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A fordító előszava. 

Felvidéki és alföldi evangélikus tótajkú hittestvéreink 
hagyományos szeretettel ragaszkodnak ahhoz az Énekes-
könyvükhöz, amely Tranoscius néven kerek háromszáz év 
óta éleszti bennük a vallásos buzgalmat, s nemcsak igényük 
kielégítésére, hanem áhítatuk fokozására is alkalmasnak 
bizonyult. 

Nem lehet tagadnunk, hogy e hatalmas gyűjtemény a 
maga nagy gazdagságával és változatosságával méltó is a 
kegyeletes megbecsülésre. Valóban igazi kincsesbányája a 
legjelesebb német, tót, cseh, lengyel énekszerzők szebbnél 
szebb alkotásainak; sőt kiegészítésül a régi latinnyelvű éne-
kekből is átvesz annyit, amennyi a történeti folytonosság biz-
tosítása és a liturgia teljessége szempontjából célszerű/nek 
ígérkezett. 

Tranovszky György könyve az évszázadok folyamán 
mindig bővülő s ma már az eredetinek háromszorosára növe-
kedett kiadásaiban egész tartalmával olyan, mint az élet 
minden vonatkozására alkalmazott biblia: annak igazságát 
hirdeti, annak ismeretét feltételezi, annak szövegét követi. 
Az ó-szövetség történetei és zsoltárai, az új-szövetség példá-
zatai és hitelvei s mindkettőnek erkölcsi értékei egyaránt 
Istenhez emelik a hivatását betölteni óhajtó ember lelkét, 
hogy a mennyei hatalom szemléletébe merülve s a mennyei 
irgalom oltalmába menekülve keresse földi boldogságát s égi 
üdvösségét. Néhol a szinte elemi egyszerűség és igénytelen-
ség, máshol a szinte művészi választékosság és emelkedett-
ség, de mindenütt a Krisztus vérével megváltott alázatos 
ember vallásos érzelmeinek őszintesége és mélysége jellemzi 
ezeket a buzgó énekeket, fohászokat és imákat. 

Rá kell mutatnom arra is, hogy költői értékre nézve 
nem valamennyien egyszínvonálúak s egyrészük úgy ez okból, 
mint a sűrű ismétlődés miatt nagyobb veszteség nélkül mel-
lőzhető lenne. Hogy a terjedelmes lamentációkkal és életböl-
cseleti szabályokkal együtt mégis helyet foglalnak a gyűjte-
ményben, talán azzal magyarázható, hogy a mű szemmellát-
hatólag minden más vallásos könyvet és olvasmányt pótolni 
akar s minden alkalomra gondoskodni igyekszik az egyszerű 
viszonyok között élő hívek megfelelő szellemi táplálékáról. 
A németből vett fordítások is gyakran bővebb szöveget nyúj-
tanak eredetijüknél, anélkül azonban, hogy ezzel fokoznák az 
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ének hasznavehetőségét; az általános használatra szerkesz-
tendő új Énekes-könyvben ezek mindenesetre rövidebbekké 
lesznek összevonandók. 

Ez a fordítás első teljes mása a hellyel-közzel eddig is fel-
használt nagy gyűjteménynek s céljához képest mindenben a 
tót szöveghez alkalmazkodva az úgynevezett átdolgozás szán-
déka nélkül a költői hűség és könnyű énekelhetőség követel-
ményeinek igyekszik megfelelni. Az ismertebb szövegek első 
sorát lehetőleg megtartva arra törekedtem, hogy az énekek 
sehol se éreztessenek idegenszerűséget, hanem úgy hangozza-
nak, mintha eredetiek volnának. A sorozatból a és 913. 
számúakra nézve meg kell jegyeznem, hogy az előbbi Luthe-
rünk remekének a Dunántúli Énekes-könyvből átvett szö-
vege, az utóbbi pedig a mai napig ismeretlen magyar eredeti-
jének visszafordításával való pótlása. Egyébként a köteles 
hűségtől csak annyiban tértem el, hogy a török ellenséget 
pogánynak neveztem s az eredeti szöveg meg nem hagyható-
nak gondolt néhány erősebb kifejezését inkább helyénvaló 
enyhébbre cseréltem. 

Ami az ének-dallamokat illeti, ezek száma a négyszázat 
is meghaladja s általában Chován Zsigmond, csekély szám-
ban Nagy Lajos koráikönyvében található meg. Ezekre 
utalnak a dallamban jelzett számok, mert ezek adják a leg-
bővebb Tranoscius-dallamanyagot. Az idézetek az ismertebb 
és elterjedtebb szövegekre hivatkoznak, s ha nem mindig 
eredeti hordozói is a jelzett dallamnak, legalább nem egy-
másra utalnak, ami szinte lehetetlenné tenné az eligazodást. 
Az énekeknek körülbelül egy-tizedrésze megosztva recitáció 
és kéziratos vagy ismeretlen dallamú. A még nem ismert dal-
lamok gyűjtése folyamatban van s a lehetőleg teljessé össze-
állítandó gyűjtemény kéziratban az egyetemes levéltárban 
lesz megtekinthető és felhasználásra megszerezhető. 

Az egész munkának mintegy előkészítése húsz évvel 
ezelőtt a Nyíregyházi Kis Énekes-könyvvel indült meg, s mint 
az, úgy ez is elsősorban olyan gyülekezetek számára készült, 
amelyeknek hívei nem tudnak megválni kedves könyvük 
anyagától, beosztásától és dallamaitól. Ezért kapják teljes 
szöveggel a Magyar Tranosciust, amelynek gazdagságát egy-
házunk tót nyelven nem tudó hivő serege számára is hozzá-
férhetővé kellett tenni s amely azoknak is akadálytalan szol-
gálatára áll, akik ezután szerkesztendő magyar Énekes-köny-
vek számára forrásmunkául kívánják igénybe venni. 

Fordításom alapjául az 1923. évben Békéscsabán meg-
jelent kiadást használtam. Az anyag elrendezésén csupán 
annyit változtattam, hogy a Toldalék ne legyen különálló, 
hanem folytatólagosan csatlakozzék a régebbi énekekhez. így 
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az újabbakból felvett három alkalmival együtt az énekek 
száma 1—1151-ig egy sorozatban teljes. Az imák verses 
részeinek fordítását is magam végeztem. Az egyes ünnepekre 
kijelölt énekek s utánuk valamennyi ének sorszámának meg-
jelölésén kívül a könnyebb tájékozódás és áttekintés céljából 
kimutatásba foglaltam az énekszerzők nevét s a német és 
latin eredeti szövegek első sorát is. 

Őszinte köszönetet mondok D. Báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő úrnak, aki ezt a nagyfontosságú vállal-
kozást lelkesen felkarolta és sikerre vezette; D. Geduly Hen-
rik püspök úrnak, aki az Énekes-könyvhöz csatolt Imádságok 
klasszikus szépségét igazán gondos és sikeres fordításában 
teljes érvényre emelte; Kellő Gusztáv lelkész úrnak, aki a 
szöveg teljes megértésében és helyes értelmezésében, úgy-
szintén Krecsák László kántor-karnagy úrnak, aki a dalla-
mok megállapításában és alkalmazásában nélkülözhetetlen 
segítségemre volt. 

Elismeréssel adózom munkám hivatalos bírálóinak, 
névszerint dr. Melich János egyetemi tanár, Blatniczky Pál 
főesperes, dr. Szigethy Lajos középiskolai ny. igazgató és 
dr. Schneller István egyetemi tanár uraknak, akik nyelvi, 
dogmatikai, költői és általános szempontból alapos észrevéte-
leikkel és becses útmutatásukkal megtisztelő módon támo-
gattak. 

S mindenek felett kimondhatatlan hálával fordulok a 
gondviselés Urához, az én mennyei Atyámhoz, aki ezt a mun-
kámat, amelynek gondolata gyermekkorom óta bíztatott s 
megvalósítása életem alkonyán foglalkoztatott, soha meg 
nem szűnő kegyelméből a minden okból hőn óhajtott befeje-
zéshez juttatta. Az ő nevének legyen dicsőség és magasztalás 
most és mindörökké, ámen! 

Nyíregyházán, 1935. évi február hó 10. napján. 

V. J. 
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E L S Ő R É S Z . 

1. Vasárnapi és ünnepi anti-
fónák. 

2. Ádventi énekek. 
3. Karácsonyiak. 
4. Újéviek. 
5. Krisztus Urunk munkássá-

gáról. 

6. Böjtiek, Krisztus Urunk 
szenvedéséről és haláláról. 

7. Húsvétiak. 
8: A mennybemenetelről. 
9. Pünkösdiek. 

10. A Szentháromságról. 

I. Vasárnapokon és ünnepnapokon 
introitus helyett az egész éven át 

énekelt antifónák. 

1 . О ! 

Veni Sancte Spiritus. 
Saját dallam. (VII.) 

szent Isten, mennyei jó Atyánk, Te szent Fiadért 
tekints le mireánk! Jézus Krisztus, téged kérünk, Szent-
lelked legyen mivélünk: Hogy ez minket tűzlánggal Mély 
hitre gyullasszon. Es a sok nyelvben és szívekben Minden 
nemzetet A hitben eggyé olvasszon. Halleluja, halleluja, 
Halleluja, halleluja! Tranovsztey-György. 

Ugyanaz másképen. 

J Saját dallam. (159.) 

övei Szentlélek, Könyörgünk néked, Töltsd be 
a te buzgó néped; Szeretetnek tüze égjen Mindnyájunk 
megszentelt szívében; Nyelvre bár különbözők A te lelkes 
híveid: Egyesíti mind a hit. :,: Mint sok népet is, Vezess 
minket is Magadhoz. Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

Tranovszky György. 1 
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3 . о 

Emlékünnepekre. 
Saját dallam. (XI.) 

Jézusom! Testté válásodért, (Születésedért — 
Szenvedésedért — Feltámadásodért — Mennybemenetele-
dért,) Esdeklünk kegyes bűnbocsánatodért; Könyörögj 
értünk, hogy Atyánk Az igazság Lelkét küldje ránk. 
Tiszteljünk téged mostan is, E szent órában is, S örven-
dezve kegyelmednek, Végre eléje Jussunk a te szent 
színednek. Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja! 

Tranovszky György. 

, Délutáni istentisztelet-kezdő versek. 
4 . Úr i s t enünk , áldásodért felsóhaj tunk: Ó Urunk, 
siess, hogy segíts r a j tunk! 

2. Dicsőség az Atya, Fiú és Szentléleknek: 
3. Miképen kezdetben vala, Ügy legyen most s mindig, 

Örökkön örökké, ámen! 
Ádventi Rorate, Ezs. Jf5,8. 

eK É z s a i á s , szent prófétánk így jövendölt és áldást 
így kért r ánk : Harmatozzatok, égmagasságok, És árasz-
szátok, felhők, az igazságot: Föld, nyisd meg kebledet! 
Ez teljesült be eljöttében A Szűz méhében, Mikor Meg-
váltónk tőle született. Isten dicsőségét hangoztatja, És 
keze nagy munkáját hirdeti az ég boltozatja. Dicsőség az 
Atya, Fiú és Szentléleknek: Miképen kezdetben vala, Ügy 
legyen most s mindig, Örökkön örökké, ámen! 

II. Ádventi énekek 
Isten fiának testté válásáról. 

Versek. 
1. Imé a Szűz fogan és szül Fiat, Halleluja ! 

És nevezi azt Immánuelnek. Halleluja! Ezs. 7, 14. 
2. Egek, harmatozzatok onnan felül, Halleluja! 

És a felhők folyjanak igazsággal. Halleluja ! Ezs. 45, 8. 
3. A pusztában készítsétek az Űrnak útját, 

Ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! 
Ezs . 40 3. (Károlyi Gáspár fordítása szerint.) 

Zachariás pap zsoltára. 

6 . Á l d o t t az Ür, Izrael 
Istene, Ki népét megláto-

gat ta s kegyelmével meg-
áldotta. 

2. Üdvnek szarvát emelvén 
fel Szolgájának, Dávidnak 
a házában. 



3. Amint szólott hajdani 
szent prófétái ajkán, Kik 
kezdettől voltanak. 

4. Megszabadít ellensé-
geink kezéből, S azoktól, 
kik minket folyton csak gyű-
lölnek. 

5. Hogy irgalmát éreztesse 
atyáinkkal mindenkor, És 
megemlékezzék szent szövet-
ségéről. 

6. Az esküről, amellyel 
ő megesküdött Ábrahám 
atyánknak, Hogy megtart ja 
nékünk. 

7. Hogy senkitől nem félve 
és ellenségeink kezéből is 
megszabadulva Szolgáljunk 
néki. 

8. Szentségben és igazság-
ban színe előtt örökké, Éle-
tünknek minden idejében. 

9. Te meg, gyermek, a fel-
séges Isten prófétája léssz, 
Mert az TJr orcája előtt jársz, 
hogy előkészítsd az ő útjait . 

10. Hogy népével közöljed 
az üdvösségnek igaz ismeré-
sét, Bűneinknek bocsána-
tára. 

11. A mi Istenünknek ir-
galmasságánál fogva, Mely 
reánk a magasságból sugár-
zott. 

12. Hogy ragyogjon azok-
nak, kik a halál árnyékában 
ülnek, És a béke ösvényére 
vigyen minket. 

Dicsőség az Atya, Fiú és 
Szentléleknek: Miképen kez-
detben vala, Úgy legyen 
most s mindig, Örökkön 
örökké, ámen! 

34» 
Ádventi Kyrie. 
Saját dallam. (1.) 

l\Aennyei jó Atyánk, 
Istenünk, Akit el nem ér-
hetünk, Mindenhatónk, légy 
velünk, Könyörülj miraj-
tunk! 

2. Megteremtéd mindensé-
gedet, S főkép a te népedet, 
Mely a bűnnek rabja lett, 
Könyörülj mirajtunk! 

3. Ám szerettél, veszni 
nem hagyál; Hogy ne sújt-
son a halál: Nékünk Meg-
váltót adál; Könyörülj mi-
raj tunk ! 

4. Krisztus! Senki más: 
Te vagy a szent Messiás, 
Mert tőled jött a megváltás. 

5. Testet öltöttél, Szep-
lő tlenül születtél, Miéret-
tünk ember lettél. 

6. Megalázkodtál, Csodás 
példát alkottál, Irgalmadra 
reményt adtál. 

7. Szentlélek, aki vigaszt 
hoztál, Atyától s Fiútól 
származtál : Hatalmukban 
is osztoztál. 

8. Te tetted, hogy testté 
válhatott Krisztus Urunk, 
s a Szűz magzatot Szeplőt-
lenül foganhatott. 

9. Ó ne vondd meg áldá-
sod tőlünk, Munkáld a jót 
bennünk is, kérünk, Te 
bátoríts, mikor félünk. 

10. Dicsőség a minden-
ható, örök Istennek, Kit 
mindenütt tisztelnek, S béke 
minden embernek, Amen, 
úgy legyen, ámen! 

í* 
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Et in terra. 

Credo, vagy hitvallás. 
Saját dallam. (2.) 

8 . H iszünk egyetlen Is-
tenben, Mindenható Atyá-
ban, Menny és föld terem-
tőjében, Mindeneknek Urá-
ban. Bennünket is ő terem-
tett Halhatatlan lélekkel, 
S nem nézvén a bűnös lel-
ket, Maga mellé emelt fel. 

2. Hiszünk .az ő szent 
Fiában, Jézus Krisztus 
Urunkban, Mindnyájunknak 
Királyában S megigazulá-
sunkban. Szentlélektől fogan-
tatva Tiszta szűztől szüle-
tett, Hála, hogy őt nekünk 
adta Az isteni szeretet. 

3. Az idők teljességében 
Jött e bűnös világra, S alá-
zatnak köntösében Ment a 
kereszthalálra. Megfeszítve, 
eltemetve Poklokra szállt 
odalent, Majd feltámadt s 
végezetre Atyjához a menny-
be ment. 

4. Onnan jön el megítélni 
Élőket és holtakat, Már is 
sok jel azt beszéli, Hogy 
ajtónkon kopogtat. Bána-
tunknak órájában Az le-
gyen a vigaszunk, Hogy 
megváltó munkájában Hozza 
örök tavaszunk. 

5. És hiszünk a Szentlé-
lekben: Ő vigasztal bajunk-
ban, S a szentek közös-
ségében : Anyaszentegyhá-
zunkban, Melynek feje, vő-
legénye Isten Fia lett ne-
künk, S mindnyájunknak 
dicsősége, Hogy övéi lehe-
tünk. 

6. Gyarlóságunk tudatá-
ban Bűneink bocsánatát 
Hisszük, és hogy igazában 
Váltságot csak Krisztus ád. 
S amit abból megszereztünk, 
Semmikép nem érdemünk : 
Te magad vagy úr felettünk, 
Igazságos Istenünk. 

7. Boldogító vigaszunkra 
Hisszük, hogy feltámadunk, 
Az Ür lesz majd támaszunk-
ra, S dicsőségre virradunk. 
Színről színre látjuk akkor 
Őt, ki szintén testté lett, 
Ha eljön a boldogabb kor: 
Az utolsó ítélet. 

8. Hiszünk az élő Isten-
ben, Míg e földön szenve-
dünk, Hiszünk az örök élet-
ben, Ott is ő lesz mivelünk. 
Csak vezérünk jönne végre, 
S törne át az Ür egén! 
Amen, eljön, úgy ígérte, 
Eljön hozzánk idején. 

Tranovszky György. 

Saját dallam. (3.) 

9 . h t a drága idő, Jön 
az Üdvözítő Népe váltsá-
gára, Boldogítására, Hogy 
mentse a rossztól És min-
den gonosztól. 

2. E napok betöltét Rég-
től jövendölték Próféta-be-
szédek Az emberiségnek, 
Ember örömére, Világnak 
üdvére. 

3. Ébren kell fogadnunk, 
S buzgó hálát adnunk Atyánk 
Istenünknek, Ki úgy szeret 
minket, Hogy megnyertük 
ismét Kegyelmének kincsét. 

4. Téves sötétségnek Vir-
radat vet véget: Erre kell 
eszmélnünk, Szívből benne 



élnünk, Igaz úton járnunk 
S erénynek szolgálnunk. 

5. Értsed meg, ó ember: 
A jó Isten megver Minden 
gonoszságot S bűnre hajló-
ságot ; Mennytől elválasztja 
És elkárhoztatja. 

6. Mind halálba futnak S 
pusztulásra jutnak, Kik őt 
nem tisztelték, Semmibe se 
vették, És halálos vétket 
Művelni nem féltek. 

7. Testükben esendők, Lel-
kükben tévelygők, S téve-
désük átkát Még csak meg 
se látják, Vakon így ha-
ladva Örök kárhozatra. 

8. De kik Istent félnek: 
Mindig akként élnek, Hogy 
kedvébe járnak A kegyes 
Atyának, Mindig felvidítják, 
Sohse haragít ják. 

9. Tudják, benne bízva, 
Hogy rég meg van írva 
Krisztus eljövése, Szűztől 
születése; Annál inkább fél-
nek, S üdvösségre térnek. 

10. Az erény ösvényén 
Igazságban élvén : Hitükbe 
merülnek, Tévelygést kerül-
nek, Mert az lelkük rontja, 
Mint az í rás mondja. 

11. Az igaz gyökérhez: 
Krisztus személyéhez Hoz-
zánőve jár ják A legbiztosb 
pályát; A hit gyümölcsének 
S szeretetnek élnek. 

12. Erőt és kegyelmet 
Krisztusunktól nyernek, Igé-
jét élvezik, S tiszta hittel 
veszik Az elrendeltetett Igaz 
szentségeket. 

13. Ha reá figyelünk És 
gondot viselünk: Igaz mér-
legével Idejében jő el, Hogy 

jutalmunk nyerjük, Amint 
érdemeljük. 

f 14. Mi is hát szívünkből 
Ébredjünk a bűnből; És ha 
félreléptünk, Bánjuk meg a 
vétkünk, Szabadok így le-
szünk, Kegyelmet így ve-
szünk. 

15. Dicsőség Istennek, Az 
egek Urának, És az ő szere-
tett Egyetlen Fiának, És 
a Szentléleknek, A Szent-
háromságnak. 

Saját dallam. (4.) 

10. i 
m a Szüzet Ür kül-

döttje : Angyalszózat üdvöz-
lötte; Testet ölt az ég Ki-
rálya: Máriának méhe várja. 

2. Nagy boldogság Máriára 
Jézust hozni e világra; El-
fogadja illetődve : Boldog 
anya lesz belőle. 

3. Alázatos, tiszta lélek, 
Őt szállta meg a Szentlélek; 
így lett Jézus hordozója S 
egymaga a gondozója. 

4. Ö volt Isten választottja, 
Kire üdvét árasztotta, Hogy 
a gyermek anyja légyen: 
Ezt végezte jó kedvében. 

5. Áldott, ki megszülte vé-
gül Isten gazdag kegyelmé-
bül A világ világosságát, 
A királyoknak Királyát. 

6. Szentlélektől foganta-
tott A te áldott, szent mag-
zatod ; Szeplőtlenül megma-
radva Tiszta szűz lett Isten 
anyja. 

7. Boldog hajlék tiszta mé-
hed, Megnyerte az üdvös-
séget; Megszentelt az ég 
Királya: Jézus tőled jött 
világra. 



f 8. Jézus, a mi Üdvözí-
tőnk, Kívánatos megsegítőnk, 
Azért jött e bűnös földre, 
Hogy megváltson mind-
örökre. 

9. Nem akarta pusztulá-
sunk, Azt se, hogy itt pok-
lot lássunk: Áldást hozni 
hű népére Szállt Mária szent 
méhébe. 

10. Dicsérje őt minden lé-
lek, Hálát adva Istenének 
A sok jóért, melyben élünk, 
S melyet folyton művel vé-
lünk. 

11. Dicsőség a mi Atyánk-
nak, Az ő drága egy Fiá-
nak, S a Szentlélek áldásá-
nak, A teljes Szenthárom-
ságnak. 

Saját dallam. (5.) 

1 1 . Á ldott az ég Ki-
rálya, Hogy nem ígért 
hiába : Üdvözítőt küldött 
le, Ki az ő egyszülötte. 

2. Szent atyáink kérelme, 
Sóvárgása, sejtelme, S pró-
fétáknak jóslata Teljese-
dett általa. 

3. Ábrahámnak véréből És 
Jákobnak törzséből Tiszta 
szűzből jöt t ím el Silo és 
Immánuel. 

4. Üdvözléssel fogadunk, 
Hozsánnát zeng ajakunk ; 
Jer, egyengesd te magad 
Szívünkbe is utadat. 

5. Szállj le hozzánk, Kirá-
lyunk, Templomoddá így 
váljunk; Készítsd el e haj-
lékot, Tiszta lélek lakjék 
ott. 

6. Áldott béke jött veled: 
Áldd meg az én lelkemet; 

Magad légy e békében Ma-
radandó vendégem. 

7. Vigasztalj, ha szenve-
dek, Bátoríts, ha csügge-
dek, Mert a sátán szüntelen 
Tőrét veti ellenem. 

8. Lépj a kígyó fejére, 
Hogy lelkemet ne érje; Igaz-
ságod keressem, Hogy te-
hozzád vezessen. 

9. így ha egykor, Iste-
nünk, ítéletre ébredünk : 
Színed elé megyünk el, S 
ott maradunk lelkünkkel. 

10. Add meg ezt, ó Jézu-
som, Üdvözítő Krisztusom; 
Földön, mennyben áldjalak, 
S végtelen imádjalak. 
Held Henrik. Glosius János. 

Saját dallam. (6.) 

1 2 . Istenünknek hála 
érte, Hogy Ádámnak azt 
ígérte: Magvat küld a föld-
lakosra, Ki a sátánt el-
tapossa. 

2. Te vagy e mag, Üdvözí-
tőnk, Felülről jött megsegí-
tőnk; Szava az ég angyalá-
nak Üdvözölte szűz anyádat: 

3. Üdvözlégy, ó Szűz Má-
ria! Méhednek kell fogad-
nia Jézust, aki testté válva 
Biztos út a mennyországba. 

4. Ott fog ülni égi t rónján, 
Dicsőséggel uralkodván ; Ő 
lesz üdvünk munkálója, Is-
ten Lelke védi, óvja. 

5. Ingyenvaló kegyelméből 
Jöt t hozzánk a magas égből, 
Hogy gonosztól szabadítson 
S országában boldogítson. 

6. Mindig erre emlékezve, 
S háladással igyekezve Ér-
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kezését úgy fogadjuk, Hogy 
szívünket néked adjuk. 

7. Boldog, aki Jézust vár-
ja És szívébe rejti, zárja; 
Mert az Űrtől áldást nyerve 
Méltó lesz a kegyelemre. 

Saját dallam. (7.) 

1 3 . C s o d á s az Ür ke-
gyelme, Hatalma végtelen : 
Az ősgonosz leverve Nem 
győzhet ellenem. 

2. Rabságból nem bocsát-
ván Az emberi nemet: 
Hiába lett a sátán Űrrá a 
föld felett. 

3. Isten, midőn beteltek 
A megjósolt idők : Meg-
váltai mind a lelket Hoz-
zánk leküldte Őt. 

4. Alászállt a szűz anya 
Csodás szülöttének ; Lénye-
gében az Atya, S mégis em-
berré lett. 

5. Egy tiszta szűz foganta 
Teljes szeplőtelen, Amint 
az Ür akarta S ígérte szün-
telen. 

6. Csodák csodája ebben 
A meg nem fogható; Em-
bernek érthetetlen, De Ő 
mindenható. 

7. Nem hitte a zsidó nép 
A nagy vakságon át, Bár 
sok felfogható kép Jelenté 
szándokát. 

8. Mózes zöld csipkebokra 
Hatalmas lángra gyúl, De 
el nem ég lobogva, Mert 
benne volt az Űr. 

9. Ezsaiásnak ajka Egy 
szüzet emleget, Aki fiút fo-
ganva Lehozza az eget. 

10. Szeplőtlen várja jöttét 
A szűz szent Mária, Midőn 
csodás szülöttét Kellett fo-
gannia. 

11. Istennek a csodája 
Jákob szép csillaga, Isai 
vesszőszála, Az égnek har-
mata. 

12. Jöttén virágot öltött 
Áronnak vesszeje, S Krisz-
tusban ad gyümölcsöt A 
Lélek ereje. 

13. Egyiptomból kijutván, 
Bár éltét nyerte meg: El is 
pusztult a pusztán A hálát-
lan tömeg. 

14. A mi nevünk keresz-
tyén: Pokolra nem jutunk, 
Mert Megváltónk keresztjén 
Van bűnbocsánatunk. 

15. Ó hála, hála néki Gaz-
dag kegyelmeért, Ha el kí-
vánjuk érni A mennynek 
örömét. 

16. Hiszünk a Messiásnak, 
Ha mind övé vagyunk, És 
semmi csábításnak Nem 
adjuk át magunk. 

17. Segíts áldást hozóan, 
Atyánk és Istenünk, S ki-
tartanunk a jóban Te fogd 
meg a kezünk. 

t 18. Téged dicsérjen aj-
kunk, Krisztus, örök vezér, 
Hogy így segítni raj tunk 
Földünkre érkézéi. 

19. E siralom völgyének 
Váltságát műveled ; Add, 
hogy ezért tenéked Mindig 
hálás legyek. 

20. így jussak el tehozzád, 
Hol üdvömet lelem, S vár 
rám a szép mennyország, 
Hatalmas Istenem! 

Táborszky János. 
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Hálaadás Krisztus ádvent-
jéért és velünk való közös-

ségéért. 
Dallama: Meaayböl—jövök- "most 

I t . L/ícsérd Istent, 
Krisztus nyája, Aki minket 
szívből szánva Értünk Fiát 
küldötte le, Ki lényegben 
egy volt vele. 

2. Hogy Megváltót adjon 
nékünk, Eltörölje minden 
vétkünk, S minket az ő 
drága vére Vezessen az üd-
vösségre. 

3. Nincs határa irgalmá-
nak, Véghetetlen jóságá-
nak; Tőle annyi áldást lá-
tunk, Alig lehet meghálál-
nunk. 

4. Teremtője minden lény-
nek Miérettünk emberré 
lett ; Szeplőtlenül fogan-
tatva Költözött ember-
alakba. 

5. Hogy az Ige teljesüljön: 
Anyát választ itt e földön; 
S megmutatva magát né-
künk : Isten Fia szenved 
értünk. 

6. Mi az ember, s mi a 
műve, Hogy bűnünket el-
törülve Az Istennek egy 
szülötte Váltságunkat esz-
közlötte ? 

7. J a j annak a gonosz nép-
nek, Mely nem ismer semmi 
féket, És kegyelmét nem fo-
gadja: Megveri az Ür ha-
ragja! 

8. J a j neked, ha meg nem 
érted, Hogy Királyod jött 
el érted, Szelíden, hogy bol-
dogítson S bűneidtől szaba-
dítson. 

9. Fogadd vidám szíves-
séggel, Nyisd ki szíved 
nagy készséggel, Hogy te-
benned megpihenjen, S té-
ged magához öleljen. 

10. Hálás légy és ne feledd 
el Magasztalni énekeddel ; 
Hálaadó szózatodban Isme-
red meg egyre jobban. 

11. Tiszta hitben, józan-
ságban, Istenfélő igazság-
ban Várjad élted jobbik 
felét : Második eljövetelét. 

12. Áldott lesz az ilyen 
élet, Gonosz hozzá el nem 
érhet; Ki nem így él, meg-
sirat ja: Rázúdul az ég ha-
ragja. 

13. Első ízben szeretettel 
S kegyelemmel tele jö t t el; 
Gonoszakra végítélet Lesz 
a másik, szörnyű élet. 

14. Jó a Krisztusban hí-
vőknek: Égi hajlék vár ja 
őket; Vele laknak, együtt 
lesznek, S mindörökké ör-
vendeznek. 

15. Dicsőség a mi Atyánk-
nak, Az ő drága egy Fiá-
nak S a Szentlélek Úristen-
nek, A végtelen kegyelem-
nek. 
Weisse Mihály. Motesicky Gáspár. 

Saját dallam. (9.) 

1 5 « A m i t a szent pró-
féták Hirdettek minékünk, 
Akik látni kívánták Meg-
szenteltetésünk : Krisztus 
Urunk testté lett A Szűznek 
méhében, Teljesült az ígé-
ret E drága időben. 

2. Angyalok is csodálják 
A magas mennyekben E 
változás csodáját, Oly meg-
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mérhetetlen; Soha ilyen ke-
gyelmet A föld meg nem ér-
het, Az Űr maga jelent meg 
S gyarló emberré lett. 

3. Buzgón lát a munkához, 
Él mint szegény ember, 
Imádkozik Atyjához Véres 
gyötrelemmel, Ilyen mélyen 
alázza Magát miérettünk ; 
Tiszta szívünk fohásza Le-
gyen hálatettünk! 

4. Kegyelmed ha megadja: 
Urunk, arra kérünk, Hogy 
bűnünket elhagyva Szere-
tetben éljünk; Jö j j hozzánk 
az egekből Isteni vendé-
günk, És megújult kegyed-
ből Látogass meg, kérünk. 

5. Vigasztaló kegyelmed 
Könnyítse terhünket, Mert 
a gonosz nem enged: Meg-
rontja lelkünket. Nincs a 
földön igazság, Hogy benne 
járhassunk: Légy velünk, 
ó magasság, Hogy megma-
radhassunk ! 

6. Gőg, irigység, gyalázat 
Vett erőt mirajtunk, Tisz-
telet és alázat Szavára nem 
hajtunk ; A világon ennyi 
bűnt Soha még nem lát-
tunk: Mindenható Istenünk, 
Légy kegyes irántunk! 

7. Bocsánatot ha nyerhet, 
Esdve kér a lelkünk, Bár 
irgalmat, kegyelmet Meg 
nem érdemeltünk. Testbe 
szállott Fejdelmünk, Imád-
kozunk, tedd meg: Tiszta 
szívvel örvendjünk Eljöve-
telednek. 

8. Hajolj le a szegényhez, 
Mindenható Isten: A te ke-
zed elég lesz, Hogy menny-
be segítsen. Türelemnek 
gyümölcsét Teremje jobb 

részünk, S feléd, égi dicső-
ség, Bizalommal nézzünk ! 

9. Ezékiás példája Mu-
tathat ily kegyet, Amikor 
falnak állva Sírt bűnei fe-
lett; S jól eshetett szívé-
nek A hír, melyet kapott, 
Mert kedvező ítélet Adott 
bocsánatot. 

10. Változtassa meg éltünk 
Bűnbánó öntudat, Megadja, 
mit reméltünk, Ügy várjuk 
az Urat! Ö az, ki érdekünk-
ben Zörget s ajtónkban áll 
Mindaddig, míg szívünkben 
Hajlékot nem talál. 

f 11. Az irgalom nevében 
Aláztad meg magad, Ki az 
egek egében Bírod hatal-
madat. Alázat volt e tetted, 
S trónodnál fényesebb: Bű-
nét magadra vetted Annak, 
ki elesett. 

12. Krisztus, dicső Kirá-
lyunk, Hozzád fohászko-
dunk, A mélységből kiáltunk 
S örök hálát adunk. Minden-
ható Királyunk, Fogadd di-
cséretünk, Segítségedre vá-
runk, Míg itt serénykedünk. 

f 13. Keressük tetteinkben 
Kegyelmed zálogát, Őrizzük 
meg szívünkben A legdi-
csőbb Királyt. Ó Jézus, 
testbe szállva Add rám ke-
gyelmedet, S ama dicső ha-
zába Fogadd be lelkemet! 

Pisecky Jakab. 

Az ősszülők bűnbeeséséről. 
Saját dallam. (10.) 

1 6 . I stennek csodás 
Nagy hatalma, lásd, Mit 
művelt végtére: Embert al-
kotott A saját képére. 
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2. Szép is, tiszta is, Hal-

hatatlan is, Teljes értelem-
mel, Istenismerő, Bár csak 
földi ember. 

3. Édent ad neki, Ott él-
vezheti Életét vég nélkül; 
De eltiltja őt Egy fa gyü-
mölcsétül. 

4. Sátán látva ezt: Iri-
gyelni kezd Ily nagy bol-
dogságot, Mellyel Istenünk 
Embert így megáldott. 

5. Alattomosan S nagy 
furfangosan Tőrbe csalni 
készül, Hogy megfossza őt 
Boldog életétül. 

6. Nézd, egy becstelen Kí-
gyó képiben Buktat ja sze-
gényt el, Egyetlen tilos 
Alma-ízleléssel. 

7. Amit élvezett: Fényt 
és örömet Elvesztett miatta, 
S vissza a helyét Nagyne-
hezen kapta. 

8. Kegyelem-jelül Végre 
teljesül A régi ígéret, Mi-
kor Krisztusunk Értünk 
emberré lett. 

9. A Szentlélektől, Nem 
földiektől S nem emberi 
vérből: Egy tiszta szűznek 
Szeplőtlen méhéből. 

10. Férfi nélkül ő Bimbós 
rózsatő, S fia Messiásunk, 
Ki bizony ma is Isteni ál-
dásunk. 

11. Ő jön menteni S üd-
vözíteni Veszni tér t ügyün-
ket, És az ördögtől Szaba-
dítni minket. 

12. Angyalok kara Bol-
dog általa, Mikor meghal-
lotta : Hogy a világot Krisz-
tus megváltotta. 

f 13. Dicsérjük ezért Testbe 
jötteért Kegyes Krisztu-
sunkat, S nagyobb jót ne is 
Kívánjunk magunknak. 

14. Hálákat adjunk, Áment 
fogadjunk Az Atyaistennek, 
És a Fiúnak, És a Szent-
léleknek. 

SL- Л 
Gonétéor almöf, fiderum. 

Saját dallam. (11.) 

1 7 . LLgeknek hatalmas-
sága, Hivőknek világos-
sága, Krisztus, kitől üdv 
eredett: Hallgasd meg a te 
népedet ! 

2. Elvesztével édenünknek 
Te szántad meg keservün-
ket ; Sebgyógyító orvossá-
god Üdvözíté a világot. 

3. Mert mikor már estét 
értünk, Te lettél a vőlegé-
nyünk, Miérettünk testbe 
jöttél, Szűz anyának fia let-
tél. 

4. Szent nevedre meghajol-
jon Minden térd és meghó-
doljon, S tiszteljen minden 
élőlény Mennyben, földön, 
pokol mélyén. 

Sőt a nap, hold, csillag 
út ja , Míg pályáját végig 
f u t j a : Tanúsítja magassá-
god S emberekhez nagy jó-
ságod?) 
57 6. Téged, aki élőt, holtat 
Megítélsz majd, kik itt vol-
tak : Kérünk, segíts jókká 
lennünk, Győzz le minden 

Jonoszt bennünk. 

. % Hála legyen az Atyának, 
Az ő testbe jöt t Fiának S 
Szentléleknek : övék a menny 
Most és mindörökké, ámen! 

Tranovszky György. 



Saját dallam. (12.) 

1 8 . 0 Istenünk, te leg-
szentebb Háromság, Csodás 
kegyed lelkes hívek harsog-
ják; Felújítjuk teljes vigas-
ságban: Hallgass meg min-
ket a magasságban. 

2. Végtelen a munkáid so-
rozatja, Mely erőd és böl-
cseséged mutatja, De a ne-
künk adott Fiú-Isten Túltesz 
minden égi s földi kincsen. 

3. Csodálattal tölt el e 
nagy jótetted: Mi az ember, 
hogy őt így kitüntetted ? Ér -
demes-é ily égi áldásra, Mely 
kegyelmed megnyilatkozása ? 

4. Felülmúlnak a fenséges 
angyalok Mindent, amit az 
Úristen alkotott: És mégis 
a mi természetünket Vette 
fel, aki megváltott minket. 

5. Mindezt, Atyánk, csak 
tenéked köszönjük, Ünne-
pünket ezért neked szentel-
jük ; Véghetetlen kegyel-
medért raj tunk Dicsőséget 
s hálát rebeg ajkunk. 

6. Isten Fia, szent, á r ta t -
lan Bárányunk, Téged egy 
szűz hajlékában találunk ; 
Természetünk vetted fel ma-
gadra, Hogy ne jussunk 
örök kárhozatra. 

7. Mik vagyunk mi te előt-
ted idelenn, Isten, kinek di-
csősége végtelen: Hogy ma-
gad így megaláztad értünk, 
Hogy veled vérrokonságba 
léptünk ? 

8. Dicsőséget nagyobbat 
nem nyerhetnék, Ha a föld-
nek fejedelme lehetnék; És 

nagyobb így az én gazdagsá-
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gom, Mint bárkié ezen a vi-
lágon. 

9. Mindez a te halhatatlan 
érdemed, Ki magad vagy 
áldás, jóság, szeretet; Ke-
gyelmedért hálával áldozom 
Üdvözítőnk, most és minden-
koron. 

f 10. Minden jónak forrása, 
ó Szentlélek, Te segítél meg-
váltásunk művének; Általad 
lett szent a Szűznek méhe, 
Hogy tisztaság maradjon meg 
véle. 

11. Te adtad, hogy Jézu-
sunkat az anyja, È tiszta 
szűz, szeplőtlenül foganja ; 
Bűneinkért ez isteni tette 
Váltságunkat érvényessé 
tette. 

12. Aki után próféták és 
szent atyák Lelkét hosszú 
várakozás járta át : Vajha 
általtörne a nagy egen, Hogy 
leszállva üdvösségünk legyen. 

13. Ezt művelte a te cso-
dás kegyelmed, Teljesítve 
minden vágyat s kérelmet; 
Neked legyen hála, míg csak 
élünk, Ö Szentlélek, gazdag 
segítségünk. 

14. Ó Istenünk, te legszen-
tebb Háromság, Régi kegyed 
lelkes hívek harsogják; Fel-
újítjuk teljes vigasságban : 
Hallgass meg minket a ma-
gasságban. Tranovszky Gy. 

A 21f. Zsoltárból, 7—10. 
Saját dallam. (13.) 

1 9 . Nyissá tok meg ka-
putokat, Fogadjátok Jézus-
tokat, Királyoknak Fejedel-
mét, Mindnyájunknak győ-
zedelmét ; Aki örök éltet hoz 
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ránk : Hozsánnával jöjjön 
hozzánk. Áldott légy, Iste-
nünk, Teremtőnk, mindenünk ! 

2. Igazságos, ú j törvényt 
lát, Alázatra mutat példát; 
Szentség az ő koronája, Jó-
ság királyi pálcája. Ha hi-
tünket benne vetjük, Ter-
hünk könnyen viselhetjük. 
Áldott légy, Istenünk, Te-
remtőnk, mindenünk! 

3. Boldog annak a pályája, 
Ki e Királyt hűn szolgálja; 
És boldog az, ki szívébe 
Vendégeül őt vevé be. Igaz-
ságnak ő a napja, Üdvét 
minden tőle kapja. Áldott 
légy, Istenünk, Teremtőnk, 
mindenünk ! 

4. Nyissátok meg kaputo-
kat, S szívetekben oltárokat 
Állítván a nagy Királynak: 
Hintsék ú t já t pálmaágak. 
Lombjai a kegyességnek 
Hirdessék a nagy vendéget. 
Áldás megtartónknak, Jó ta-
nácsadónknak ! 

5. így várunk és így imá-
dunk, Ö jövel hát, nagy 
Királyunk; Szentelj meg bő 
kegyelmeddel, Jóságoddal, 
türelmeddel. A Szentlélek 
ú t já t járjuk, Üdvösségünk 
tőled várjuk. Áldás és di-
csőség Néked, örök Felség! 

Weiss^G^rörgy. 

Angyali üzenet az Isten 
Fiának testté válásáról. 

Mittit ad virginem. 
Saját dallam. (14.) 

2 0 . A hatalmas Isten, 
Hogy rajtunk segítsen: An-
gyalát küldé el Nagy üze-
netével A szűz Máriához. 

2. Gábor volt a neve, Ki 
hozzánk lejöve Angyalok 
karából, Az ég udvarából 
Az Űr követjéül. 

3. A Szűzhöz bemenvén, 
Az égiek nyelvén Csodás, 
szép szavakkal, Sohse hallot-
takkal Ekképen szól hozzá: 

4. Üdvözlégy, Mária, Ke-
gyelem asszonya, Az Úr van 
teveled: Áldott a te neved 
Az asszonyok között. 

