. 
Minden jók kútfeje. 301. 
Mint a szép híves patakra. 

356. 
Mint a szomjú szarvas. 70. 
Mintha szárnyon szállna. 535. 
Mit bizik e világ. 531. 
Mit használ keresztyénségem. 

437. 
Mit nékem e világ. 412. 
Mi Urunk s édes Atyánk. 292. 
Most nyugosznak az erdők. 87. 
Mulandó világnak. 532. 
Muló a világ. 547. 

N a g y az Istenéshatalmas. 25. 
Nagy Isten, ki a világot. 505 

33 
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Nagy Isten, örömmel. 468. 
Nagy örömhír jő a menny-

biil. 126. 
Nálad az üdv és igazság. 278. 
Napja boldog szent örömnek. 

142. 
Napjaink repülnek. 104. 
Ne csüggedj el, kicsiny se-

reg, Habár. 272. 
Ne csüggedj el, kicsiny se-

reg, Szivedet. 259. 
Ne gondolj Istenre félve. 353 
Néha úgy tetszik nekünk. 372. 
Nem hágy el a jóságos Is-

ten. 397. 
Nem henyélni, munkásságra. 

452. 
Nem jött el még ideje. 263. 
Nemzeteknek üdvössége. 169. 
Népek hatalmas Istene. 501. 
Népek nagy Istene, Urunk. 

503. 
Népeknek Istene. 502. 
Ne szállj perbe én velem. 326. 
Nincsen olyan mélység. 400. 
Nincsen szivemnek. 339. 
Nyugszol immár, mi kirá-

lyunk. 204. 

O h áldandó Szenthárom-
ság. 33. 

Oh békesség olajága. 26. 
Oh dicsőség, örök Fölség. 8. 
Oh egy a szükséges dolog. 432. 
Oh ember, ne gyűjts fejedre. 

462. 
Oh én bűnös, ja j mit tegyek. 

332. 
Oh én kegyelmes Istenem. 

316. 
Oh felséges Atya Isten. 46. 
Oh felséges Űr. 6. 

Oh földnek minden nemzeti. 
178. 

Oh fő vérző sebekkel. 177. 
Oh hogy adhassak hálákat. 

411. 
Oh vajha ezer nyelvem volna. 

12. 
Oh Istenem, súlyos kő nyom. 

215. 
Oh jaj, hová legyek. 327. 
OhjerSion, zengj éneket. 486. 
Oh Jézus, hálás kebelem. 300. 
Oh Jézusom, mily boldogok. 

467. 
Oh kegyelem szép forrása. 318. 
Oh kemény halálnak. 565. 
Oh királyom, én kőszálom.406. 
Oh lelkem, hozz virágokat. 

197. 
Oh menybéli Felség. 341. 
Oh mennyei fejedelem. 230. 
Oh ments meg uram, kérlek. 

460. 
Oh mi kegyelmes Krisztu-

sunk. 176. 
Oh miként fogadjalak. 111. 
Oh mi Megváltó Krisztusunk. 

586. 
Oh nagy irgalmú. 269. 
Oh nagy Isten, csoda műved. 

455. 
Oh nagy Isten, híveidnek. 526. 
Oh nagy Isten, sok a vét-

kem. 319. 
Oh nap, napja szent öröm-

nek. 141. 
Oh örök Isten. 302. 
Oh siralom! 205. 
Oh szent Isten, vonj enge-

met. 80. 
Oh te dicső Szenthárom-

ság. 52. 
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Oh teremtő Atya Isten. 251. 
Oh Uram, ha ösvényedre. 458. 
Oh világnak Megváltója. 342. 
Oh zokogjon, keresztyének. 

202. 

Ölts szárnyat lelkem gon-
. dolatja. 20. 
Örök gondviselés. 41. 
Örök Felség, szent Istenünk. 
.. 580. 
Örökké! Oh mennydörgő szó. 

589. 
Örökké! Örvendetes szó. 596. 
Örök irgalom, jó Isten. 391. 
Örök napom. 14. 
Örül mi szivünk. 289. 
Örvendetes hír. 223. 
Örvendezzél oh én lelkem. 
.. 576. 
Örvendezz menny s föld. 165. 
Örvendj, oh angyali tábor. 
.. 145. 
Összeteszem két kezem. 85. 

Pá lyád im véget ért. 231. 
Próféták megjövendölék. 149. 

R á d bizom sorsomat. 398. 
Ránk virradt az öröm napja. 