5. Megilletődéssel, Nagy 
elmélyedéssel, Félénk ko-
molysággal, Alázatossággal 
Hallgatja e szókat. 

6. Az angyal biztatja, Fé-
lelmét oszlatja; Ő pedig meg-
érti, Hogy az Isten néki 
Nagy kegyelmet nyújtott . 

7. Az Ür ad malasztot, Ki 
téged választott Tisztán 
megfogannod S a világnak 
adnod Dicsőséges Fiát. 

8. Neki adja végkép Dá-
vid király székét, Hatalmat 
ad neki, S aki nem szereti, 
Üdvösséget nem nyer. 

9. Istennek hatalma, Hogy 
szűznek maradva Szentlélek-
től kapod Isteni magzatod 
Szeplőtelen, tisztán. 

10. Megértve ezeket En-
gedelmeskedett A Szűz, és 
ilyenkép Szólott : Teljesed-
jék A te szavad szerint. 

11. Teljes tisztaságba Fo-
gadta magába; Isten aka-
rat ja Teljesedett ra j ta A 
mi váltságunkra. 

f 12. Eljöveteledért, Sok 
szenvedésedért Add meg, ó 
Jézusunk, Hogy tehozzád 
jussunk A menny örömébe. 
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Mittitur archangelis fidelis. 

Dallama : 
Ö Istenünk, te legszentebb 

Háromság. (12.) 

2 1 . » Angya l t küldött az 
Űr szűz Máriához Názá-
retbe egyenesen magához, Fii 
tiszta volt és tiszta éltet élt, 
Hogy elvigye hozzá üzenetét. 

2. Üdvözlégy, az Ür ke-
gyelme van veled, Fiad lesz 
majd, csodálatos gyermeked, 
Istenember, egyben két való-
ság, Szentlélektől nyervén 
származását. 

3. Megdöbbent a Szűz e 
komoly beszéden, S ezt a 
kérdést forgatta az eszében: 
Hogy lehetnék anya érintet-
len Én, ki férfi t soha nem 
ismertem ? 

4. Ó Mária, ne félj, ne 
szomorkodjál, Mert kegyel-
met nyertél ott fenn az Ür-
nál; Isten előtt nincsen le-
hetetlen, Bízd rá magad és 
ne légy hitetlen. 

5. Lásd, Erzsébet rokonod, 
jól tudhatod, Öreg asszony, 
mégis fogant magzatot; Hat 
hónapja boldog állapotnak 
örvend, akit meddőnek tar-
tottak. 

6. Szolgálok hát teljes en-
gedelemmel, Legyen meg az, 
amit Isten elrendel; Telje-
sült a próféta-ígéret: Isten 
Fia Jézusban testté lett. 

f 7. Adjunk hálát a meny-
nyei Atyának, Jézusunknak, 
az ő drága Fiának, Végül a 
Szentlélek Úristennek, Ez 
egyetlen tanító-mesternek, 

8. Ki az embert ú j életre 
keltette, S Ádám bűnbeesé-

sét jóvá tette, Midőn Jézus 
megszületett nékünk, S a 
keresztfán kiszenvedett ér-
tünk. 

9. Krisztus Urunk, a te 
testbe jöttödért Jótettekben 
lelje lelkünk örömét, Hogy 
itt alant mindnyájan meg-
térjünk, S fent a mennyben 
mindig veled éljünk. 

Dallama : 
lm a Szüzet Ür küldöttje. (4.) 

2 2 . F öldre jött az Ü r 
angyala, Kinek neve Gábor 
vala ; Vele volt az Isten 
Lelke, Erős nevét tőle 
nyerte. 

2. Galilea országában, Ná-
záretnek városában Ott la-
kozott szűz Mária, József-
nek a menyasszonya. 

3. Máriához ide szállva, 
Őt az Ürnak parancsára 
Angyalunk, az ég küldöttje 
Ily szavakkal üdvözlötte: 

4. Üdvözlégy, malaszttal 
teljes, Légy az Ürnak enge-
delmes, Te vagy az ő vá-
lasztottja, Kiben magát meg-
mutatja. 

5. Hallván a Szűz e beszé-
det, Aggodalmas gondba 
mélyedt: Mit jelentsen, így 
sóhajtván, E szózat az an-
gyal ajkán? 

6. Ne félj! az most így 
biztatja, Máriának szólít-
gat ja ; Örvendezzen szíved, 
elméd: Megnyerted az Ür 
kegyelmét. 

7. Fiat szülsz majd a vi-
lágnak, Akit Jézus néven 
áldnak; Nagy lesz az ő di-
csősége, Uralmának nem 
lesz vége. 
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8. Szól tovább, míg a Szűz 

reszket: A Szentlélek szerzi 
ezt meg ; Vigasztalónk, a 
Szentlélek Végzi, ami téged 
érhet. 

9. És hogy jobban higy-
gyen neki, Erzsébetet emle-
geti, Rokonát, ki öregség-
ben Fogant fiat tisztesség-
ben. 

10. Erzsébet hat hónap óta 
Jutott boldog állapotba; Le-
gyen nekünk bár kétséges: 
Istennél ez lehetséges. 

11. Er re a Szűz, meg se 
várva, Hajlik az Or paran-
csára: Szolgálom őt szívem 
szerint, Legyen a te szavad 
szerint. 

12. Szent méhében teljes-
séggel Egyesült a föld az 
éggel; Istenembert hord ma-
gában Szeplőtelen tiszta-
ságban. 

f 13. Krisztus, aki földre 
jöttél, S értünk testet is öl-
töttél: Te kezdj minden jót 
mibennünk, S engedd meg 
el is végeznünk. 

Máté 21, 1—9-ből. 
Dallama : 

Istennek szent nevében. (312.) 

2 3 . Kel je tek fel, hívei 
A menny Királyának, Hoz-
zá közelíteni, Kit hű szívek 
várnak. Hatalmas Ür jő 
meg, Zengjetek hát hozsán-
nát, És adjatok mély hálát 
Az Üdvözítőnek. 

2. Keljetek fel, bús hívek, 
A Király közelget, Ki a 
szomorú szívek Vigaszára 
gerjed. Ö mily véghetetlen 
Kegyelmet hoz szívében 

Szentségekben, Igében, Min-
den mindenekben. 

3. Keljetek fel, szenvedők, 
A Király kopogtat; Végét 
veti, csüggedők, Minden ba-
jotoknak. A megkísértett-
nek Vigasztalást ő hozhat, 
S nála a megkínzottak Meg-
nyugvást lelhetnek. 

4. Keljetek fel, bűnösök, 
Igazságos fő ez; Hagyjátok 
el bűnötök, Míg elég idő 
lesz. Bűnbánó lélekkel Tér-
jetek meg: Atyátok, Ha a 
bűnt elhagyjátok, Kegyel-
mébe vesz fel. 

5. Bízzatok, alattvalók: 
Erőt tőle nyertek, Mindig 
készen fogadók E jó Feje-
delmet. Minden jót ő adhat, 
Minden bajt és félelmet, 
Keresztet és sérelmet Jóra 
változtathat. 

6. Tűzzel-vassal veszne bár 
Minden gazdagságod: Mégse 
érhet semmi kár, Ha van 
Messiásod. Hirtelen, várat-
lan Haljon bár meg ked-
vesünk : Kétségbe mégse 
esünk, Az Ür keblében van. 

7. Bízzatok, ti szegények, 
Ö visel majd gondot ; Aki egy-
szer övé lett: Gazdag lesz 
és boldog. Akinek volt 
gondja Az egyszerű sza-
márra : Saját kedves fiára, 
Terád nem gondolna? 

8. És ha bánat, nem kevés, 
Sújtaná lelkünket, S min-
denféle szenvedés Venne 
körül minket: Ő adja meg 
végre, Hogy pusztulást ne 
lássunk ; A mi szabadulá-
sunk Az ő dicsősége. 

9. Bízzatok, szomorkodók, 
Ő jön a vigasszal, S minden 
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hozzá fordulót Megsegít, 
vigasztal. Ő a segedelmünk ; 
Bánatunk eltávozik És 
örömre változik, Ha hozzá 
esengünk. 

10. Siessetek mindnyájan 
E Királyt fogadni: Szegény-
sége rongyában Mindent ő 
fog adni. Atyja küldi né-
künk, Hogy bennünket meg-
váltson, S ördög, pokol ne 
bántson : Eleget tesz értünk. 

11. Ez a Király bennünket 
Jóval lát el bőven: Átveszi 
a terhünket A nehéz idők-
ben. Hozzád könyörögve, 
Üdvözítő Jézusunk : Dicsé-
rünk, magasztalunk Most 
és mindörökre. 

12. Ajándékul adod azt, 
Amit tőled várunk; Szere-
tetből adogatsz, Mennyei 
Királyunk. Ó ne hagyj el 
többé! I t t ideig, odafenn 
Tégedet az egekben Tiszte-
lünk örökké! 
Rist János. Ertel János Bohumir. 

Krisztus lelki Adventje. 
M óz. I. 2Jf—31. 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

2 é . Mén állsz ott künn 
a kapuban, Isten áldott em-
bere? Jö j j be hozzám, rég 
várt Uram, Jöjj lelkembe, 
ide be ; Jézusom, én örömem, 
Segítségem, mindenem : Jöjj, 
világnak Megváltója, Seb-
zett szívem gyógyítója. 

2. Szigorú és kemény tör-
vény Nyomja az én lelke-
met, S megsebezvén, meg-
gyötörvén Éjjel-nappal fe-
nyeget ; Mennyköveknek hul-

lása, Mennydörgésnek zú-
gása Szívem durván felszag-
gatja, S csontjaimat haso-
gat ja . 

3. A sátán is alattomban 
Incselkedik ellenem, Hogy 
azt higgyem bánatomban : 
Nincs már nekem Istenem; 
Gyötrő lelkiismeret Kínos 
vergődésemet Szüntelenül éb-
ren-tartja, S kétségbeesésbe 
haj t ja . 

4. Segítséget e világban 
Hasztalanul keresnék, Jó 
tanácsot mindhiában S csak 
vesztemre szereznék; Ez a 
tanács ártana, Bukásba is 
rántana, Ilv segítők megöl-
nének, S belőlem csak gúnyt 
űznének. 

5. Minden sivár e világon, 
Semmi érték nincsen itt ; Hír-
nevem van s méltóságom ? 
Változik vagy megszűnik ; 
Vagyonom van? veszni tér! 
Gyönyöröm van? mit se ér! 
Mért örülnöm ma s vígad-
nom, Hogyha holnap kárát 
vallom ? 

6. Vigasságom, édességem, 
Jézus, benned lelem meg; Te 
vagy az én üdvösségem, Drá-
ga kincse lelkemnek. Vilá-
gíts meg engemet, Amíg ki 
nem szenvedek, Hogy gyö-
nyörrel benned élvén, Erez-
zelek lelkem mélyén. 

7. Bízzál, szívem, kétség 
nélkül, I t t van a te szent 
időd; lm feléd jön szent 
vendégül, Békességben üd-
vözöld; Menj eléje s boldo-
gul Add át lelked templo-
mul, Tárd eléje s rendület-
len Bízd magad rá minde-
nekben. 
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8. Ami rosszat cselekedtél, 

Megbocsátja bűnödet, S a 
gonoszság, bár vétettél, Erőt 
ra j tad nem vehet. Krisztusé 
a győzelem Minden gonosz 
szellemen, S támadjon ez 
bár örökre: Keze mégis 
meg van kötve. 

9. Mind javadra fordul egy-
szer, Ami bántja lelkedet, 
Hogyha Istenhez menekszel, 
És kegyelmét megnyered ; 
Légy s maradj hű holtodig, 
Ő lesz aki boldogít, S an-
gyaloknak seregébe Hozzá 
jutsz majd fel az égbe. 
Gerhardt Pál. Hruskovics S. 

Veni redemptor gentium. 
Hymnus Sancti Ambrosii. 

Dallama : 
Áldott az ég Királya. (5.) 

2 5 . J öjj, népek Megvál-
tója, Mindnyájunk megtar-
tója ; Születésed csodája Üd-
vösségünk munkálja. 

2. Mert nem bűnös ember-
től, Hanem a Szentlélektől 
Lett testté, ki alászáll, Mint 
egy tiszta virágszál. 

3. így lett a Szűz megál-
dott, Szeplő nélkül világolt; 
Sok erénnyel tündöklőn Is-
tennek hajléka lőn. 

4. Királyi szék fényéből 
Jő az egek egéből; Isten-
ember képében Harcol egész 
éltében. 

5. Az Atyáyahkezdvén el S 
az Atyához menvén fel: Le-
száll pokol mélyébe S vissza 
Isten székébe. 

6. Istennek hatalmával Ki 
egy vagy az Atyával, Jézus, 

hozzád sóhajtunk : Könyö-
rül j meg mirajtunk! 

7. A te jászlad szépsége 
Fényt áraszt a sötétbe; A 
te hited világa Tévelygésnek 
halála. 

f 8. Dicsőség az Atyának, 
Dicsőség egy Fiának S a 
drága Szentléleknek: Az egy 
örök Istennek! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Zakariás 9, 9. 
Saját dallam. (15.) 

2 6 . S ion lánya, örven-
dezzél! Keresztyénség, zen-
gedezzél ! Ajándékkal meg-
rakodva Nagy vendég jön 
hajlékodba. Jeruzsálem, tárd 
ki kebled Uradnak és ven-
dégednek, Vigassággal, Jám-
borsággal Fogadd s teljes 
boldogsággal. 

2. Alázata, szegénysége Ne 
vezessen téged félre : Király-
ságát menyben látván, Sze-
líden ül szamár hátán. Csak 
a bűnös embert nézi, Ki az 
alma átkát érzi; S az terhé-
tül: Sok vétkétül Megvál-
tottan új já épül. 

3. Vendégünknek adjunk 
ezért Jóságaért, kegyelmeért, 
Amit velünk cselekedett : 
Szívből fakadt köszönetet, 
Hogy szerényen jön mihoz-
zánk, S annyi gazdag áldást 
hoz ránk; És aki lát S hoz-
zád kiált: Köszöntse a rég 
várt Királyt. 

4. Sión Ura, dicsőségünk, 
Keresztedben üdvösségünk : 
Üdvözölve, áldva téged 
Adunk neked tisztességet. 
Messiásnak és Királynak Kül-
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dött Isten a világnak; Rád 
ismerve, Esdekelve Kérünk, 
vígan énekelve: 

5. Ó te drága Messiásunk, 
Jézusunk, mi megváltásunk! 
Ha megfutjuk végső utunk, 
Mellyel színed elé jutunk, S 
holtaknak, eleveneknek Meg-
fizetsz majd mindeneknek : 
Bármint félünk, Bízvakérünk, 
Szeretettel bánj mivélünk. 

6. Vezess minket, híveidet, 
. Öröktől megdicsőített Vá-
lasztottaid sorába, Az örök-
kévalóságba; Hogy majd mi 
is hozzád jussunk Szebb ha-
zánkba, ó Jézusunk, Neked 
éljünk, Neked haljunk, S 
mindörökké magasztaljunk. 

Gesius Bertalan. 

Rorate^JSzsaiás 
Saját dallam. (16.) 

2 7 . ( X harmatozzatok, 
egek! Atyáink ezt kívánták, 
Mikor dicső elérkeztedet, Ö 
Messiás, epedve várták. 

2. A vágyra elküldött az 
ég, S bár koldusrongy ta-
kargat : A csüggedők meg-
lankadt szívét Felfrissítéd, 
miként a harmat. 

3. Ó harmatozzatok, egek! 
Magunk is így kiáltunk, Mi-
dőn, Ür Jézusunk, tégedet, 
S nevedben bő áldást kívá-
nunk. 

4. Mert úgy körülvesz sok 
bajunk Az elmúló időben, 
Hogy napról-napra csak her-
vadunk, Miként a fű a nyár 
hevében. 

5. Ó harmatozzatok, egek! 
Jöjj, Jézusunk, mihozzánk ; 
Ha teljesül szent ígéreted, 

Egyébre mért is vágyakoz-
nánk? 

6. Ha kettő-három összejő 
Bárhol az én nevemben : Nem 
lesz ottan ember szenvedő, 
Vigasztalóul ott lel engem! 

7. Igédet és szentségeid Az 
ősi tisztaságban Tartsad 
meg; ahol erős a hit : Áldás, 
öröm fakad nyomában. 

X.8. Ó harmatozzatok, egek! 
Jézus, vigaszt te hozz ránk, 
Ha majd a testünk elernye-
dett, S a válás perce nyit be 
hozzánk. 

9. Mikor halálos ágyamon 
Gond, félelem gyötörnek, S 
már a gonosztól kell tarta-
nom: Igéddel, ó Uram, te 
törd meg! 

10. Lelkemnek ad j feltáma-
dást, Testemnek a d j nyugal-
mat; Könnyítsd meg a vég-
ső számadást, S kárhozat-
tól mentsen hatalmad. 
S 11. Ö harmatozzatok, egek ! 

Jöjj, Jézusunk, mihozzánk, 
És boldogítsad a híveket, Kik 
szent Igédet szomjúhozzák. 

12. Ó jöjj, a bűnt töröljed 
el, Ég s föld örök bírája; Aki 
tebenned hisz, üdvre lel, A 
boldogok hazája várja. 

13. Ó harmatozzatok, egek! 
Jézus, dicső Királyom: Hall-
gassad meg buzgó népedet, 
Hogy hő imánk valóra 
váljon ! Tranovszky Gy. 

Keresztelő János követségé-
ről Krisztushoz. Máté 11, 2-15. 

Dallama : 
Amit a szent próféták. (9.) 

Keresztelő szent Já-
nos Börtönbe vettetett, Mert 
igaz és válságos Igéket hir-

2 



34» 
detett Közembernek, nemes-
nek, Népnek és királynak, S 
a büszke Heródesnek, Ama 
paráznának. 

2. Hallván, mint a hír ho-
zá, Jézus hogyan tűnt fel: 
Börtönéből őhozzá Két ta-
nítványt küld el, Mondván 
néki: Te vagy-é, Aki eljö-
vendő? Vagy mást várjunk, 
akié Lesz majd a jövendő ? 

3. Jézus csodákat ejtett, S 
Jánost megáldotta, Ki, bár 
előbb jelent meg, Nyiltan őt 
vallotta; Hogy mi is meg-
ismerjük A mi szent köny-
vünkből, S tanítóinkkal 
együtt Kérjük őt szívünkből : 

4. Kegyelmével nyissa fel 
Szívünknek vakságát, S 
szent nevével töltse el Lel-
künk kívánságát ; Tanítson 
a tiszta hit Megismerésére, 
Mellyel minket üdvözít Isten 
szent Igéje. 

5. Add, hogy szerénysége-
den Meg ne botránkozzunk, 
S egyéb vágyunk ne legyen, 
Mint benned lakoznunk ; Ami 
a világ előtt Nagy kincs szo-
kott lenni : Istennek színe 
előtt Haszontalan semmi. 

6. Alázatunk a mennybe' 
Örömre változik, Mert boldog, 
aki benne Meg nem botrán-
kozik ; Alázatos szívünket 
Örök élet várja: Erre segíts 
bennünket, Hitünk erős vára ! 
Azok ellen a zsidók ellen, akik 
nem hiszik, hogy a Messiás 

eljött. 
Saját dallam. (17.) 

Csökönyös zsidó 
nép ! Mért makacskodol 
még? Mért maradsz oly hi-

tetlen? Nektek is megígért 
Urunkat ó miért Gyalázod 
meg szünetlen? Amily enge-
delmes, Épen oly kegyelmes, 
Mint sok írás hirdette; S 
hogy nekünk jelent meg: 
Próféták tehetnek Bizonysá-
got mellette. 

2. Jézus, a végtelen Hatal-
mú kegyelem, Egy asszony-
nak a magja ; Atyai kedvébe' 
Isten őt ígérte, Megenyhül-
vén haragja. Első próféta-
szó, Ami olvasható: Hogy 
Jézusunk anyjának Szűznek 
kell lennie, Mert be kell tel-
nie Ézsaiás szavának. 

3. Istennek kedveltje: Já-
kob azt hirdette, Hogy majd 
akkor lészen it t Megváltónk 
uralma, Ha Júdás hatalma 
Mindenestül megszűnik. Ezer-
hétszáz éve Lett már annak 
vége, Sokkal több is azóta; 
S hogy az jött el, kinek El-
jönnie kellett: E szózat iga-
zolta. 

4. Betlehemben jön le Mi-
hozzánk a földre A Szűznek 
e magzatja; Nagy bizonyí-
téka Mikeás próféta, Ki 
róla ezt mondotta : Fogan 
Názáretben, S mégis Betle-
hemben Születik a Messiás; 
Ott bimbózik nagyra Dávid-
nak e sarja, Nem is lehet 
senki más. 

5. Zachariás tudva, Hogy 
megváltásunkra Szegényül 
kell jönnie, Hogy meg ne 
ütközzék Ezen a hü köznép, 
Ezt hirdette széltibe' : Ör-
vendj, Sión lánya, Ö az ég 
Királya, Bár szegénynek te-
kintsék, S bár szamár vem-
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hén ül, Mégis kétség nélkül 
Benne jön a segítség. 

6. Ézsaiás mondja : A Mes-
siás gondja Csodát adni a 
hitnek; Gyógyuljon a béna, 
Vak, süket és néma, Kit ő 
maga gyógyít meg. A kiáltó 
hangja Zengi, magasztalja 
Istennek Szent Bárányát ; És 
bekövetkeztek, Jól jegyezzék 
ezt meg, Kik az eget kíván-
ják. 

f 7. Ö Sión Királya, Tied 
minden hála, S ajkunkon ily 
ének kel: Áldd meg fiaidat, 
Alattvalóidat, Benned bízó 
lélekkel; Hogy szívünk kön-
tösét Teregessük eléd, Tisz-
teletet adhassunk, És ha sor-
sunk eldől, A te kegyelmed-
ből Örömedbe juthassunk. 

Tranovszky György. 

Krisztus négyféle eljöve-
teléről. 

Dallama: Itt a drága idö. (3.) 

3 0 . \ ^ g a n énekeljünk, 
Buzgó hálát zengjünk 
Atyánknak, ki vétkünk Meg-
bocsátva, nékünk Egy Fiát 
küldötte S Megváltónkká tette. 

2. Krisztus négyszer jő el 
Figyelmeztetővel : Testbe-
költözésre, Lélek-megnyerés-
re, Halálos ágyunkra S íté-
letnapunkra. 

3. Első eljöttével, Megszü-
letésével A Szentírás sze-
rint Megtérésünkre int, 
Hogy a ba j ne ártson, S a 
vak ismét lásson. 

4. Szavát megértsétek: 
Példát adtam néktek, Hogy 
amint én tettem, Engedel-
meskedtem: Atyám akaratát 
Ti is betöltsétek. 

5. Mindig ezt hirdetve, 
Bűnünket elvette ; Jóslatot 
nem szegett, Érettünk szen-
vedett. Népe váltságára, Ör-
dög rontására. 

6. Második jöttével, Örök 
Igéjével Lelkünket keresi, 
Hogy megnyissuk neki, S 
ajtónk előtt álva Kegyelmét 
kínálja. 

7. Mondván szent szavá-
ban : Ahol ketten-hárman 
Értem gyülekeznek, Én is 
köztük leszek, Míg időnk ki-
telik: A világ végéig. 

8. Harmadik jöttére Hal-
doklókhoz tér be; Ezért kell 
vigyáznunk S mindig ébren 
várnunk, Nem tudván: az 
élet Mely napon ér véget. 

9. Ezért óvakodjunk, És 
távol maradjunk Minden 
tobzódástól És kicsapongás-
tól; Gondunkat elvessük S 
tanácsát kövessük. 

f 10. Negyedik jöttével 
ítéletre jő el, Hol a bírság 
napján Sírunkat elhagyván, 
Bár rejtőzni vágyunk : Urunk 
előtt állunk. 

11. Az Űrral közeleg Az 
angyali sereg; Mikor szava 
zendül : Az ég belerendül, 
S csoda is lesz bőven E ször-
nyű időben. 

12. Váratlan, hirtelen Egy-
szerre i t t terem Napja a 
haragnak, Mely minket szo-
rongat, A bűnöst követi, És 
pokolra veti. 

13. Bűnünket elhagyva Ké-
szüljünk e napra Tiszta, 
szent élettel, Bűnbánó lé-
lekkel Buzgón imádkozzunk, 
Rá így várakozzunk. 

Prázsszky Lukács. 
2* 
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Dallama: 

Szívem vágyát követve. (315.) 

8 1 . V,f (ígadjatok, hű szí-
vek, Mert ím közelít ő: A 
régóta hirdetett Világüdvö-
zítő; Alázattal vár rád, De 
hatalma isteni, Hogy le 
tudja dönteni A sötétség 
várát. 

2. Szamárháton érkezvén 
Ama szent városba, Mely a 
világ közepén Állt hatalmas-
kodva : Figyelmeztető ez, 
Hogy az ég és föld között, 
Ha balsorsunk üldözött, Köz-
benjárónk ő lesz. 

3. Földi király fényében 
Kedvét nem találja, Mert az 
egek egében Van a király-
sága ; Isteni erejét Nincs 
oka, hogy mutassa, Amíg el 
nem tapossa A kígyónak 
fejét. 

4. Mind, akiknek hatalma 
Földi, és nem égi: Engedel-
met fogadva Szolgáljanak 
néki. Aki őt megveti, Mert 
tele van magával: Azt ő idő 
múltával A pokolra veti. 

5. Ti, kik folyton vergőd-
ve Bajban sanyarogtok, És 
e súlyos időkre Sírva pa-
naszkodtok : Vigaszra talál-
tok ; Ha látja a bizalmat, 
Ez a Király meghallgat, S 
gondot visel rátok. 

6. Ő, ki üdvöt szerezhet, 
Dicsőségben jön meg: Leve-
szi a keresztet, Letörli a 
könnyet ; Megsegíti mindég 
Azt, ki hozzá menekül, Őt 
várjad hát egyedül, Ajtód-
ban a vendég. 
Schirmer Mihály. Glosius János. 

Saját dallam. (18.) 

3 2 . Üdvözlégy Jézusunk, 
Égi üdvösségünk, Szűzből 
lett Krisztusunk, Te drága 
vendégünk ! Atyádtól érkez-
té.1, Váltságot szereztél ; 
Nincs mitől rettegnünk, 
Mindnyájan örvendünk, Ki-
rályunk, Krisztus! 

2. A bűnből emelt fel Min-
ket kegyességed, S tiszta 
szeretettel Hoztál segítséget. 
Szegényekhez jöttél, Gazda-
gokká tettél; Mert amire 
kértünk, Magad' adtad né-
künk, Királyunk, Krisztus! 

3. Kinél nagyobb nincsen, 
Az Ür egyszülötte, Kiben 
magát Isten Megdicsőítette: 
Puszta szánalomból Enged-
tél magadból, S velünk egy-
gyé lettél, De sohse vétkez-
tél, Királyunk, Krisztus! 

4. Mi indított téged Alá-
zatosságra? Mi vitte szemé-
lyed Ilyen szolgaságra? Ke-
gyelmedbe vettél, Igazságot 
tettél, Hogy testvérid le-
gyünk : Ezt művelted velünk, 
Királyunk, Krisztus! 

5. Bűnünk meg nem gátol, 
Hogy segíts mirajtunk, S az 
ég magasából Jöj j le, ha 
óhajtunk; E csodás kegye-
lem Váratlan megjelen, S 
nem vonod meg tőlünk, Ha 
bajban vergődünk, Kirá-
lyunk, Krisztus! 

6. Ó nyisd meg az eget, S 
mihozzánk gyere le, E r re 
kér tégedet Híveid serege. 
Hogy megmaradhassunk S 
győzelmet arassunk : Földre 
tiportan áll Az ördög és ha-
lál, Királyunk, Krisztus ! 
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7. Ezt teljesítetted, Mikor 

ember lettél; S rég megígért 
tetted Az, hogy segítettél A 
bukott embernek, Kit ördög 
ejtett meg, Hogy őt meg-
válthassad S megszabadít-
hassad, Királyunk, Krisztus ! 

8. Messze országokban 
Terjedt el beszéded, Hogy 
minden nép jobban Ismerjen 
meg téged. Hallja, aki vá r ja : 
Örvendj, Sión lánya, ím Ki-
rályod jött el Mennyei kin-
csekkel, Királyunk, Krisztus ! 

f 9. Lánya Sionunknak, S 
t i keresztyén népek: Hosszú 
bánatunknak Vessünk im-
már véget Urunknak ked-
vére És tiszteletére, Ki 
meglátogatott És meg is 
nyugtatott, Királyunk, 
Krisztus ! 

10. Állj hát készségesen 
Mellé s emberséggel ; Fogadd 
őt szívesen S engedelmes-
séggel. S mikor minden lé-
lek Végre hozzá tér meg, 
Mondd: ne hagyj el többé, 
Üdvözíts örökké, Királyunk, 
Krisztus ! Augusta János. 

Dallama: 
Amit a szent próféták. (9.) 

3 3 . Keresztyének, mind-
nyájan Üljünk ma ünnepet: 
Az Üristen Fiában Megvál-
tónk született. Nagy kegyel-
met hirdetett Mindnyájunk-
nak itt lenn A végtelen sze-
retet, A jóságos Isten. 

2. Ő volt, aki könyörült, 
Látván, hogy sóhajtunk, 
Mert a gonosz ördög ült S 
uralkodott rajtunk. S mivel 
Ádám esék be Egykoron a 

bűnbe : Ü j Ádámot igére 
Megsegítésünkre. 

3. Mit rég elhatározott 
Titkos végzésével: Most va-
lóra változott, Angyalát 
küldvén el Magasságos egé-
ből A szűz Máriához, Kinek 
az Ür kegyéből Ilyen hír-
adást hoz: 

4. Üdvözlégy, ó Mária, Ál-
dottabb, mint bárki, Benned 
fog az ég Ura Szent hajlé-
kot látni; A te tiszta mé-
hedben Embertestbe jőve : 
A Szentlélek lesz ebben Cso-
da eszközlője. 

5. A Szűz elcsodálkozott 
Meglepetésében, S mélyen el-
gondolkozott Ezen a beszé-
den; De a szózat biztató: 
Isten van e tettben, Mely 
bár meg nem fogható, Mégse 
lehetetlen. 

6. Méhednek e magzatja 
Isten Fia lészen, Kinek Isten 
átadja Hatalmát egészen ; 
Övé Dávid jogara, Uralko-
dik folyvást, S az emberek 
általa Nyernek igazulást. 

7. Nincs már benne féle-
lem: Szolgálok e szerint, Le-
gyen minden énvelem A te 
szavad szerint. S nyomban 
testbe öltözött Emberré vál-
tozva Az, ki az elköltözőt 
Üj életre hozza. 

8. Változott a természet 
Rendje e csodában: Szűz fo-
gant meg, nem sértett Ár-
tatlanságában. Isten árnyé-
kolta be Fogantatás nélkül: 
Embertestbe így jöve Csodá-
nak jeléül. 

9. Minden népnek, nemzet-
nek Elvitték a hírét: Hogy 
az Isten ember lett Az em-
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ták, Mert őt hitték a meg-
váltásnak, A Krisztusnak, a 
Messiásnak. 

2. Kétséget a válasz nem 
hagyott, Mondván : Én Krisz-
tus nem vagyok, Sem Illés, 
sem jövőhirdető : Más a 
Krisztus, az Üdvözítő! 

3. Én vagyok ama kiáltó 
szó, A pusztában elhangozó : 
Az Ür ú t j á t egyengessétek, 
Mert oltalmat ő hoz tinéktek. 

4. Készítsük hát néki az 
utat, Mit szolgája által mu-
ta t ; Mert Istennek Igéjével 
szól Hozzánk az evangélium-
ból. 

III. Karácsonyi énekek 
Krisztus Urunk örvendetes születéséről. 
Karácsonyi és húsvéti reggeli istentiszteletet kezdő versek. 
1. Legyen a mi segedelmünk az Űrtól, 

Ki az eget s földet teremtette. 
2. Urunk, nyisd meg a mi ajkainkat, 

És a mi szánk a te dicsőséged zengje. 
3. Téged hívunk segítségül, jó Istenünk, 

Siess, Urunk, megsegíteni minket. 
4. Dicsőség az Atya, Fiú és Szentléleknek, 
5. Miképen kezdetben vala, úgy legyen most s mindig, örökkön 

örökké, ámen! 

Versek az oltári imához. 
1. Atyánk, ne vigy minket kísértésbe, 

De szabadíts meg a gonosztól. 
2. Gyermek született minekünk : halleluja ! 

Fiú született, halleluja! 
3. Az Ige testté lett : halleluja ! 

És lakozott miközöttünk : halleluja ! 

Üjévre. 
Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, 
És a te nyomdokaidon kövérség fakad. Zsolt. 65, 12. 

beriségért ; Emberek közt 
lakozott Alázatossággal, S 
hódításra változott Remény 
nyújtásával. 

10. Zengjen az Ür kedvére 
Vidám hálaének: Magasztal-
va, dicsérve Tegyünk tisz-
tességet. Testet öltött Fiá-
ért, Ki minket megváltott: 
Legyen ajándékáért Mind-
örökre áldott! 

Michalec Márton. 

Saját dallam. (19.) 

3 4 : . Kereszte lő Jánost 
szólíták Zsidó papok és lévi-

Máté 6, 13. 

Ezs. 9, 6. 

Ján. 1, 14. 
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Introitus a 2. Zsoltárból. 

3 5 . M é r t forrongnak a 
nemzetek, S mért gondol-
nak hiábavalóságokra? 

2. Összegyűlnek mind a 
földnek királyai s együtt ta-
nácskoznak Isten ellen és 
az Ürnak szent felkentje el-
len. 

3. És ezt mondják: Szag-
gassuk le a bilincset, És 
tépjük le magunkról a köte-
léket. 

4. De a mennyben lakozó 
ezt nevetni fogja, S őket 
megcsúfolja. 

5. Haragosan fog majd 
szólni hozzájuk, S megret-
tenti őket gerjedelmében. 

6. Én kentem fel, szól, az 
én királyom', A Sionon, az 
én hegyemen. 

7. És törvényül hirdetem 
majd, amint az Űr mondá 
nékem: Fiam vagy, ma ad-
tam neked életet. 

8. Kérj meg engem s én 
odadom e nemzetet örökségül 
néked, S birtokodul a föld-
nek határát . 

9. Vasvesszővel töröd össze 
őket, S széjjelzúzod őket, 
miként a cserépedényt. 

10. És ezért, királyok, jól 
értsétek ezt meg, Okulja-
tok, földnek bírái. 

11. Urunk félve szolgáljá-
tok, S reszketéssel örvend-
jetek. 

12. Csókoljátok Fiát, hogy 
ne haragudjék, és el ne vesz-
szetek az úton, Mert hamar 
felgerjedhet az ő haragja. 

13. Boldogok azok mind-
nyájan, Akik őbenne bíznak. 

14. Dicsőség az Atya, Fiú 
és Szentléleknek, Miképen 
kezdetben vala, úgy legyen 
most s mindig, örökkön örök-
ké, ámen! 

A 95. Zsoltárból. 
Venite, exültemus Domino. 

Saját dallam. (21.) 

3 6 . Jertek, hívek, hó-
doljunk a mi Urunknak, Ör-
vendezzünk az Istennek: ma 
született (feltámadott) Jézu-
sunknak! Színe elé dicséret-
tel közeledjünk : Zsoltáro-
kat zengjen lelkünk hárfája, 
S vigadozzunk, híveitől ezt 
várja. 

2. Mert nagy Isten a mi 
Urunk, akit áldunk, Minde-
neknél hatalmasabb, felsége-
sebb nagy Királyunk; Övé 
minden határa a kerek föld-
nek, Kezében a magasságok, 
mélységek, Ő ta r t j a fenn az 
egész mindenséget. 

3. Övé a nagy tenger, mi-
vel ő alkotta, És kezétől for-
málódott mennynek s föld-
nek állapotja: Jöjjetek hát, 
boruljunk le ő előtte, Isten 
előtt, ki minket is teremtett, 
S mint juhait kies mezőn le-
geltet. 

4. Köztetek, kik halljátok 
az ő beszédét, Senki meg ne 
keményítse Isten ellen go-
nosz szívét; Mint az atyák 
tették egykor a pusztában, 
Kik az Urat kísérteni pró-
bálták, Ámbár csodás tet-
teimet jól látták. 

5. Negyven évig haragud-
tam e nemzetre, S ezt mon-
dottam : Tévelyegnek, ma-
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kacssággal megveretve ; Az 
én utam megismerni nem 
akarták, Haragomban meg-
esküdtem ellenük : Nyugal-
mamban soha többé nincs 
helyük. 

6. Keresztyének ! Balga, aki 
Istent sérti; Inkább buzgó 
szolgálattal dicséretet zeng-
jünk néki : Dicsőség az Atyá-
nak és a Fiúnak, S a Szent-
lélek egy Istennek, Urunk-
nak, Szent örömmel neki 
adjuk magunkat! 

Greg. Magn. Grates nunc 
omnes reddamus. 
Saját dallam. (22.) 

3 7 . M o s t mindnyájan 
köszönjük meg A jóságos 
Istennek, Hogy értünk szü-
letett S minket kimentett 
Bűn hatalmából: Örök halál-
ból. :,: :,: 

Zengjük hát az angyalok-
nak seregében: Dicsőség né-
ki Fent az égben! :,: 

Kyrie: Fons bonitatis. 
Saját dallam. (23.) 

3 8 . LJristenünk, min-
den jó forrása, Kit Atyánk-
nak vallunk: Tőled száll alá 
az ég áldása, Könyörülj mi-
rajtunk ! 

2. Úristenünk, mindenható 
Felség, Ki egy Fiad küldéd, 
Hogy levegye a világnak ter-
hét : Könyörülj mirajtunk ! 

3. Úristenünk, menny s 
föld teremtője, Tehozzád 
sóhajtunk : Kegyelmedet 
árasszad a földre, Könyörülj 
mirajtunk ! 

4. Krisztus, egy való, Az 
Atyától származó, Kinek cso-
dás világra jöttét. Szűztől 
születését A próféták meg-
jövendölték : Könyörülj mi-
raj tunk ! 

5. Krisztus, ég Ura, Szep-
lőtlen szűz egy Fia, Kit sok 
király és próféta várt, Áhí-
tozva kívánt : Jöjj, hogy hívő 
néped üdvözítsd, Könyörülj 
mirajtunk ! 

6. Krisztus! Ég és föld 
Szent fényeddel ím betölt; 
Aki mennyből szállottál alá, 
Sebeket hordozál, És tested-
ben értünk meghálál: Könyö-
rülj mirajtunk! 

r 
7. Úristenünk, ki égi tűz 

vagy, Szívünkbe is szent lán-
got adj, Hogy méltók lehes-
sünk, Mikor téged vágyva 
keresünk : Könyörülj miraj-
tunk! 

8. Úristenünk, vigasztalás-
nak Égi lelke, hozzád száll-
nak Imádó híveid ; Add meg 
a hit drága kincseit: Könyö-
rülj mirajtunk! 

9. Úristenünk, csodás ke-
gyelem: Ments meg a go-
nosztól minket ! Irgalmad 
végtelen: Bocsásd meg a mi 
vétkeinket! Könyörülj miraj-
tunk! Prázsszky Lukács. 

Et in terra. 
Saját dallam. (24.) 

3 9 . Dicsőség ott fenn 
Istennek, Béke itt lenn az 
embernek, Akiben van jó-
akarat, S az Úristen híve 
marad, Halleluja! 

2. Hála a legerősebbnek, 
Üdv a legeslegbölcsebbnek ; 



Te előtted leborulva Magasz-
talunk, egek Ura, Halleluja! 

3. Hálát adunk kegyelme-
dért, És örök dicsőségedért 
Neked, hatalmas Urunknak, 
S mennyországi Királyunk-
nak, Halleluja! 

4. Jézus Krisztus, drága 
kincsem, Te egyszülött Fiú-
Isten, Szűz Mária szent szü-
lötte, Mint a Lélek jelen-
tet te: Halleluja! 

5. Jézus, Istennek Bá-
ránya, Kiben Atyád kedvét 
lát ta: Te veszel le minden 
terhet, Akik hozzád esdekel-
nek, Halleluja! 

6. Leveszed a világ bűnét: 
Légy kegyelmes most és min-
dég; Hallgasd meg könyör-
gésünket, S dicsőítő énekün-
ket, Halleluja ! 

7. Ki ott ülsz az Atya 
jobbján, Szószólónkká maga-
sodván: Könyörülj meg hű 
népeden, S maradj velünk 
mindvégiglen, Halleluja! 

8. Te vagy a szent, az 
egyetlen, Te vagy a jó, a 
mérhetlen, Mindenek közt 
legmagasabb, Mindeneknél 
hatalmasabb, Halleluja! 

9. Add meg, hogy a Szent-
lélekkel Az üdvözült sere-
gekkel Dicsőítselek odafenn 
Mindnyájunkkal egyben, 
ámen ! Halleluja ! 

Credo, vagy hitvallás. 
Saját dallam. (25.) 

4 : 0 . H i s z ü n k teljes szív-
ből Egy jóságos Istent, Ki 
örök időktől Mindenható és 
szent ; Ki mindnyájunk Atyja, 

Menny s föld teremtője, Min-
den jó szerzője. 

2. Jézusban is hiszünk, Az 
ő egy Fiában, Akit Mária 
szült Teljes tisztaságban ; 
E csodát a Lélek Hatalma 
művelte S eszközölte benne. 

3. Nagy nyomorúságban, 
Szegényül született, Bár lelki 
jóságban Bírt örök kincse-
ket ; Érdeme, kegyelme Ilyen 
gazdagsághoz Jut ta t fel a 
mennybe. 

4. Alig hogy itthon van, 
Már üldözni kezdték : Messze 
Egyiptomban Kerülte ki 
vesztét; Aztán tűr t kínt, 
halált, S megdöntve a pok-
lot, Végre a mennybe szállt. 

5. Ott a magas égben Aty-
jának jobbján ül, S egykor 
dicsőségben Jön alá az ég-
bül, Ama végső napon Élők 
s holtak felett Tartván íté-
letet. 

6. Hiszünk igaz szívvel Is-
ten Szentlelkében, Ki meg-
térést művel Lelkünknek 
mélyében ; Egyházunk vé-
dője, Közösségünk őre, Üd-
vünk eszközlője. 

7. Szívből hisszük végül, 
Hogy Krisztusért nékünk Is-
ten üdvösségül Megbocsátja 
vétkünk, Testünk feltámaszt-
ja, És az örök élet Dicsősé-
gét osztja. 

8. Áment zeng az ének A 
menny Istenének, Örök ta-
vaszt érnek, Kik hozzá meg-
térnek; Ó dicső Jézusunk! 
Add, oly pályát fussunk, 
Hogy majd mennybe jus-
sunk ! Tranovszky György. 
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Dallama: 

Eljöttünk, ó Jézusunk. (177.) 

4 : 1 . A dám ugyan meg-
szegte Istennel a szövetségét : 
Az Űr mégis szerette S 
megmentette nemzetségét ; 
Megfogant a Szűz méhében 
A magzat az ő nevében. 

2. Ó jöj j megsegíteni, Jé-
zus, az ég kegyelmével; Is-
ten vagy, de emberi Termé-
szetet öltöttél fel. Mert ki 
üdvözíthetne más, Ha nem 
te vagy a Messiás? 

3. Mik vagyunk mi, Iste-
nem, Hogy szent Fiad vált 
meg minket? Milyen az a 
kegyelem, Mely bűnöst is 
üdvözíthet? Ha ez vár a go-
noszakra, Mi várhat az iga-
zakra ? 

4. Előbb nagyon sajnáltad, 
Hogy embert is teremtettél: 
Ki az, aki terád hat? Ki az, 
kiben kedvet leltél ? Hogy 
Fiadat, egyszülötted, Földi 
testbe költöztetted! 

5. Milyen ágy az a jászol? 
Mily palota a hitvány ól? 
Értem, kire vigyázol, Féreg 
lett az Ür Fiából? Ö én 
Uram, ki értse meg A te 
örök végzésedet? 

6. Hány angyalod veszett 
el : Mért nem őket mentetted 
meg? Mivel különb az em-
ber, Hogy részese kegyel-
mednek ? Mit adhat a vérünk, 
testünk Országodba beme-
hetnünk ? 

7. Kelj fel, szívem, itt van 
Ő : Üdvözölve menj eléje, 
Bűneid megváltva jő Hívei 
megmentésére ; És meg is 

fog halni érted, Ügy segít a 
mennybe lépned. 

8. Ma és minden időben 
Adj hálát az ég Urának, S 
áldozz istenfélően Üdvözítő 
egy Fiának ; Hogy neve meg-
dicsőüljön, S a sátán meg-
szégyenüljön ! 

Neumann Gáspár. 
Hruskovics Sám. 

Collaudemus, collaudemus 
Christum. 

Saját dallam. (26.) 

4 2 . Angyalok, ég hír-
nökei nyilatkoztak S hirdet-
ték a pásztoroknak: 

2. A testté lett Krisztus 
földre leszállását S híveinek 
megváltását. 

3. Hallotta-e valaki a nagy 
világon, Hogy az Isten föld-
re szálljon? 

4. Immánuel volt, aki mint 
Fiú-Isten Velünk akart lenni 
testben. 

5. Ézsaiás jósolta ezt, a 
próféta, Ki róla szólt már 
régóta. 

6. Igaza volt, mert Ura a 
nagy egeknek Miérettünk 
született meg. 

7. Dávidnak a törzsökéből 
testet öltve Jött le hozzánk 
örömünkre. 

8. Tanítása megvilágít min-
den elmét, Elűzi a bűn gyöt-
relmét. 

9. Mindnyájan hát, kik hoz-
zája hívek vagyunk, Kegyel-
méért hálát adjunk. 

10. Zengő hanggal, tiszta 
szívvel énekelve S Krisztu-
sunkban esdekelve: 
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11. Vajha már itt vele vol-

nánk közösségben, Mint az-
után fent az égben! 

12. Ó kegyelem csodálatos 
nagy bősége, Embereknek 
üdvössége : 

13. Jóságodból mindnyá-
junknak bőven adott Aláza-
tos szolgálatod. 

14. Istenember ! néked örök 
hála légyen It t a földön s 
fent az égben! 

Dallama : 
Gyermek jött ma e világra. (28.) 

4 : 3 » Isten jött ma e 
világra, Jó helyet találva; 
Betlehembe menj elébe, S 
örvendj :,: Jeruzsálem népe. 

2. Teljesült a nagy ígéret: 
íme emberré lett Az Atyá-
nak szent Igéje, Örök :,: di-
csőség a fénye. 

3. Ökör, szamár megisme-
rik, S Izrael kétkedik Az 
Űr eljövetelében, Szegény:, : 
megjelenésében. 

4. Napkeleti bölcsek vár-
ták, És meg is találták; 
Neki adták sok kincsüket, 
Ezzel :,: mutatván hitüket. 

5. És magukat megalázva 
Mentek be a házba, Királyul 
tisztelni őt meg, Kihez :,: 
csillag vitte őket. 

6. Heródes meg ijedtébe 
Királyságát féltve Parancsot 
ad: s minden gyermek Meg-
hal, :,: egy se nyer kegyel-
met. 

7. Kitől félsz, ó te hitet-
len, Iszonyú kegyetlen? Nem 
kívánja te országod: Ő ad 
:,: nekünk mennyországot. 

8. Adjon nekünk születé-
sed A jóra készséget; S ha 

meghalt a föld vándora, Tá-
maszd :,: fel, seregek Ura! 

Bánovszky György. 

Dallama: 
Dicsőség ott fenn Istennek. (24.) 

4 4 « Dicsőség az Úris-
tennek, A legnagyobb kegye-
lemnek, Hogy szent Fiát ad-
ta értünk S örök éltet szer-
zett nékünk. Kyrie eleison! 

2. Dicsőség az Ür Jézus-
nak, Nagyhatalmú Megvál-
tónknak, Hogy eljött jóin-
dulatból, S megmentett a 
kárhozattól. Kyrie eleison ! 

3. És dicsőség a Szentlé-
lek Vigasztaló kegyelmének, 
Hogy tőle a Szűz megszállva 
Krisztust hozta e világra. 
Kyrie eleison! 

4. Hála a Szentháromság-
nak, Segítségünk forrásának, 
Hogy oly kegyes munkát vé-
gez : Elvezet az üdvösség-
hez. Kyrie eleison! 

5. Jó Istenünk, kérve ké-
rünk : Hatalmaddal segíts 
nékünk Krisztus híveivé len-
nünk, És hozzá a mennybe 
mennünk. Kyrie eleison! 
Németből. Motesicky Gáspár. 

Omnis mundus iucundetur. 
Saját dallam. (27.) 

4 : 5 . Vígasságnak, bol-
dogságnak Idejéhez értünk : 
Ma született a szeretet Is-
tene minékünk ; Jászolban 
lel helyet, És szalmán dide-
reg Betlehemben az a kicsi 
Kis gyerek :,: 

2. Mit a bűnbe elmerülve 
Ősapáink kértek: Most va-
lónak angyalszózat Hirdeti 
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a népnek. Mindnyájan ví-
gadjunk, Hálákat így ad-
junk, S a kisdedben égi kin-
cset Fogadjunk :,: 

3. Megváltásunk, virágszá-
lunk, Drága Üdvözítőnk, 
Szűz magzatja, jóság napja, 
Kegyes megsegítőnk : For-
dítsd ránk szent orcád, Ha-
jolj le mihozzánk, Teveled 
lesz miénk is a Mennyor-
szág :,: 

Saját dallam. (29.) 

4 6 . Kedves gyermek 
született meg E percben az 
embereknek ; Égi karok, 
szent angyalok Harsognak 
vidám dallamot : Dicsőség 
fent az Istennek, Békesség 
lent az embernek, S jóaka-
r a t mindeneknek. 

2. A régibe maradt ime 
A gyermek, az örök Ige; De 
mily csodás, nagy változás, 
S ezt többé fel nem váltja 
más: Lényegében bár egy 
légyen, Istenember egy sze-
mélyben, Két alakban, egy 
időben. 

3. É végzésnek ti tkát értsd 
meg Ember, és szívedbe vés-
sed! S angyalsereg újítsa 
meg Az Ürnak a dicséretet: 
Ó Krisztusunk, nagy Kirá-
lyunk, Istenember, akit vá-
runk, Téged mindörökre ál-
dunk. 

Puer natus in Betlehem. 
V Saját dallam. (28.) 

4 7 . Gyermek jött ma e 
világra Kicsiny Betlehem-

V ben, S öröm jár a hír nyo-
Ü mába Mind a /lelki nagy Je-

ruzsálemben. 

2. S?űk jászolban, bepó-
lyálva Fekszik a kis gyermek : 
S hatalmának nincs határa! 
Halleluja, tisztesség Isten-
nek! 

3. Szamár, ökör felismeri 
Urát a jászolban: Ó Izrael! 
ez isteni Csecsemőre mért 
nem figyelsz jobban? 

4. Pogány bölcsek közeled-
nek Ehhez a Királyhoz, S 
mindegyikük a kisdednek 
Aranyat és tömjént, mirhát 
áldoz. 

5. Tiszta szűz volt édes-
anyja A földre szállt menny-
nek, Aki magát értünk adja; 
Halleluja, tisztesség Isten-
nek! 

6. Bűnnel őt a kígyó mér-
ge Meg nem fertőztette ; 
Mindnyájunknak védelmére 
Nagy jósága szent emberré 
tette. 

7. Olyan ember, mint a 
többi, Minden tekintetben ; 
Ámde benne vétek, földi, 
Nincsen, mint a bukott em-
berekben. 

8. Természetünk így vévén 
fel Az Isten szülötte: Lé-
nyegének szentségével Mind-
nyájunknak bűnét eltörlötte. 

f 9. Örvendetes ünneppé 
lett Megszületéséért, Adjunk 
hálát kegyelmének Határ-
talan jótéteményéért. 

10. Legyen a Szenthárom-
ságnak Végtelen dicséret ; 
Hívei mind hozzá vágynak: 
Halleluja a menny Istené-
nek! 

Drezdensis) Péter. 
' ' TVanovszky György. 
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Krisztus születésének 

csodáiról. 
Dallama : 

Boldog az az ember. (243.) 

4 8 « C s o d a volt az, gaz-
dag, S minden másnál na-
gyobb: Hogy egy égi mag-
zat Szűzben fogantatott. Ki 
hallott ily csodát A földön 
valaha? Sohase :,: volt, s 
tovább Nem történik soha! 

2. Csoda volt, hogy a Szűz, 
Ki életet adott, Mint a 
mennyei tűz : Tisztán ma-
radhatott. Ki hallott ily cso-
dát, stb. 

3. Csoda volt, hogy földi 
Szeplőtől nem bántva Nap-
jait betölti, S embert hoz 
világra, Ki hallott ily cso-
dát, stb. 

4. Csoda volt a gyermek: 
Kettős természetben Egy sze-
mély jelent meg: Isten — 
embertestben. Ki hallott ily 
csodát, stb. 

5. Csoda volt, hogy anyja 
Az égi magzatot Pólyába 
csavarja, A meg nem fog-
hatót. Ki hallott ily csodát, 
stb. 

6. Csoda volt, hogy aki 
Bírónak küldetett : Üdvün-
ket vívta ki, S Megváltónk 
lehetett. Ki hallott ily cso-
dát, stb. 

7. Csoda volt, hogy az ég 
Szentsége méltatlan Bűnös-
be költözék Az emberalak-
ban. Ki hallott ily csodát 
stb. 

8. Csoda volt, hogy Isten, 
Akiben tisztesség Jutott ne-
künk : itt lenn Gyalázatba 

essék. Ki hallott ily csodát 
stb. 

9. Csoda volt, hogy égbül 
Szegénységben jött meg : 
Jászol jut helyéül Az Isten-
szülöttnek ! Ki hallott ily 
csodát, stb. 

10. Ü j meg ú j nemzedék 
Magva rejlik ebben, Akit az 
Ür ígért Nekünk az éden-
ben. Bár a kerek földnek 
Csoda ez egészen: Az igaz 
hívőnek Üdvössége lészen. 
Megbocsátja Isten E csodál-
kozásunk, S megadja, hogy 
ott fenn Mindent tisztán 
l á s s u n k ! Lovcsányi János. 

Saját dallam. (30) 

4 9 . ím a Szűzben az 
Ür akara t ja Istent terem-
tett, Kit ő pólyába betakar-
gatva Jászolba fektet, Mond-
ván: Tente fiacskám, Tente 
aranyoskám ! Ezt énekelte 
S örült a lelke. 

2. Oktalan barmok mel-
lette állnak, Reá lehelnek, 
S a köztük fekvő égi Király-
nak Hálát rebegnek; Alla-
tok és madárkák Mind szí-
vesen látták; Dallal fogad-
ták, És magasztalták. 

3. Legyünk mi is hát, mint 
eszes lények, Háládatosak ; 
Örvendezzünk szent születé-
sének: Áldjuk az Ura t ! Kö-
szönjük meg Atyánknak, Kit 
lelkünk csak áldhat, Amit 
velünk tett : Szent ünne-
pünket. 

4. Mert értünk való nagy 
kegyelméből Azt cselekedte, 
Hogy egy Fiát az egek egé-
ből Hozzánk küldötte: A mi 
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Krisztus Urunkat, Egyet-
len javunkat, Aki ember 
lett, S értünk szenvedett. 

5. Mondván : Miatyánk, kö-
szönjük néked Ajándékodat, 
Kit nekünk adott nagy ke-
gyességed : Kisded Fiadat ! 
Mentsd meg születéseért Hí-
veid seregét A kárhozattól 
És a pokoltól! 

Saját dallam. (31.) 

5 0 . M o s t örömmel uj-
jongjunk, vígadjunk, :,: Di-
csérve kell Urunkat fogad-
nunk; Örvendjetek :,: ben-
ne : Megszületett üdvössé-
günk Fejedelme. Halleluja ! 

2. Az angyalok mennyei 
szent kara :,: Betlehemben 
örömre fakadva S a nap hí-
rét :,: zengve Róla szól, a 
pásztoroknak ezt üzenve : 
Halleluja ! 

3. Szélessége a nagy föld-
kereknek, :,: S boltozatja a 
magas egeknek: Adj az Ür-
nak :,: hálát, S ú j dalokkal 
köszöntsd a menny ú j Kirá-
lyát : Halleluja ! 

4. Emberek, e világon vi-
dáman :,: Hirdessétek a 
Krisztust mindnyájan, Hál-
adásnak :,: nyelvén Születé-
sét örvendezve ünnepelvén : 
Halleluja ! 

5. Jézus Krisztus, hallgass 
meg bennünket, :,: Akik ná-
lad keressük üdvünket; Ma-
rad j mindig :,: vélünk, Míg 
innen a te egedbe el nem 
érünk. Halleluja ! 

6. Miérettünk szegényül 
születtél, :,: Bűnös embert 
magadhoz emeltél ; Vígad-

junk hát :,: együtt, S hála-
adó ujjongással énekeljük : 
Halleluja ! 

7. Üdvözítőnk, béke van 
tenálad, :,: Híveid ott vé-
delmet találnak ; Dicséretet 
: ; : adva Emlékezzék minden-
ki e boldog napra. Halleluja! 

Dallama : 
Mennyből jövök most hozzátok.(8.) 

5 1 . L z » S , te * 
gyermek, Bölcsőd szívem 
mélyén leld meg; Tied az én 
szívem mélye, Szeretettel 
oda té r j be. 

2. Jézus, éltem vígassága, 
Napja és világossága: Add, 
hogy a te jászlad mellett 
Nyerjen szerény szolgád he-
lyet. 

3. Jézus, édes kis testvér-
kém, Elringatlak, aludj bé-
kén; Álmodj szívem jászo-
lában, Ne hagyj meg a bűn 
jármában. 

4. Jézus, örök Üdvözítőm, 
Legbiztosabb megsegítőm : 
Drágakőnél, nagy kincseknél, 
Drágább vagy te mindenek-
nél. 

5. Jézus, a te édes száddal, 
Sima, kedves, szép orcáddal 
Szívemet úgy megejtetted : 
Rabja lett az égieknek. 

6. Jézus, kincsem minden 
felett, Hadd csókolom gyer-
mekszemed ; Hadd csüggjek 
a te karodon Mindhalálig, 
mindenkoron. 

7. Jézus, fényes hajnalcsil-
lag, Mint óhajtlak, mint 
áhítlak ! Jászolodnál érjen 
végem, S veled legyek fent 
az égben. 
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8. Aludj, lelkem, békesség-

ben, Húnyd be szemed, aludj 
szépen; Elringatlak két ke-
zemmel, Elaltatlak énekem-
mel. 

9. Ha elég szóm erre nin-
csen, Lesz majd, aki meg-
segítsen : Előhívok majd má-
sokat, Mennyei szent an-
gyalokat. 

10. Megtanulom, amit zeng-
nek: Dicsőség ott fenn Is-
tennek, Béke itt lenn az em-
bernek, S jóakarat minde-
neknek. 

Saját dallam. (32.) 

5 2 . Keresztyének, vidám 
lélek Fogadja a Krisztust, 
ki ma született: Mert üd-
vünkre s örömünkre Szégyen 
sohse érheti a híveket. 

2. Hogy segítsen: maga 
Isten Lett emberré s szüle-
tet t a világnak; Édesanyja 
Szűz Mária, Maga Isten vá-
lasztotta anyának. 

3. A bűn csak bánt, Krisz-
tus csak áld, Mert vigaszul 
szállt le a bús világra; Ő van 
velünk, ha szenvedünk: Ke-
resztyének, hű szíveket ki 
bántna? 

4. Hálám zengjen énekem-
ben Krisztusnak, ki minket 
jött megváltani; Ez a jele, 
hogy ővele Nem leszünk a 
bűn terhének rabjai. 

5. Halleluja ! Mennynek 
Ura, Hozzád küldjük fohá-
szunkat oda fel; Magad ad-
tad áldozatnak: Add meg, 
hogy ezt ne feledjük soha el! 

Füger Gáspár. 

Mai. k, 2. IV. Móz. 17. 
Ezs. 7, Ц. 

Saját dallam. (33.) 

5 3 . Im nap lett a csil-
lagból, Népek, örvendjetek : 
Földre szállt a magasból Ér-
tünk a szeretet, Beteltek az 
Atyától Adott ígéretek. 

2. A próféták hitére A 
jóslat is betelt, A Szentlélek 
Igéje Meghallgatásra lelt : 
Elküldi, kit igére, Az Űr 
Immánuelt. 

3. Szűz hozza majd világra 
Váltságunk zálogát, Ki ér-
tünk nem hiába Jár t minden 
poklon át ; Kegyelmét így 
kínálja S éltével éltet ád. 

4. Csodálatos történet : Is-
tennek egy Fia Értünk íme 
testté lett, Porba kell száll-
nia, Hogy mindegyik hívé-
nek Üdv jusson általa. 

5. Atyja a nagy mindenség 
Hatalmas Királya, Anyja a 
földkerekség Legszegényebb 
lánya, Hogy népét a dicső-
ség Gazdagsága várja. 

6. Érettünk ő fáradott, 
Viselt szomjat, éhet, Szenve-
dett kínt, bánatot És kese-
rűséget, S ránk ételt, italt 
hagyott Üdvösségünk végett. 

f 7. Legyünk hálásak hoz-
zá, Hogy értünk született, 
S áldással koronázá A hivő 
népeket ; így tette szebb 
hazánkká A fényes egeket. 

A lelki bölcsőről. 
Dallama : 

Ránk virradt e vidám nap. (41.) 

5 4 . H a vágyad az a 
gyermek, Aki ma született, 
Hogy majdan nála nyerd meg 
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Az örök életet: Gondod le-
gyen reája, Kedvét miben 
találja, Mi jó, mi kell neki; 
Hol és hogyan pihenjen, Mi-
lyen bölcsőre leljen, Mely őt 
elrengeti. 

2. Legkedvesebb bölcsője, 
Mit legjobban szeret : A tisz-
ta szív redője S a nemes ér-
zület. Siess, hogy a kegyel-
met, Mely fenségben jelen 
meg, Érezd minél előbb; E 
lelki göngyölegbe Mintegy 
pólyába kötve Szerezheted 
meg őt. 

3. Kis vánkosul alája Tedd 
lángoló hited : Melengetőt 
kínálva Örömre deríted. Tet-
szésre nála nem lel E vilá-
gon az ember, Ha nincsen 
benne hit; S takard be hő 
reménnyel, Mely Istenhez 
vezérel S elér a mennyekig. 

4. A pólya átkötője A 
munkás szeretet, Hogy Is-
tenhez kötözze Az ember-
szíveket. Szóban épp úgy, 
mint tettben Tökéletes, ön-
zetlen, S ha minket áthatott : 
Krisztussal összekötve Ő 
lesz a fő örökre, Mi pedig 
a tagok. 

5. Füröszteni is illik A 
kedves gyermeket, És táp-
lálni is mindig; Ezt így vé-
gezheted: Adnod kell a sze-
génynek, Gyámoltalant meg-
védned, Mert aki ezt teszi: 
Krisztussal tesz jót, s ebben 
Amaz örök életben Jutalmát 
elveszi. 

6. S amint a kisdedet is 
Csókkal dédelgetjük : Ezt 
tesszük meg vele is, Hogyha 
őt szeretjük ; Igazán úgy 
szeretjük, Ha törvényét kö-

vetjük Szívvel és lélekkel; 
Júdással tar t vérséget, Ki 
csak szájjal dicsérget S nem 
cselekedettel. 

7. Álomba ringató dal Lesz 
hálaszózatunk, Ha hozzá buz-
galommal S gyakran fordul-
gatunk. A bölcső meg ne 
álljon, A szózat mennybe 
szálljon; Az írás hirdeti: A 
legszebb áldozatban Ajk és 
szív egybedobban S hálát ad 
őneki. 

8. Krisztusunk a pólyában, 
Kit üdvösségünkre Szentsé-
geid javában Fogadunk szí-
vünkbe: Látván erős hitün-
ket, Vigasztalj meg bennün-
ket, Hajolj e bölcsőre, Szen-
telj meg és emelj fel Üdvö-
zítő kegyeddel, Lelkünk meg-
mentő je ! Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (34.) 

5 5 . Istennek Fia, Kit 
ma szült Mária, Krisztus íme 
testté lett Bűneinknek eltör-
lése végett. 

2. Az ősatyáknak, A szent 
prófétáknak Óhajtása telje-
sül: Fiát adja érettünk ke-
zesül. 

3. Hű keresztyének ! Zeng-
jen hálaének; Drága aján-
dékaért Magasztaljuk, di-
csérjük szent nevét. 

4. Üdvözítőnket, Drága 
megmentőnket Küldé az Ür 
irgalma, Megtört vele az 
ördög hatalma. 

5. Örömre ébred Minden 
igaz lélek, Kit ő arra mél-
tatott, Hogy megérje ezt a 
boldog napot. 



34» 
6. Boldog volt a szem, 

Mely látta őt, s hiszem, Hogy 
Istentől kegyeltek, Akik 
mindig mellette lehettek. 

7. Világ nagyjai, Dicső ki-
rályai Voltak, akik őt vár-
ták, S mégis szegény pász-
torok csodálták. 

8. Égi szent karok Zengik, 
az angyalok : Dicsőség az 
Istennek, S békesség a föl-
dön az embernek. 

9. Mi is örvendjünk, Di-
cséretet zengjünk Boldogító 
reményben, Hogy majd vele 
lakozunk az égben. 

Saját dallam. (35.) 

5 6 . S zívünk szerint bol-
dog napot értünk, Hálát 
zengjünk, nagy öröm ez né-
künk ; Amit buzgón kértünk, 
Istenünk ma egy Fiát kül-
dötte le értünk. 

2. Az angyalok vígan éne-
keltek, Pásztoroknak örömet 
hirdettek ; Benne született 
meg Váltsága az elesett, 
bűnös embereknek. 

3. Messziről jö t t bölcsek a 
Krisztusnak Hódolatul aján-
dékot hoztak, Hozzá imád-
koztak, Arannyal és töm-
jénnel, mirhával áldoztak. 

4. Az a csillag, mely csó-
vát eresztve Betlehembe őket 
elvezette: A Krisztust je-
lezte, Mert ott, ahol szüle-
tett, megállott felette. 

5. Éva miatt elveszített 
éden Visszajött az Isten ke-
gyelmében Mária méhében 
Szeplőtlenül született Krisz-
tus személyében. 

6. Édesanyja könnyével fü-
rösztve Egyszerű kis pó-
lyába kötözte, Jászolba he-
lyezte. Mert jobb helyet nem 
kapott Isten egyszülötte. 

7. A szent atyák régóta 
kívánták, Bárcsak Krisztust 
mielőbb meglátnák, Üdvös-
ségük várták: Jöjj le, törd 
át az eget, mind csak ezt 
kiálták. 

8. Nem akart már késni a 
jó Isten, Fiát adta, hogy ra j -
tunk segítsen, S azt művelje 
itt lenn, Hogy az örök halál-
tól minket mentesítsen. 

9. Boldogságos, áldott szü-
letés ez Annak, aki bűnbá-
natot érez S vétket nem visz 
véghez : A mennyország 
öröme ilyen emberé lesz. 

10. Szent örömmel vár ják 
sorsuk végét, Kik élvezik az 
Ür testét, vérét, Megtartják 
Igéjét, S jótettekkel növelik 
hitük erősségét. 

11. Krisztus, a te áldott 
születésed Bocsásson meg 
minden bűnt és vétket; Buz-
gón kérünk téged: Adj hi-
tünkben kitartást s menny-
ben üdvösséget. 

Saját dallam. 

5 7 « Ö r v e n d j ü n k a szent 
karácsony napjának, S ad-
junk hálát a mennyei Atyá-
nak, Ajándékáért : Régen 
megígért Kedves Fiáért. 

2. Kis jászolban, állatok 
közt lel helyet, Aki békét 
hoz nekünk a harc helyett: 
Éltünk adója, Igazgatója, 
Vigasztalója. 
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3. Mért aláztad meg Fia-

dat, Istenünk ? Éva miatt 
fordult orcád ellenünk; Bű-
nös fa j tánkat Ámbár sajnál-
tad : Halálra szántad. 

4. Csak a sátán örvendett 
e bukáson, Nem hitte, hogy 
eljön majd a karácsony; 
Fülét hegyezte, Biztosra vet-
te, Hogy tönkretette. 

5. Feljött ám az igazság-
nak szent napja, Mely a sá-
tán éjjelét eloszlatja; Krisz-
tus keresztje Bizton vezet be 
Fel az egekbe. 

6. Üdvözlégy hát Krisztus 
Urunk minálunk, Te vagy a 
mi orvosunk és Királyunk; 
Örökre áldva S imára válva 
Tiéd a hála. 

Saját dallam. (36.) 

5 8 . N e k e d adnom szíve-
met, Uram Jézus, engedd; 
Mert te vagy a szeretet, Ó 
te drága gyermek! Vedd az 
enyém, add a tied, S tőlem 
soha vissza ne vedd, Jézus 
Krisztus, én életem, Drága 
kis gyermekem! 

2. Égni szívem utánad, 
Uram Jézus, engedd; Örö-
mében kiárad, Ó te drága 
gyermek! Mikor látlak a já-
szolban Állatok közt, sze-
gény sorsban, Hiányosan 
ruházottnak, És megalázott-
nak. 

3. Csodálnom e helyzetet, 
Uram Jézus, engedd : Mit 
tehet a szeretet, Ó te drága 
gyermek ! Mily nagy a te 
szereteted, Mely á tha t ja az 
egeket: Hogy bűnünket el-
törölje, Isten jön a földre. 

4. Szereteted élveznem, 
Uram Jézus, engedd: Bol-
dogság vagy szívemben, Ó 
te drága gyermek! Legked-
vesebb kis virágom, Benned 
mindazt megtalálom, Mit 
próféták jövendőitek Nekünk, 
bűnösöknek. 

5. Téged szívből szeret-
nem, Uram Jézus, engedd, 
Határtalan, végetlen, Ó te 
drága gyermek! Szívem já-
szolkádba hoztam : Add, 
hogy mindig ott lakozzam, 
Vedd be, Uram, ó vegyed be 
A te kegyelmedbe! 

6. Tied lennem egészen, 
Uram Jézus, engedd; Ha-
talmadban van éltem, Ó te 
drága gyermek! Amit adsz, 
mind elfogadom, Amim van, 
mind neked adom: Testem, 
lelkem, gazdagságom, Egész 
boldogságom! N é m e t b ö l . 

In natali domini. 
Saját dallam. (37.) 

5 9 . M i k o r i s t en szü-
letett, Angyalsereg énekelt : 
Dicsőség az Istennek, Ki a 
földön ember lett ! Isten min-
dent megadott, Nem tart 
többé haragot, Kegyelmébe 
fogadott. 

2. Pásztorok is hallották 
Az angyalok szózatát : Ör-
vendjetek, szegények, Jó hírt 
hozunk tinéktek. Isten min-
dent megadott, stb. 

3. Megértve a szózatot, 
Keresik a pásztorok Az új-
szülött gyermeket, Kit az 
angyal hirdetett. Isten min-
dent megadott, stb. 
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4. Betlehemben, egy ólban, 

Szegényes kis jászolban Ta-
lálja a hivő nép A menny 
s föld teremtőjét. Isten min-
dent megadott, stb. 

5. Anyakeblet kereső Az 
isteni csecsemő, Ki az em-
bert megáldja S a világot 
táplálja. Isten mindent meg-
adott, stb. 

6. Ezt a csodás szerelmet 
S mérhetetlen kegyelmet So-
ha meg nem tagadjuk, Alá-
zattal fogadjuk. Isten min-
dent megadott, stb. 

f 7. Dicsőség a mennybe 
fenn, Béke legyen idelenn! 
Áment rebeg ajakunk, Tőle 
mindent megkapunk. Isten 
mindent megadott, Nem tart 
örök haragot, Kegyelmébe 
fogadott. 

Saját dallam. (38.) 

6 0 . Krisztusunk ma 
született, Örvendezzünk ! A 
bimbóból rózsa lett, Zenge-
dezzünk! Tiszta szűz méhé-
ből, Királyi székéből Jött 
alá az égből. 

2. A jóslat valóra vált: 
Örvendezzünk ! Krisztusunk 
a földre szállt, Zengedez-
zünk! Tiszta szűz méhéből, 
stb. 

3. Emberré lett az Isten, 
Örvendezzünk ! Hogy miraj-
tunk segítsen, Zengedezzünk ! 
Tiszta szűz méhéből, stb. 

4. Góliát a porba hull, 
Örvendezzünk ! Váltságunkra 
jött az Ür, Zengedezzünk! 
Tiszta szűz méhéből, stb. 

f 5. Ó isteni irgalom, Ma-
rad j velünk, Mert ördögi ha-

talom Tör ellenünk; Tehoz-
zád sóhajtunk : Fiad érde-
méért Könyörülj meg raj-
tunk! 

6. Adj nekünk, ó Jézusunk, 
Boldog véget, S ha majd 
hozzád eljutunk, Üdvössé-
séget ; Hozz írt sok sebünkre, 
Jö j j segítségünkre És meg-
mentésünkre ! 

Saját dallam. (39.) 

6 1 . Itt van már az üdv 
adója, A világnak Megvál-
tó ja ; Boldogoknak kell ma 
lennünk: Vigadozzunk, ör-
vendezzünk ! 

2. Próféták és fejedelmek, 
S szent atyák, mint nagy 
kegyelmet, Öt várták, kit 
ma üdvözlünk. Vigadozzunk, 
zengedezzünk ! 

3. ígéretét ím betöltve, 
Fiát az Ür leküldötte, Hogy 
bűnünktől szabadítson, S 
mindörökre boldogítson. 

4. Szívünk szerint üdvö-
zölve, S ajándékát megkö-
szönve, Néki méltó hálát 
zengjünk: Vigadozzunk, ör-
vendezzünk ! 

Saját dallam. (40.) 

6 2 . M a boldog nap de-
rült egünkre, Határtalan 
örömünkre: Ma jött a kirá-
lyok Királya S urak Ura e 
világra. Csodálatos e törté-
net : Megváltozott a termé-
szet, Isten Fia emberré lett. 

2. Ó mily csodás, ha rá-
gondolok, És soha nem hal-
lott dolog: Hogy tiszta szűz 
Fiat foganjon, S mégis szep-

3* 
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lőtlen maradjon. Gyarlóság-
tól meg nem rontva Krisz-
tust szülte váltságunkra És 
örök boldogságunkra. 

f 3. Krisztusunk, hogy üd-
vözülhessünk : Add, hogy 
új já születhessünk; Ne en-
gedj át tovább a bűnnek : 
Mindnyájunkon könyörülj 
meg ! Születésed lett a zálog, 
Hogy bukásunk nem kívánod, 
S vétkeinket megbocsátod. 

4. Bűnösök mi, hozzád me-
nekszünk, S kegyelmedért 
esedezünk: Ne taszítsd el a 
bűn emberét, A te szent szü-
letésedért; És jussak majd 
az eszedbe, Mikor magad se-
gíted be Híveidet az egekbe ! 

Saját dallam. (41.) 

6 3 . R á n k virradt e vi-
dám nap, S gondunk elosz-
la t ja : Ma van Isten Fiának 
Születése napja. Magasztal-
juk mindnyájan Ma szüle-
tet t Fiában Isten nagy ke-
gyelmét : Szentlélektől fo-
ganva Megszülte a szűz 
anya Hitünk fejedelmét. 

2. Világra jött gyermekét 
Elringatja szépen : Édes anya 
örömét Érzi kebelében. Ne-
künk szülte kis Fiát, Akit 
úgy várt a világ, Mint az 
üdvösséget; Krisztus Urunk, 
te magad Add reánk áldá-
sodat, Hogy dicsérjünk té-
ged. 

3. Elindultak a bölcsek 
Keresni a Szüzet, Ki a földi 
bűnösnek Istenfiat szül meg. 
Hogy neki áldozzanak : Töm-
jént, mirhát, aranyat Drá-
gaságot vittek; Ö királyok 

Királya : Kegyelmedet kíván-
ja Lelkünk, á ldj meg min-
ket! 

4. Megnyerve a kegyelmet, 
Békével távoztak, Hálát 
adva Istennek, Hogy nem 
csalatkoztak. Mi is adjunk 
hálákat A kegyelmes Ki-
rálynak, Zengjen fel a szó-
zat: Dicsőség az Istennek, 
Békesség az embernek, A 
jóakarónak ! 

Nobis est natus hodie. 
Saját dallam. (42.) 

6 á . Ö r ö m napja derült 
miránk: Ma szülte meg a 
Szűz Istennek egy Fiát. :,: 

2. Nap, hold, csillag fénye, 
lángja A maga idején Mind 
csak őt szolgálja. :,: 

3. Mi is, kik e földön la-
kunk : Angyalok karával Há-
lákat adhatunk. ;,: 

4. Köszönjük ma és min-
denkor, Hogy megszabadí-
tott Minket a gonosztól. :,: 

5. Adjunk olyan tisztessé-
get, Amilyet nem kaptak 
Egyéb teremtmények. :,: 

f 6. Krisztus, a te érde-
medért Adj bűnbocsánatot 
Megszületésedért. :, : 

7. Hogy ne égjünk majd 
odalenn : Ettől ments meg 
minket Ö Jézusunk, ámen! :,: 

Dies est laetitiae. 
Dallama : 

Ránk virradt e vidám nap. (41.) 

6 5 . IVla örömnap vir-
radt ránk: Leszállva az ég-
ből Eljött végre mihozzánk /. 
Tiszta szűz méhéből, Halan-
dóság testében Áldást hozva 



kezében Az a csodás gyer-
mek, Akit ész fel nem fog-
hat, Akit szó el nem mond-
hat : Fia az Istennek. 

2. Isten Fia s földi hon, 
Tiszta szűzből gyermek, Ró-
zsatőből liliom: Csoda az 
embernek! Földi anya gyer-
meke Az, kinek nincs kez-
dete, S úr a mennyország-
ban; Tiszta tejjel szűzi mell 
Táplálja, mint vérivel Cse-
csemő korában. 

3. Anya, aki hajadon, Fiú, 
aki atya: Megfoghatlan ha-
talom, Isten akarata! Ür 
és szolga egy személy; Akit 
ég s föld át nem ér, Betölt 
egy világot, A menny örök 
Királya, S a föld Ura, bí-
rá ja : Ily csodát ki látott? 

4. Pásztorok, kik a mezőn 
Nyájukat őrzötték : Hallot-
ták örvendezőn A Király el-
jöttét, Kit szegény jászol 
fogad, • Ámbár a leggazda-
gabb, Minden kincs adója; 
A legislegszebb gyermek, 
Akit gyengén melenget A 
szegényes pólya. 

5. Mint az üveg nem érzi 
Napfény áttörését: Mária is 
megőrzi Érintetlenségét. Bol-
dog az a lány, kiből Tisztán 
maradt méhiből Király jön 
világra; Mária e hajadon, 
Gyenge, mint a liliom, S ím 
Krisztust táplálja. 

6. Augustus felhívása Nép-
számlálást rendelt, A nagy 
összeírásra Mária is elment, 
Betlehembe készülve, Hogy 
ott Fiát megszülje, Áki beír 
minket Az ég élő könyvébe, 
Az angyalok körébe, És ott 
dicsőít meg. 

f 7. Krisztus, égi hatalom, 
Ember teremtője, Ki meg-
váltó utadon Jöttél le a 
földre : Hozzád száll hő fohá-
szunk, Bocsásd meg, ha hi-
bázunk, Ne hagyj elpusztul-
nunk; Ne engedj a halál-
ban, A pokolnak kínjában. 
Kárhozatra jutnunk. 

ÄjU&iCi- с* 
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A megalázott méltóság. 
Saját dallam. (43.) 

6 6 . Z^engd, keresztyén-
ség, zengd velünk Az égi 
trón Urát, Ki ma nyitja meg 
édenünk, Egy Fiát adva 
át. :,: 

2. Atyjától jön le kegye-
sen, Óé áldd a kisdedet, Ki 
meztelen, szegényesen / 'Já-
szolban lel helyet. :,: 

3. Hatalmát értünk vetve 
el Hozzánk alázkodott, S 
természetünket vette fel, Ki 
mindent alkotott. :,: 

4. Az anyja keblén kap te-
jet A drága csecsemő, S az 
angyalok örvendenek, Mert 
Dávid sarja ő. :,: 

5. Így jött világra, amidőn 
Beteltek a napok; Szentegy-
házunk alapja lőn, Mit Isten 
alkotott. :,: 

6. Csodásan egyesül ve-
lünk, Mert teste, vére van, 
És örök életet nyerünk Aty-
jánál boldogan. :,: 

7. Urak vagyunk, mert 
szolga lett: Mily változó 
idők! Az ég alatt s a föld 
felett Nincs több ily jói-
tevőnk. :,: 
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8. Ő, az egész világ Ura, 

Érettünk lett szegény, S mi 
gazdagodtunk általa Atyjá-
nak bő kezén. :,: 

9. Ma nyitja meg ismét ne-
künk Az éden kapuját; 

incs tilalom, beléphetünk : 
Áldjuk az ég Urát! :,: 
Hermann Miklós. Sztránszky D. 

f.k 

Saját dallam. (44.) 

6 7 . J ézus, ki eljöttél, S 
értünk megszülettél : Száz-
szor üdvözlégy minálunk, 
Drága virágszálunk. 

2. Árassz ránk kegyelmet, 
Te szépséges gyermek; Száz-
szor üdvözlégy minálunk, 
Legdicsőbb Királyunk. 

3. Jézus, minden másnál 
Gyönyörűbb virágszál : Ki-
nyíltál a mi javunkra, Légy 
hát oltalmunkra. 

4. Lelkünk megnyugvása 
Te vagy, üdv forrása: Aki 
minket úgy szerettél, Hogy 
Megváltónk lettél. 

5. Csodálatos szépség, Li-
liom-fehérség : Bennünk nyíl-
tál nagyon szépre, Imádunk 
is érte! 

6. Immánuelünknek Zeng-
jük énekünket: Sokszor üd-
vözlégy minálunk, Kit oly 
várva várunk. 

7. Tisztesség, dicséret 
Adassék tenéked, Megvál-
tónknak, Királyunknak, Drá-
ga Jézusunknak! 

8. Ámen, halleluja! Hall-
gass meg, ég Ura, S légy ir-
galmas majd odafenn Mind-
örökké, ámen! 

Dallama: 
Keresztyének, vidám évek. (32.) 

6 8 . Keresztyének, hála-
ének Zengjen Krisztus szü-
letése ünnepén, Amely vár-
va virradt mára, Mindnyá-
junknaküdvösséget hirdetvén. 

2. Az ígéret teljessé lett, 
Megáll szava a hatalmas Is-
tennek : Örömünkre Fiát 
küldte, Hogy testvére legyen 
minden embernek. 

3. Izraelben, Betlehemben, 
Dávidnak a városában szüle-
te t t ; Ember itt lenn, s mégis 
Isten: Véle nyertük meg az 
örök életet. 

4. Ezt a kegyes, örvende-
tes Születést az Ür angyala 
hirdette, S a felébredt pász-
tornépet Vidámságba, bol-
dogságba ejtette. 

5. Szava felzeng: ím e 
percben Született meg Isten 
Fia tinektek ; Ügy jelen meg 
ez a gyermek, Hogy a hívek 
drága kincset nyerhetnek. 

6. Istenfélő, Krisztust ké-
rő Keresztyének, örvendjünk 
hát mindnyájan Égi karok, 
arkangyalok Isten nevét di-
csőítő szavában: 

7. Szerelméért, kegyelmé-
ért Hála legyen Istenünknek 
az égben, Hogy javunkra s 
váltságunkra Fiát adta atyai 
j ó kedvében. Motesicky G. 

Dallama : 
Én kőszálam, erős váram. (199.) 

6 9 . U j j o n g j , szívem, 
nagy örömmel: Kedves ven-
dég, Jézus jött el. Halleluja! 

2. Vidám hangok üdvözöl-
jék A világ Üdvözítőjét. 
Halleluja ! 
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3. Isten Fia, te egyetlen, 
Kitől életemet nyertem: Hal-
leluja ! 