490. 
Reménységem te légy nekem. 

329. 

Sárgul a lomb. 519. 
Semmit ne bánkódjál. 258. 
Serkenj föl szivem. 62. 
Sión kapuja. 128. 
Sión panaszkodik, búsul. 261. 
Sírj én bennem. 200. 
Sírjon az ég, sirjon a föld. 

199. 

Sírjon ma az ének. 201. 
Sokszor a jók sirnak. 387 

S z á l l j lelkemnek. 123. 
Szálljon hálánk galambszár-

nyon. 147. 
Szegények gazdagsága. 525. 
Szegény fejem, hová hajt· 

nálak. 358. 
Széked eleibe jövök. 48. 
Szemem akármerre vetem 

537. 
Szentegyházunk hajdanáról. 

249. 
Szenteld meg ez új temetőt 

500. 
Szentháromság egy Istenünk 

306. 
Szent Isten, kegyes színed 

del. 511. 
Szent karácsonyest közelget 

151. 
Szent karácsony ünnepén 

143. 
Szent neved magasztalom 

469. 
Szerelmes Jézus, vájjon. 182 
Szeretet Istene, Atyánk. 466 
Szétárad ismét. 73. 
Szívből szeretlek Jézusom 

402. 
Szívem, buzogj hálákat. 61 
Szívemet buzgón emelem. 69. 
Szivem keserűségét. 381. 
Szivem szerint kívánom. 553 
Szívem szerint Úristen. 51 
Szívem téged imád. 360. 
Szivem tehozzád emelem 

115. 
Szüntelen harcolnak velem 

337. 

3 3 * 
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Téged keres imádságom. 408. 
Téged, kinek köszönhetem. 96. 
Téged látván kies reggel. 60. 
Téged Úristen. 250. 
Tegnapélő, mamárhalott.579. 
Te, ld bűntelen szenvedtél.191. 
Tekints le ránk a földre. 530. 
Te, kit az ész keres. 37. 
Teljes minden éltemben. 335. 
Teljes szivemből. 423. 
Templomod, szentFelség. 284. 
Templomunkból, harcmező-

ről. 513. 
Tenálad keresek. 336. 
Tenéked Uram hálát adok. 56. 
Teremtő Isten, bármily mesz-

sze. 43. 
Teremtő Isten, jó Atyám. 476. 
Teremtő Istenünk. 375. 
Terjeszd e földön. 267. 
Térj magadhoz, drága Sión. 

2 6 2 . -
Testvéreim javáért. 446. 
Te vagy éltem boldogsága. 

239. 
Te vagy Istenem. 283. 
Te vagy reményem szikla-

szála. 24. 
Te világ szép ékessége. 405. 
Ti sötét felhői. 395. 
Tudom, hogy a föld. 388. 
Tudom, hogy itt a boldog-

ságnak. 399. 
Tudom, kegyes Atyám. 479. 
Tündöklő hajnali csillag. 403. 
Tűrd kereszted mindhalálig. 

461. 

U j napvilág derült rám. 68. 
Uj tavaszra ébredünk. 517. 
Uram, beszéded állandó. 582. 

Uram, ha jól megvizsgálom. 
338. 

Uram, hiszem, remélem. 591. 
Uram, hozzád fohászkodunk. 

489. 
Uram, im megjelenünk. 295. 
Uram Isten bemutatom. 103. 
Uram Isten, tudom én jól. 542. 
Uram Jézus, fordulj hozzánk. 

291. 
Uram, örüljön a király. 508. 
Uram, rosszúl cselekedtem. 

322. 
Uram, sírunk, sóhajtunk. 528. 
Uram, téged áld szivem. 59. 
Utas vagyok e világban. 536. 
Üdvözítő Jézusom. 421. 
Üdvözítőm, szerelmed által. 

440. 
Üdvözítőnk, dicsértessél. 175. 
Üdvözítő, te mennybe száll-

tál. 235. 

V á g y ó szemmel nézünk fe-
léd. 42. 

Valamim van, mindenem. 459. 
Vétkeim mily igen nagyok. 

333. 
Vigyázzatok, azt kiáltják. 588. 
Világ Ura és Atyja. 521. 
Vüág világossága. 78. 

Zá r j a bár holttestemet. 560. 
Zendülj magasztos. 144. 
Zengd lelkem ez ú j reggelt. 67. 
Zengedezz nyelvem szózatja. 

451. 
Zengjen ének minden szájon. 

121. 
Zengjen minden ajkon ének. 

504. 
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