4. Szívem neked felaján-
lom, így köszöntlek, nagy 
Királyom. Halleluja! 

5. Magas mennyből siettél 
le A siralom bús völgyébe. 
Halleluja ! 

6. Földi ember lettél ér-
tünk, Hogy megszerezd üd-
vösségünk. Halleluja! 

7. Mily kegyelem indított 
meg? Mily szánalom hajlí-
tott meg? Halleluja! 

8. Te, ki mindent teremtet-
tél, Miérettünk testté lettél. 
Halleluja ! 

9. Megvetettet megöleltél, 
Elesettet fölemeltél. Halle-
luja ! 

10. Mindnyájunkat meg-
mentetted, Isten gyermekévé 
tetted. Halleluja ! 

11. Hozzánk önként köze-
ledtél, Szegény szűznek Fia 
lettél. Halleluja ! 

12. Ott feküdtél kis jászol-
ban, Ott szenvedtél nagy 
nyomorban. Halleluja ! 

13. Ó szűztiszta virágszá-
lunk, Üdvözítőnk, nagy Ki-
rályunk : Halleluja ! 

14. Mi száműzött, gyarló 
lények, Hogy adhassuk ma-
gunk néked? Halleluja! 

15. Legyen ez a földre szál-
lás Rád dicsőség, ránk meg-
váltás. Halleluja ! 

16. A te kegyes jóságodért, 
S végtelen nagy áldásodért. 
Halleluja! 

17. Ujjongj, szívem, nagy 
örömmel : Kedves vendég, 
Jézus jött el. Halleluja! 

18. Ujjongj vidám zsoltá-
rokkal A mennyei angya-
lokkal. Halleluja ! 

19. Dicsőség a magas ég-
nek Trónján az örök Felség-
nek. Halleluja ! 

10. Békesség lenn az em-
bernek, S jóakarat minde-
neknek. Halleluja ! 

21. Áldj meg minket s di-
csértessél Jézus, aki ma szü-
lettél. Halleluja! 

Dallama : 
Dicsőség ott fenn Istennek. (24.) 

7 0 . J ézus Krisztus, di-
csértessél, Hogy érettünk 
megszülettél, S angyaloknak 
örömére Emberekbe költözél 
be. Kyrie eleison ! 

2. Isten Fia a menny he-
lyett Jászol mélyén talál he-
lyet; S természetünk hordo-
zója, Ki az örök kincset 
szórja. Kyrie eleison ! 

3. A nagy világ kicsiny 
neki: S keblén a Szűz me-
lengeti; Ő, ki mindent ter-
vez, végez: Emberek közt 
gyermekké lesz. Kyrie elei-
son ! 

4. Világosság ter jed véle, 
Bevilágít a sötétbe; így le-
hettünk ővele mi Világosság 
gyermekei. Kyrie eleison ! 

5. Isten Fia, nagy Kirá-
lyunk, Csak ideig volt mi-
nálunk: Hogy bánattól sza-
badítson, És örömmel gazda-
gítson. Kyrie eleison! 

6. Szegénységben élt a föl-
dön, Hogy kegyelmet eszkö-
zöljön, S angyaloknak sere-
gében Üdvözítsen fent az 
égben. Kyrie eleison! 
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7. Szeretetét éreztetve 

Érettünk ezt cselekedte; Ad-
junk hálát, keresztyének, A 
kegyelem Istenének. Kyrie 
eleison ! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Krisztus Urunk bemutatása 
a templomban. Luk. 2-ből. 

Dallama : 
lm a Szűzben az Ür akaratja. (30.) 

i X . Szere te téér t adjunk 
hálákat Égi Atyánknak, 
Hogy kegyelmével, mit óhaj-
tottunk, Segített rajtunk : 
Váltságunkra adta át Egyet-
len egy Fiát, Földre küld-
vén le A Szűz méhébe. 

2. Hat hét múlva, hogy Je-
ruzsálembe Templomba ment 
be Az avatásra, Fiával kar-
ján Őt bemutatván: Si-
meon, a szent öreg, Ihlettől 
szállva meg, Jézust felvette 
S így köszöntötte: 

3. Öröm virradt ránk e 
szent órában Isten Fiában; 
Bocsássad immár, hozzánk 
jővén el, Szolgád békével, 
Mert szememmel láttam őt, 
A várt Üdvözítőt, Kiben a 
földre Üdvösség jön le. 

4. Pogányoknak világos-
ságára S boldogságára, És 
Izraelnek megmentésére S 
dicsőségére; Aki őt megra-
gadja, Annak egét adja, 
Mert ezeké lett Az örök élet. 

15 . Vegyük mi is őt, hí-
ven szolgálva, Hitünk kar-
jára; Tegyük mi is őt, hálá-
val áldva, Szívünk jászlába. 
Megleljük az Igébe S drága 
szentségekbe Bepólyázottan 
Szentegyházunkban. 

6. Adjunk hálát az Isten-
nek ezért A kegyelemért, 
Mert az Ür u tán epedtek hév-
vel Nappal és éjjel Kirá-
lyok és próféták, Akik vár-
va várták Őt, a Messiást, A 
vigasztalást. 

f 7. Dicsőség odafenn az 
Atyának, És szent Fiának, 
S a vigasztaló, kegyes Isten-
nek: A Szentléleknek, Mi-
kép kezdettől fogva Dicső-
sége vala, Most is úgy le-
gyen Örökké, ámen ! 

Tranovszky György. 

Dallama: 
Dicsérjük, hü keresztyének. (43.) 

. Dicsérni a, örök IS-
tent Jertek, keresztyének, 
Mert kegyelmét érzik itt lent 
Minden teremtmények. :,: 

2. Kincsesházát ím feltár-
va Fiát adta értünk, S sze-
gényül jött e világra: Áldott 
hír ez nékünk. :,: 

3. Értünk magát megaláz-
va, Szenvedő ember lett, S 
szolgaságot vett magára, Ki 
mindent teremtett . :,: 

4. Táplálója anyja keble, 
Mint bármely kisdednek, Kit 
angyalok vetekedve Hálával 
illetnek. :,: 

5. Ő a Dávid vesszőszála, 
Akit Isten ígért, S aki 
mennyből földre szállá Min-
den tiszta szívért. :,: 

6. Csoda ez: az Ige testté, 
Isten emberré lett; így tet t 
mennyben részesekké Bűn-
beesett népet :,: 

7. Szolga volt, hogy urak 
legyünk Odafenn az égben: 
Adhatott-e többet nekünk 
Nagy kegyességében? :,: 
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8. Ma nyitja meg ismét ne-

künk Az éden kapuját ; Nincs 
tilalom : beléphetünk. Áld-
juk az ég Urát! 

9. Jézusunk, te áldva ál-
dott Kegyelmes Királyunk : 
Add nekünk a mennyorszá-
got, Hogy ott is imád-
junk. :,: 
Hermann Miklós. Sinapius Dán. 

Az Űr különféle neveiről. 
Dallama : 

Mennyből jövök most hozzátok. (8.) 

7 3 . A mint mondta 
Ézsaiás, Megszületett a Mes-
siás: A jó Isten kegyelmé-
ből Áldott Fia jött az égből. 

2. Kis gyermekké lett az 
Isten, Hogy bennünket üd-
vözítsen ; Szívünk teljes örö-
mében Hiszünk az ő szent 
nevében. 

3. Számos néven nevezge-
ték Az anyának szent gyer-
mekét: Illeték őt Jézus név-
vel, Mert az üdvre ő vezérel. 

4. Krisztus neve mást je-
lentett: A főpapot, a fölken-
tett, S a királyt, ki ráhivatva 
Védi népét napról napra. 

5. Csoda is az ő személye, 
Segítsége, szegénysége ; Sze-
génysége meggazdagít, Ha-
lála megelevenít. 

6. Tanácsadó, mert az ég-
bül Tanáccsal jön segítsé-
gül; S ezt még ma is meg-
kaphatjuk, Ha az í rást ol-
vasgatjuk. 

7. Erős Isten, ingatatlan, 
Tetteiben csalhatatlan ; Ere-
jében mindenható, Senki 
hozzá nem fogható. 

8. Hős, vitézebb mindenki-
nél, Biztos segítségünkre 
kél ; Mindnyájunkat meg-
mentette, Mert a poklot meg-
döntötte. 

9. Az örökkévalóságnak 
Atyja is, mert a jóságnak 
Oltalmával szeret, éltet, S 
ebben soha nem ér véget. 

10. Ő a béke fenntartója, 
Viszályok elhárítója ; Hogy 
örömre ébredjünk fel, Kien-
gesztelt Istenünkkel. 

11. Immánuel, mert segí-
tőnk, Hűségünkben Üdvözí-
tőnk; Sok bajunkban védel-
met ad, Velünk van és ve-
lünk marad. 

12. Ő az Atya szent Igéje, 
Bölcseségnek teljessége, Mert 
szavában azt mutat ja , Mi 
az ő szent akarat ja . 

13. Az ő áldott születése 
Bűneinknek eltörlése ; Nincs 
hatalma a sátánnak: Dicső-
ség az ég Urának! 

f 14. Üdvözítőnk, legfőbb 
gondunk! Add, hogy mindig 
rágondoljunk Örömnyujtó 
kegyeidre: A te áldott ne-
veidre. 

15. Dicsőítsd meg őket ben-
nünk: Mindig erre töreked-
jünk, S születésed érde-
méért Ad meg lelkünk üd-
vösségét . Tranovszky Gy. 

Dallama: 
Mért bánkódjam, tépelődjem. (267.) 

7 4 . E bredj, szívem, 
gyúlj örömre: Vidító égi szó 
Zeng alá a földre; Hirdeti a 
nagy örömet, Hogy nékünk 
és értünk Megváltó szüle-
tett. 
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2. Isten hőse alászálla 

Székéből az égből Az em-
ber javára; Emberré lett az 
Istenség: Öröm ez, gyönyör 
ez, Boldogság, dicsőség! 

3. Haragot nem ta r t elle-
nünk Odafent a mi szent 
Teremtőnk, Istenünk: Le-
het-é, hogy Fiát ad ja , S ne 
legyen idelenn Mindnyájunk-
nak Atyja? 

4. Benne miért csalatkoz-
nánk, Mikor ma javunkra 
Önként jött le hozzánk? El-
fordul bár pillanatra : El nem 
hagy, mert te vagy Minden 
gondolatja. 

5. Mért jött volna a világ-
ra Istennek s a mennynek 
Ez a virágszála ? Vérré s 
testté miért válna, Ha gond-
ja nem volna Lelki egyhá-
zára ? 

6. Minden gondját ránk 
halmozva, Míg élünk, mivé-
lünk Szívét is megosztja; 
Kész felvenni önmagára Ter-
hünket, bűnünket Istennek 
Báránya. 

7. Nézd, jászolban fekszik 
Urad, S téged is, engem is 
Magához hívogat : Jertek 
hozzám, bűnös lelkek, Én-
nálam mindnyájan Segítsé-
get leltek. 

8. Ezért csakis őt köves-
sük, És szívvel-lélekkel 
Csakis őt szeressük, Aki ve-
lünk úgy megbékül, Hogy 
magát s országát Adja örök-
ségül. 

9. Akik mostan búban 
vagytok: A kitárt kapun át 
Örömbe juthattok; S ha őt 
jól megragadjátok : Irgalma 

megadja, Amit csak kí-
vántok. 

10. Kit ocsmány bűn lélek-
bántó Terhe nyom: vígad-
jon, Itt van a Megváltó! Öt 
szolgáljuk, hogy terhünket 
Levegye, s nagy kegye Meg-
áldjon bennünket. 

11. Ti is, Isten szegényei: 
Jöjjetek, szívetek Jóval 
megtölteni; I t t van a mi üd-
vösségünk Forrása, áldása : 
Magát adja értünk. 

12. Légy enyém hát, drága 
gyermek, Bánjam meg bű-
nömet: Ezt ad ja kegyelmed, 
S halálommal végezetre Raj-
tad át jusson á t Lelkem az 
egekbe ! 
Gerhardt Pál. Glosius János. 

Saját dallam. (45.) 

T S . iVlondjátok meg, 
pásztorok : Milyen csodát 
láttatok ? Hirdessétek kiált-
va: Ki jött ma e világra? 
Drága kis gyermek Hoz 
nagy örömet, Aki szűztől 
született; Vígadjunk hát az 
Urban és örvendjünk, Hálá-
kat zengjünk ! :, : 

2. Mondd meg, József, ki 
legyen Ez a gyermek ide-
lenn? Származása isteni, 
Születése emberi. Nékünk 
küldetett, Szűztől született, 
Régtől megígértetett. Vígad-
junk hát az Urban, stb. 

3. E gyermek, ki magas-
ság, Fenség és hatalmasság: 
Istennek a szavára, Embe-
reknek javára Hozzánk jő-
vén el, Születésével Megbé-
kéltet az éggel. Vígadjunk 
hát az Urban, stb. 
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4. Mondjátok, ti bölcselők, 

Messze földről érkezők: Kit 
kerestek azokkal A szép 
ajándékokkal? Azt az ú j 
Királyt, Aki földre szállt: 
Krisztust, Isten egy Fiát! 
Vígadjunk hát az Ürban, stb. 

5. A mennyei üzenet 
Mondhatatlan örömet Hirde-
tett a világnak, Koldusnak 
és királynak, Pásztornépek-
nek, A hű Józsefnek S nap-
keleti bölcseknek. Vígadjunk 
hát az Ürban, stb. 

6. Gondviselő Istenünk : 
Nem elég-e, hogy nekünk Ez 
a kedves gyermeked Mind-
nyájunknak született ? Tőled 
küldetve Üdvünk hirdette S 
bűnünket eltörlötte. Vígad-
junk hát az Ürban, stb. 

7. Hogy minket a bűnök-
nek S főképen az ördögnek 
Rabságából kimentsen, Meg-
váltson és szeressen: Áldott 
nevének És érdemének Le-
gyen örök dicséret. Vígad-
junk hát az Ürban, stb. 

8. Adjunk hálát Fiáért, E 
mennyei Királyért ; Keresz-
tyének, mindnyájan Tisztel-
jük őt Fiában! Mert benne 
élnünk Üdvünk, erényünk S 
dicsőítő reményünk. Vígad-
junk hát az Ürban és örvend-
jünk, Hálákat zengjünk! :,: 

Saiát dallam. (46.) 

7 6 . E bredj, lelkem, 
hogy beengedd S úgy fogadd 
e vendéget, Hogy e kedves 
kicsi gyermek Örök Atyja 
az égnek: Ez éjszakán a jó 
Isten Jött le hozzánk ember-
testben, Hogy népét e világ-
nak Eljegyezze magának. 

2. Jövel drága vőlegényem, 
Dicsőségnek Királya ! Jövel 
Jézus, üdvösségem, Isten 
igaz Báránya! Én szívbeli 
akarattal Dicsőítlek éjjel-
nappal, Hogy e földi élet-
ben Ember lettél érettem. 

3. Le a mennyből hogy jö-
hettél, Én Istenem, Kirá-
lyom? Bűnösök közt hogy 
vethettél Ágyat e rossz vi-
lágon? Mért hagytad el em-
ber végett Hatalmad és di-
csőséged, Örömed és életed, 
Azért, aki megvetett? 

4. Jegyesed, ki ronggyal 
födve Bűnös testet takar-
gat : Haláloddal mindörökre 
Eljegyezted magadnak. Aki-
ért te dicsőséged Koronáját 
elcseréled: Csupa bűn és 
semmi más, Mint halál s el-
kárhozás. 

5. Te, a világ legnagyobbja, 
Békességnek szerzője, Ta-
nácsban is a legjobbja, Po-
kolnak megdöntője : Mért 
akartál földi testben Mint 
magával tehetetlen Kicsi 
gyermek születni, S életedet 
tengetni ? 

6. Nagy csodája e szent éj-
nek, Csodálatos drága kincs: 
Te hoztad a segítséget, Azt, 
akinek párja nincs. Te hoztad 
el azt a férfit, Aki mindent új-
ra épít, Mert odafenn s ide-
lenn Uralkodik mindenen. 

7. Ó én édes kis gyerme-
kem, Kegyelemnek özöne, 
Kis testvérkém, drágább ne-
kem, Mint a világ öröme: 
Hagyd a jászlat, ide jer be, 
Jer, kedves, az én szívembe; 
Jöjj , ó jöjj, i t t megleled 
Nyugodalmas helyedet. 
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8. Mondd, ó drága vőlegé-

nyem, Fia Dávid törzsének, 
Én örömem s igaz éltem: 
Mit adhatnék tenéked? Ó 
fogadd el kegyelmesen Tes-
tem, lelkem és mindenem; 
Tied vagyok s maradok Ügy, 
ahogy te akarod. 

9. Fogadd hálás dicsére-
tünk, Jézus, ki ma szület-
tél, És felvevén természe-
tünk, Kebeledre öleltél. Szol-
gálatom tied légyen A ke-
gyelem idejében, Azután 
meg odafenn Dicsérjelek 
szüntelen. 
Rist János. Hruskovics Sámuel. 

Hymnus Sedulii: 
Hostis Heródes impie. 
Dallama: Mennyből jövök 

most hozzátok. (8.) 

7 7 . B ő s z Heródes, mért 
haragszol ? Jézusunkra mért 
gyanakszol ? Nem irigyli 
uralmadat, Ki mennyei ja-
vakat ad. 

2. A bölcsek a csillag út-
ján A világossághoz jutván 
S ajándékot adván néki: Hi-
vatását emelték ki. 

3. Keresztségre a Jordánba 
Ment Istennek szent Bárá-
nya; Ott mosta le a bűnö-
ket, Amiket el nem követett. 

4. Más csoda is történt eb-
ben: Víz állott hat kőveder-
ben, És szavára, amint ott 
állt, Tiszta borrá válto-
zott át. 

5. Dicsőség az ég Urának, 
Amaz áldott Szűz Fiának, 
Az Atyának s Szentléleknek, 
Az örökké tisztelteknek. 
Dr.Luther Márton. Tranovszky Gy. 

X 

Ebből a latin énekből: 
Ex legis observantia. 

Saját dallam. (47.) 

7 8 . Hogy a törvényt 
betölthesse, Jézust anyja el-
vitte a templomba, Hogy őt 
törvény alá vesse, Ámde ma-
gunk ne jussunk e járomba. 
Simeon átvette, Magához 
ölelte, S szent örömmel telt 
meg a lelke. 

2. Nem szállt szembe a 
törvénnyel, Isten Fia Atyja 
kedvét szolgálja, Míg az idők 
beteltével Meg nem jelent 
minden népnek javára. Si-
meon felvette, Karjára emel-
te: így tisztelte Jézust agg 
lelke. 

3. Sokáig ült tűrve, félve 
Az ember az ó szövetség jár-
mában; Megszűnt már a 
törvény réme, Semmivé lett 
Krisztus Urunk szavában. 
Simeon reszketve S ölelve 
szerette: így fogadta Jézust 
agg lelke. 

4. Sok próféta várva várta, 
S mind a Krisztus jöve-
telét hirdették; Simeon, az 
agg, meglátta S üdvözölte az 
anyát és gyermekét. Simeon 
ölelte, Tisztelte, szerette, 
Mert látta őt s örült agg 
lelke. 

Simeon zsoltárából. 
Lukács 2, 29—32. 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

7 9 . M o s t bocsáss el, 
Uram, engem, Hűséges, vén 
szolgádat: íme itt van az 
ölemben Fia Dávid házának. 
Szemem, amint kívánta, Üd-



vösségét meglátta Ügy, 
ahogy te készíted meg Ki-
választott híveidnek. 

2. Most bocsáss el, Uram, 
engem, Vedd le súlyos ter-
hemet; Engedj immár eléd 
mennem, S ott szolgálnom 
tégedet. Add, hogy csendes 
halálban Örök békém talál-
jam; Nyiss ajtót, hogy meg-
nyugodva Jussak égi hajlé-
kodba. 

A megölt betlehemi 
gyermekekről. Máté 2. 

Saját dallam. (48.) 

8 0 . A próféták jöven-
dölték Az igazság napfel-
költét, Hogy oszoljon a sö-
tétség. Meghozta a békét 
valahára, Kit szent Dávid 
oly régóta vára. 

2. A szent Atyák ezt óhaj-
ták : Törd át a menny bol-
tozatját! És örömmel vár-
ták, várták, Mondván: Urunk 
ne maradj sokára, Siess né-
ped látogatására. 

3. Tiszta szűztől megszü-
letve Nagy hatalmát félre-
tette, ínségünket megsze-
rette: Allatok közt kap he-
lyet az ólban, Ott fekszik a 
szegényes jászolban. 

4. Álig jött meg e világra, 
Bölcseket küld nyomdokába 
Heródes, hogy megtalálja; 
Gonosz tervét ürüggyel ta-
karva, Mintha ő is hódolni 
akarna. 

5. Gyermekeknek vére hull-
jon, Egy is meg ne szaba-
duljon. Köztük ő is elpusz-
tuljon. Ily parancs szól min-
den csecsemőre, Hogy or-
szágát el ne vegyék tőle. 

6. Felkiált e hang az égre, 
Fájdalomban, könnyben égve, 
Ráchelnek nagy keservére; 
Vigasztalást nem talál sem-
miben, Gyermekeit s irat ja 
szüntelen. 

f 7. Krisztus, kit ma hoz-
zánk küldtek, Növeld nagyra 
szent hitünket, S kitartókká 
tégy bennünket; Hogy ide-
lenn tenéked áldozzunk, S 
majd odafenn tenálad lakoz-
zunk. 

Grates nunc omnes. 
Saját dallam. 

8 1 . E nekeljünk ú j éne-
ket, Zengjen ajkunk dicsé-
retet: A szeplőtelen Szűz 
kétségtelen Krisztust szülte 
meg E szent éjjelen. E jó 
hírrel jöttek legott Nagy-
vídáman az angyalok, És 
ezt hirdették, Ezt terjesz-
tették, S boldog örömmel 
Ezt énekelték: Dicsőség az 
Urnák a mennyben, S tündö-
köljön Mindenek közt béke 
a földön! 

2. Dicsérjétek őt, gyerme-
kek ! Krisztus nekünk a 
mennyeket Lehozva lép fel 
Születésével, S a bűnös lélek 
Megmentésével. Dicsérjétek, 
uralkodók, Mint megannyi 
alattvalók ; Hálát zengjetek 
If jak, öregek, Mert ő a jó-
ság És a szeretet! Dicső-
ség az Urnák, stb. 

3. Dicsérjétek vőlegénytek, 
Ujjongással köszöntsétek 
Nők és férfiak Kincsetek 
miatt, Mit benne néktek A 
kegyelem ad. Zengjen min-
den if jú férfi, Kicsiny és 
nagy vígan néki; És ti is,. 



ta 
szüzek Hívek legyetek: Ő 
a t i igaz Vőlegényetek. Di-
csőség az Ürnak, stb. 

4. Dicsérd, egész keresz-
tyénség, Jézus Krisztus szü-
letését, Az igaz Istent, Ki 
hatalmas, szent, Es Betle-
hemben Nekünk megjelent. 
Születése megváltásunk, S ő 
a mi vigasztalásunk, Aki 
bennünket Űjjá teremtett, 
És az ördögtől Végkép meg-
mentett . Dicsőség az Ürnak, 
stb. 

5. Többet, jobbat, amit kér-
tünk, Mit adhatott volna né-
künk ? Mennyből a földre 
Éret tünk jött le, S a bűn 
hatalmát Porba döntötte. 
Ó te jobb s több mindenek-
nél: Isten vagy bár, ember 
lettél, Nagy kegyelmedből 
Test a testünkből, Csont a 
csontunkból, Vér a vérünk-
ből. Dicsőség az Ürnak, stb. 

6. Krisztus Urunk, e dicsé-
ret Hála az ég kegyelmének ; 
Téged dicsérünk, Mi erőssé-
günk, Legjobb barátunk És 
üdvösségünk. Add, hogy föl-
di kimúlásunk Után színről 
színre lássunk ; Terád néz-
zünk fel Buzgó énekkel Ott 
az Atyával S a Szentlélek-
kel. Dicsőség az Ürnak a 
mennyben, S tündököljön 
Mindenek közt béke a földön. 

Tranovszky Gy. 

A Messiásról szóló jöven-
dőlések beteljesedése. 

Dallama : 
lm nap lett a csillagból. (33.) 

8 2 . Z^engjünk vidám 
éneket : Krisztusunk szüle-
tett, Kit próféták kezdettől 

Vártak és hirdettek, S akit 
a szent írások Régtől emle-
gettek. 

2. Mózesnek a könyvében 
Az Ür azt fogadta, Hogy 
Megváltót ad nekünk, Meg-
enyhül haragja ; Ezt rendelte 
az Isten Az asszonyi magra. 

X. Móz. 3, 15. 

3. Ábrahámmal kegyelmét 
Meg-megújította, S mert erős 
volt hitében, Bőven megál-
dotta: Mint csillagot az égen, 
Megsokasította. 

I. Móz. 22, 17—18. 

4. Jákobnak azt ígérte, 
Hogy nagy fejedelmek Emel-
kedést, hatalmat Ágyéká-
ból nyernek, S egyházában 
a hivők Üdvösségre lelnek. 

I. Móz. 28, 14. 

5. Júdának megjelenté, 
Hogy hatalma megnő : A 
királyi pálcával Övé a jö-
vendő, Amíg az a mennyei 
Siló alá nem jő. 

I. Móz. 49, 10. 

6. Mózesnek azt ígérte, 
Hogy prófétát támaszt Atya-
fiai közül, S szegények kap-
ják azt, Kiket a hit s alázat 
Soha ki nem fáraszt. 

V. Móz. 18, 15. 

7. Dávidnak ezt üzente: 
Házad ad majd nékem Fiút, 
aki Fiam lesz Üdvözítő-
képen, És emberi alakban 
Jő el idejében. 

II. Sám. 7, 13—14. 
8. Ézsaiás így jósol Két-

ségtelen jellel: Szűz foganja 
a Fiút, Ki értünk jövend el, 
Sőt már meg is érkezett Ez 
az Istenember. 

Ezs. 7, 14. 9, 6. 



9. Ráismer az ökör is Pa-
rancsolójára, Az együgyű 
szamár is Urának jászlára; 
Meleggel az állatok Lehel-
lete várja. E z s- L 3-

10. Jerémiás tanúja Prófé-
ciájának : Férfit asszony 
környékez! S erőt ad szavá-
nak: Ő lesz igaz gyökere 
Lelki egyházának. 

Jer. 31, 22. 
11. Baruch is, meg Dániel 

Emlegeti nyilván, Hogy föl-
dön lesz látható, Emberek 
közt járván : Leszakad e drá-
gakő S megtörik a bálvány. 

Bar. 3,38. Dán. 2, 34. 
12. Zakariás, Aggeus, Ma-

lakiás mondja: Eljön a te 
Királyod, S elmegy a temp-
lomba; János, Illés után jön 
A prófétasorba. 
Zak. 9, 9. Agg. 2, 7—8. Mai. 3, 1. 

13. Ő a Dávid gyermeke, 
Fia Ábrahámnak, Messiása 
zsidónak És minden pogány-
nak, Kire népek, nemzetek 
Nem hiába várnak. 

Máté 1, 1. 
14. A szentséges, nagy ti-

tok Immár beteljesült: Is-
ten örök Igéje Benne meg-
testesült, Az isteni s emberi 
Természet egyesült. 

Ján. 1, 14. 
15. Dicsőségét meglátták 

Apostoli lelkek, Kik tőle el-
hivatva Kísérői lettek, És 
az egész világra Szerteszét 
küldettek. Márk ie, 15. 

16. Megnyervén a Szent-
lélek Áldott gazdagságát, 
Hatalmasan hirdették Az ő 
királyságát, S csodákkal is 
fokozták Szavuk igazságát. 

Csel. 2, 4. Márk 16—20. 

•'1 7 
17. Miérettünk született : 

Adjunk neki hálát, Hogy 
meglássuk, amikor Lelkünk 
hozzá száll át, Atyja és az 
angyalok Mennyei országát. 

Hírek az Isten Fiának fogan-
tatásáról és születéséről. 

Saját dallam. (49.) 

8 3 . Örvende t e s jó hírt 
mondok néktek, Fiatalok, 
vének ; Hallgassatok rája, 
S viduljon orcája Minden 
népnek. 

2. Megdicsőült Isten aka-
rat ja : Magát megmutatja 
Az egyesülésben, Mely elvé-
geztetett Fent az égben. 

3. Isten Fia, kit ő küldött 
nékünk, Emberré lett ér-
tünk; Hasonló lett hozzánk, 
Máskép itt a földön Elkár-
hoznának. 

4. Szentlélektől őt a Szűz 
foganta, Mint Isten akarta; 
Angyal ezt hirdette, S Má-
riával József Dédelgette. 

5. Ne félj, József, gondod 
tovaűzzed, Elvenni e Szü-
zet: Fiat hoz világra, Ki a 
bűn hatalmát Leigázza. 

6. József hitt az Isten an-
gyalának, Engedett szavá-
nak, S a Szűz örömünkre, 
Semmi kétség benne: Krisz-
tust szülte. 

7. Mily szegény az anya 
gyermekágya : Nincs, aki 
szolgálja, Nincsen része jó-
ban, Alázattal búj t meg 
Egy szűk ólban. 

8. Áldott gyermekének 
testté váltát Az angyalok lát-
ták, S örömmel hirdették 
Pásztoroknak Isten Földre 
jöttét. 



34» 
9. Pásztorok, ím jó hírt 

mondunk néktek, Örömmel 
vegyétek : Eljöt t hozzánk 
végre Jászolban az ember 
Üdvössége. 

10. Menjetek, a házra rá-
ismertek, Ahol van a gyer-
mek Rongyokba pólyázva, 
Jászolban a világ Csodájára. 

11. Elmentek és mindjárt 
rátaláltak : Ott volt az anyá-
nak Gyermeke az ólban, 
Rongyokba pólyázva, A já-
szolban. 

12. íme ezt az Isten csele-
kedte, Légy hálás érette! 
Mi is oda menjünk, És tisz-
teletére Énekeljünk : 

13. Immánuel, hozzánk jöjj 
be, kérünk, Legdrágább ven-
dégünk, Ki Atyádtól jöttél, 
Mikor e világra Megszülettél. 

14. Keresztyénség, örvendj 
e nevednek: Krisztus szüle-
tet t meg, Hogy emberi test-
ben Bennünket az üdvhöz 
Elvezessen. 

15. Lányok, i f jak, nők és 
férfinépek, Örömnap ez nék-
tek : Mindnyájunk számára 
Jöt t el az Űr Jézus E vi-
lágra. 

16. Istennek fiai, ezt zeng-
jétek: Halleluja néked Jé-
zus, a Szűz Fia; Üdvözíts 
bennünket, Halleluja ! 

Saját dallam. (50.) 

8 4 . О rvendjetek^keresz-
tyének, Örvendjetek szíve-
tekből: Krisztus leszállt a 
mennyekből, Örvendezve hir-
dessétek. Szeret minket, nem 
büntet, El is jegyzett ben-
nünket. Örömünknek nin-
csen vége, Tér j be hozzánk, 

ég vendége; Jövel, jövel, ve-
led jön el Az igazság nap-
fénye. 

2. Lásd be, lásd be, s úgy 
tekintsd őt: Mit tett érted 
e világon, Hogy feküdt a 
szalmaágyon A te édes Üd-
vözítőd, Hogy vérével le-
mosva, Bűneid eltapossa. 
Örömünknek nincsen vége, 
Tér j be hozzánk, ég vendége; 
Jövel, jövel, veled jön el Az 
igazság napfénye. 

3. Mindezt mivel viszonoz-
zam? Megvallom és beösmé-
rem: Te vagy az én üdvös-
ségem, Ne engedd, hogy in-
gadozzam ; Fogadd be hű 
fiadat, Hogy enyémnek vall-
jalak. Örömünknek nincsen 
vége, Tér j be hozzánk, ég 
vendége; Jövel, jövel, veled 
jön el Az igazság napfénye. 

4. Jézus, a te tagjaidat 
Részesítsed kegyelmedben : 
Óhajunknál teljesebben Gon-
dozd atyafiaidat. Adj a ke-
resztyénségnek Békés, áldott 
jó évet. Örömünknek nin-
csen vége, Tér j be hozzánk, 
ég vendége; Jövel, jövel, ve-
led jön el Az igazság nap-
fénye ! 
H(.eymann M. Keresztély. 

Sztránszky Dániel. 

Az egyház 
szorongattatásának idején. 
Dallama: Álomból kelünk, új 

napra virradánk. (289.) 

8 5 . S zep piros rozsa, 
Krisztusnak egyháza, Be-
burkolózva Krisztus palást-
jába: Míg szép piros vagy, 
A sátán békén hagy, Krisz-
tusban maradj! 
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2. Szorongattatás Szúr és 
sebez téged, Kegyetlen ha-
tás Töviseit érzed; De meg-
véd, megáld Királyi koronád, 
E szűzi virág. 

3. Mint rózsát is tép A 
vihar, ha ráront: Egyházunk 
is ért Sok nyomorúságot; 
Ám a nap kigyúl, A vihar 
elvonul, Megőrzi az Űr! 

4. A született hős, Ez a 
szűzi virág: Hatalmas, erős; 
Elűzi a világ Kegyetlensé-
gét, A rózsa irigyét, És el-
lenségét. 

5. Szorongathatnak És 
erőlködhetnek, Rossz taná-
csokat S terveket szőhet-
nek: Nincs foganatja, Mert 
a mennynek Atyja Meghiú-
sítja. 

6. Sok fondor elme Tervét 
úgy dönti meg, Hogy a ve-
rembe Ők maguk essenek; 
A gőgös fejek Megszégye-
nüljenek, Es rettegjenek. 

7. Ahogy a sátán Ellent 
sohse állhat Bűvös hatásán 
E szűzi virágnak: Krisztus 
egyháza, Bárki tépi, rázza, 
Le nem igázza. 

8. Az egyház ellen A sötét 
pokloknak Kapui sohsem 
Diadalmaskodnak; Mert szűz 
virága Örök oltalmára Erős 
kővára. 

9. Ó áldott gyermek, Tisz-
ta szűz virága, Te vagy lel-
kemnek Legfőbb biztonsága ; 
Te adj oltalmat Szelíd ga-
lambodnak, Szentegyházad-
nak. 

10. Veszedelmekben Add 
a te békédet, Amit nevedben 
Angyalok ígérnek, Hogy ben-

ne éljünk, Semmitől ne fél-
jünk, S téged dicsérjünk. 

11. Hadd zengjen újra Ige-
hirdetésed, Legyen javunkra 
Csodás születésed. Nincs e 
világon Más, aki megáldjon, 
S keblére zárjon. 

12. Szentegyházadban, Ö 
Jesse virága, Szóljon gyak-
rabban Igéd igazsága; Hoz-
zád emelve Hitünket növelje, 
És megszentelje. 

13. Mennyei harmat, Krisz-
tus, te üdítsd fel Nagy irgal-
madnak Áldott Igéjével Lel-
künket bőven E szörnyű 
időben Eljövendőben. 

14. Hogy örvendhessünk, 
Vigy a pásztorokhoz, S oda 
siessünk Lelki jászolodhoz. 
Engedj szeretnünk, Hódola-
tot tennünk, S hittel ölel-
nünk. 

15. Halld meg fohászunk: 
A rózsa újuljon, Hogy szent-
egyházunk Örökre viruljon. 
Hogy az ú j évben Ü j szeren-
csét érjen, S téged dicsérjen. 

16. Ó jöjj, karold fel, Ve-
zesse jobb kezed, S tőle ne 
vond el Szerető szívedet. Te 
légy védője, S a sátánt meg-
törve Tartsd távol tőle. 

17. Ür Jézus, áldunk Meg-
születésedért; Kösd be egy-
házunk Sok ezernyi sebét. 
Téged kövessen, Szabadon 
élhessen, Erős lehessen. 

18. Ámen, ó add meg Te 
királyi gyermek : Változtas-
sad meg Ezt a nagy gyöt-
relmet, Hogy a menyasz-
szony Híven szolgálhasson, 
S magasztalhasson! 

Varinszky Boczkó István. 

4 
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Hymnus Sedulii: 

A solis ortus cardine. 
Dallama: Mennyből jövök most 

hozzátok. (8.) , 

OÖ« Z^engjen hálásAàsz? 
- teletet Annak, aki ma szü-
letett, Napkelettől napnyu-
gatig Mind, .aki a földön 
lakik. 

2. Isten, kitől teremttet-
tünk, Testet öltött miéret-
tünk, Testben erőt vett a 
testen, Csak hogy minket 
megmenthessen. 

3. Aláhajolt egyszülötte 
A Szűz méhét megtöltötte; 
Megfoghatlan ajándék ez, 
Üdvösséges munkát végez. 

4. Templommá lett a szent 
hajlék, Hova Isten aláhaj-
lék ; A Szentlélek gondja 
alatt A Szűz-anya tiszta ma-
radt. 

5. Gábor által megjelentve 
És a Szűztől megszületve 
Jött, és János megcsodálta, 
Amikor még nem is látta. 

6. Szénán feküdt szegény-
ségben, Nincs jászlában sem-
mi szégyen ; Atyja viselt 
gondot rája, Mint a kicsi 
madárkára. 

7. Háladal zeng fent az 
égben Az angyalok seregé-
ben; Pásztoroknak így je-
lent meg Pásztora az embe-
reknek. 

8. Dicsőség az ég Urának, 
És az áldott Szűz Fiának, S 
a Szentlélek hatalmának, 
Üdvünk örök zálogának. 

Dr. Luther Márton. 
Tranovszky György. 

Ének gyermekek részére. 
Dallama : 

Mikor Isten született. (37.) 

Gyermekeim, hall-
játok, Jézuska szól hozzá-
tok! Ha jók lesztek, tanul-
tok, Imádkoztok, javultok: 
Angyalokkal ott leszek Min-
denkoron köztetek, S oltal-
mazlak titeket. 

2. Ha jó korán keltek fel 
Magasztaló énekkel, Isko-
lába siettek S áhítattal fi-
gyeltek, Hogy Igémet hall-
játok: Gondom lesz majd 
tirátok, Meglesz, amit kí-
vántok. 

3. Segíteni tinektek An-
gyalaim követnek, Hogy ba-
jotok ne legyen S kárt ben-
netek ne tegyen. Ne féljetek 
semmikép: Apát, anyát, test-
vérkét Angyalaim szárnya 
véd. 

4. Szüleitek megáldom Min-
denben a világon, Hogy el-
látni tudjanak, Ruhát, köny-
vet adjanak, S neveljenek 
végtére Embereknek ked-
vére, Isten dicsőségére. 

5. Ezért, kedves gyerme-
kek, Szorgalmasak legyetek; 
Szavamra meghajolva Nem 
kerültök pokolra. Megmen-
tőtök én vagyok, Bajotok-
ban hívjatok : Én segítek 
rajtatok ! 

6. így az egész esztendő 
Boldogságra jövendő ; Nyo-
morúság, veszélyek Bennete-
ket nem érnek. Kedveseim, 
legyetek Szófogadó gyerme-
kek : Megmaradok veletek ! 

Hermann Miklós. 
Hruskovics Sámuel. 
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Dallama: 
Dicsérjük hü keresztyének. (43.) 

8 8 . H alljátok, kik Is-
tent féltek, örömhír ez rá-
tok, Háladással illessétek, 
Mikor ezt halljátok. :.: 

2. Urunk, aki ma született 
Dávid városába', Az életet 
szerezte meg Mindnyájunk 
számára. :,: 

3. Ki ne látná szívesen őt? 
Hisz érte sóvárgott Minden-
ki, eljötte előtt: Próféták, 
királyok. :,: 

4. Kettős tiszte dicsőség-
ben Az Üdvözítőnek : Király 
és pap egy személyben, Hi-
ján a szeplőnek. :,: 

5. Király ő, mi alattvalók, 
Ő vezet bennünket; Oltalma-
zónk, meghallgatónk, Ő ju-
talmaz s büntet. :,: 

6. Elleneink fenekedve 
Hiába berzengnek ; Bizonyo-
sak vagyunk benne, Hogy 
semmit nem nyernek. :,: 

7. Győzhetetlen Felségünk-
nek, Urunk, Királyunknak, 
Mennyből leszállt szentsé-
günknek, Jézus Krisztu-
sunknak, :,: 

8. Az ég és föld nagy Urá-
nak Fiaivá lettünk: Nincs 
hatalma a sátánnak, Jézus 
küzd mellettünk. :,: 

9. Atyja trónja előtt megint 
Más munkát visz végbe Mel-
chizédek rendje szerint Fő-
papi tisztébe'. :,: 

10. Könyörgése szent áldo-
zat, Halála támaszunk, Igéje 
üdvöt osztogat, Tanítónk, 
vigaszunk. :,: 

11. Százszorosan tisztelen-
dő Kegyelmes Atyánktól, 

Jézusunktól, megőrzendő Lel-
künk pásztorától :,: 

12. Ki szakaszthat el ben-
nünket Örök kárhozatra ? 
Inkább megvéd, mint meg-
büntet Kegyes indulatja. :,: 

f 13. Megszületett Mes-
siásunk, Sionnak Királya: 
Add, hogy benső háladásunk 
Javunkat szolgálja. :,: 

14. Tudjuk azt, hogy lehe-
tetlen Méltóan tisztelnünk : 
Tekintsed a törhetetlen Jó-
szándékot bennünk. :,: 

15. Kik bűnökben fogan-
tattunk, Benned megtisztul-
ván, Engedj hozzád eljuthat-
nunk A dicsőség útján. :,: 

16. Üdvösségünk, add ránk, 
kérünk, Kegyelmed szent 
jelét; Töltsd be mind e re-
ménységünk Megszületése-
dért. :,: Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (51.) 

8 9 . A világnak Megvál-
tója Leszállott az égbül; 
Figyelj csak az angyalszóra: 
Megszületett végül Szűz Má-
ria gyermekéül. . 

2. Bizonyítják a pásztorok, 
Kik a mezőn voltak; Bizo-
nyítja zengő szavok Meny-
nyei karoknak, Ezt mondván 
a pásztoroknak: 

3. Ne féljetek, nagy örö-
met Hirdetek tinektek, Örö-
me ez embereknek És 
mennybelieknek, Öröme ez 
mindeneknek. 

4. Krisztus Urunk megszü-
letett Dávid városában, Hogy 
ne legyünk a rettegett Orosz-
lán torkában, És az ördög 
hatalmában. 

4* 



5. Övé legyen minden hála, 
Fohászokat zengjünk, Hogy 
fogadjon oltalmába ; Szívből 
ünnepeljünk S angyalokkal, 
énekeljünk. 

6. Dicsőség a magasságos 
Mennyben az Istennek, Bé-
kesség és jóakarat Földön 
az embernek, Hogy örvend-
jen majd a mennynek. 

Fit porta Christi pervia. 
Saját dallam. (52.) 

9 0 . Ö , 'rvendjünk a nagy 
csodának : Fia lett a szűz 
anyának, Ki nem ismert fér-
fit, csak a Magasságos Is-
tent. Gyermek jött a világra, 
Mennynek s földnek Királya, 
Szűz anyától itt lent. 

2. Égi karok harsogának: 
Fia lett a szűz anyának, Ki 
jászolba helyezte a Magas-
ságos Istent. Gyermek jött 
a világra, stb. 

3. Ráismer ott minden ál-
lat, Fia lett a szűz anyának, 
Csak Betlehem nem érzi a 
Magasságos Istent. Gyermek 
jöt t a világra, stb. 

4. Bölcsek útnak indulá-
nak, Fia lett a szűz anyának, 
Hódolattal tisztelni a Magas-
ságos Istent. Gyermek jött 
a világra, stb. 

5. Tegyünk mi is tisztele-
tet Annak, aki ma született, 
S megbékíté a haragvó Ma-
gasságos Istent. Gyermek 
jöt t a világra, Mennynek s 
földnek Királya, Szűz anyá-
tól itt lent. 

Saját dallam. (53.) 

9 1 . Isten Fia született 
meg Üdvére a bűnösöknek. 
Jövel, Urunk, jövel! 

2. Szép gyermek jött a vi-
lágra, Fényes, mint a nap 
világa. Jövel, Urunk, jövel! 

3. Az angyalok tanácsol-
ták : Zengjünk neki hálazsol-
tárt . Jövel, Urunk, jövel! 

4. Ezért mi is örvendez-
zünk, Angyalokkal zenge-
dezzünk. Jövel, Urunk, jövel! 

5. Keresztelő János követ 
Előzte meg eljöttödet. Jövel, 
Urunk, jövel! 

6. Krisztus a mi üdvössé-
günk, Szűz Mária szülte né-
künk. Jövel, Urunk, jövel! 

7. Ó te kedves égi gyer-
mek, Bűnöseknek ad j ke-
gyelmet, Jövel, Urunk, jövel ! 

f 8. Születésed érdeméért 
Bocsásd meg az ember vét-
két. Jövel, Urunk, jövel! 

9. Örök tűzre sohse jus-
sunk, Őrizz ettől, ó Jézu-
sunk. Jövel, Urunk, jövel! 

Dallama: 
Jézusom el nem hagyom. (258.) 

9 2« Isten Fia s emberé, 
Jézus, kit az ég ad nekünk, 
Ki érettünk felvevé A mi 
földi természetünk : Add, 
hogy lelkem dicsérjen, Iste-
nem és testvérem! 

2. Érezzük, mit vesztet-
tünk Első bűnbe-esésünkkel : 
Bűnösekként születtünk, És 
e miatt szenvednünk kell. 
Ö második Ádámunk: Te 
vagy a mi váltságunk! 



3. Te már az vagy, ami én: 
Legyek én is, ami te vagy; 
Nyomorúság idején Oltalmat 
és vigaszt te adj . Áraszd rám 
is üdvödet, így vidíts fel en-
gemet ! 

4. Eljöttél a mennyekből, 
Részed volt a földi rosszban: 
Add, hogy hozzád menjek 
föl, Hogy pokolra ne kár-
hozzam; Oda vezess majd, 
ahol Dicsőségben lakozol. 

5. Bár mindennap vétke-
zem: 0 ne hagy j meg bű-
neimben; Hogy tehozzád ér-
kezzem: Te emelj fel ú j r a 
engem! Nálad teljes boldog-
ság Vár s örökkévalóság. 

6. Fia lettél embernek : 
Isten fiává emelj fel, Oda 
vigy, hol meglellek Atyáddal 
s a Szentlélekkel. Add hin-
nem rendületlen, Hogy bará-
tod lehettem. 

7. Pólya fedi, takarja A 
te szent és drága tested : 
Bűnöm abba takarva, Szíve-
met te melengessed; Add 
rám, égi kegyesség, Igaz-
ságod köntösét! 

8. Jászol mélyén, hideg-
ben Nyugszol kemény fek-
vőhelyen: Kezed vigyen fel 
engem Kebeledre, én Iste-
nem, Mikor végén éltemnek 
Ravatalra fektetnek. 

9. Add, hogy végső har-
comban Az ördögöt legyőz-
hessem; Szívemben megfon-
toljam, Hogy emberré lett 
az Isten, S veled leszünk 
mindnyájan Békéd örök ho-
nában. 

10. Jézus, ki megszülettél: 
Hiszem, hogy te mindezeket 
Megadod, mert szerettél, S 

beváltod szent ígéreted. Na-
gyobb kincsem nem lehet: 
Te enyém vagy s én tied! 
Neumann Gáspár. Ertel Ján. Boh. 

Dies est laetitiae. 
Saját dallam. (54.) 

9 3 . E z a nap az orom 
napja Mindnyájunk szá-
mára: Fiá t Isten nekünk 
adja Világ csodájára. Tisz-
ta szűznek, Máriának Adta 
meg, hogy egy Fiának Any-
jává lehessen ; Csodálatos 
történet: Isten Fia testté 
lett, Hogy hozzánk jöhes-
sen. :,: 

2. Nagyon kedves, drága 
gyermek Született ma né-
künk Méhéből a szeplőtlen-
nek, Eltörölni vétkünk. Ha 
világra nem jött volna Mind-
nyájunknak Megváltója : 
Kárhozottak lennénk ; Em-
berré lett Istenünk, Vedd le 
rólunk gyötrelmünk, A po-
kol félelmét! :,: 

3. Mint nap áthat az üve-
gen Ragyogó fényével, (Előt-
tünk ez példa legyen!) S 
mégse töri széjjel: Ügy szü-
letett érintetlen Tiszta szűz-
től ez egyetlen Fia az Isten-
nek; Kis jászolban lelt he-
lyet, Azután elszenvedett 
Sok földi gyötrelmet. :, : 

4. Meghirdették az angya-
lok A nagy üzenetet, S meg-
hallották a pásztorok, Hogy 
Krisztus született, Királyok-
nak Fejedelme, Kit Heródes 
ijedelme Mindjárt sírba 
döntne; De hiába e gazság, 
Gyermekgyilkos ravaszság : 
Krisztust meg nem ölte ! :, : 

-Dr. Luther Márton. 
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Saját dallam. (134.) 

• Szívből vígadjatok, 
Mennyei arkangyalok: :,: A 
régóta hirdetett Krisztus 
ma megszületett, Kit prófé-
ták szavában A jó Isten 
igére Minden hivő üdvére. 

2. Az Ür egy Fiának, Ez 
újszülött Királynak, :,: Tisz-
tességet adjatok, Dicséretet 
mondjatok ; Mert érettünk 
született, Hogy minket bol-
dogítson, S halált, poklot 
lerontson. 

3. Istennek Báránya, Ki-
rályoknak Királya, :,: Ma-
gasztalunk illően Most és 
minden időben. Gyermekeid 
számára Békédet add a föld-
re, Hogy dicsérjünk örökre! 

Saját dallam. (55.) 

9 5 . M o s t vidáman zen-
gedezzünk, Eljöttére emlé-
kezzünk Krisztusnak, a vá-
lasztottnak, __ Szegénységre 
juttatottnak És megalázott-
nak, 

2. Aki értünk földre szál-
lott, Szent vérével meg is 
váltott, Az ördögöt lesújtot-
ta, Hatalmától megfosztotta, 
S lelkünk megáldotta. 

3. Az vigasztal nyomorunk-
ban És gyötrelmes bána-
tunkban, Hogy önmagát 
megalázva Szűz anyából jöt t 
világra, A kereszthalálra. 

4. Alászállt a menny lakó-
ja, A világnak Megváltója; 
Amint Gábor jövendölte : 
Immánuel jött a földre, Ve-
lünk élni jött le. 

5. Angyalok ily szót mon-
dottak S hirdettek a pászto-
roknak: Isten Fia jöt t kö-
rünkbe, Vigasztaló örö-
münkre És üdvösségünkre. 

6. Csodálatos küldetés ez, 
Sohse hallott születés ez : 
Szűz anyának lett magzatja, 
S tisztaságát megtarthatta, 
Isten úgy akarta! 

7. Mit Ádámmal elvesztet-
tünk, Vele mindent vissza-
nyertünk: Ő törli el bűnein-
ket, Ő veszi le nagy terhün-
ket, Ő ment meg bennünket. 

8. Az angyalok örvendez-
tek S dicséretet zengedez-
tek: Dicsőség mennyben Is-
tennek, Békesség az embe-
reknek, Mert ő született 
meg! 

9. Dicsérjük hát Istenün-
ket, Kitől nagy jót nyerhe-
tünk meg: Azt, hogy örök 
üdvösségre Befogad majd 
örömébe, Melynek nincsen 
vége. 

10. Ö te gazdag bőkezűség, 
Benned jött el az üdvösség; 
Kegyelmedből megsegéled 
Azokat, kik hozzád térnek, 
És követnek téged. 

f 11. Hajnalfénye szép 
egünknek, Világosítsd meg 
szívünket Szent Igéddel, be-
szédeddel, Vigasztaló Szent-
lelkeddel S megismerésed-
del. 

12. Hogy mindig rád em-
lékezzünk, És meglátni igye-
kezzünk A te örök dicsősé-
ged S szent Atyáddal közös-
séged: Erre kérünk téged! 

Németből. 
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Saját dallam. (56.) 

9 6 , Betlehem a város 
neve, Ahol Krisztus testté 
leve. Halleluja ! Hirdettetik 
mindenfele. 

2. Szűz anya szült kis 
gyermeket, Akit jászolba 
fektetett. Halleluja ! Szep-
lőt soha nem szenvedett. 

3. Próféták megjövendöl-
ték, Ami akkor éjjel történt : 
Halleluja! Az Istennek föld-
re-jöttét. 

4. Gábor volt, ki hírül adta, 
József, aki gondozgatta, Hal-
leluja! Simeon, ki meg-
áldotta. 

5. Fényes csillag jelölé 
meg Szülőhelyét, hogy a né-
pek — Halleluja! Örüljenek 
a vendégnek. 

6. A bölcsek ezt észrevet-
ték, Űtra keltek, őt keres-
ték, Halleluja ! Ajándékuk 
nem feledték. 

7. Júdeába indulának, Tu-
dakolják, ahol járnak. Hal-
leluja ! Betlehemben rátalál-
nak. 

8. Ajándékkal tisztességet 
Tőnek a Szűz gyermekének, 
Halleluja! És más úton ha-
zatérnek. 

9. Heródes most megret-
tenve Szolgákat küld Betle-
hembe : Halleluja ! Gonosz 
szándék forrong benne. 

10. Ki minket jött meg-
menteni: El akarja veszejte-
ni, Halleluja! De az Isten 
nem engedi. 

11. Értesülvén édesanyja, 
Hogy Heródes tudakolja : 
Halleluja! Futva viszi Egyip-
tomba. 

f 12. Te vagy, Jézus, a drá-
gakő, Örök tüzet megszün-
tető: Halleluja! Segíts meg, 
ó Üdvözítő! 

Dallama: 
Dicsőség és hála légyen. (332.) 

9 7 . M a született kicsi 
gyermek, Jézus Krisztus, íme 
benned Üj nemzetség jött a 
földre, Tiszta szűznek szent 
szülötte. Ezen szívből örven-
dezzünk, Dicséretet zenge-
dezzünk.:,: 

2. Az angyali elküldöttek, 
Kik hozzánk a mennyből jöt-
tek: Hálát adnak s tisztes-
séget A kegyelem Istenének. 
Ezért mi is örvendezzünk, 
Dicséretet zengedezzünk. :, : 

3. Isten kiengesztelődött, 
Letiporttá lett az ördög; 
Tűnj pokolba gyorsan tőlünk ! 
E kis gyermek a mi őrünk. 
Akinek mi örvendezünk, Di-
cséretet zengedezünk.:,: 

4. Ujjongjunk hát, mert a 
testben Rosszat jóvá tesz az 
Isten; Nincs hatalma az ör-
dögnek, Minket többé le nem 
győzhet! Ezért mi is örven-
dezzünk, Dicséretet zenge-
dezzünk,:,: 

Dresdensis Péter: In didci 
mbilo. 

Saját dallam. (57.) 

9 8 « Örvend jünk , ujjong-
junk, Buzgó hálát mondjunk : 
Jászolban a béke, Lelkünk 
dicsősége. Napnál is fénye-
sebben Ragyog a kis test-
ben Az örök Isten! :,: 

2. Jézus, Üdvözítőm, Leg-
főbb megsegítőm : Légy 
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megújulásom Es vigaszta-
lásom ! Lelkem hozzád só-
hajtoz, Az én jó Uramhoz: 
Ó végy magadhoz!:,: 

3. Ó Atya kegyelme! Ó 
Fiú türelme! Bűnökkel ter-
helve Mindjárt végünk len-
ne: De, mit magad csináltál, 
Helyünk a mennyben vár, 
Bár ott lennénk már! : , : 

4. Ott lesz majd valóban 
Részünk minden jóban; Ott 
angyalok élnek, Ajkukon víg 
ének; Ott nem érhet semmi 
kár, Isten keblére zár. Bár 
ott lennénk már!: , : 

Tranovszky György. 

Saját dallam. (58.) 

9 9 . О zent Lukács írta 
meg Az időt és helyet, :,: 
Krisztus születését; Ezért a 
mindenség, Fiatal és öreg 
Méltán örvendjenek, Isten-
félők legyenek, S néki hálát 
zengjenek ! 

2. Názáretből jöttek, S 
Betlehembe értek :,: József 
s egyben véle Áldott fele-
sége; A szeplőtlen asszony 
Ólban vetett almon Szülte 
Fiát szegényen Az időknek 
teljében. 

3. Csodálatos anya! Pó-
lyába takar ja :,: Jászolban 
gyermekét, A szegény a sze-
gényt: Jézust, kegyes Fiát, 
A mennyei Királyt; Fiú s 
anya oly csodás, Nincs cso-
dásabb semmi más. 

4. Az anya szülötte Az, ki 
teremtette; :,: Az Atya 
leánya Atyjának az anyja. 
Hihetetlen csoda, Hogy a vi-

lág Ura Emberek közt meg-
szállva Helyét meg nem ta-
lálja. 

5. Pásztorok a mezőn Nyá-
jukat őrizőn :,: Angyaltól 
jelentett Jó hírre serkentek. 
Pásztorunk, a jóknak, Ke-
gyes pásztoroknak A jó hír 
nagy változást Hirdetett és 
nagy csodát. 

6. A világ remegett, Míg 
el nem érkezett :,: Krisztus-
nak hatalma, Kit a Szűz 
foganva Nagy boldogságára 
Hozott a világra, S áldás 
fakadt belőle Mindnyájunk-
nak üdvére. 

7. Az angyal ezeket Mon-
dá : Ne féljetek ! :,: Mert íme 
tinéktek És az egész népnek 
Örömet hirdetek : Krisztus 
megszületett, A hívek meg-
tartója, A világ Megváltója. 

8. Ez lesz a jel néktek, Jól 
megjegyezzétek ! :, : Találtok 
egy ólban Szegényes jászol-
ban Cseppségnyi csecsemőt, 
Pólyában pihenőt ; Hamar 
odaérkeztek: Ő az, akit ke-
restek. 

9. El se indulának, S an-
gyalokat látnak, :,: Mennyei 
seregek Zengnek dicséretet : 
Nagy dicsőség légyen Isten-
nek az égben, S békesség az 
embernek, Ki jót akar min-
dennek ! 

10. Mi is mondjunk jókat 
Drága megtartónknak ; Di-
cséretet zengjünk S buzgón 
énekeljünk : Királyunk, te 
védd meg Lelkünket az ég-
nek, S szenvedéstől megvált-
va Vigy örömed hónába! 



Saját dallam. (59.) 

1 0 0 . A római Augus-
tus Császár idejében Szü-
letett az Ür Krisztus Szűz 
anya méhében. Ó áldjuk, 
imádjuk A mennyei Atyát, 
Aki hozzánk kegyesen Le-
küldötte egy Fiát, 

2. Vérével megváltani Az 
emberiséget, Mely halállal 
bűnhödi, Amit Ádám vétett : 
Istent megsértette, Tilalmát 
megszegte ; De ma új já éled-
tünk: Ő született érettünk. 

3. Krisztusunk, ne tagadd 
meg, Amit tőled kérünk : 
Kegyelmesen maradj meg 
Mindörökre vélünk ! Szívün-
ket, lelkünket Csak tenéked 
adjuk, Testedet és véredet 
Mindig méltón fogadjuk. 

4. Im tehozzád kiáltunk, 
Halld meg a hívőket: Teljes 
szívből kívánunk Békés, jó 
időket A gyötört és megtört 
Keresztyén világnak, Hogy 
hálákat adhassunk A meny-
nyei Atyának. 

f 5. Ó isteni irgalom, Őrizd 
meg szívünket, Hogy ördögi 
hatalom Meg ne rontson min-
ket. Fiad érdeméért, Meg-
születéséért, Szabadíts a po-
koltól És az örök kínoktól! 

6. Boldog halált kívánunk, 
Világ Megváltója: Ó hisz te 
vagy mindnyájunk Megvi-
gasztaló ja. Istenünk, add ne-
künk Országodba mennünk, 
S az angyalok karával Di-
cséreted zengenünk. 

Saját dallam. (60.) 

1 0 1 . к öszönts be, ó 
Szűz virága, Angyal s ember 
eggyé válva, Keresztyének 
váltságára : Üdvözlégy, ó 
Jézus ! 

2. Édesanyád megáldatva 
Tisztaságát megtartotta, Fér-
fi be nem árnyékolta. Üd-
vözlégy, ó Jézus! 

3. Nem égett el Mózes 
bokra; Lényed, bár ég szár-
mazottja, Embervoltát meg-
tartotta. Üdvözlégy, ó Jézus ! 

4. Áron száraz vesszejébül 
Virág fakadt, mikor végül 
Szűz fogadott gyermekéül. 
Üdvözlégy, ó Jézus! 

5. A próféták meghalhat-
tak, De igéik megmaradtak: 
Szűz is ekként fogantathat. 
Üdvözlégy, ó Jézus! 

6. Száraz gyapját Gedeon-
nak Áti tat ja égi harmat, 
S nagy titok, amit takargat. 
Üdvözlégy, ó Jézus! 

7. A tiszta szűz napja be-
telt: Megszülte őt, a végte-
lent, A megígért Immánuelt. 
Üdvözlégy, ó Jézus! 

8. Ó te, béke Messiása, 
Szőlőtőnek szent hajtása, 
Ígéretnek beváltása. Üdvöz-
légy, ó Jézus! 

9. Jövel, Jézus, mi szentsé-
günk, Édességünk, dicsősé-
günk: Te vagy a mi üdvös-
ségünk. Üdvözlégy, ó Jézus! 

10. Anya szűz lett, atya 
gyermek, Isten ember, ember 
Isten, Az Ür szolga lett e 
testben. Üdvözlégy, ó Jézus! 

11. Isten Fia, ember Fia, 
Hozzád száll a hangos ima: 
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Gondolj hited fiaira! Üdvöz-
légy, ó Jézus! 

12. Add, hogy téged ma-
gasztaljunk, Benned higy-
gyünk, téged valljunk, És 
mindnyájan így vígadjunk. 
Üdvözlégy, ó Jézus! 

13. Jézus, ha it t már nem 
élek, Országodba fogadj, 
kérlek, Hol elválik test és 
lélek. Üdvözlégy, ó Jézus! 

Krisztus Urunk megjelenésé-
ről a bölcseknek. Máté 2. 

Saját dallam. (61.) 

1 0 2 » Keresztyénség, re-
mélve Gondolj Isten jótéte-
ményére, Amit pogány né-
peknek, Napkeletről jött böl-
cseknek Juttatott bőséggel 
Krisztus Urunk megjelené-
sével. 

2. Sohse látott csillagot 
Vettek észre ama bölcs gaz-
dagok ; Elindultak utána Je-
ruzsálem városába, Ottan 
elvesztették Szemük elől és 
ezt kérdezgették : 

3. Hol jött el a világra A 
zsidóknak megígért Királya? 
Láttuk az ő csillagát, Egye-
dül őt valljuk magát Immá-
nuelünknek, Mint Dániel 
figyelmeztet minket. 

4. Heródes most aggódik: 
Főpapjait és írástudóit 
Nyomban összehívatja, S 
színlelt örömmel faggatja, 
Feleletet várva: Hol szüle-
tet t a zsidók Királya? 

5. Ezt felelik mindnyájan: 
Betlehemben, Júda városá-
ban, így mondotta Mikeás, 
Aki szerint a Messiás Nem 

gőgös királynak Születik, 
mert szelidség s alázat. 

6. Bölcseket is hivatta É s 
titokban ezt tudakolgatta : 
Mikor volt, hogy fölkeltét A 
csillagnak észrevették ? Ál-
nok szívességgel Betlehembe 
őket így küldvén el: 

7. Kedves urak, menjetek, 
Kiket Isten ennyire szeretett ; 
És ha reá találtok, Érté-
semre juttassátok, Hogy én 
is elmenjek Hódolni az ú j 
Fejedelemnek. 

8. Ütjük tovább folytatták, 
Es a csillag, amint előbb lát-
ták, Üjra teljes fényében 
Gyúlt ki odafent az égen; 
Mikor észrevették, Megörül-
tek s boldogan követték. 

9. Betlehemben megállva, 
Mintegy uj jal mutatott a 
házra, Hol a Király szüle-
tett, Ki jászolban talált he-
lyet; Itt találtak rája A 
gyermekre és édesanyjára. 

10. Nem volt ottan dicső-
ség, Melegség vagy elegendő 
bőség, Sem szolgáló szemé-
lyek, Kik királyhoz illené-
nek; Te kedves, te drága: 
Olyan voltál, mint egy sze-
gény árva. 

11. De ők meg nem ütköz-
tek, Hanem mindjárt tisztes-
séget tettek : Leborulva 
imádták, Kincseiket elé tár-
ták, Mit magukkal hoztak, 
Tömjént, mirhát, aranyat 
áldoztak. 

12. Az arany a királyság, 
Jelzi örök, szent uralkodását; 
A mirha azt mutatja, Hogy 
szenvedés lesz az útja; És 
hogy tömjénezték, Ezzel 
papi tisztét jelképezték. 



13. Álmukban azt értve 
meg, Heródeshez vissza ne 
térjenek: Más utakon halad-
va Tértek vissza hazájokba, 
És az igaz Isten Hazavitte 
őket szerencsésen. 

f 14. Pogányoktól származ-
tunk Mi is, de már ahhoz 
fordulhattunk, Akinek nagy 
kegyelme Tanítson meg fi-
gyelemre, Hogy Krisztushoz 
térjünk, S benne királyt sze-
ressünk és féljünk. 

15. Istennek szent Igéje 
Szívünk mélyén ama csillag 
fénye; Sokáig elvesztettük, 
Aztán ismét visszanyertük. 
Ennek örvendezzünk, Fénye 
után járni igyekezzünk. 

16. Mert nem Jeruzsálem-
ben, Hanem a lenézett Betle-
hemben ; A szerény szentegy-
házban, S nem a bűnnek 
pompájában Van Krisztus 
áldása: Nincs okunk a meg-
botránkozásra. 

17. Az a Krisztus szokása, 
Hogy a szegényt veszi párt-
fogásba; Mint a törvénytu-
dókat, Főpapokat, gonosza-
kat Megszégyenítette : Ma 
is képes ily cselekedetre. 

18. Jézus Krisztust tisztel-
jük Apostolok seregével 
együtt Szívbeli alázattal : 
Belső-külső hódolattal, Hi-
tünk aranyával, Imatömjén 
s kereszt mirhájával. 

19. Mindig igaz ösvényen 
Járjunk örök életünk hité-
ben, Melyre Jézus vezérel 
E világra eljöttével; Ő a mi 
segítőnk, Immánuel, kegyes 
Üdvözítőnk. 

5 » 

j- 20. Míg tart földi éle-
tünk, Angyalokkal hálát 
kell zengenünk E drága kis 
gyermeknek, Aki minket 
megsegíthet, Hogy megnyu-
godhassunk, S azután a 
mennyben lakozhassunk. 

Dallama: Mennyből jövök 
most hozzátok. (8.) 

1 0 3 . M e n n y b ő l joven 
az angyalok, Tőlük hallák a 
pásztorok, S örvendtek a 
drága jelnek : Jászolban a 
szép kis gyermek. 

2. Betlehemben jöt t a föld-
re, Mint Mikeás jövendölte; 
Ez a Jézus, a mi Urunk, Ki 
által megigazulunk. 

3. Isten velünk egyesülve 
Enyhülést hoz keservünkre; 
Felvette az ember testét Az 
örök tökéletesség. 

4. Bűn és halál mit árt 
nekünk? Van Istenünk, ha 
szenvedünk ; Isten velünk 
hadakozván, Szégyent vall a 
bűnoroszlán. 

5. Nem marad el segedel-
me, Ha erősen bíztok benne ; 
Bármily ellen törjön rátok, 
Győztök, hogyha szembe-
szálltok. 

6. Le fogjátok mind dön-
teni, Hitből Isten gyerme-
kei; Zengjen ezért hálaének 
A jó Isten kegyelmének. 

f 7. Dicsőség a magas 
mennyben, Részünk van a 
kegyelemben : Embertestben 
fogantatva Fiát Isten ér-
tünk adta. 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 
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Dallama: Mennyből jövök 
most hozzátok. (8.) 

1 0 4 » Jézus, halld meg 
énekünket, Fejedelme éle-
tünknek, Kit hozzánk az Űr 
küldött le, Menny virága, 
Szűz szülötte. 

2. Angyalokkal énekelünk 
Tehozzád, Immánuelünk, Ki 
mint régen várt vendégünk, 
Egyesülni jöttél vélünk. 

3. Szentek téged vártak 
régtől, A világnak kezdeté-
től; Te utánad epedeztek, S 
szívvel-szájjal esedeztek : 

4. Bár Sionból jönne né-
künk Segítségünk, üdvössé-
günk, Es Jákobhoz térne 
nálunk Üdvözítőnk, ú j Kirá-
lyunk ! 

5. Dicsőségről mit se tudva 
Eljöttél már jászolodba ; Kis 
gyermek tart nagy világot, 
Meztelen vagy s felruházod. 

6. Idegen ház fogad téged, 
Pedig menny az örökséged; 
Táplálkozol anyatejjel, S 
magad vagy a szent eledel. 

7. Emberek legjobb barát-
ja, Gyűlöletnek lettél tárgya ; 
Heródes meg szinte retteg, 
Pedig üdvünk te szerezted. 

8. Én azonban, szerény 
szolgád, Bizalommal jövök 
hozzád ; Boldogan szeretlek 
téged, Bár még jobban sze-
retnélek ! 

9. Lelkem kész, de testem 
gyenge: Mégse teszek elle-
nedre; Sőt jó néven fogod 
venni, Ha akarok tied lenni. 

10. Magad is azt választot-
tad, Mit a világ csak kár-
hoztat: Szegény voltál, s 
amit kaptál, Nem kívántál 
többet annál. 

11. Kis gyermekül földön 
fekvél, Kis jászolban dide-
regtél ; Hitvány ólban száraz 
széna Volt fekvődnek oda-
szórva. 

12. Hiszem én is rendület-
len : Megmaradok közeled-
ben; Melletted tart engem, 
áldott Jézusom, a te jóságod. 

13. Gonosz vagyok, nincs 
jótettem, Erényedet nem kö-
vettem: De te mennyből jöt-
tél értünk, Hogy általad új-
ból éljünk. 

14. Átölellek szent hitem-
ben, Minden bajtól megóvsz 
engem; Harag nem sujt, ha-
lál nem sért : Kárpótlod el-
szenvedését. 

15. Te vagy a főm, én egy 
részed, A te drága öröksé-
ged: Segíts, hogy jóindulat-
tal Szolgáljalak éjjel-nappal. 

16. Ajkam, míg e testben 
élek, Halleiuját zeng tené-
ked; Azután a mennyország-
ban Áldlak örök boldogság-
ban. 
Gerhardt Pál. Hruskovics Sámuel. 

Dallama: 
Kérjük az Ür drága lelkét. (156.) 

1 0 5 . D ic sé r e t e t éne-
keljünk, Örvendezve ünne-
peljünk: Jézus Krisztus szü-
letett meg Üdvére a hívek-
nek. 

2. Emlékezzünk a csodáról : 
Nappal lett az éjszakából, 
Angyalsereg nagy özönnel 
Zengett igaz örömmel. 

3. Pásztorok ott felébred-
ve Figyeltek az ú j énekre: 
Dicsőség az Üristennek, Bé-
kesség az embernek. 

4. Szólt az angyal, ezt je-
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lentve: Menjenek el Betle-
hembe Szép gyermekül ott 
találják A királyok Királyát. 

5. Elindultak s megtalál-
ták A kegyelem ajándékát: 
A Fiút, az égi Királyt S 
édesanyját, Máriát. 

6. Hálát adva, dédelgetve 
Kis gyermekét ölelgette: Is-
ten hozott, ó te drága, Min-
den hivő javára. 

7. Csillag gyúl ki idejére 
Pogány bölcsek figyelmére, 
S őket korán értesítve Krisz-
tusunkhoz elvitte. 

8. így jutottak el a böl-
csek Hódolni az újszülött-
nek; Hódoljunk hát néki mi 
is, Velünk van e helyen is. 

9. Pogány bölcsek tisztes-
séget Adtak Isten gyermeké-
nek: Elhalmozták ajándék-
kal, Szolgálni kész szán-
dékkal. 

f 10. Ökör ismer gazdá-
jára, Szamár is a jászolára: 
Csak az ember nem ismeri, 
Fontolóra nem veszi. 

11. Ne légy náluk tudatla-
nabb, Pogányoknál se ha-
nyagabb, Hogy ne áldd a 
Krisztus nevét, A tiszta szűz 
gyermekét. 

12. Krisztusunk, születé-
sedért Adj kitartást, s érde-
medért Örök tűzre ne hagyj 
mennünk, Ezt vidd végbe 
mibennünk. 

Dallama: 
Hiszünk teljes szívből. (25.) 

1 0 6 . J ó hírt mondok 
néktek, Vígadjunk mind-
nyájan: Gyermeket szült a 
Szűz Teljes tisztaságban. An-
gyalok csodálják A menny-

nek Királyát, Dicsérik és 
áldják. 

2. Krisztust, a Messiást, 
A próféták régen Jósolták, 
hirdették Isten Igéjében. 
Jer, hozzánk is nyiss be, Hű-
séges népednek Régtől várt 
nagy kincse. 

3. A nap s a csillagok Uj-
jongva hirdetnek, Örvend a 
mindenség Megszületésed-
nek. Ismét remény támadt, 
Hogy veled vége lesz Min-
den szolgaságnak. 

4. Nézd a szép gyermeket: 
Kis jászolban fekszik, Ked-
ves pólyájában Mindenkinek 
tetszik. Tisztességet tesznek 
Néki az angyalok, A meny-
nyei karok. 

5. Immár a tiszta szűz 
Mária megszülte Az Ür Jé-
zus Krisztust Üdvözülé-
sünkre. Ö vezet be végre 
Paradicsomának Égi örö-
mébe. 

6. Születésed napján Zeng-
jen köszönetünk, Megváltó 
munkádért Méltán dicsér-
hetünk. Siralmunk helyéről 
Örök boldogságra Vigy a 
sötétségből. 

7. Ámen, halleluja! Jertek 
hát, vígadjunk, S mennyei 
Urunknak Tisztességet ad-
junk. Mert benne remélve 
Méltók leszünk Jézus Örök 
kegyelmére. 

Dallama: Mennyből jövök 
most hozzátok. (8.) 

1 0 7 . E mberszózat, 
kiálts bátran, S énekelj e 
szent órában, Mert az igaz 
Immánuel Tiszta szűzből 
hozzánk jön el. 
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2. Vigadozva adjunk hálát, 
Szolgáljuk az ég Királyát, 
Ki érettünk emberré lett, De 
bűn hozzá sohse férhet . 

3. A világgal ne törőd-
jünk, Mikor ő van miközöt-
tünk, Jézus, aki hozzánk jön 
el, Az igazi Immánuel. 

4. Ő legyen a Fejedelmünk, 
Csak őhozzá menekedjünk ; 
így élünk itt dicsőségben, S 
vele lakunk fent az égben. 

Hembold M. Lajos. 

Lukács 2, 8—-17. 
Saját dallam. (8.) 

1 0 8 . iVlennyből jövök 
most hozzátok, Jó hír t mon-
dok, hallgassátok : Örömhír 
ez, ne féljetek, Béke legyen 
tivéletek. 

2. Tiszta szűzből jöt t vi-
lágra Mindnyájunknak vált-
ságára A Fiú, a szép kis 
gyermek, Kiben drága kin-
cset nyertek. 

3. Jézus ő, mi Üdvözítőnk, 
Minden bajban megsegítőnk; 
Ő veszi le keresztünket, Ő 
törli el bűneinket. 

4. Isten örök végzéséből 
Üdvösségül jött az égből, 
Velünk élni boldogságban Az 
örökkévalóságban. 

5. Ráismertek, ez a jele: 
Jászol az ő fekvőhelye; Meg-
alázó szegénységben Egy 
világot t a r t kezében. 

6. Néki ezért hálát zeng-
jünk, S pásztorokkal együtt 
menjünk Meglátni, hogy mit 
ad nekünk Szent Fiában jó 
Istenünk. 

7. Nyílj meg a kis jászol 
előtt, S fogadd be a szép cse-
csemőt, Örvendj, szívem, a 
vendégnek: Ö lesz a te örök-
séged. 

8. Üdvözlégy, ó nagy szere-
tet, Ki a bűnöst meg nem 
veted, S hozzánk jössz a sze-
génységbe; Hol van elég há-
la érte? 

9. Teremtője mindeneknek, 
Mért aláztad magadat meg, 
Hogy most íme szénán fek-
szel, S állatok közt mele-
gedsz fel? 

10. Ha a föld még nagyobb 
lenne, Csupa gyöngy és 
arany benne : Szegényes és 
kicsiny volta Hozzád méltó 
mégse volna. 

11. Szénán fekszel bársony 
helyett, Bölcsőd jászol, rongy 
a selymed; Benne mégis oly 
pompád van, Mint egy fé-
nyes királyságban. 

12. Ügy akartad, hogy 
eszemben Csak az járjon s 
ne feledjem: Hogy e világ 
minden fénye Mulandóság 
tüneménye. 

f 13. Jézusom, én édessé-
gem, Kegyelmedet oszd meg 
vélem: Legyek benned, te 
meg bennem, Hajlékoddá 
segíts lennem. 

14. Élvezhessem dicsősé-
ged, Szolgáljalak híven té-
ged, A világgal ne törőd-
jem, Csak tebenned gyönyör-
ködjem. 

15. Dicsőség az Üristennek, 
Ki Fiában ad kegyelmet; 
Angyalsereg vígan ébred S 
kíván ránk is boldog évet! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 
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IV. Újévre, az Úr körülmetéltetéséről, 
dicséretekkel. 

Dallama: 
Kelj, szivem, zengj éneket. (310.) 

1 0 9 . Hálát adunk, Is-
tenünk, Kit kegyesnek is-
merünk : Mert éltünket te 
adtad, S erőben megtartot-
tad. 

2. Esztendőre esztendő Mu-
landó és veszendő; E világ-
nak tengere Szörnyeteggel 
van tele. 

3. Minket támad mindenik, 
Főkép Isten híveit; Hábo-
rúság, gyötrelem Nyomja 
lelkünk szüntelen. 

4. Bűneink is ránk vonják 
Az Istennek haragját ; S ki 
járhatna végére, Mi van él-
tünk terhére! 

5. De ím, mint a jó anya 
Gyermekeit nem hagyja, Ha 
vihar jön, ízibe Szobájába 
viszi be: 

6. Isten még jobb véde-
lem, Mert hatalma végtelen: 
Szükségünknek idején Ő 
melenget kebelén. 

7. A te karod menti meg 
Bűnbe merült népedet; Mert 
mi semmit nem érünk, Ha 
te nem vagy mivélünk. 

8. Magasztallak szüntelen 
Irgalmadért, Istenem, Mit 
jó szíved mindennap Aján-
dékul adogat. 

9. Mint akarod, úgy vezet 
Bennünket a te kezed; Te 
mindent megmásíthatsz, Go-
noszt jóra fordíthatsz. 

10. Kegyelmesen nézz le 
ránk Ezután is, jó Atyánk: 
Légy velünk az ú j évben 
Mindenféle ínségben. 

11. Kik tehozzád fordulunk 
S lábaidhoz borulunk: Tisz-
ta szívet adj nekünk, Kegyel-
met így nyerhetünk. 

12. Adj erőt, hogy egyhá-
zunk, Községünk és csalá-
dunk Viselje el békével, 
Amit kezed intéz el. 

13. Gyógyítsd meg a sebe-
ket És a beteg szíveket; 
Szüntesd meg a harcokat, 
Fordítsd felénk arcodat. 

14. Szent áldásod áradjon 
Mindenekre gazdagon, Mit 
számunkra tartogatsz, S 
kegyelmedből meg is adsz. 

15. Segítsed az árvákat, 
Óvd a szülő anyákat, Ja-
vítsd meg a tévedőt, Ne 
hagyd el a szenvedőt. 

16. Légy szegények gyá-
mola, Betegeknek orvosa; 
Bánat meg ne maradjon, 
Remény ki ne apadjon. 

17. Szívünk legfőbb kincse-
ként Szentlelkedet öntsd be-
lénk ; Ez vezessen, míg élünk, 
És míg hozzád nem térünk. 

18. Amen, add meg ezeket, 
Ó te örök szeretet; Irgal-
madat el ne zárd Tőlünk az 
ú j éven át! 
Gerhardt Pál. Slnapius Dániel. 
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Jézusról, a legdrágább 
névről. Lukács 2, 21. 

Dallama: 
Jézusom el nem hagyom. (258.) 

1 1 0 . J ézus a leg-
dicsőbb név, Mit magára az 
Űr vett fel ; Ő a biztos, csen-
des rév, Mely hozzánk az 
égből jöt t el. Drágábbat a 
világon Nem is lehet kíván-
nom. 

2. Jézus a leghasznosabb 
Orvosságom a bűn ellen, A 
legdiadalmasabb Hős az ádáz 
küzdelemben. Ahol e név fel-
derül, A sötétség elmerül. 

3. Jézus az a drágakő, 
Mely segít a gyengeségen ; 
Életadó, megmentő Minden-
féle szenvedésben. Szíved e 
néy töltse el, S fájdalmat 
nem érezel. 

4. Jézus a legnagyobb jó, 
Drága kincse életemnek, Vi-
dámságtól visszhangzó Temp-
loma sok örömemnek; Har-
matja a hajnalnak, Hűsítője 
lázamnak. 

5. Jézus a hűs kútforrás: 
Enyhül benne lelkünk szom-
ja; Jézus a napvillanás, Mely 
szemünk a mennyre vonja; 
Örömed csak úgy lehet, Ha 
magadhoz engeded. 

6. Jézus az a tiszta hang, 
Melynél szebbet nem ösmé-
rek; Záloga e kis harang A 
mennyei dicsőségnek. Jézus 
az én örömem, Boldogságom, 
édenem. 

7. Jézus az én kenyerem, 
Jobb ízűt más nem adhatna; 
Erőmet e kegyelem Életem-
hez is megtartja. Édessége 

ajkamnak Balzsama a bá-
natnak. 

8. Jézus minden erénynek 
Gyümölcstermő életfája ; 
Szenny őhozzá nem érhet, 
Konkoly nem nő ártalmára. 
Ahol ő a szívbe hat, Árnyéka 
is éltet ad. 

9. Jézus legfőbb áldása 
Eletemnek mennyben, földön ; 
Üdvösségem forrása, Semmi 
mással nem törődöm. Jézus 
nevét imádom Egyedül a 
lülágön. 
Németből. Hruskovics Sámuel. 

Krisztus Urunk fájdalmas 
körülmetéltetéséről. 

Lukács 2, 21. 
Dallama: 

Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

1 1 1 . Mért sebez oly 
kíméletlen Téged, Isten gyer-
mekét A zsidó, ki metéletlen 
Hagyja, amit lelke vét? Tör-
vény alatt mért maradj ? 
Mért szenvedj ? Az Űr te 
vagy, Bár igaz, hogy ember 
lettél, Ámde bűnt el nem kö-
vettél. 

2. Nem magadért kell vi-
selned, Szentség a te szemé-
lyed: Bűnünk nyomja rád e 
terhet, Melynek súlya temér-
dek. Te fogod fel ügyünket, 
És hogy megments bennün-
ket, Amit soha nem remél-
tünk, Te fizetsz meg min-
dent értünk. 

3. Örvendjetek, bús adó-
sok, Veszni indult emberek: 
Isten Fia így adózott, Mikor 
értünk szenvedett. Ma a tör-
vényt betöltvén, A haragnak 
megtörtén Istennek szent 
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örökségét Nyertük meg e 
fizetésért. 

4. Ki érti meg e kegyelmet? 
Méltóan ki dicsérhet? Szív-
vel-szájjal engedelmet Foga-
dok én tenéked. Haladással 
áldozom Néked, édes Jézu-
som, Gyarlón, amíg itt kell 
lennem, Teljesen majd fennt 
a mennyben. 
Gerhardt Pál. Hruskovics Sámuel. 

Saját dallam. (62.) 

• U j esztendő jött 
el hozzánk, Hogy mindnyá-
jan vigadoznánk. Örvendez-
zünk ú j erőben Az ú j eszten-
dőben. 

2. Isten Fiát, menny szülöt-
tét Törvény alá ma vetették. 
Örvendezzünk stb. 

3. Szent vérével váltsá-
gunkra Kezdődött meg a 
nagy munka. Örvendezzünk 
stb. 

4. Szeretet a kútforrása, 
Kegyelem az aratása. Örven-
dezzünk stb. 

5. Vigasztaló istenáldás 
Jézus neve: a megváltás. 
Örvendezzünk stb. 

6. Üdvözítő szent nevére 
Hajoljon az ember térde. 
Örvendezzünk stb. 

7. Ó hisz amióta élünk, 
Oltalmával ő volt vélünk. 
Örvendezzünk stb. 

8. Nagy csapások elkerül-
tek, Megtartotta életünket. 
Örvendezzünk stb. 

9. Annyi perce nincs az év-
nek, Ahány jót ad gyerme-
kének. Örvendezzünk stb. 

10. így vezérled néped sor-
sát ; Hála néked, örök jóság ! 
Örvendezzünk stb. 

11. Dicsőség az ég Urának, 
Béke a föld vándorának. Ör-
vendezzünk stb. 

f 12. Atya, Fiú és Szent-
lélek, Halld meg, amit buz-
gón kérek : Két kezeddel áldj 
meg bőven Az ú j esztendő-
ben. 

13. Tartsd meg testünk és 
lelkünket, És bocsásd meg 
vétkeinket. Két kezeddel stb. 

14. Adj szép éltet, boldog 
véget, S nálad örök üdvös-
séget. Két kezeddel stb. 

15. Tartsd meg a mi szent 
hitünket, És hitünk is meg-
tar t minket: Két kezeddel 
áldj meg bőven Az ú j esz-
tendőben. 

Dallama: Mennyből jövök 
most hozzátok. (8.) 

1 1 3 . E lmult már az ó 
esztendő, Te vagy, Uram, 
dicsérendő, Hogy mindeddig 
velünk voltál, S kegyelmed-
ben megtartottál. 

2. Most mindnyájan ar ra 
kérünk, Jézusunkban maradj 
vélünk ; Továbbra is óvj meg 
minket, És bocsásd meg 
vétkeinket. 

3. Örök jóság, meg ne ta-
gadd Ez évben se oltalma-
dat; Te tar ts távol minden 
rossztól, Szabadíts meg a 
gonosztól. 

4. Add, hogy Igéd tiszta-
ságban Maradjon a szent-
egyházban; Szenvedéstől, 
kártól védj meg, Add ne-
künk a te békédet. 

5. Te hallod meg kérel-
münket, Terád bízzuk min-
denünket; Veled kezdjük az 
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ú j évet, Tőled várunk üd-
vösséget. 

f 6. Krisztus, aki megsegí-
ted, Dicsőítsd meg híveidet; 
Te mondtad, hogy szent ne-
vedben Velünk maradsz 
mindvégiglen. 

7. Te a törvényt betöltöt-
ted, Bűneinket eltörlötted ; 
Jézus, a te szent nevedben 
Gyarapodjék a jó bennem. 

8. Óhajunkra áment mon-
dunk, Mert ez a mi legfőbb 
gondunk; S hisszük, amért 
esedezünk, Meg is adod, jó 
Istenünk. 
Steuerlein J. Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (63.) 

1 1 4 . Angyalok ezrei :,: 
Szolgálnak őneki, Aki Jézus 
lesz itt, S most jászolban 
fekszik; Hirdetve nagy örö-
met :,: Ily éneket zenge-
nek. :,: 

2. Pásztorok, keljetek, :,: 
Mert néktek született Egy 
kedves kis gyermek, Gyö-
nyöre a szemnek. Békét hoz 
a világra :,: S az ú j évet 
megáldja. :,: 

3. Ő az ősszüléknek :,: 
Megjósolt ígéret A szépsé-
ges honban, A paradicsom-
ban; Öt vár ta már régóta :, : 
Sok király és próféta. :,: 

4. Immár eljött hozzánk :,: 
Vele a mennyország: Szent 
vérével megment Minden 
bűnös embert, S megküzd-
vén a halállal, :,: Kiengesz-
tel Atyjával. :,: 

5. Vágyad betelését :,: Él-
vezd, keresztyénség ; Ad j 
hálát az Ürnak, A kisded 
Fiúnak, Ki megtartott ben-

nünket, :,: S visszaadta 
üdvünket. :,: 

Dallama: 
Üj esztendő jött el hozzánk. (62.) 

l l o . Vígadj , Isten te-
remtménye, Üdvösségünk el-
jöttére. Örvendezzünk ú j 
erőben Az ú j esztendőben. 

2. Jézus Krisztus születése 
Reménységünk betelése. Ör-
vendezzünk stb. 

3. Királyi szűz foganta meg 
Isten Fiát, a kisdedet. Ör-
vendezzünk stb. 

4. Szentek várták réges-
régen Teljes lelki sötétség-
ben. Örvendezzünk stb. 

5. Óhajtották eljövését, 
Tiszta szűztől születését. Ör-
vendezzünk stb. 

6. Vajha poklon erőt venne, 
Hogy mi el ne vesszünk ben-
ne. Örvendezzünk stb. 

7. Csak Heródes kételke-
dik, Nem hiszi, hogy ő szü-
letik. Örvendezzünk stb. 

•f- 8. Krisztus, megszületé-
sedért Bocsásd meg az em-
ber bűnét. Örvendezzünk stb. 

9. Hogy ne égjünk majd 
odalenn, Ettől ments meg 
minket, ámen. Örvendezzünk 
ú j erőben Az ú j esztendőben. 

Dallama: Mennyből jövök 
most hozzátok. (8.) 

1 1 6 . J, I ézus, Isten új-
szülötte, Ki hozzánk a 
mennyből jött le: Ü j eszten-
dőt hoz ránk ismét, Isten-
félő keresztyénség. 

2. Az angyalok örvendez-
nek, És felettünk zengedez-
nek; Mi is velük énekelünk: 
Megbékélt az Isten velünk. 



3. Bűnünk az Űr megbo-
csátván, Nem árt nekünk 
már a sátán; Ördög, pokol 
nincs kárunkra: Jézus siet 
oltalmunkra. 

4. Ö hozza a béke évét: 
Mért bánkódnánk? mitől fél-
nénk ? Jézusunkat magasz-
talva Gyúljon lelkünk hála-
dalra. 

5. Üdvözlégy, ó drága gyer-
mek, Az ú j évet te szenteld 
meg; Adj e földön boldog 
véget, S holtunk után üdvös-
séget ! 
Schneegass Cirják. Sinapius D. 

Saját dallam. (312.) 

1 1 7 . Jertek, buzgó há-
lákat Adjunk Istenünknek 
Kegyelméért, mely áthat És 
éltet bennünket. Ismét ke-
gyes hozzánk: Az ó év ím 
lepergett, S a hajnal új ke-
gyelmet, Űj esztendőt hoz 
ránk. 

2. Gondoljuk meg, mit 
nyertünk, Főkép lelkiekben: 
Az Ür állott mellettünk S 
védett rendületlen. Látta 
szükségünket : Kedvezett a 
híveknek, S atyailag meg-
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mentett Minden rossztól 
minket. 

3. Egyházunk és iskolánk 
Bőven megáldotta, S békes-
séget adva ránk, Felvirágoz-
tatta. Ingyen jóvoltából 
Meghallgatott minden jajt, 
S távol tartott minden bajt 
Szeretett hazánktól. 

4. Bűnbocsátó szeretet Ke-
gyelmét is nyertük: Nem a 
szerint fizetett, Ahogy ér-
demeltük ; Halálunk lett vol-
na Igazságos vesszője: Go-
noszságunk szeplője Elher-
vasztott volna. 

f 5. Jó Istenünk ránk te-
kint Atyai kedvében, Ha 
megvalljuk bűneink Krisz-
tusunk nevében. És bűnbá-
natunkra Minden vétket 
megbocsát, Veszni nem hagy, 
sőt megáld S ő van oltal-
munkra. 

6. Javaidért, amiket Ve-
lünk éreztettél: Hála legyen 
teneked, S mindig dicsértes-
sél. Tudod a jövendőt: Hozz 
ránk, kérünk, szépséges, Bé-
kességes, bőséges, Boldog ú j 
esztendőt ! 
Dr. Eberus P. Tranovszky Gy. 

V. Böjt előtti énekek, az Úr munkás 
életéről, igehirdetéséről és csodáiról. 

Az Űr ártatlan és szent 
életéről. 
Dallama: 

Ó mily boldog az az ember. (282.) 

118. L g y út a mi üd-
vösségünk, Maga Isten adta 
nékünk ; A mennyekbe ő 
vezérel: Jézus, csodás éle-
tével. 

2. Példázatban prédikálva 
Jut ta tot t az igazságra: Hogy 
az Ürhoz más út vezet, Mint 
amit a világ szeret. 

3. Megtanított minden em-
bert Arra, amit Isten ren-
delt, Hogy országát megta-
lálják S az igazság út ját 
jár ják. 

5* 
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4. Egy volt minden gondo-
la ta : Atyjának az akarata, 
Akkor is, ha jót tett érte, 
Akkor is, ha ostor érte. 

5. Embertársát, mint jó-
barát, Ügy szerette, mint 
önmagát; Hibáiért nem gyű-
lölte, Inkább jóra nevel-
gette. 

6. Tökéletes volta mellett 
Engedett az öregebbnek ; 
Gyengeségét fel nem rótta, 
Tiszteletét meg nem vonta. 

7. Ellenségnek alávetve 
Hatalmát nem éreztette ; 
Mind megadta, ami övék, 
Gonoszságuk elől kitért. 

8. Egyedül az Űr ösvényén 
Járt , szenvedett és tűrt bé-
kén; Bosszúra nem veteme-
dett, Gonoszért jóval fizetett. 

9. Dolgozott is hűségesen, 
Hogy másokon segíthessen, 
S áldást hozván a világra, 
ínséget is vett magára. 

10. Senkit meg nem hábo-
rított, Sem haragra nem in-
dított; A jót nemcsak fel-
karolta: Példájával gyako-
rolta. 

11. Szentül élni lévén tisz-
te, Tisztaságát megőrizte, 
S képmutatást nem ösmérve 
Tanított a tisztességre. 

12. Világi jót nem kívánva 
Nyugodt élet volt a vágya; 
És elvetvén minden gondját, 
Egyedül az Űrnak szolgált. 

13. Munkájából élt anyjá-
val, De soha a más kárával; 
Mások jogát nem szegé meg, 
Inkább adott a szegénynek. 

14. Szerette az igazságot, 
Gyűlölte az álnokságot, Az 
ártat lant megvédette, A bű-
nöset mentegette. 

15. Trónon ült az őse ré-
gen, Ő meg élt nagy szegény-
ségben, S abban végig ki is 
tartva, Nem volt hova fe jé t 
hajtsa. 

16. Földi kincsre sohse vá-
gyott, Aranyborjat nem imá-
dott, S örökségre sohse 
lesve Isten országát kereste. 

17. Igazsággal teli lelke 
Kész vala a kegyelemre : 
Eltörölte minden vétkünk, S 
elszenvedte büntetésünk. 

18. Testi-lelki tisztaság-
ban, Tökéletes igazságban 
Bűn sohasem terhelte őt : 
Kedves volt az Isten előtt. 

19. Benne jutva közös-
ségre A föld minden keresz-
tyéne: Jámbor lélek, őt kö-
vessed, Isten célját így ke-
ressed. 

20. Mert Krisztussal járva, 
élve Jutsz hiteddel üdvös-
ségre; Megszabadulsz harag-
jától, S nem maradsz ki or-
szágából. 

21. Hogy üdvében része-
sítsen, Ezt rendelte a jó 
Isten: Jobb életre térj, ha-
landó, Krisztusodhoz légy 
hasonló ! 

f 22. Te lakozzál, Krisztus, 
bennünk, Engedj hozzád kö-
zelednünk; Te szentelj meg 
minket, s végre Segíts örök 
dicsosegre! Augusta János. 

Az Űr szenvedéseiről. 
Saját dallam. (64.) 

1 1 9 . Krisztusunk, az 
alázat Kegyes mintaképe, 
Egyszülötte Atyjának És 
gyönyörűsége : Bár öröktől 
egy vala Az Atya-Istennel,, 



Szegény lett, és általa Üdvö-
zült az ember. 

2. Először, hogy életre Jött 
az Isten Fia, Kis jászolba 
fektette Anyja, Szűz Mária. 
Ott pólyálja gyermekét Sze-
gényül, jámborul : Alázatos 
lelkeért Választotta az Ür. 

3. Majd anyjával futtában 
Zsidóktól félnie Kellett, s 
egész útjában Sokat szen-
vednie. Messiássá úgy válik, 
Emberré úgy lehet, Hogy 
Atyjának halálig Engedel-
meskedett. 

4. Ördögtől megkísértést, 
Embertől rágalmat, Barát-
tól meg nem értést, Ellen-
től szidalmat Tűrt, sehol se 
lelt helyet, Hol fejét le-
haj tsa: Gyalázatban szenve-
dett, Hogy lelkünk meg-
tartsa. 

5. Éhezett és szomjazott 
Teljes szegénységben, Sokat 
fázott, izzadott Gondviselé-
sében ; Fájdalommal viselte 
A mi bűneinket, Könnyhul-
lással szerezte Örök kenye-
rünket. 

6. Sírt, mikor szerte járva 
Juhait kereste ; Megtalálván, 
karjára S kegyelmébe vette. 
Lelkét adta halálra Jópász-
tor-készséggel, Juhait így 
táplálva Örök eleséggel. 

7. Hogy halálra meneszték : 
Vegye fel, így kiált, Min-
denki a keresztjét, S ta-
gadja meg magát. Dicsőség-
be mennie Krisztusnak így 
lehet, Mert az Atya nékie 
Meg nem kegyelmezett. 

f 8. Add, hogy veled ma-
radva, Híven kövesselek, 
És utadon haladva, Hord-
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jam keresztemet. Sátántól 
mit se félve, Ad j erősnek 
lennem, S örökre veled élve 
Lakoznom a mennyben. 

Prázsszky Lukács. 

Husz János: 
Jesu, Salvator optime. 

Saját dallam. ( 65. ) • « 

1 2 0 « Üdvözítőnk, mi 
Mesterünk, Kinél jobbat 
nem ismerünk: Ó mit tettél 
az emberrel Kegyelmeddel ! 

2. Hozzánk való szereteted 
Nagy bőséggel érezteted : 
Természetünk is felvetted 
Kegyelmedből. 

3. Dicsőséges, szent fé-
nyeddel Egy voltál a jó Is-
tennel : Alázatban jöttél 
mégis Kegyelmeddel. 

4. Szegény sorsban nevel-
kedtél, Alázatos ember let-
tél, Gyalázást is elszenved-
tél Kegyelmedből. 

5. Menekülve a királytól, 
Megkísértve a sátántól: Go-
nosz tervük ra j tad megdől 
Kegyelmedből. 

6. Testéből a betegeknek 
Az ördögöt kikergetted, Még 
se volt mind hálás a te Ke-
gyelmednek. 

7. Szavad tettel koszorú-
zád, Tökéletes volt a mun-
kád, Mégis szembeszállt az 
ember Kegyelmeddel. 

8. Rágalmaztak, bevádol-
tak, Bíró elé állítottak, Ok-
talanul tőrt vetettek Ke-
gyelmednek. 

9. Elárultak, kézre adtak, 
Kigúnyoltak, ostoroztak, 
Tiszteletlen sebezve meg Ke-
gyelmedet. 
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10. Kereszteden sóhajtot-

tál, Latrok között vonaglot-
tál, Mégis értünk imádkoz-
tál Kegyelmedből. 

11. Gyásza volt a földnek, 
égnek, S haragja a minden-
ségnek, Oly kegyetlen bán-
tak véled Kegyelmedért. 

12. Add, hogy én is meg-
érezzem, Hogy szenvedtél 
énérettem S meg is haltál a 
kereszten Kegyelmedből. 

13. Sírba, majd pokolra 
szálltál, Harmadnapra fel-
támadtál, Híveid így örvend-
hettek Kegyelmednek. 

14. Jöj j nekünk is viga-
szunkra, Hallgass buzgó fo-
hászunkra: Tarts meg min-
ket véghetetlen Kegyelmed-
ben. 

15. Igazságos ítélettel Bánsz 
el majd az emberekkel, Kik 
hálával nem fizettek Ke-
gyelmednek. 

16. J a j annak, kit úgy bün-
tettél, Hogy magadtól elker-
gettél; De boldog, kit te ve-
szel be Kegyelmedbe. 

f 17. Krisztus, add, hogy 
így szolgáljunk : Mindenütt 
csak veled járjunk, S ré-
szünk legyen örömedben, Ke-
gyelmedben. 

18. Jó Atyánk, ne hagyj 
magunkban, Vigasztalj meg 
bánatunkban; Örök hálánk 
zeng nevednek, Kegyelmed-
n e k . Prázsszky Lukács. 

Az Űr üdvözítő tanításáról. 
Saját dallam. (66.) 

1 2 1 . A z Atya egy Fia, 
Ki mennyből küldetett, És a 
Szűz Mária Méhéből szüle-
tett : Munkásságát kezdvén 

el, Isten Igéjével Hirdetett 
nagy titkokat, Szép példá-
zatokat Teljes rövidséggel. 

2. Főkép ezt példázva Szólt: 
Meg kell térnetek, S bűnö-
tök megbánva Bennem kell 
hinnetek; Térjetek valahára 
A szentek útjára, Mert íme 
elközelgett És nyitva áll 
nektek A mennyek országa. 

3. Hogy hívei el ne Bízzák 
önmagukat, Az ördögi cselre 
Ilyenképen mutat : Ahol ő jó 
lélekkel Jó magvakat vet el, 
Ott az ördög konkolyt vet, S 
kárörvendve nevet A mély 
alvók felett. 

4. Addig ta r t mosolya, 
Míg egyszer idővel Megszól 
a harsona S az aratás jő 
el; Az angyalok sarlózzák 
És gyűjtik a búzát Az öröm-
nek csűrébe, A konkoly meg 
égve Jut pokol mélyére. 

5. Hogy hívei jobban Meg-
alázkodjanak, S buzgó mun-
kájúkban Híven kitartsanak : 
Megmutatta nékiek, Ne di-
csekedjenek, Mert érdemet 
nem mérve, Őket szőlőjébe 
Kegyelme vevé be. 

6. Az elégedetlen Avagy 
gőgös lélek, Ki nem kegye-
lemben Keres üdvösséget: 
Kemény szóra ébred fel, 
Bocsánatot nem nyer, Ó 
mert sok a hivatott, Kevés 
a választott, S hálátlan az 
ember. 

7. És hogy minden híve 
Bizonyságot vegyen, S a 
mennyei Ige Cselekvője le-
gyen: Elmondja, hogy négy-
féle Földre hull Igéje; S a 
mag, amit elvetett, Mind ki 
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nem kelhetett, Sőt be sem 
vétetett. 

8. Némely mag útszélre 
Esik; amit látván, A lelkek 
vesztére Elkapja a sátán. 
Ezek az Ür Igéit Hallják, de 
nem értik, Figyelmetlen em-
berek, Jóra képtelenek, Csak 
a bűn kell nékik. 

9. Másik kősziklára Jut s 
hamar kiszárad ; Ingatag 
sáfár ja Ez az igazságnak: 
Nagy örömmel gondozza, 
Míg jól megy a dolga, De 
gyökeret nem ereszt; S ha 
rá jár a kereszt, Hitét félre-
dobja. 

10. Más meg tövisre lel, 
S a tövis megfojtja; A go-
nosz ez, amely A szívet meg-
rontja. Ezek csak a világ-
nak S a bűnnek szolgálnak: 
Haszonlesők, csalárdak, Fosz-
togatni járnak, Mindent meg-
próbálnak. 

11. Ha jó földbe érhet Az 
Igének magva: Ez az, hogy 
a lélek Magába fogadja. 
Ez termi a gyümölcsöt: A 
tiszta erkölcsöt, Odaadást, 
türelmet, Mert be ilyet en-
ged Kapuja a mennynek. 

f 12. Krisztus Urunk, arra 
Engedj igyekeznünk, Hogy 
a te szavadra Visszaemlé-
kezzünk, S kísértésnek ide-
jén Csak tebenned hivén, 
Parancsodat kövessük, Iga-
zad keressük, S kedved meg-
nyerhessük. 

13. Vészek viharától Óv-
jad egyházadat, S a gonosz 
világtól Maroknyi nyájadat. 
Tarts távol a botránytól S 
ördög hálójától, Hogy uta-
don haladva S benned meg-

nyugodva Jussunk orszá-
godba. Tranovszky György. 

Dallama : 
Kérjük Krisztus Urunkat. (338.) 

1 2 2 . Z engjük el most 
vidáman, Mi van az Ür nagy 
méltóságában, Mely jelek-
ben, csodákban, tettekben 
Mutatkozott bővebben. 

2. Alig tizenkét évvel Máris 
feltűnt nagy bölcseségével : 
A templomban papokkal egy 
sorban Vitatkozik e korban. 

3. Harminc éves korában 
Keresztelő János a Jordán-
ban Felavatta, mesterré fo-
gadta S csodálattal hall-
gatta. 

4. Megnyílt az ég fölötte, 
S Isten szava ekként üdvöz-
lötte : Te egyetlen kedves 
Fiam nekem, Benned vagyon 
én kedvem ! 

5. Hivatását azonnal Meg-
kezdte az evangéliommal : 
Terjesztette, s amint értel-
mezte, Tettel is elvégezte. 

6. Vakokat és bénákat 
Gyógyítgatott ; művelt nagy 
csodákat: Holt feltámad, ha-
talmas szavának Senki el-
lent nem állhat. 

7. A bélpoklos tisztára 
Gyógyult az ő „akarom" sza-
vára; S talpra álla, kit szél-
ütés jára: A százados szol-
szolgája. 

8. Mikor pedig hajón volt, 
A tengerre szélcsendet pa-
rancsolt, S látták tüstént a 
szelek elültét S a viharnak 
megszűntét. 

9. Ki mondhatná el mindet, 
Ami jót az Ür adott a hívek 
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Vigaszára, szenvedők javára, 
Üdvösségük munkálva! 

f 10. Bármiféle bajunkban, 
Hosszú, kínos nyomorúsá-
gunkban Krisztus legyen 
főgondunk idelenn: Ő a biz-
tos védelem. 

11. Meghallgatja kérésünk, 
S megsegít; mert maga 
mondja nékünk : Hozzám 
jertek, megfáradott lelkek, 
Nálam mind megpihentek. 

12. Jézus, hozzád sóhaj-
tunk: Sok bajunkban te se-
gíts mirajtunk ; Könyörülve 
s könnyünk letörölve Vigy 
minket az örömbe! 

Tranovszky György. 

Krisztus Urunk böjtjéről 
és megkísértetéséről. 

Saját dallam. (67.) 

1 2 3 . A z ég és föld te-
remtője, Hogy a sátánt meg-
tör je : A pusztába viteték, 
S általa megkísérteték. 

2. Szólt az, látván, hogy 
éhe nagy: Ha az Isten Fia 
vagy, Változtasd e köveket 
Kenyerekké, megteheted. 

3. És az Űr ezt mondta 
néki, Mint az í rás beszéli: 
Nem élünk csak kenyérrel, 
Hanem Isten Igéjével. 

4. Ajakának szent szózat-
ját, Boldogok, kik hallgat-
ják, Es gondosan megtart-
ják Az Ür szent parancso-
latját. 

5. Ezután a szent városba 
Vitte őt, hogy megrontsa, 
És a templom-tetőre Állítot-
ta, így kötődve: 

6. Most magadtól szállj le 
innét, Ha Fia vagy Isten-

nek; S Dáviddal azt mon-
dotta, Hogy az Isten paran-
csolta : 

7. Angyalai őrizzenek, Kö-
vek meg ne sértsenek. A 
válasz el nem marad: Ne 
kísértsd a te Uradat! 

8. így a sátán alul került, 
Hódolatra kényszerült ; Az-
tán újabb tőr t vetve Fel-
vitte egy magas hegyre. 

9. Megmutatta a világot, 
S benne minden országot, 
Mondván: Mind a tied lesz, 
Ha engemet tisztelendesz. 

10. Jézus pedig ekként 
szólal: Menj el, sátán, azon-
nal; Meg van írva szabály-
nak: Istent imádd, őt szol-
gáljad! 

11. Ezzel földre tiportatva, 
Öt a sátán elhagyta; És an-
gyalok jövének Szolgálni az 
Ür nevének. 

f 12. Gonoszságát fontol-
gatva, Ember, vigyázz ma-
gadra: Többet merhet tevé-
led, Ki az Urat kísérté meg! 

13. Becsüld meg az Ür 
Igéjét, S Üdvözítőnk szemé-
lyét; Fékezd gonosz vágya-
dat, Kapzsiságra ne add 
magad. 

14. Hiúságunk ejt kezébe, 
Hálójába, tőrébe; Ez csá-
bít ja lelkünket, Pokolra ez 
vet bennünket. 

f 15. Krisztus, ki meg-
kísértettél, S győzedelmet 
szerzettél: Védj minket a 
sátántól, Tőrétől és háló-
jától. 

16. Add a gonoszt felis-
mernünk, Neki sohse enged-
nünk; S hívságait megvetve 
Jussunk a te kegyelmedbe. 



S a j á t d a l l a m . ( 6 8 . ) 

1 3 4 . Mennynek, föld-
nek teremtője, Mindenható 
éltetője: Nálad hatalmasabb 
Nem volt, nincs, nem lesz a 
nap alatt. 

2. Három személy egy Is-
tenben: Csoda a te fensé-
gedben ; Egyetlen Terem-
tőnk : Rajtad kívül nincs 
más megmentőnk. 

3. Uralmadnak nincs kez-
dete, S nem lesz soha vége-
zete ; Örök valóságban Ural-
kodol hatalmasságban. 

4. Ég és föld és tenger 
mélye Rád vall, örök Iste-
nére: Elemi erőben Jelent-
kezel térben s időben. 

5. Eged világossá tet-
ted, Csillagokkal díszítetted; 
Puszta jelenléted Eloszlatja 
a sötétséget. 

6. Megtöltötted angyalok-
kal, A mennyei szent karok-
kal, Hogy terád nézzenek, 
S hatalmadnak örvendezze-
nek. 

7. Földünk hegyek- és völ-
gyekkel, Virágokkal és fü-
vekkel Te ékesítetted, Ne-
mes szépség kincsévé tetted. 

8. Gondviselő szereteted 
Megtölti a tengereket Cso-
dás állatokkal, S a folyók-
nak vizét halakkal. 

9. S ami van a tenger mé-
lyén, S a kerek föld széles-
ségén : Odaadtad mindet 
Hasznára az emberi nemnek. 

10. Valamennyi teremt-
ményed Közt kedvesebb 
még sincs néked, Urunk, 
mint az ember: Elhalmozod 
őt kegyelmeddel. 

Ï 3 

11. Látván a mi tévelygé-
sünk, Egy Fiadat küldted 
nékünk, Ördög romlására, 
S híveidnek megváltására. 

f 12. Ö mily nagy volt ez 
a munka, Krisztusunk, a mi 
javunkra: Ó hogy emésztet-
ted Mindenképen meggyö-
tört tested! 

13. Mennyben éltél dicső-
ségben, S alázatnak köntö-
sében ínségessé lettél, Éhet, 
szomjat, sok kínt szenvedtél. 

14. Egészen a keresztfáig 
Fárasztottad mindhalálig 
Megkínzott testedet, Amely 
értünk halált szenvedett. 

15. És tetőtől talpig nézve, 
Szép testednek semmi része 
Nem maradt meg épen, Nem 
ismernél rá semmiképen. 

16. Elűzvén a sötétséget, 
Sebeiddel te mentél meg A 
pokol torkából És az ördög 
nagy hatalmából. 

f 17. Krisztus Urunk, ke-
gyelmeddel Bűneinknek ter-
hét vedd el; Őrizz meg ben-
nünket, Az ördögnek ne add 
el lelkünket! 

18. Könyörülj meg, Urunk, 
rajtunk, Akik mindig bűnre 
hajlunk; Erősíts bennünket, 
Hogy kivívjuk győzedelmün-
ket. 

19. Ha haragra ingerel-
tünk, S ellenedre cseleked-
tünk: Bocsánatot adva Fo-
gadj vissza a te nyájadba. 

20. Előtted nem ismeret-
len, Mi lakozik a szívekben; 
Bűnünk megbocsátva Fogadj 
be a szentek sorába. 

21. A szentséges Három-
ságnak Dicsőségben ott szol-
gálnak, Akik téged hívnak, 
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S szent, szent az Űr, ezzel 
szólítnak. 

22. Add meg nekünk, bű-
nösöknek, Kegyelmedet nyer-

hessük meg, Hogy dicsér-
jünk téged, S örvendezzünk 
örökre véled. 

Styrsza György. 

VI. Böjti énekek a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak szenvedéséről és haláláról. 

Böjti versek. 
1. Krisztus Urunk engedelmeskedett Atyjának háláiig, 

Még pedig a keresztfának haláláig. Fii. 2,8. 
2. Krisztus Urunk megsebesíttetett a mi bűneinkért, 

És mi az ö sebeivel gyógyultunk meg. Ezs. 53, 5. 
3. Krisztus Urunk, a te szenvedésedért, 

Add meg nekünk bűneink bocsánatát. Ef. 1, 7. 

Kyrie. 
Saját dallam. (69.) 

1 2 5 « LJristen, tehoz-
zád fordulunk, Mindenható 
Urunk: Ó könyörülj mira j -
tunk! 

2. Szent Fiad, váltságunk 
zálogát Éret tünk áldozád : 
Ó könyörülj miraj tunk! 

3. Szenvedett és értem onta 
vért, A bűnös emberért: Ó 
könyörülj miraj tunk! 

4. Krisztus, add, hogy a 
fájdalmas sebek Hozzád ve-
zessenek. Ö könyörülj mi-
raj tunk ! 

5. Krisztus, ki büntetésem, 
a halált Magadra vállalád: 
Ö könyörülj miraj tunk! 

6. Krisztus, mondhatlan 
szenvedésedért, Mely énéret-
tem ért : Ó könyörülj mi-
raj tunk ! 

7. Jóságos Szentlélek! Tő-
led fogant Krisztus s em-
berré lett Megváltásunk vé-
gett. Ó könyörülj mira j tunk ! 

8. Az emberiséget Ü j cé-
lokra te magad vezérled És 
üdvre segéled. Ó könyörülj 
miraj tunk ! 

9. Ajándékod nekünk, Ha 
Krisztusunkkal eggyé lehe-
tünk, S ha érte szenvedünk. 
Ö könyörülj mira j tunk! 

Et in terra. 
Credo, vagy hitvallás. 

Saját dallam. (70.) 

X 2 6 « H i s z ü n k mind egy 
Istenben, Mindenható Atyá-
ban, Menny s föld teremtő-
jében S az ő egyszülött 
Fiában. 

2. Hogy a bűnös emberek 
Benne üdvöt nyerjenek : 
Azért j ö t t le Atyjától S szü-
letett Szűz Máriától. 

3. Urunkat elárulták, Tö-
vissel koszorúzták, Ostoroz-
ták, sebezték, Megpökdös-
ték, arcul verték. 
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4. Pilátus a félholtat, Kit 

eléje hurcoltak: Keresztfára 
ítélte, Rá se ismer hivő népe. 

5. Vértől ázott tagokkal 
Vitték ki a latrokkal, Értünk 
hordott keresztje Iszonyúan 
megviselte. 

6. Azután megfeszíték, Ke-
zét-lábát szétveték, Kegyet-
lenül bántották, Ereit is 
megszaggatták. 

7. A keresztfa oltárán 
Nagy kínok közt meghalván: 
Mindjárt sírba záratott, De 
harmadnap feltámadott. 

8. Felment a mennyország-
ba, Üle Atyja jobbjára; On-
nan lesz eljövendő, Minde-
neket ítélendő. 

(ÍÜHiszünk a Szentlélekben, 
A szent gyülekezetben; Bű-
nünk bocsánatában, Krisz-
tustól megváltásában. 

10. Hisszük, hogy feltáma-
dunk, Örök napra virra-
dunk, S részesülünk mind-
nyájan A mennyei boldog-
ságban. 

Nagypéntekre. 
Saját dallam. (71.) 

1 2 7 . О szörnyű nap, 
Sötét, mint az éjjel, Mikor 
Jézus A keresztfán vergő-
dik; Isten-ember, Aki szent 
vérével Sebzett lelkünk Vált-
ságára bűnhődik! 

2. Ó fájdalmas És siral-
mas élet! Ó szenvedés, Mit 
értünk a kereszten Krisztus, 
aki Üdvözítőnkké lett: Tűrt, 
hogy nekünk Örök éltet sze-
rezzen ! 

3. 0 gyászos kert, Tanúja 
a vérnek, Ahol Krisztus Iz-

zadott és szenvedett; Ó gon-
dold meg Minden hivő lélek : 
Érted tette, Hogy meg-
mentse lelkedet! 

4. Ó tisztes fő, Tele vérző 
sebbel, Homlokodon Szúró 
tövis-korona ; Meggyalázva 
Eltorzít az ember, Vérrel ta-
pad Szent testedhez a ruha. 

5. Föl se vetted Testi szen-
vedésed; Bűnünk lánca, Mely-
lyel összekötöztünk : Száz-
szor nagyobb Kínt okozott 
néked, Bűnünk miatt Kese-
regtél közöttünk. 

6. Imádkoztál: Atyám és 
Istenem, Múljék tőlem Ez a 
pohár, ha lehet; Mégis a te 
Akaratod legyen, Hogy be-
töltsem Örök rendelésedet. 

7. Ó végtelen Drága segít-
ségünk, Mellyel Isten Ke-
gyelemből megáldott : Meg-
szüntetted Bűnös betegsé-
günk, Melybe Ádám Dön-
tötte a világot. 

8. Bűnös ember! Vesd le 
hitvány gőgöd, Mely a lelket 
Felfújja, megdagasztja ; A 
szépséget Hasztalanul őrzöd: 
Eltűnik, mint A vágy, mely 
elhervasztja. 

9. Gondolj mindig E halál 
napjára, Mikor Jézust Fe-
szítették keresztre: És el-
alszik Kínjaidnak lángja, 
Ügy, ahogy azt Isten rég el-
végezte. 

10. Ó Jézusom! Add hálás 
lelkemben Dicsőítnem Ér-
tem szenvedt halálod; A ha-
láltól Megmentettél engem, 
Mert egedben Örök éltet 
találok. 

Sinapius Dániel. 



Mária, zokogása a kereszt 
alatt. 

Saját dallam. (72.) 

1 2 8 . A z en gyászom 
mérhetetlen, Mert fiamat el-
vesztettem; Szívem az ő ál-
dozatja Éles tőrrel haso-
gat ja . 

2. Nem fá j t , mikor meg-
született, Fájdalmat csak 
most szenvedek. Szívem az 
ő áldozatja stb. 

3. A keresztfán, ó Megvál-
tóm, Legkedvesebb Fiam lá-
tom. Szívem az ő áldozatja 
stb. 

4. Teste csúful megsebezve, 
Keze-lába átszegezve. Szí-
vem az ő áldozatja stb. 

5. Sebeit is sírva nézem, 
Amit érez, mind átérzem. 
Szívem az ő áldozatja stb. 

6. Ó mennyit kell elszen-
vednem, Mikor látom a ke-
reszten. Szívem az ő áldo-
zatja stb. 

7. Nincs, aki őt felfoghas-
sa S velem együtt megsiras-
sa. Szívem az ő áldozatja stb. 

8. Szánjatok meg, asszony-
lelkek, Akik f iakat neveltek. 
Szívem az ő áldozatja stb. 

9. Szánj, ó nap, mely gyász 
jeléül Fiam felett elsötétül. 
Szívem az ő áldozatja stb. 

10. Szánjatok meg, szikla-
testek, Amelyek megrepe-
deztek. Szívem az ő áldo-
zatja stb. 

11. Szánja meg a fájdal-
mamat, Kiben van még jó-
akarat. Szívem az ő áldo-
zatja stb. 

12. Szomjúhozik, felsóhajt 
még, Jaj, kiadja drága lel-

két. Szívem az ő áldozatja 
stb. 

13. Lépj eléje, bűnöd bán-
va, Életed az ő halála! Szí-
vem az ő áldozatja stb. 

14. Gyötrelmeid véget ér-
nek, S az örömbe vezet té-
ged. Szívem az ő áldozatja 
stb. 

15. Ott fogod őt boldog-
ságban Dicsérni a mennyor-
szágban. Szívem az ő áldo-
zatja Éles tőrrel hasogatja. 

Saját dallam. (73.) 

1 2 9 . E n Istenem, sú-
lyos keresztemmel Kihez 
menjek máshoz az én hitem-
mel ? Könyörülj meg raj-
tam, :,: Tied vagyok, ne 
fordulj el tőlem a bajban. 

2. Nyomorúság fogott kö-
rül engem, Ezért a te kegyel-
medet esengem ; Ó adj segít-
séget, :,: Hogy örömmel ad-
jak hálát mindenkor néked. 

3. Pogány előtt hozzád fo-
hászkodva, Isten, ki vagy 
örök időktől fogva: Halld 
meg kiáltásom, :,: Mert 
enyém vagy, s reményemet 
tebenned látom. 

Krisztus Urunk kiáltása 
Atyjához a kereszten. 

Saját dallam. (78.) 

1 3 0 . /Atyám, tekints 
rám az égből, Könyörgök a 
mélységből, Mert kereszte-
men vérezem. Kárhozottak 
üdvére Legyen vége: Hadd 
boruljon r á j a Halálomnak 
végórája. 
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2. Fájdalmamban felkiál-

tok, Segítséget nem látok, 
Földig aláztak, gyaláztak. 
Kárhozottak üdvére stb. 

3. Mint ártatlan Bárány, 
várom Csúfos kereszthalá-
lom, Hogy a kegyelmet 
nyerjem meg. Kárhozottak 
üdvére stb. 

4. Kezem, lábam átszegez-
ték, Testemet megsebezték, 
Oldalam jár ta a dárda. Kár-
hozottak üdvére stb. 

5. Méreg s ecet az italom, 
S hozzá mennyi szidalom, A 
lator csúfol s kigúnyol. Kár-
hozottak üdvére stb. 

6. Atyám, bocsáss meg né-
kiek ; A bűnös nem érti meg, 
Nem tudja, hogy mit cselek-
szik. Kárhozottak üdvére 
stb. 

7. Atyám, halld meg kérel-
memet: Vedd magadhoz lel-
kemet A gyötrelemből, ke-
servből. Kárhozottak üd-
vére stb. 

8. Isten Fia, hála neked, 
Hogy vétkünket felvetted S 
érettünk tűrtél, szenvedtél : 
Hogy aki benned hiszen, El 
ne vesszen, Hanem örök él-
tet Nyerjen nálad s üdvös-
séget. 

Az Űr temetéséről. 
Saját dallam. (247.) 

1 3 1 . Haldoklik már 
Jézus, az én életem, Haldok-
lik és éltét adja érettem; Én 
Istenem, Hogy viseljem Bá-
natom, mely szívem nyomja 
kegyetlen ! 

2. Lehanyatlik a fölkelt 
nap estére, Mint űzött vad, 

összeroskad végtére ; Siras-
sátok Boldogságtok, Ó bár 
én is meghalhatnék ővéle! 

3. Im az Ige, minden hivő 
kőszála, Mint elesett hős ju t 
kínos halálra; E virággal, 
E Királlyal Elvétetett tő-
lünk Sáron rózsája. 

4. Meghalt, kitől ez a világ 
reszketett, Ki egyedül tar t ja , 
hordja az eget; Győz majd 
raj ta , De most halva S el-
temetve földi sírban lel he-
lyet. 

5. Sír megnyíljon, kőszikla 
megrepedjen, Hegy mozdul-
jon, nap sötéten meredjen; 
Csillag fénye, Tenger mélye 
Érezzen és Urunkon kese-
regjen. 

6. Egész nyája gyászolja 
hű pásztorát, Jövel József, 
temesd el az ég Urát; Bő 
kenettel Gyolcsba tedd el, 
Dicsőségben temessük a nagy 
Királyt. 

7. Jézus, én is megmuta-
tom hálámat: Illatozó áldo-
zattal szolgállak ; Bizodal-
mat S fogadalmat Adok ne-
ked, hű szívembe úgy zárlak. 

8. Sírboltodnak Szentlel-
ked a pecsétje, Hitem lesz 
majd mindenkor az őrsége; 
Maradj bennem, S add érez-
nem, Hogy velem van szere-
teted mélysége. 
Dr. Sacer G. V. Hruskovics S. 

Dallama: 
Az idö már eljövendő. (386.) 

1 3 2 . I m a világ üd-
vössége Meghalt már a ke-
reszten; Mit tegyen a szí-
vem véle, Hogy nyugalmat 
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szerezzen A zsidók üldözésé-
től? Leveszem őt keresztjé-
ről, S bánatosan temetem. 

2. Pilátus, te megengedted, 
Hogy szent testét levegyem: 
Engedek a kegyeletnek, Nin-
csen benne szégyenem. Illa-
tozó, drágaságos Kenettel 
lesz igazságos Néki a vég-
tisztesség. 

3. Lelkét Istennek ajánlva, 
Aláhaj t ja szent fejét ; Hogy 
nincs békéd valahára, S mért 
oly kínos ez a vég? Ember! 
az én nyugodalmam A te 
szíved, hogyha abban Isten 
lelke lakozik. 

4. Szomorú volt véghetet-
len A halálnak óráján, Gon-
dold meg ezt, árva lelkem! 
Sápadtság ült orcáján, Pe-
dig az ő piros vére A mi tő-
kénk ciprus-fürtje Az En-
gedi-szőlőben, 

5. Nikodémus! nézd, mily 
halált Szenvedt az Űr éret-
tünk; Ne feledjük, ez úton 
á t Üdvösséget nyerhetünk : 
Isten Fia, ó rettenet, A ke-
reszttel emeltetett, Mint Mó-
zes rézkígyója. 

6. Hited erősítésére Hozz 
illatos szereket, Az Ürnak 
tiszteletére Száz font súlyú 
kenetet, Hogy szép legyen 
temetése, Amint hajdan, őrá 
értve, Ézsaiás mondotta: 

7. Kegyes szívek, gyász-
menetben Tegyétek a földbe 
le, Ott, abban a szép sír-
kertben Várja már a sír-
helye. Üj a sírbolt, üres, tá-
gos, És a kert az imádságos 
Arimáti Józsefé. 

8. Jöjjetek, ó szent angya-
lok, Együtt vigyük Urunkat, 

Kedves szolgák, hajadonok: 
József fogja utunkat Meg-
mutatni; menj előre, Ké-
szítsd el a sírt időre, Ráfüg-
gesztem szememet. 

9. Édesanyja a holttestben 
Jézusunkat s i rat ja; Ö hadd 
én is ölelhessem S kesereg-
jek miatta. Isten veled, ál-
dott lélek, Aki értem bűn-
hödél meg, Gondolj rám is 
Atyádnál ! 

10. Bűnösnek és nyomo-
rultnak Vallom, Jézus, ma-
gamat ; Szívemet is elszo-
rultnak Érzem, szinte meg-
szakad; De fájdalmas teme-
tésed Bűnömet, mely heggyé 
nőtt meg, A tengerbe temeti. 

11. Az én lelkem hű pász-
tora, Akit megfeszítettek ; 
Bizonnyal a mennynek Ura, 
Akit ide temettek. Öt, ki ér-
tünk ment halálra, I t t he-
lyezték nyugalmára, József-
nek a sírjába. 

12. A bűn megpecsételte-
tett, Mint Dániel mondotta; 
Krisztusunk megpihenhetett, 
Béke szállt a sírboltra. De 
feltámad harmadnapra, S 
szemünk újra látni fogja Di-
csősége fényében. 

Rietsch Gergely. 

Dallama : 
Jerémiás, a próféta. (84.) 

1 3 3 , G ondol juk meg, 
keresztyének, Mindnyájan a 
szörnyűséget : A keresztfán 
hogy ér véget, Aki nélkül 
nincsen élet. 

2. Életünknek orvossága, 
A világ világossága Halált 
viselt el érettünk, Hogy meg-
váltsa bűnös lelkünk. 
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3. Isten minden teremt-

ménye, Ég s föld minden 
tüneménye Részt vesz .az ö 
fájdalmában, Osztozkodván 
bánatában. 

4. Megismerték, akik lát-
ták, S vallották, akik cso-
dálták: Hogy igazán Isten 
Fia, Kinek így kell meg-
halnia. 

5. Egy zsoldos, ki nem is-
merhet Sem irgalmat, sem 
kegyelmet: Nem sajnálko-
zott fölötte, Dárdájával ál-
taldöfte. 

6. Látták a bús tanítvá-
nyok Ez igazságtalanságot 
Fájdalmukban keseregve : De 
levenni egy se merte. 

7. Közel menni se volt sza-
bad, Hogy őneki szolgálja-
nak; Távolabbról csak ma-
gukban Zokogtak bús fá j -
dalmukban. 

8. S mikor eljött már az 
este, És az ő szent, drága 
teste A kereszten nem függ-
hetett, Mert az ünnep köze-
ledett : 

9. József, amaz arimáti, 
Nagyobb híve, mint akárki, 
Bátran ment el Pilátushoz, 
A római helytartóhoz. 

10. Elkérte a szent tetemet, 
Mely kínok közt kiszenve-
dett; S a helytartó csodál-
kozék, Hogy oly hamar el-
jött a vég. 

11. Zsoldosok is jelentet-
ték, A halál bekövetkeztét, 
így a testet levétette S elvi-
telét megengedte. 

12. Nikodémus hasonlóan 
Nemes tettre hajlandóan El-
ment, amint jött az este, 
Hogy a Mestert eltemesse. 

13. Aloéval és mirhával 
Száz font terhet visz magá-
val. Mire mehet a szeretet, 
Ha a szívben gyökerezett! 

14. Kenetükkel kenegették, 
Tiszta gyolcsba tekergették, 
Takarókba takargatták, El-
temetni így akarták. 

15. József, az Űr hű szol-
gája, Jézus titkos tanítványa, 
Kinek a hely közelében Ű j 
sírboltja állott készen: 

16. Ebbe tette szeretettel, 
Mit magának készített el ; 
Annak jele bizonyára, Hogy 
jó szívvel gondolt rája. 

17. És szájához az üreg-
nek Kősziklát hengerítettek, 
Hogy a szent test békét lel-
jen S háborítlan itt pihen-
jen. 

18. Bánatunk az égre kiált, 
Hogy Krisztust, az Isten 
Fiát Búslakodva sírba tették, 
Akik őt oly hűn szerették. 

19. Holtodban megkeresz-
telve Legyünk mi is eltemet-
ve, S részesüljünk boldog-
ságban A dicső feltámadás-
b a n ! Solin Vencel. 

Saját dallam. (74.) 

1 3 4 . A Bárány elhor-
dozza mind Terhét a nagy 
világnak, Sok vétkünkért 
tűr szörnyű kínt Űtján a 
csúf halálnak ; Súlyos ke-
resztjét hordja ő, Gyötrelme 
mind nagyobbra nő, S nincs 
része könnyítésben; Szánja 
a gúnyolok hadát, Eltűr tö-
vist, ostort, halált, S szól: 
Nem f á j szenvedésem! 
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2. E Bárány üdvöm, min-
denem, Testvérem és bará-
tom, Őt választotta Istenem, 
Hogy értem közbenjárjon : 
Menj, gyermekem, gondodba 
vedd A megbűnhődő gyer-
meket, Kin súlyos bosszút ál-
lok; Nagy a harag s a szen-
vedés, Nagyon kemény a 
büntetés: Hadd váltsa meg 
halálod ! 

3. Atyám, én mind elszen-
vedem, Amit rám mér hatal-
mad; Mint akarod, úgy tégy 
velem, Én engedek szavad-
nak. Ami csodát teszel ve-
lem, Nem fogja azt fel ér-
telem: Isten Fia halált lát! 
Ö mily erős vagy, szeretet: 
Isten Fiát sírba teszed, Hogy 
megdöntse hatalmát. 

4. Fiát hogy megkínoztatá 
Dárdával és szegekkel, Bá-
rányának szétszaggatá Szí-
vét a vérerekkel! Szívének 
sűrű sóhaja, Eréből omló 
vére ma Több nékem a vi-
gasznál; Mit adjak, Bárá-
nyom, ezért, E végtelen ke-
gyelmedért, Hogy testvérnek 
fogadtál? 

5. Lelkemnek mélyén hor-
dalak Mindvégig életemben, 
És átkarolva tartalak, Amint 
te tartasz engem. Szívem vi-
lágossága vagy, S ha szívem 
egyszer megszakad, Teben-
ned újnak érzem; Hozzád, 
hozzád ragaszkodom, Uram, 
ma és mindenkoron: Tiéd 
vagyok egészen. 

6. Csodálatos szerelmedet 
Hirdetve nappal, éjjel: Ne-
ked ajánlom szívemet Hálás 
örvendezéssel ; Küzdelmeim-
mel mindenem Dicső neved-

nek szentelem, Míg élek e 
világon, S érezve nagy jósá-
godat, Velem közölt áldáso-
dat Hű emlékembe zárom. 

7. Ó tárd elé mélysége-
det, Szívemnek kincsesháza: 
Azokban leld örömedet, 
Amiknek nincsen ára. Mit ér 
egész Arábia Sok fűszere, 
sok aranya? Jobb rész ju-
tott énnékem: Jézusom drá-
ga vére ez, Mely sok sebé-
ből csergedez, Hogy meg-
válthassa éltem. 

8. Mindenkor ő a védelem 
Akármily sorscsapáson : A 
küzdelemben fegyverem, Bá-
natban megnyugvásom. Örö-
mem felhangolja ő, Minden-
ben áldó, éltető, Tápláló égi 
manna; Hűs' italom, ha 
szomjazom, Magánosságban 
vigaszom, Nem hagy soha 
magamra. 

9. Nem árt halálnak mérge 
sem, Mert éltet drága véred ; 
A nap hevétől életem Beár-
nyékolva véded. Ha lelkem 
zaklat engemet, Mindjárt 
könnyebbülést lelek Meg-
nyugtató hitemben; S ha 
szélviharban csónakom Há-
nyódik a hullámokon : Uram, 
te óvsz meg engem. 

10. Ha eljutok majd egy-
koron Országod örömébe : 
Véred legyen szép bíborom, 
Lelkemnek öltözéke. Ez ko-
ronázza fejemet, Ha egykor 
boldogan megyek Trónja elé 
Atyámnak; S mert eljegyez-
tél engemet, Te ékesítsd fel 
hívedet, S add, hogy mellet-
ted álljak! 
Gerhardt Pál. Sztránszky Dánlel. 



8 1 

S a j á t d a l l a m . (102 . ) 

1 3 5 . J ézus, áldott légy 
ezerszer, Hogy szeretvén en-
gemet: Sok sebeddel üdvöt 
szerzel És megmented lelke-
met. Letérdelve, könnyezve 
Borulok a keresztre, Melyen 
immár haldokolva Vérzel az 
én váltságomra. 

2. Könnyben ázva csókol-
gatom Sebeidet, véredet, 
Ölelgetem, simogatom Lá-
badat és kezedet. Ember 
fel nem foghatja, Szózat el 
nem mondhatja Szomjúsá-
god gyötrelmeit, Szereteted 
mélységeit. 

3. Te gyógyítsd meg az én 
lelkem, Mely Ádámmal vét-
kes lett, S vedd le rólam 
ínségemben A fájdalmas 
keresztet. Bűneimet meg-
bánva Kérlek, ne dobj ha-
lálba, S lelkemet, a meg-
sebzettet Szent véreddel per-
metezd meg. 

4. Tedd és írd, hogy meg-
érezzem, Sebeidet szívembe, 
Hogy mindenkor emlékezzem 
Reájok és a mennyre. Te 
vagy kincse lelkemnek, Te 
gazdagíts engem meg : Ezért 
hajtom meg térdemet S ké-
rem áldó kegyelmedet. 

5. Jézus, halld meg kéré-
semet: Tekints le rám, a 
rosszra; És tördelem a ke-
zemet: Gondolj rám, a go-
noszra. Permetezz be véred-
del, Lelkem attól éled fel; 
Mondd: ne töprengj sorsod 
felett, Én törlöm el bű-
neidet ! 
Gerhardt P. Pesek M. Keresztély. 

Laus tibi Christe, qui pateris. 
Saját dallam. (75.) 

X 3 6 . Dicsőítünk, Krisz-
tusunk, ki szenvedtél, S bű-
nösöknek Megváltója lettél; 
Király vagy te ott fenn 
az égben, Ö hallgass meg 
minket a mélyben: Kyrie 
eleison! :,: 

2. Szűz Mária egyszülötte, 
Jézusunk, Minekünk leg-
kegyelmesebb Űrünk, Bű-
nösökért halt a kereszten, 
Hogy így örök éltet szerez-
zen. Kyrie eleison! :,: 

3. Nézd, amikor imádkoz-
ni letérdel, És ott izzad 
véres verejtékkel : Lelkét 
angyal erősítette A halá-
los szenvedésekre. Kyrie 
eleison! :,: 

4. Mikor pedig ott függött 
a kereszten, S dárda érte 
oldalát kegyetlen : Elsöté-
tült a nap felettek, Rengett 
a föld, sziklák repedtek. Ky-
rie eleison! :,: 

5. Hűtlen Júdás, tudod-e, 
hogy mit tettél? Mestered-
nek árulója lettél; Pokolba 
kell e bűnért jutnod, S az 
ördögök közt elpusztulnod. 
Kyrie eleison! :,: 

f 6. Halálodnak értünk 
elszenvedése Legyen bű-
nünk megkegyelmezése ; Add, 
Urunk, hogy erre gondolva 
Jussunk a te mennyorszá-
godba. Kyrie eleison! :,: 

Jézus szenvedésének oka és 
vigasztalása. Saját dallam. ( 7 6 . ) 

1 3 7 . S zerelmes Jézus, 
vájjon mit vétettél, Hogy 
oly kegyetlen ítéletet vettél? 



90 

Mi bűnt találtak benned és 
mi vétket, Kik elítéltek? 

2. Ostorozással, tövis-koro-
nával Kínoztak, vertek gú-
nyos hahotával; Majd ece-
tedbe mérget vegyítettek S 
megfeszítettek. 

3. Mi volt az oka sok szen-
vedésednek? Az én bűneim 
vágtak és sebeztek ; Amit, 
Uram, te szenvedtél érettem: 
Én érdemlettem. 

4. Milyen ítélet, mit ember 
meg nem ért : lm a jó pász-
tor szenved juhaiért, Mert 
adósságát a nyomorúlt szol-
ga Urára rótta. 

5. Az ártatlan Ür meghal 
szentségével, S az istentelen 
megmarad vétkével; Nem az 
bűnhődik, kinek gonosz lelke 
Megérdemelte. 

6. Ügy elmerült már a 
bűnben a testem, Épséget 
ra j ta hiába kerestem; Ször-
nyű mélységbe kellett volna 
dőlnöm, És megbűnhődnöm. 

7. Ö mindeneknél erősebb 
szeretet, Amely tégedet eny-
nyi kínra vetett: íme én él-
tem földi örömeknek, S te 
szenveded meg. 

8. Kinek hatalma soha nem 
ér véget: Hogy dicsérjelek 
méltóképen téged ? Nincsen 
ajándék, ami méltó lenne 
Nagy érdemedre. 

9. Véges eszemmel én meg 
nem érthetem, Hogy irgal-
madat mi jóval mérhetem, 
S szeretetedet mimódon szol-
gáljam, Hogy megháláljam? 

10. Mégis van, ami tetszé-
sedre van i t t : Ha megféke-
zem testemnek vágyait, Hogy 

a szívemet újra meg ne ejtsék 
S el ne veszejtsék. 

11. De mivel nékem annyi 
erőm nincsen, Hogy vágyai-
mat keresztre feszítsem : 
Add, hogy Szentlelked az 
enyém lehessen S jóra ve-
zessen. 

12. Elgondolkozván e nagy 
szereteten, Nem e világra 
esik tekintetem : Akarato-
dat vágyom megérteni S tel-
jesíteni. 

13. Tiszteletedre mindig 
készen állok, Minden csapás-
sal bátran szembeszállók ; 
És ha üldöznek és vesztemre 
járnak: Szívembe zárlak. 

14. Kevésnek látszik, amit 
én tehetek, Azt hiszem, 
mégis kedves lesz teneked; 
Megszégyenítni nem akar-
hatsz engem Törekvésemben. 

15. Jézusom, mikor trónod 
előtt állva Fejemre jut az 
élet koronája: Együtt dicsér-
lek ott fenn a szentekkel 
Hálás lélekkel. 
Heermann J. Sztránszky D. 

Dallama : 
Szerelmes Jézus, vájjon mit 

vétettél? (76.) 

1 3 8 . E des Jézusom, 
vájjon mit tehettél? Ártat-
lan Bárány, vájjon mit vétet-
tél ? Hogy oly kegyetlen ver-
nek, koronáznak, És meg-
aláznak ? 

2. Szerelmes Jézus, igazán 
mit tettél? Tiszta szűz Fia, 
mit is vétkezhettél ? Hogy 
ártatlanul halálra ítéltek S 
gyaláztak téged? 

3. Milyen bűn lehet, amit 
elkövettél? Senkit se bánt-
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ván, semmit se vétettél! Ön-
ként mentél a keserű halálba, 
Minket megváltva. 

4. Én vagyok oka szörnyű 
halálodnak, És okozója vér-
hullatásodnak ; Te a Bárány 
vagy, ki az embereknek Bű-
nét elvetted. 

5. Én vagyok adós, s te fi-
zetsz érettem; Te bűnhödöl 
meg, s csak én érdemlettem; 
Megalázkodtál te, a világ 
Ura, Istennek Fia. 

6. Egész testedben meg-
sebesítettek, Meg is kínoz-
tak, meg is feszítettek; Is-
tentelen az, ki téged meg nem 
szán Ott a keresztfán. 

7. Szent kezed, lábad dur-
ván átszegezték, Szent olda-
ladat dárdával sebezték, Ered 
szaggatták és széjjelroncsol-
ták : Mily nagy gonoszság ! 

8. Sok szenvedésed azzal is 
tetézték, Hogy körülötted a 
kegyetlen népség Kárörven-
dezve káromolni kezdett, S 
gúnyolta veszted. 

9. Gonosz zsidók ti! kegyet-
len lelketek Miért kínozza jó 
Isteneteket? Ti a sok jelre, 
amit tőle kaptok, Méltók 
nem vagytok. 

10. Leszállt a mennyből 
ember-természetben, Csecse-
mővé lett érted és érettem, A 
Szűz méhében testté vált 
gyermek lett, Ügy született 
meg. 

11. I t t jár t e földön, itt élt 
e világon, Nyomort szenve-
dett télen úgy, mint nyáron: 
S mind ennek oka magad 
vagy, ó ember, A te vét-
keddel. 

12. Néki köszönd ezt min-
den híve itt lenn: Te por s 
hamu vagy, ő hatalmas 
Isten! Jézust keresztre ne 
feszítsed többé, Dicsérd 
örökké ! 

13. Ha így cselekszel, bi-
zonnyal megéred, Hogy di-
csőségét megosztja majd vé-
led Ott, ahol minden jó tel-
jes bőségben Vár rád az ég-
ben. 

14. Krisztus, ki értem szen-
vedtél s meghaltál, És bű-
neimtől engem megváltottál: 
Oltsd el a pokol lángjait oda-
lenn Örökre, ámen ! 

Plintovics Adám. 

Nagypéntekre. 
Krisztusnak a hivő lélektől 
váló elkísérése a Golgota 

hegyére. 
Saját dallam. (77.) 

Bevezetés. 

X 3 9 » Gondolj, ember, 
e szomorú napra, Mikor 
Krisztus agyonkínoztatva 
Meghalt értünk s a sír be-
fogadta. 

2. Isten halt meg! Ki érti 
e csodát? A mi éltünk le-
győzi a halált, Mikor értünk 
áldozza fel magát. 

3. Jöjj, én lelkem, a ke-
reszthez; értsd meg, Halld 
meg okát e nagy szenvedés-
nek, Sírj azon, hogy Isten 
hal meg érted. 
Krisztus beszél a kereszten. 

1. Bűnös lelkek, így visztek 
halálra: Méltók lesztek mind 
a gyehennára; De szavamra 
szabadokká lésztek : Vissza-
adom örök üdvösségtek. 

5* 
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2. Fájdalom itt nincsen oly 
végetlen, Mint az, amit né-
kem kell szenvednem; Ez 
kínzott meg, s még gyötrőbb 
valóság : A gonoszság és a 
hálátlanság. 

3. Megfontolva, amit raj-
tam láttok, Az visz jóra, ha 
nem gyalázzátok, S lába elé 
borultok Istennek, Míg a ha-
lál hirtelen meg nem lep. 

4. E sebeknek megindulá-
sára Nyílt meg nektek az 
üdv kútforrása; Mindig ered 
onnan vér a vízzel, Közületek 
így senki se vész el. 

5. Két karomat tárom ki 
felétek, Es szívemet nyitom 
meg tinéktek ; Boldog a nyáj, 
mely engem követhet: Olda-
lamnál soha el nem veszhet. 

6. Jertek, jertek a kegye-
lem végett, Ez gyógyít meg 
minden betegséget ; Jóvá-
teszi eredő bűnünket, És le-
veszi nyomasztó terhünket. 

7. Jertek, hívek, engem 
csókoljatok, Csak Júdással 
soha ne tartsatok; Kínjaim-
mal nő a ti erőtök, Mert az 
Úrral kiengesztelődtök. 

Befejezés. 
1. Jézus, tőlünk hálát ér-

demlettél, Hogy miértünk te 
magad szenvedtél, S dicsősé-
ged részesivé tettél. 

2. Add, hogy a te halálod-
ban éljek, Véred árán ke-
gyelmet reméljek, Sebeidért 
közeledbe férjek. 

3. Jézus, neked ajánlom a 
lelkem ; Keresztedet engedd 
átölelnem, Végy magadhoz 
a latorral engem. 
Löwenstein Apelles M. 

Hruskovics S. 

Consummatum est. 
Ján. 19, 30. 

Saját dallam. (80.) 

44:0» I mmár vége ! Le-
gyen gondod Arra, amit Jé-
zus mondott, Mikor maga 
volt az áldozat, Hogy ki-
küzdje boldogságodat ; Meg-
van az, amit Isten igére, 
Maga mondja: immár vége! 

2. Immár vége! Megkínoz-
ták, Mint a jósok megjósol-
ták ; Amit magunk be nem 
tölthettünk, Azért Jézus 
szenvedt érettünk; Amit el-
kezdett Az Ür az égbe' : Ha-
lálával immár vége! 

3. Immár vége! Többé mit 
sem Kíván tőlünk az Úris-
ten; Megbékélt és nincs már 
ellenünk, Szent Fiában egye-
sült velünk; Ami hit által 
Megy teljességbe: A keresz-
ten immár vége! 

4. Immár vége! Már nin-
csen mit Hozzáadnom sem-
mit, semmit! Mert hitemmel 
Krisztus érdeme Egészen az 
enyémé leve ; És ami bennem 
Vitetik végbe : Általa lesz 
majdan vége! 

5. Immár vége! Bűn nem 
terhel, Kárhozattól félnem 
nem kell; Benne van az én 
üdvösségem S részem az Űr 
szeretetében ; Testem jöven-
dő Enyészetére Vigaszom, 
hogy immár vége! 

6. Immár vége! Tartsd 
eszedben Krisztus szavát 
végpercedben, Megtanulván, 
hogy azt cselekedd, Mire 
példát ő adott neked; Tartsd 
meg, amíg élsz S vésd az el-
médbe, Amit ő mond : immár 
vége ! Schmolck Benjámin. 
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S a j á t d a l l a m . ( 1 0 2 . ) 

1 4 1 . К i értünk szen-
vedtél S Megváltónk lettél, 
Hallgass meg bennünket És 
kérelmünket: A te jóvoltod-
ból Ments meg az átoktól, 
Mit magunk szereztünk, Mi-
vel vétkeztünk. 

2. Mit magad akartál: 
Feláldoztattál, Amint azt 
régóta A jóslat mondta : 
Eltaposod fejét, Megtöröd 
erejét A gonosz sátánnak, 
Mikor ránk támad. 

3. Kölcsönt fel nem vettél, 
Mégis fizettél : Gonoszsá-
gainkért Sokat szenvedtél, 
Megsebesíttettél, Halálra vet-
tettél; Lelkűnkről a vétket 
Lemosta véred. 

4. Megostoroztattál, Meg-
aláztattál, Pogányok kezé-
ben Kigúnyoltattál, S halá-
lod percében Ruhádat a vér-
ben Érettünk forgattad, 
Mert úgy akartad. 

f 5. A te ránk bocsátott Ke-
gyes jóságod Az átoktól 
minket Végkép megmentett; 
Szentlelkedet küldd le, Légy 
segítségünkre, Hogy itt tő-
led féljünk, Ott fenn dicsér-
jünk. Tranovszky György. 

Jerémiás 18, 18. 
Saját dallam. (84.) 

1 4 2 . J ™ , a pró-
féta, Rég megírta, meg-
jósolta Krisztus Urunk szen-
vedését, Mint a zsidók em-
legették. 

2. Mondván: Ezen gondol-
kozzunk, S magunk között 
tanácskozzunk : Mi lehetne 

valahára Az ártatlan ártal-
mára ? 

3. Törvény ezért el nem 
veszhet, Sem tanácsa a böl-
cseknek ; S akármilyen mély-
reható, Nem vész el a pró-
fétaszó. 

4. Nagy lármával hát kel-
jünk fel, Verjük meg őt a 
nyelvünkkel ; S bármily nagy 
az igazsága, Ne hallgassunk 
a szavára. 

5. Élő kenyér, Isten Fia: 
Ily néven kell hivatnia! Fel-
fedi a bűneinket, S bosszú-
val fenyeget minket. 

6. Semmiben se enged ne-
künk Ő, kit úgy se szenved-
hetünk ; Mindnyájunkba be-
lénk kötött: Ne tűrjük őt 
magunk között! 

7. Feszítsük fel a keresztre, 
Lássuk : Isten Fia lesz-e ? 
Kínhalálra vessük testét, 
Hogy nevét is elfelejtsék! 

f 8. Nézz rám, Atyám, ma-
gad lásd át Ellenségim go-
noszságát; Mint a bárány, 
csendességben Szenvedek e 
szörnyűségben. 

9. Személyemet nem tisz-
telték, Ahogy bírták, ütle-
gelték, Hogy fejem és egész 
testem Gyalázattal tetéz-
tessen. 

10. Én az ajkam fel se 
nyitva Alltam köztük, mint 
a szikla, Keményen, mint az 
igazság, Mit meg nem tör a 
gonoszság. 

11. ítéld meg ez igazságot, 
Uram, és e gonoszságot: Te-
rád hagyom fájdalmamban, 
Mert benned van bizodalmam. 

f 12. Mi is, meg nem tánto-
rulva, Bízzunk mindent rá 
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az Úrra : Reményünket, sé-
relmünket, Óhajunkat, ké-
relmünket. 

12. így juthatunk majd 
tehozzád, Nálad vár ránk a 
mennyország ; Segíts oda be-
mehetnünk, S szüntelenül 
ott lehetnünk. 

13. Krisztus, a te szenve-
désed Töröljön el minden 
vétket ; Hogy ne égjünk 
majd odalenn, Ettől ments 
meg minket, ámen! 

Saját dallam. (N. L. 244.) 

1 4 3 . J ézus Krisztus, 
ég Királya, Isten ártatlan 
Báránya: Téged :,: keresztre 
szögeztek, S csak én :,: ér-
demeltem ezt meg. 
2. Bűnös ember, sirasd meg 

őt, A mirajtunk könyörülőt; 
A nap :,: sötétségbe oszlik, 
Jézus :,: kínok közt haldok-
lik. 

3. Vérző fejét aláhajtván, 
Végső szava elhal a jkán; 
Anyja :,: búbánatba mélyed, 
Alig :,: van már benne élet. 

4. Megnyílt az ég bolto-
zatja, Megrengett a föld 
alatta; Sziklák :,: szerteszét 
szakadtak, Holtak :,: sírból 
feltámadtak. 

5. Oldalad is átütötték, 
Vízzel együtt véred vették; 
Mosd le :,: könnyemmel a 
véred, Jézus :,: add rám 
Üdvösséged! Grodszky Mihály. 

Saját dallam. (83.) 

1 4 4 . E n Jézusom, e 
szent napon A te drága se-
bed Buzgó hittel, forró szív-
vel Csókolja gyermeked: 0 

te dicső Üdvözítő, Add rám 
kegyelmedet ! 

2. Gonosz sátán, bukott 
Adám Bűnbe sodort minket; 
Hatalmukba' bizakodva Csak 
magukban hittek: De halá-
lod visszaváltott Üdvünkhöz 
segített. 

3. Az ős törvény meggyö-
törvén Az emberiséget : Nap 
nap mellett csak félelmet S 
örök átkot érzett; Krisztus 
vére szerzett végre Üjra 
békességet. 

4. Már felgerjedt az Isten-
nek Égető haragja, Hogy 
testünket és lelkünket Pusz-
tulásnak adja: De halálod a 
világot Kegyébe fogadja. 

5. Mint a rossz fa, kiszá-
rasztva Keseregtünk egyre ; 
Bűnünk bántott, s a világot 
Nekünk szűkké tette, De 
vége let t : a te sebed Elcsen-
desítette. 

6. Ördög mérge, halál fér-
ge, Mely pokollal büntet, 
Kísértgetve rettegtette Meg-
riadt lelkünket ; Kegyessé-
ged, drága véred Mentett 
meg bennünket. 

7. A nyomornak s földi 
gondnak Múló büntetése Haj t 
szünetlen kedvünk ellen Sű-
rű könnyezésre: Ezt vetted 
fel kereszteddel Az üdvözí-
tésre. 

8. Mindenkoron benned fo-
gom Bizodalmam vetni, Ör-
dög szava nem fog soha En-
gem rettegtetni: Szenvedésed 
erősít meg, Bajból az ment-
het ki. 

9. Te a latrot is megtartod, 
S biztatod a mennyel; Te 
helyetted kész kegyelmet Ba-



rabbás könnyen nyer : így 
remélhet üdvösséget Minden 
bűnös ember. 

10. Uram, engedd, hogy te-
benned Lelkem vigadhasson; 
Sok sebedért, mely értem ért, 
Tied maradhasson, S amíg 
élek, semmi tőled El ne vá-
laszthasson. 

11. Halálodból irgalmadból 
Azt a jót nyerjem meg : Jár-
jak Isten útján itt lenn, Mint 
ártatlan gyermek, S holtom 
után hozzád jutván, A 
mennynek örvendjek. 

Lovcsányi János. 

Saját dallam. (N. L. 342.) 

1 4 5 . J ézus, fénye lel-
kemnek, Ki üdvömre jöttél; 
Menedéke éltemnek, Ki ér-
tem szenvedtél: Mély hálára 
ébreszt fel A te nagy kegyel-
med, Amit teljes lélekkel 
Szívem szerint zengek. 

2. Fontolgatom magamba' : 
Mi okod lehetett, Miért vet-
tél magadra Ily kínos életet ? 
Szenvedést és fájdalmat, Se-
beket és halált, Ráfogást és 
rágalmat, Mely végzetedre 
vált! 

3. Az Atyának szerelme, 
Melynek mind örvendünk, S 
a Fiúnak kegyelme Eszkö-
zölte bennünk : Hogy lelkünk, 
bár idelenn Hajlik a bűnökre, 
Célja, vágya ne legyen A po-
kol örökre. 

4. Csodás ez a munkája Az 
én Istenemnek; Nincs a föl-
dön példája E nagy kegye-
lemnek: Amit ember vétke-
zett, Ez a gonosz féreg: A 
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keresztfán szenvedett Isten 
fizeté meg! 

5. Jézus, az én vágyaim 
Sújtottak le téged, Az én 
gonoszságaim Okozták e vé-
get; Az én bűnöm fokozta 
Sok szenvedésedet, S gyarló-
ságom okozta Halálos vége-
det. 

6. Megtorlását mindennek, 
Amit én vétettem: Vállaidra 
te vetted, S viselted helyet-
tem; Sebed nékem egészség, 
Fájdalmad orvosság, Szerel-
med végtelenség: Hol van 
több ily jóság? 

7. Add mindenkor éreznem, 
Mikor harcra szállok, Lelki-
ismeretemben E bizonyossá-
got. Jézus, téged ölellek, S 
szent sebedre kérlek: Az én 
bűnös lelkemnek Te adj se-
gítséget ! 

8. Ha bűnömért rettegek, 
Amit elkövettem : Vigaszta-
lást keresek Drága kegyel-
medben; Lásd, Uram, a szí-
vemben Igaz bűnbánat van, 
Hozzád fordul szünetlen Min-
den gondolatban. 

9. Uram, immár jól tudom, 
Hol van örök éltem; Tudom, 
kire bízhatom Magamat vég-
képen. Ha a pokol kapui 
Mind ellenem kelnek: Jézus 
te fogsz nyújtani Örök se-
gedelmet. 

10. Jézus, amint akarod, 
Téged foglak vallni : Én csak 
neked akarok Élni és meg-
halni, Míg felcsendül az ének 
S megnyílnak az egek: ím a 
te vőlegényed, Urad és Is-
tened ! 
Held András. Hruskovics S. 
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Jézus sebeiből fakadó vigasz-
talás mindenféle kísértésben. 

Dallama: 
Hála-uéked, jó Urunknak. (321.) 
Л А О W** Ww^-y* 
l x D « Jézus, a te mély 
sebeid, Melyek holtig gyöt-
renek, Kínjaid és keserveid 
Vigasztalják lelkemet; Ha a 
bűnért esengve Gonoszság 
jut eszembe : Szenvedésed 
emlékére Megszűnik a go-
nosz mérge. 

2. Hogyha az én bűnös lel-
kem A világra hallgatna, 
Hogy gyönyörbe merülhes-
sen : Kínod vigye bánatra. 
Ha a sátán környékez: Rá-
mutatnom elég lesz Kín-
jaidra, kegyelmedre, S nyom-
ban elfut szégyenkedve. 

3. Ha a világ tőrbe ejtve 
Gyönyörével hiteget, S szem-
nek-szájnak kedvezgetve Csá-
bítja a szívemet: Kínjaidat 
nézem én A kísértés idején; 
Erős hitem nekitámad S 
elűzi a gonosz vágyat. 

4. Sebeidtől erősülve Sem-
mi ba j t nem ismerek, És 
beléjük elmerülve Bátorsá-
got is nyerek; Halálod véd 
engemet, Felüdíti lelkemet, 
Kínjaid keserűsége Szenve-
désem édessége. 

5. Reménységem benned 
vetem, Menedékem ott lé-
szen; Halálod az én életem, 
Nem halok meg egészen. 
Mindig az a vigaszom, Hogy 
te vagy a támaszom, Mert 
halálos szenvedésed Feltá-
madás, örök élet. 

6. Ha magad vagy a szí-
vemben, Kegyelemnek Is-
tene : Bánatomban, keresz-

temben Kétkedésnek nincs 
helye. Sebeidnek pajzsával 
Megküzdök a halállal ; Az 
jut örök dicsőségre, Kit 
sebedben ér a vége! 
Heermann J. Pesek M. Keresztély. 

Dallama: 
Krisztusom az én éltem. (400.) 

1 4 7 . Jézus, az Isten-
ember, Atyja bölcsesége, 
Sokat szenvedt a bűnös Em-
bernek üdvére. 

2. Közelgetvén az ünnep, 
Virágvasárnapján Felzoko-
gott, halálát Várván és si-
ratván. 

3. Tisztességet tevének, 
Elé vonulának ; Harmad-
napra egészen Másra válto-
zának. 

4. Kariótnak Júdása Az 
Urat eladta: Harminc darab 
ezüstért Gonosz kézre adta. 

5. Csütörtökön a kertben 
Könyörg Isten Fia, Tudván, 
hogy azt a kelyhet Végig 
kell innia. 

6. Háromszor is könyör-
gött : Múljék el e pohár! 
Vért izzadott : de semmi 
Nem segít ra j ta már. 

7. Rátörtek, mint valami 
Istenkáromlóra : Júdás lett 
a csókjával Gonosz árulója. 

8. Péter ugyan bosszúból 
Malchust megsebezte: De az 
Ur a szablyáját Vissza-
helyeztette. 

9. Püspökökhöz hurcolták, 
Kedvüket keresték, Aludni 
se akartak: Ütötték és ver-
ték. 

10. Orcáját megpökdösték, 
Szemét bekötötték: Találja 



ki, ezt mondván, Arcul kik 
ütötték? 

11. Péter pedig, mielőtt A 
kakas megszólal : Három-
szor megtagadja Tiltakozó 
szóval. 

12. A nap első óráján Pi-
látushoz vitték, S ott a pa-
pok őt hamis Vádakkal il-
lették. 

13. Nem lelt benne Pilátus 
Bűnt, hogy elítélje; Zúgott 
a nép: Mirajtunk S fiainkon 
vére! 

14. Megmeztelenítették, Osz-
lophoz kötözték, Nem hagy-
tak ra j t ép helyet : Félholtra 
vesszőzték. 

15. Aztán tövis-koszorút 
Tűztek homlokára ; Türe-
lemmel viselte, Ügy ment a 
halálra. 

16. A harmadik órában 
Rátették keresztjét, S a 
gyötrelmes gyalázat Űtjára 
vezették. 

17. Szánván a nők e ször-
nyű, Méltatlan kínokat, 
Szólt: Ne engem szánjatok, 
De fiaitokat! 

18. Mikor összeroskadott 
A nagy teher alatt: A ke-
resztet Simonra Tette a dur-
va had. 

19. Megfeszítvén, keserű 
Itallal kínálják, S mint az 
í rás jelezte: Szétoszták ru-
háját . 

20. Édesanyját Jánosnak 
Gondjába helyezte, Amikor 
már testétől Lelke válni 
kezde. 

21. Kilenc óra felé így 
Kiáltott fel: Éli! Gúnyo-
lódva nevették: Mostan Il-
lést kéri! 

5» 
22. Hangos szóval kiálta 

Atyjához esennen: Én Uram 
és Istenem, Mért hagytál el 
engem ? 

23. Kegyelmet kér azokra, 
Kik üldözték, verték; Aztán 
fejét lehajtva Kibocsátja 
lelkét. 

24. Míg keresztjén haldok-
lik, Nagy kínokban égve: 
Gyászolja a mindenség, Hogy 
ez lett a vége. 

25. Mert a kárpit szétsza-
kad, A nap elsötétül, S 
hirtelen lesz éjszaka A mély 
gyász jeléül. 

26. Fájdalmában reng a 
föld; S míg belőle holt lesz, 
Megszólal a százados: Isten 
Fia volt ez! 

27. A sziklák megreped-
nek, A holtak fölkelnek, És 
e csodás jelekből Sokan rá-
ismernek. 

28. Egy katona dárdával 
Öt oldalba döfte, És a víz-
zel ömlő vér Üdvünk esz-
közlötte. 

29. Estefelé levették, Pi-
látus kiadta, Mert meghalt 
már érettünk Üdvösségünk 
Atyja. 

30. Arimáti József most, 
Ki eddig követte: Sírbolt-
jába teszi őt, Mert nagyon 
szerette. 

31. Keresztyének, lássuk 
be, Mit te t t az Ür nékünk; 
S ámbár semmit nem vé-
tett, Mit szenvedett értünk! 

32. Boldog, aki vele hal: 
Feltámad holtából, És örök-
ké vele él Az ő jóvoltából. 

33. Ha értünk jön halá-
lunk, S elhagyjuk testünket: 
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Jó Atyánk, a kezedbe Ajánl-
juk lelkünket. 

34. Krisztus Urunk, kín-
jaid Érdeménél fogva Hol-
tunk után minket is Vezess 
országodba ! 

Saját dallam. (85.) 

1 4 8 . J ézus, élte éle-
temnek, S halálomnak ha-
lála, Ki értem a gyötrelem-
nek Kínját vette magára, 
És része volt minden rossz-
ban, Csak hogy én el ne 
kárhozzam: Soha én ezt nem 
tudom Meghálálni, Jézusom ! 

2. Káromoltak, kigúnyol-
tak, Arculütést szenvedtél, 
Megkötöztek, meghurcoltak, 
Minden baj t elviseltél, És 
ezt mind csak értem tetted, 
Hogy lelkemet megmenthes-
sed. Soha én ezt stb. 

3. A te ostoroztatásod 
Gyógyulást ad énnekem; A 
te megcsúfoltatásod Meg-
nyugtatja életem; S meny-
nyi átkot tűrtél értem, Hogy 
megszerezd üdvösségem! So-
ha én ezt stb. 

4. Mi vitt rá, hogy te vi-
seld el A szidalmak ostorát, 
S végtelen nagy türelemmel 
Hordd a tövis-koronát? Hogy 
híveid megtalálják A dicső-
ség koronáját! Soha én ezt 
stb. 

5. Te szenvedtél, hogy a 
bánat Engemet ne érhessen : 
Te tűrted a hamis vádat, 
Hogy nyugalmam lehessen ; 
Vigasztalan fáradozva Ne-
kem voltál vigaszomra. Soha 
én ezt stb. 

6. Vért izzadva megszen-
vedted Mind, amit én vétet-
tem, A halált is megízlelted: 
így bűnhődtél érettem ; Te 
szenvedtél mondhatatlan, 
Hogy szabadon bocsáttassam. 
Soha én ezt stb. 

7. Alázatod szelídít meg 
Minden gőgöt lelkemben ; 
Halálom megédesíted, Nincs 
miatta gyötrelmem; Türel-
med a sok ínségben Tisztes-
séget szerzett nékem. Soha 
én ezt stb. 

8. Jézusom, hadd köszön-
jem meg Sok fájdalmas se-
bedet: Vedd adóját hű szí-
vemnek, Mely miattad kese-
reg; Ahogy értem tusakod-
tál, S bűneimtől megváltot-
tál: Soha, soha nem tudom 
Meghálálni, Jézusom! 
Homburg E. K. Pesek M. Ker. 

A keresztre feszített Jézus 
j fejéhez. 
1 oJL-r-t O^r-^V Л л 

Dallama: 
Szívemben bár kesergek. (348.) 

1 4 9 . 0 fő, tele sebek-
kel, És vértől áztatott; Ó 
fő, szúró tövissel Megkoro-
náztatott; Ó fő, előbb még 
oly szép, Hogy szebb nem 
is lehet, Előbb remek, most 
torzkép : Könnyel köszön-
telek. 

2. Ó e nemes tekintet, 
Amelytől elpirult Az álnok, 
és szelíd lett, S rettegve 
térdre hullt: Oly csúful meg-
kínozták Remek szépsége-
det, S oly halovány lett or-
cád; 0 sírjatok, egek! 

3. Arcodról az egészség 
Hogy eltűnt nyomtalan! É s 
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ajkadról a szépség : Ah mind, 
mind oda van! Erőid meg-
fogyának ; Vergődő testedet 
A sorvasztó halálnak Ha-
talma ölte meg. 

4. Amit te értem tettél, 
Rám nagy tehert akaszt; És 
amit elviseltél, Én érdemel-
tem azt: Én hágtam át ti-
lalmad, Én vétettem na-
gyot; Ó meg ne vond irgal-
mad, Mert összeroskadok. 

5. Oltalmazó kegyedbe Fo-
gadj, jó pásztorom, Ki eddig 
is öledbe Vettél minden-
koron; 0 mert beszédes aj-
kad Üdített engemet, S 
Igéddel megmutattad Előt-
tem az eget. 

6. Kérlek, ne űzz el engem, 
Ha a kereszt alatt Halálodat 
kesergem, Hogy megsiras-
salak; Ha kínok fojtogatnak 
S a végső perc jön el: Ka-
rommal megragadlak, És 
lelkem átölel. 

7. Rám boldogság az élet 
Másképen nem lehet, Csak 
úgy, ha szenvedésed Meg-
oszthatom veled; És üdvö-
met remélnem Mily jól es-
nék nekem, Ha a kereszt tö-
vében Hagynám el életem! 

8. Jézus, legjobb barátom, 
Ki nagy gyötrelmeket Szen-
vedtél e világon: Hálát adok 
neked; Áraszd reám kegyel-
med, Hogy mindig hű le-
gyek S a halállal tebenned 
Ér jem meg végemet. 

9. A végső küzdelemben 
Terád támaszkodom : Akkor 
se hagyj el engem Utolsó 
útamon. Mikor szívemre 
törnek A fájdalmas sebek 

S halálra is gyötörnek: Vé-
red könnyítse meg! 

10. Jelenj meg e tusám-
ban, Hadd lássam arcodat, 
Hogy benne megtaláljam 
Vigasztalásomat ; Rád né-
zek, átölellek Élő hitemmel 
én : Boldog, ki így pihen 
meg Az Urnák kebelén! ... -, 

Clerveauxi szent Bernát (űtan ~ 
Gerhardt Pál. Pesek M. Ker. 

Az Űr temetéséről. 
Saját dallam. (86.) 

1 5 0 . Mikor 
Jézust el-

temette A baráti jóság: 
Sírját mindjárt szemre vette 
A hűtlen zsidóság. 

2. Barátai követ toltak A 
sírnak szájára; Ellenei a 
megholtnak Őrt küldöttek 
rája. 

3. Mert a zsidók attól fél-
tek, Hogy éjjel, titokban 
Hívei majd visszatérnek, És 
elviszik onnan. 

4. Mindebben a mi üd-
vünkre És a mi javunkra 
Régi jóslat teljesült be Nagy 
tanulságunkra : 

5. Ha Krisztussal élni, 
minket Boldogít a lelkünk: 
Meg kell halnunk bűneink-
nek, S el kell temettetnünk. 

6. Nekie kell helyet adnunk 
Szívünk sziklájában, És 
mindvégig megmaradnunk 
Szent akaratában. 

7. Temessük el őt a drága 
Illatos szerekkel, Amiket 
szolgálatára Szívünk készí-
tett el. 

8. Mirhával, az istenfélő 
Lélek jelképével, Bűnt el-
űző, jót cselekvő Csodás 
erejével. 
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9. Áloéval is, mert ennek 
Tisztító erője Hitünknek, az 
elevennek, Lesz ismertetője. 

10. Más dolgoknak is kell 
végre Illatozni abban, Ke-
gyességünk jelzésére, Mely 
imára lobban. 

11. Égbe törő imádságunk 
Nagy dolgot visz véghez : 
Isten színe elé álljunk, S 
minden lehetséges. 

12. Ha így leszünk isten-
félők Szomorúságunkban : 
Megtaláljuk őt, az élőt, Bol-
dog vígságunkban. 

13. Temetésed emlékére 
így kell ünnepelnünk, S fel-
támadást így remélve Ör-
vendhet a lelkünk. 

Az Űr hét szava a kereszten 
s a belőlük folyó vigasztalás. 

Saját dallam. (87.) 

1 5 1 . M i k o r Jézus a 
kereszten Szenvedett nagy 
gyötrelmekben : Hét szóra 
nyílt az a jka ; Beszéljük meg 
áhítattal, Mert üdvünket 
akarta. 

2. A hét Igét így kezdi 
meg: Atyám, bocsáss meg 
nékiek, Ez elvakult tömeg-
nek; Nem tudják, mit cse-
lekszenek, Hogy erre vete-
mednek. 

3. íme az Ür nagy kegyel-
me! Nem egyet vesz figye-
lembe: Mind menteni akar ja ; 
S érettünk ne könyörögne, 
Hogy bűnünk eltakarja? 

4. A második szót anyjá-
hoz Mondotta: lm fiad Já-
nos, Ki velem volt idáig ; 
És Jánoshoz: ímhol anyád, 
Viseld gondját halálig. 

5. íme az Ür nagy kegyel-
me! Annyi kínba', gyötre-
lembe' Szerettire gondja van : 
S rólunk meg ne emlékeznék 
Országában boldogan? 

6. A harmadik a latornak 
Szól, ki jobbján rá ja hallgat: 
Ámen, bízzál szavamban, Bi-
zony mondom, velem leszel 
Ma a paradicsomban. 

7. Íme az Ür nagy ke-
gyelme ! Jóságával átölelte 
Azt, ki későn tére meg : 
Hogy hagyná el, ki idején 
Bűnbánatra ébredett? 

8. A negyedik szó növekvő 
S percről percre jobban 
gyötrő Fájdalmának enge-
dett: Én Istenem, én Iste-
nem, Mért hagytál el en-
gemet? 

9. íme az Ür nagy ke-
gyelme ! Neki nem volt 
segedelme, S úgy szenvedte 
kínjait, Hogy az örök békes-
ségben Táplálhassa fiait. 

10. Az ötödik szót megtör-
ten, Kínjaitól meggyötörten 
Hangoztatta : Szomjazom ! 
Mert a csontig kiaszalva 
Égette a fájdalom. 

11. íme az Ür nagy ke-
gyelme! A gonoszt is föl-
emelve Szomjúságot szenve-
dett, Hogy az ördög ne kí-
nozza Azt, aki itt vétkezett. 

12. A hatodik, nagy szó-
zattal Megbékít és megvi-
gasztal : Minden elvégezte-
tett, Ami üdv az emberek-
nek Régtől megígértetett. 

13. íme az Ür nagy ke-
gyelme ! Kárhozatra nem 
engedve Váltságunkra mű-
ködék: S ki merné még azt 



mondani, Hogy e váltság 
nem elég? 

14. Az utolsó szónál végre 
Még egyszer felnéz az égre, 
És fennhangon így rebeg: 
Atyám, a te kezeidbe Aján-
lom a lelkemet! 

15. íme az Ür nagy ke-
gyelme! Hogy szolgája előtt 
menve Dicsősége egébe : 
Hajlékokat készít nekünk, 
Amint gyakran ígérte. 

f 16. Jézus, hála érdemed-
nek, S dicsőség a te neved-
nek, Aki minket megszánva 
Haláloddal segítettél Az üd-
vösség útjára. 

17. Te könyörögj miéret-
tünk Országodba bemehet-
nünk; Gondolj ránk a jövő-
ben: Ne hagyj minket, ol-
talmazz meg Most és min-
den időben. 

18. Add, hogy téged szom-
júhozzunk, És szívünkben 
megnyugodjunk ; Érdemed-
del töröld le Bűneinket, s 
vigy fel minket A mennyei 
örömbe ! 

Tranovszky György. 

Saját dallam. (88.) 

1 5 3 » Amikor a Meg-
váltóra Közelgett a végső 
óra, Készen volt a halálra; 
Szeretetét így mutatva Mind-
nyájunknak meg is hagyta 
Emlékeznünk reája. 

2. Gondoljunk hát szere-
tettel Arra, hogy mit szen-
vedett el Értünk, akik vét-
keztünk; S bűneinkért köz-
benjárván, Mit viselt e csen-
des Bárány Szolgaképen 
érettünk. 

3. Elalélva ott a kertben, 
Szorongató félelemben Kö-
nyörgésre f akadott : Múljék 
tőlem ez a kehely, Atyám, 
de ha nem veszed el, Legyen 
úgy, mint akarod. 

4. Három ízben hullott 
térdre, Vércsepp volt a verí-
téke, Fájdalmában könnye-
zék: Szomorú a lelkem vál-
tig Mindenfelől, mindhalálig! 
S hozzá angyalt küld az ég. 

5. Az áruló Júdás pedig 
A zsidókkal közeledik, S 
megcsókolja Mesterét; Jézus, 
bár nagy kín bántotta, Sza-
vával mind lesújtotta, így 
mutatván erejét. 

6. De, hogy legyen bűn-
bocsánat, S az isteni igaz-
ságnak Elégtétel adassék : 
Engedte, hogy megragadják, 
Megkötözzék, megrugdalják, 
S Kajafáshoz vezessék. 

7. Ámbár itten arcul csap-
ták, És hamisan bevádolták : 
Atyját meg nem tagadta; 
Egész éjjel sértegették, Ká-
romolták, vérig verték, Hogy 
leroskadt alatta. 

8. A püspökök s fejedel-
mek Most Pilátus elé men-
nek S hamis váddal illetik; 
Az látván, hogy nincs bűn-
tette, Éppen csak megvesz-
szőztette : Talán elég lesz 
nekik. 

9. De mindjobban Feszítsd 
meg-et Kiabálván a bősz tö-
meg : Barabbásnak kedve-
zett, Jézust pedig nekik 
adta, Ki csúful megkínoz-
tatva Keservesen szenvedett. 

10. így jut ocsmány vesz-
tőhelyre A dicsőség Feje-
delme, Akit senki meg nem 
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szán; A szeplőtlent, aki égi: 
A gonoszak sorsa éri Latrok 
közt, a keresztfán. 

11. Mikor buzgón imádko-
zott, A bősz tömeg gyaláz-
kodott, S bosszantotta ak-
kor is; Keresztfáját körül-
lépték S csak tetézték szen-
vedését, Korholta a lator is. 

12. Mikor közel volt a vége, 
Azzal voltak keservére, Hogy 
ecettel i ta t ták; És mikor 
kiadta lelkét, Dárdával is 
átütötték, Jobban már nem 
bánthatták. 

13. így halt meg a meg-
segítő, Égből küldött Üdvö-
zítő ; Ami róla írva van : 
Bizonyságban, szóban, kép-
ben, Általa és mindenképen 
Teljesült hiánytalan. 

f 14. Krisztus Urunk, Mes-
siásunk, Legnagyobb vigasz-
talásunk: Engedj hálát zen-
genünk Azért, amit kiállot-
tál, Mert bennünket meg-
váltottál; Halálod az életünk. 

15. Ó Istennek szent Bá-
ránya! Értünk mentél kín-
halálra, Bűnünk hozta vége-
det; Légy kegyelmes és bé-
kédben, Amaz örök üdvös-
ségben, Áldd meg a te né-
népedet ! Tranovszky György. 

Krisztus szenvedésének 
haszna. 

Saját dallam. (89.) 

• H a bűneim zak-
latnak, Ó én Üdvösségem, 
Egy, ami megnyugtathat : 
Hogy meghaltál értem, S 
minden vétkem e világon 
Eltörölte kegyelmed A te 
keresztfádon. 

2. Ó csodáknak csodája: 
Az Ür fizet másért, S kíno-
kat vesz magára A gonosz 
szolgákért ; lm maga az igaz 
Isten Miattunk megy ha-
lálra, Hogy rajtunk segítsen. 

3. Gonoszság meg nem ejt-
het Ártalmas tőrével: Meg-
nyertem a kegyelmet Krisz-
tus keresztjével; Az ő vére 
volt az ára, Hogy én soha 
ne jussak A pokol kínjára. 

4. Ezért, amíg csak élek 
S amennyire tudom: Szívem 
szerint dicsérlek, Én édes 
Jézusom Félelmedért, keser-
vedért, Könnyeidért, holto-
dért, Nagy szenvedésedért. 

5. Sok kínod a halálban, 
Mely miattam ére: Szolgál-
jon mind a vágyam Megfé-
kezésére, Hogy lelkem jól 
meggondolja, Mennyit kellett 
szenvedned Az én váltsá-
gomra. 

6. Add, Uram és Istenem, 
Hogy minden keservem Fáj-
dalmas keresztemen Békével 
viseljem, E világot megta-
gadjam, A te példád meg-
tartsam, S bűneim elhagy-
jam. 

7. Másokkal azt tehessem, 
Amit te énvelem : Ember-
társam szeressem, Segítsem 
szüntelen, Minden gonosz 
szándék nélkül, Mert te vol-
tál énnekem Örök segítségül. 

8. A te sebed lesz az én 
Vigasztalódásom, S haldok-
lásom idején Teljes meg-
nyugvásom; A te drága ér-
demedben Méltatlan is lesz 
részem Odafenn a menny-
ben. 
Dr. 5(esenius Justus. H. S. 
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S a j á t d a l l a m . ( 9 0 . ) 

1 5 4 . Krisztus, ki az 
emberekért Szegénynek és 
nyomorultnak születtél ; Te-
remtő a teremtettért Ke-
gyetlen és csúf halált is szen-
vedtél: Kedves Urunk, halld 
meg szavunk, Hozzád kiál-
tozunk, Segítséged akarva, 
Hogy ne legyen diadalma 
Rajtunk a sátánnak, S meg-
törjön hatalma. 

2. Tekints bűnös gyerme-
kedre, És ne engedd, hogy 
örökre elvesszünk; Ó fogadj 
be kegyelmedbe, Amit szóval 
ki se lehet fejeznünk; Hadd 
nyerjenek mind a hívek Alá-
zatos szívet, Hogy bűnünket 
siratva Éljünk a te szándé-
kodra, S azután eljussunk 
A te országodba. 

Hymnus: Beata Christi 
passió. 

Saját dallam. (91.) 

1 5 5 « Krisztus kínszen-
vedése És megfeszíttetése 
Vigyen minket az igaz meg-
térésre, Hogy elnyerhessük 
a mennyei örömet, Amelyben 
ránk kín és halál nem jöhet. 

2. A keresztet érettünk 
Viselte, kik vétettünk: Soha, 
soha nem szabad ezt feled-
nünk. Orvoslásunkra hor-
dozta a keresztet, Akiket a 
tüzes kígyók sebeztek. 

3. A kereszten meghalva 
Eltörölni akarta A bűnt, 
amit ránk hozott a tiltott fa ; 
Közbenjáróul Isten s embe-
rek között A keresztfán füg-
gött ég és föld között. 

4. Le ve vén a nagy átkot, 
Reánk áldást bocsátott, Mi-
kor minket bűneinktől meg-
váltott; Kiterjesztette kar-
já t nyugat- s keletre, Hogy 
mindenkit megmentsen a ke-
resztje. 

f 5. Megfeszített Jézusunk, 
Egyetlenegy támaszunk, Em-
lékedtől segítséget várha-
tunk; Nőjön lelkünkben a 
szentség és a hála, Kegyel-
medet add a bűnös világra. 

6. Szentháromság, tenéked 
Zengjen minden dicséret, 
Mert igen nagy örök jótéte-
ményed; Szenvedéseddel üd-
vözítettél minket: Rád bíz-
zuk a földön minden ügyün-
ket. 
Dallama: Az Atya egy Fia. (66.) 

1 5 6 . Ó emberi nem-
zet, Gondold meg kegyesen, 
Mennyi kínt, gyötrelmet Vi-
selt türelmesen, Bűneinkért 
szolgálván Az a csendes 
Bárány, Ki meghalt a ke-
reszten, Hogy értünk fizes-
sen És üdvözíthessen. 

2. Igaz Isten volt ő, Ki 
mennyből leszálla, Hogy 
mint Üdvözítő Magát meg-
alázza, A földi ember képét 
S a bűnös személyét így 
vette fel magára, S nagy 
nyomorúsága Lett lelkünk 
váltsága. 

3. A kínt választotta, Ké-
szen a halálra, És vérét on-
totta Az egek Királya ; 
Latrok közt csúf véget ért 
Az Ür szőlőjeért ; Megszenve-
dett érettünk, Bűnhődött 
helyettünk, Kik annyit vé-
tettünk. 
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4. Azt, hogy szeret minket, 
így bizonyította, Mikor bű-
neinket Vérével lemosta; Ó 
te örök szeretet! A szent a 
vétkeset Menti; TJr a szol-
gáért, Isten az emberért 
Fizetve onta vért. 

5. Ki esnék kétségbe Go-
noszsága miatt, Mikor ke-
gyes szíve Vérzik a vas 
alatt ? Kezét szétfeszítették, 
Lábát átszegezték : A bű-
nösért szenvedett Fájdalmas 
sebeket, Szörnyű gyötrel-
meket. 

6. Nem is jöhet többé Oly 
bűn a világra, Hogy el ne 
törölné Jézusnak halála ; 
Szabad az út Atyánkhoz, Az 
ég jó Urához, Minden hivő 
számára, Krisztusnak sza-
vára, Aki közbenjára. 

7. Ha lelked magában Go-
noszságot érez : Siess oda 
bátran Krisztus személyé-
hez, S szólj: Uram, ha jó 
volnék, S igaz úton járnék, 
0 szükségem nem lenne Vé-
rező sebedre, Élnem tetszé-
sedre. 

8. Könnyelműen veszi Az 
a te szavaid, Aki el nem 
hiszi, Hogy a hit üdvözít; 
De. a te t t nem mentségünk, 
Nem törli el vétkünk, S ki 
más után tolongva Hatol az 
akolba : Áruló rabszolga. 

9. 0 te vak s hitetlen, Ki 
most se tudod még, Hogy 
az örök Isten Mondja (bár 
bevennéd!) : Igazulást az em-
ber Más név által nem nyer, 
Akkor se, ha meghalna, S 
minden földi dolga Szószó-
lója volna! 

f 10. Krisztusban hit által 
Tértek meg a szentek, Mikor 
az Atyával Közösséget nyer-
tek ; Mert senki se mehet be 
Magától a mennybe ; Ők 
Istennek tetszettek, Mert 
Krisztusban hittek, S hinni 
nem szűntek meg. 

11. Ó Istennek drága, Igaz 
áldozata, Akit e világra Ér-
tünk küld az Atya! О isteni 
szeretet, Átadtad kincsedet : 
Mégis sokan megvetnek, Mert 
másat keresnek S téged ki-
nevetnek. 

12. Add, hogy a vakságnak 
Útjáról letérjünk, És az 
igazságnak Ösvényére lép-
jünk, S a te Fiad nevéért, 
Krisztus érdeméért Bűnein-
ket elfedve: Fogadj kegyel-
medbe, S vezess örömedbe! 

Boszák Kelemen. 

Patris sapient ia, Veritas 
divina. 

Krisztus szenvedésének órái. 
Saját dallam. (92.) 

1 5 7 . A isteni bölcse-
ség És égi igazság, Hajnal-
ban az üdvösség Urát elfo-
gatták ; Cserbenhagyták hí-
vei, Sőt el is árulták, És a 
zsidók ezrei Vérig megkí-
nozták. 

2. Pilátushoz vezették Az 
első órában, Hamis váddal 
illették Ártatlanságában ; 
Testét végigvesszőzték, Csú-
ful meggyalázták, Sokan ar-



cul ütötték, Végkép meg-
alázták. 

3. Levették a palástját Há-
rom óra tájban, S Feszítsd 
meg! ezt kiálták Dühük má-
morában ; Fejét is megsebez-
ték Tövis-koronával, Maga 
vitte keresztjét Lelke fá j -
dalmával. 

4. A hatodik órában Ke-
resztre juttatták, S szomjú-
hozván kínjában, Ecettel 
itatták ; Gonosztevők mód-
jára Latrok között függött, 
S az egyik nagy csúfságra 
Krisztusból gúnyt űzött. 

5. Kilenckor az anyjának 
Szólt, majd ezt kiáltá: Éli! 
s lelkét Atyjának Kezébe 
ajánlá; Majd dárdája átüt-
vén Őt egy katonának: El-
sötétült a napfény, És föld-
rengés támadt. 

6. Keresztjéről levevék Az 
alkony-órában : így rejtette 
lényegét Emberi formában ; 
Ily halálra küldetett Hatal-
mas orvosunk, Megalázást 
szenvedett A mi dicső Urunk. 

7. Kenetekkel megkenték, 
S bevárván az estét: Aznap 
el is temették Krisztus drága 
testét ; Beteljesült minden-
ben A jósok írása, És ha-
lála ím lelkem Nagy vigasz-
talása. 

f 8. Jézus, a te emléked 
Idézem magamban, Mert te 
adsz menedéket Szomorúsá-
gomban; Te, ki annyit szen-
vedtél Az én váltságomra: 
Légy majd végső percemnél 
Vigasztalásomra ! 
W. Ammon. Weisse Mihály. 

9 ? 
Saját dallam. (93.) 

Г 

1 5 8 . О Jézusom, én 
Krisztusom ! Ó mit tettél, 
mit műveltél, Hogy oly ször-
nyen gyötörtettél? Ö Jézu-
som, én Krisztusom! íme 
téged elítéltek, S kereszt-
fára feszítének ! Én, a bűnök 
hordozója Vagyok kínod 
okozója; Sok bűnöm meg-
sebzett téged, És miattuk 
omlott véred. 

2. Ó Jézusom, én Krisztu-
som! Koronának dísze he-
lyett Szúró tövis érte fejed, 
Ô Jézusom, én Krisztusom! 
Arcod, amely fényben égett, 
A veréstől véressé lett; Mél-
tósággal telt termeted Mél-
tatlanul megtöretett; Áldott 
kezed, áldott lábad Sok se-
béből ím vér árad. 

3. Ö Jézusom, én Krisz-
tusom ! Bűnöm terhét te 
viseled, Váltságomat te fi-
zeted, Ó Jézusom, én Krisz-
tusom! A bűnért, mit elkö-
vettem, Te bűnhödől én he-
lyettem: Hogy rójam le már 
irántad Érdem nélkül nagy 
hálámat? Néked adom egész 
szívem, S élek hozzád mél-
tón, híven. 

4. Ó Jézusom, én Krisztu-
som ! Tűrtél értem készsé-
gesen, Magad adtad énéret-
tem, Ó Jézusom, én Krisz-
tusom! Én is neked adom 
magam, Testem, lelkem, 
minden javam; Ó hisz a te 
kínhalálod Váltotta meg a 
világot. Kínjaidért szánj en-
gemet, S bocsásd meg min-
den vétkemet! 

7 
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Virágvasárnapra. 
Saját dallam. (94.) 

1 5 9 . A z Üristen, hogy 
rajtunk segítsen, Érettünk 
közbenjárva Szeretetből em-
berré lett, S halált vett 
magára. 

2. Szamárháton, ünnepi 
pálmákon Halad Jeruzsá-
lembe, S felsír, tudván, hogy 
ott várja Őt végveszedelme. 

3. Alig pihent, este a kert-
be ment Imádkozni Atyjá-
hoz, Az áruló Júdás pedig 
Nagy tömeget rához. 

4. Nem engedte, hogy Pé-
ter érette Ott töltse ki bosz-
szúját, Mert megszegni nem 
akarta A próféták szavát. 

5. Ott elfogták, s ameny-
nyire tudták, Egész éjjel 
bántották, S raj ta mindent 
elkövetvén, Hamisan vádol-
ták. 

6. Elítélve s rá keresztet 
téve A latrokkal kivitték, 
S teremtőjük drága testét 
Meg is feszítették. 

7. Kiszenvedett az örök 
szeretet, De nyugalmat nem 
talált: Édesanyja szeme 
előtt Átdöfték oldalát. 

8. 0 hova lett, Szűzanya, 
örömed, Melyet akkor érez-
tél, Mikor éltet annak adtál, 
Kit ma elvesztettél? 

f 9. Jézus, kérlek, kik ró-
lad beszélnek, S érzik szen-
vedésedet: Add, hogy min-
den teremtménynél Jobban 
szeressenek. 

10. Hisz félelmet, munkát, 
veszedelmet Vállaltál miéret-
tünk Mind az összeroska-
dásig, Kik annyit vétettünk. 

11. Ha szent véred értünk 
nem kíméled, Csúf halálra 
adatván : Légy kegyelmes 
mindnyájunkhoz Az ítélet 
napján ! 

Krisztus Urunk temetéséről. 
Saját dallam. (N. L. 37.) 

1 6 0 . t \ mi Urunk fáj-
dalmában Most mond jó éjt 
végszavában ; Kínjait meg-
elégelték, Atyjának most 
adja lelkét. 

2. Minden, ami teremte-
tett, Ide jöjj s onts bús 
könnyeket, Amikor e ször-
nyű percben Jézus hal meg 
a kereszten. 

3. Templomkárpit, szaka-
dozzál, Föld alapja, roska-
dozzál, Hegyek, halmok ránk 
hulljatok, Bennünket elbo-
rítsatok ! 

4. Felhők, elrejtőzködje-
tek, Kemény sziklák, reped-
jetek, Sírmélységek, meg-
nyíljatok, Halottak, feltá-
madjatok ! 

5. Jézushoz így kívánkoz-
zunk, így kell neki haran-
goznunk, Mikor szívünk ke-
servére Temetése megyen 
végbe. 

6. Te is ezért, ó én lelkem, 
Végy részt e végtiszteletben, 
És azokhoz csatlakozzál, 
Akik hívek voltak hozzá. 

7. Jöj j lélekben, buzgalom-
mal, Segíts Jézust fájda-
lommal S bánatosan meg-
siratni, Megcsókolni, elte-
metni. 

8. Fontoljad meg, jól meg-
nézve, Mi történik mostan 
véle? Ki, mit, hogyan s 



miért tette, Aki Jézust el-
temette ? 

9. Először a kegyes nőket 
Nézd, a búsan könnyezőket: 
Azt se tudják, hol kezdjék 
el, Mi legyen az Űr testével ? 

10. Arimáti József nyilván 
Szeretetét tanúsítván : Pilá-
tushoz bátorodott, Esede-
zett, rimánkodott. 

11. Elkérte a szent tete-
met, Mely kínok közt ki-
szenvedett; A helytartó cso-
dálkozék, Hogy oly hamar 
jött el a vég. 

12. Zsoldosok is jelentet-
ték A halál bekövetkeztét; 
így a testet levétette, Elvi-
telét megengedte. 

13. Nikodémus a felette 
Drága testet megkenette ; 
Mire mehet a szeretet, Ha a 
szívben gyökerezett! 

14. Kenetükkel kenegették, 
Takarókba tekergették A 
mi Urunk drága testét, S 
József sírjába helyezték. 

15. Üdvözítő Jézusunkhoz, 
A mi feltámadásunkhoz 
Követ tettek; ember, sírva 
Nézz a neked nyitott sírra! 

16. Ugyan mivel dicseke-
del, Ki maroknyi hamu le-
szel? Por és föld lesz min-
den tagod: Ma király vagy, 
holnap halott. 

17. Ki tudja, hogy drága 
kenet Díszíti-e holttestedet ? 
Elég az, ha tisztességben 
Fekhetel a sír gödrében. 

18. Örvendj, szívem, hogy 
a vétek Nem gyötörhet töb-
bé téged : Ment vagy tőle 
mindörökre, Mert Krisz-
tusunk eltörölte. 

9 9 

19. Ő vette el bűneinket, 
Mert sírjába zárta mindet; 
A haláltól nem kell félnünk: 
Igazságát hozta nékünk. 

20. Ha meghalok, mit árt 
nékem ? Feltámadok üdvös-
ségben; Csak a testem lesz 
elásva, Bűneimnek kútfor-
rása. 

21. Sírjában ím csendes-
ségben Pihen az én Üdvös-
ségem; Megadja az én bé-
kém is, Amikor meghalok 
én is. 

22. I t t örökös küzdelem-
mel, Nyugtalanul él az em-
ber, Munkával és izgalom-
mal, Fáradsággal, fájdalom-
mal. 

23. De ha mindenről le-
mondva Elmegyek az én sí-
romba: Vége lesz a szenve-
désnek, Meglelem a békes-
séget. 

24. Nagy tisztesség ért en-
gemet, Mert sírom megszen-
teltetett: Az Ür Jézus, kit 
sír fogad, Szentelte meg a 
síromat. 

25. Angyaloknak szózatára 
Feltámadva, hozzá szállva : 
Meglátom az Üdvözítőt, És 
boldogan üdvözlöm őt. 
Rist János. Blasius János. 

Agnus Dei. 
Saját dallam. (95.) 

1 6 1 . 0 ' ártatlan Bárá-
nyunk, Ki meghaltál a ke-
reszten: Kegyes voltál irán-
tunk Gyötrelmedben, türel-
medben; Te bűnhődtél he-
lyettünk, Hogy tűzre ne vet-
tessünk : Légy^hozzánk ke-
gyelmes, 0/Jézus, ól Jézus! 
iCő^yZi-V í̂i j 7* 
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2. Ó ártatlan Bárányunk 

stb. 
3. Ó ártatlan Bárányunk 

stb. 
Németből. 

Dallama a 161. sz. éneké. 

162. 0 
ártatlan Bárá-

nyunk, Ki meghaltál a ke-
reszten: Kegyes voltál irán-
tunk Gyötrelmedben, türel-
medben; Te bűnhődtél he-
lyettünk, Hogy kétségbe ne 
essünk : Könyörülj miraj-
tunk Ó Jézus, ó Jézus! 

2. Ó ártatlan Bárányunk 
stb. 

3. Ó ártatlan Bárányunk, 
Ki meghaltál a kereszten : 
Kegyes voltál irántunk Gyöt-
relmedben, türelmedben ; Te 
bűnhődtél helyettünk, Hogy 
kétségbe ne essünk: Béké-
det add nekünk Ó Jézus, ó 
Jézus ! Decius Miklós. 

Saját dallam. (96.) 

1 6 3 . E 
mber, gonosz-

ságod Jaj, ha meg nem bá-
nod: Mert te magad okoz-
tad Nékem a sok rosszat; 
A te bűnöd szomorítja Lel-
kemet és nyomorítja. Em-
ber, gonoszságod Jaj, ha 
meg nem bánod! :,: 

2. Mily örömed lehet Ke-
serveim felett: Miattad kell 
szenvednem Ennyi gyötre-
lemben; Lelkem minden gon-
dolata Üdvösséged szolgá-
lata: Mily örömed lehet 
Keserveim felett! :,: 

3. Ember, nézd kínomat, 
Mely érted fojtogat, Ez vált 

meg a haláltól, Bűntől és 
sátántól; Megment az én 
vérző testem, Hogy a pokol 
ne égessen : Ember, nézd 
kínomat, Mely érted fojto-
gat! :,: 

4. Jézus, mi minden ért 
Az én bűneimért: Hogy meg-
váltsd a világot, Azért volt 
halálod ; Engedted, hogy a 
gonoszság Emberei véred 
ontsák: Jézus, mi minden 
ért Az én bűneimért! :,: 

5. Jézusom, jó mélyre 
Vésd ezt az elmémbe: Ha 
fájdalmad tekintem, Erősíts 
a hitben, Hogy vállamról 
minden terhet Levett a te 
nagy gyötrelmed : Jézusom 
jó mélyre Vésd ezt az el-
mémbe! :,: 
Gross A. Lednicky Jerémiás. 

Dallama: 
Jézus, drága Üdvözítőnk. (109.) 

r 

1 6 4 . 0 szomorú, bá-
natos nap, Napja a nagy 
fájdalomnak, Napja a nagy 
siralomnak, Napja a nagy 
borzalomnak : Mikor Jézust 
énérettem Feszítik meg a 
kereszten. 

2. Ó mily szörnyen meg-
gyötörték: A keresztre föl-
szegezték, Dárda hatol olda-
lába, Szétfeszítve keze, lába, 
Dicső fejét összeszúrja Tö-
visből font koszorúja. 

3. Jézusom, te legkedve-
sebb, Isten Fia, legkegye-
sebb : Fenségedet megsér-
tették, Szépségedet tönkre-
tették; Nincs egy ép hely a 
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testeden, Én Megváltóm, én 
Istenem ! 

4. Egész tested végesvégig 
Összezúzva sebtől vérzik, 
Jézusom, ki vigaszomra Örö-
met adsz bánatomra, Üdvös-
ségünk hordozója, A világ-
nak Megváltója. 

5. S mi az oka ennyi rossz-
nak? Nagy fájdalmak mért 
kínoznak? Az én vétkem, az 
én vétkem, Az én súlyos bű-
nösségem Vitt e szörnyű ki-
múlásra, Gyötrelemre, kín-
halálra. 

6. Jézus, engem úgy sze-
rettél, Hogy halált is el-
szenvedtél, S érdemeddel a 
pokolnak Mély tavából ki-
mentettél: Én Uram és én 
Istenem, Szűznek Fia, egyet-
lenem ! 

7. Értem, aki eredendő 
Bűnben voltam elveszendő, 
Határtalan szeretetből Mit 
se vonsz meg az embertől: 
Az egekből leszállottál S ha-
láloddal megváltottál. 

8. Mit kellene adnom, ten-
nem, Hogy hálámat kife-
jezzem A mi drága Jézu-
sunknak, Üdvözítő Krisztu-
sunknak ? Magam adom, 
Uram, neked, Legyek én a 
te gyermeked. 

9. Jézus, aki mindig velünk 
Vagy, ha terád emlékezünk: 
Szívvel-szájjal téged vallak 
Mindenható oltalmamnak ; 
Ha bánat ér, vagy szenvedek : 
Vigasztalást benned lelek. 

10. Jézusom, ha te vagy 
enyém, Semmi bajtól nem fé-
lek én: Ördög, halál rám 
törhetnek, Erőt raj tad nem 
vehetnek; Királyok közt te 

legnagyobb, Jézusom: a tied 
vagyok! 

11. Amit szenvedsz ke-
reszteden, Vigasztalást sze-
rez nekem: Oszd meg velem 
fájdalmadat, Hogy szívem-
ben hordozzalak; Ne marad-
jak hátra én sem A szent 
keresztviselésben. 

12. Jézus, soha nem hagy-
lak el Se testemmel, se lel-
kemmel : Életemben, halá-
lomban Veled leszek minden 
korban; Ha te szeretsz, nem 
is vágyom Semmi másra e 
világon. 

13. Türelmed a szenvedés-
ben Nagy megnyugvást ho-
zott nékem: Nincs elég szó, 
bár óhajtsam, Hogy azt hí-
ven elmondhassam, Jézus, 
mennynél drágább kincsem, 
Akinél szebb sehol nincsen. 

14. Enyém már, akit kí-
vántam, Aki után mindig 
vágytam; Enyém már, akit 
kerestem: Üdvözítőm a ke-
reszten, Jézus az én bizton-
ságom, Örömem és boldog-
ságom. 

15. Add meg, Uram, mind-
azoknak, Akik hozzád fo-
hászkodnak, Halálodra em-
lékeznek, Szomorkodnak, ke-
seregnek: Hogy soha el ne 
hagyjanak, Szerelmedben ma-
radjanak. 

16. Ha pedig itt holttá 
lesznek, S országodba elér-
keznek: Ott tégedet dicsér-
jenek, Veled örökre éljenek. 
Jézus, hallgass meg bennün-
ket, És add meg a mi üd-
vünket ! 

Kaiinka Joachim. 
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Saját dallam. (97.) 

1 6 5 . О Jézus, aki Meg-
váltónk lettél, Drága vé-
reddel minket megmentettél; 
Gonoszságunkért sokat kín-
zattál, S értünk Atyádnak 
elégtételt adtál : Szent se-
beidért halld meg kérelmün-
ket, Hogy a pokol se győz-
zön le bennünket! 

2. Vedd szárnyad alá, ki 
téged áhít, Miként a madár 
gyenge fiókáit; Ó mert me-
nekvést sehol nem lelünk 
Teraj tad kívül, teremtő Is-
tenünk; Te fékezed meg az 
ördög hatalmát, S szerzed 
Igédnek örök diadalmát. 

f 3. Adjunk hálákat a mi 
Atyánknak, Értünk keresztre 
feszített Piának, S a Szent-
léleknek, a megtartónak, A 
mi hűséges megszabadítónk-
nak; Legyen dicsőség az Is-
tennek, a menny Urának 
most és mindörökké, ámen! 

Dallama : 
Jerémiás, a próféta. (84.) 

1 6 6 . В űnös ember, lá-
tod, mi ez? így szól Jézus 
mindenkihez ; Bűnödért, mit 
elkövettél, A pokolra méltó 
lettél. 

2. Nézzed az én türelme-
met, Hozzád való kegyel-
memet ; Figyeld, mennyi fáj-
dalom van Megkínozott tag-
jaimban. 

3. Bűnödért, mely terhed 
volt itt, Engedelmes voltam 
holtig; Ezt tedd tőled tel-
hetően, És ne válj el soha 
tőlem ! 

4. Én szenvedek teéretted, 
Káromolnak, kinevetnek, 
Hogy te megdicsőíttessél S 
engemet dicsőíthessél. 

5. Elviseltem számos se-
bet, Hogy tégedet segít-
selek, S hogy a bűntől óva-
kodva Ne kerülj majd a 
pokolba. 

6. Átkot hordtam meg-
vettetve, Hogy te áldást 
nyer j érette; Tartsd meg az 
én tanításom, Hogy győz-
hess a csábításon. 

7. Megkötözést tűrtem ér-
ted, Hogy feloldást nyerjen 
vétked; Mennél tovább így 
láss engem S szüntelenül 
bízzál bennem. 

8. Megcsúfolva, megveret-
ve, Koronával gúnyra vetve 
Keresztre is feszítének, Gyá-
szos éltem így ért véget. 

9. Ártatlan vért érted ad-
tam, Hogy lelked megtisz-
togassam, Bűneidből kiment-
selek, Halál, pokol ne sért-
senek. 

10. Ádámmal jött bűn s 
gyötrelem, Velem élet és ke-
gyelem; Te megszegted Is-
ten szavát, Én betöltém 
akaratát . 

11. Éva a csábnak enge-
dett És a tiltott fáról evett ; 
Én keresztfán szörnyű kín-
ban Ecetet és epét ittam. 

12. Ádámnak bűnbeesése 
Vitt engem kínszenvedésre ; 
Amit Ádám így elvesztett, 
Mindet visszaadtam nektek. 

13. Térj, bűnös, a jó útjára, 
Ne feszíts ú j keresztfára; 
Bízd magad rám: így jutsz 
végre Amaz örök üdvösségre! 
Weisse M. Sztránszky D. 
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S a j á t d a l l a m . ( 9 9 . ) 

1 6 7 . О drága vér, mit 
bűnömért Ontott Krisztus 
kegyelme ; Benne van az 
embernek Teljes győzedelme. 

2. Nekünk olyan gazdag 
folyam, Mely a lelket táp-
lálja : Egészség a világon 
Sehol sincs, csak nála. 

3. Permetezd meg a lelke-
met, És ad j néki nyugal-
mat; Ne engedj a bűnöknek 
Raj ta nagy hatalmat. 

4. 0 váltságunk, gazdag-
ságunk, Szenvedésed kitet-
sző : Magad légy a szőlőtő, S 
én az élő vessző. 

5. Te szent s áldott, én bűn 
s átok; De az átkot áldásra 
Fordította türelmed, Hitem 
kútforrása. 

6. Menny Királya, érjen 
hála, Tisztesség és dicséret, 
Hogy az örök véghalált Ál-
dásra cserélted. 

7. Amit tettél és szenved-
tél, Hálát zengek tenéked; 
Add holtig megtartanom, 
Mint drága emléket. 

8. Ha így veled sírba me-
gyek, Szent nevedben távo-
zom, És a mennybe jutok el 
Általad, Jézusom. 

9. Hogy ott legyünk, ahol 
velünk Leszel, örök szeretet: 
Kegyelemből add nekünk Az 
örök életet! 
Sieber Justus. Sinapius Dániel. 
Dach Simon. 

Amor meus, audi me. 
Saját dallam. (98.) 

1 6 8 . О szerelmem, hall-
gasd meg A téged szeretőt; 
Erősségem, biztasd meg A 

téged keresőt. Hangos szó-
val hívlak téged, Jézus, te 
ad j menedéket Ó segíts :,: :,: 
A megtörtnek, meggyötört-
nek. Szeress engem és bű-
nödből t é r j meg, Keresztem-
mel megváltalak téged, A 
megtérőt. 

2. Üdvösségem, üdvözíts 
Engem, ki elestem; Benned 
bízom, ó segíts Rajtam, élő 
Isten ! Add, hogy veled szen-
vedhessek, S minden bajt 
elviselhessek; Ebben is :,: :,: 
Te légy nékem példaképem. 
Jöjj, Jézusom, ments meg 
ínségemben, Aléltságból ál-
líts talpra engem, A gyen-
gülőt. 

3. Te vagy a könyörület: 
Bocsáss meg énnékem; Bo-
csásd meg a bűnömet, Bo-
csásd meg a vétkem, Mert 
bűnösök oltalmára Jutottál 
a keresztfára: Nékem is :,: :,: 
Elbukottnak, elhervadtnak. 
Jöjj, Jézusom, tar ts fel eles-
temben, Kínjaimból szaba-
díts ki engem, A szenvedőt. 

Lednicky Jerémiás. 

Saját dallam. (100.) 

1 6 9 . F ájdalom férfia, 
Kit Atyád megkínozott, Jé-
zusom, tenéked Hálás szív-
vel áldozok Oly sok testi-
lelki Fájdalmas kínodért, 
Vérző sebeidért S nehéz 
halálodért. 

2. Te a mi vétkünkért S 
bűneinkért fizettél, Amikor 
érettünk Kegyelemből szen-
vedtél. Te mit se vétettél, 
Istennek Báránya : Bűneink 
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szegeztek A csűf kereszt-
fára. 

3. Jóságos szívednek Biz-
tos jele kegyelmed, Hogy 
minket így szeretsz; Halá-
lod és keserved így engesz-
telte ki Istent a világgal, 
Örvendhet a lelkünk Teljes 
vidámsággal. 

4. Küzdelmed győzelmet, 
Holtod éltet ad nekünk ; 
Béklyódban örökös Szabad-
ságra ébredünk ; Kereszted 
vigaszunk, Sebed egészsé-
günk, Véred váltságdíjunk 
S lelki örökségünk. 

3. Add földi pályánkat Bá-
torsággal végeznünk, Hogy 
kereszted alatt Csüggedést 
ne érezzünk; Viseljünk se-
bedért Tövis-koronát is, S 
ha kell, szégyenletes, Keserű 
halált is. 

6. Verejtékben nekünk Ve-
rejtéked használjon, Halá-
loddal nyerjünk Győzelmet 
a halálon; Béklyóddal kösd 
össze A mi tagjainkat, Fe-
szítsük keresztre Testi vá-
gyainkat. 

7. Gyógyítsd meg sebeddel 
A mi fá jó sebünket, Hol-
tunkban halálod Vigasztal-
jon bennünket. Jézus, a te 
munkád, Kereszted, halálod 
Áldásaiért légy Mindörökre 
áldott! 
Thebesius Á. Hruskovics S. 

Saját dallam. (101.) 

1 7 0 . U ram, ki meg-
kínzattál S a keresztfán 
meghaltál, Arra kérlek, bús 
szolgád: Fordítsd felém szép 
orcád, Hogy bánatos köny-
nyemmel És kiontott véred-

del Permetezett lelkem Ör-
vendezzen :,: énbennem. 

2. Rossz lelkiismeretem 
Szomorítja életem, Mert szí-
vemben mélyre vés A bénító 
rettegés; Mikor Isten, mint 
rosszat, ítéletre kárhoztat : 
Bűneim rám törnek, Szün-
telenül :,: gyötörnek. 

3. Jézus, a te halálod, 
Melyben vigaszt találok, S 
a te drága sebeid Oltsák 
lelkem könnyeit; Tudjak 
ellenállani, Ha a testnek vá-
gyai Érősebbek, mint én: 
Szeresselek :,: őszintén. 

4. Jézusom, ad j kegyelmet 
Aggodalmas lelkemnek, Te, 
ki értem szenvedtél S verej-
tékkel véreztél ; Hogy so-
káig örvendjek Érdemednek, 
kegyednek, Mikor gyötör 
éngem Az én lelki :,: ínsé-
gem. 

5. Értem esett halálod, 
Hogy megváltsd a világot; 
Ertem hordtad kereszted, 
Hogy bűnben el ne vesszek; 
Hitemben megmaradok, Hogy 
üdvömet megadod, S hol-
tom után végleg Ott mara-
dok :,: tevéled. 

Saját dallam. (N. L. 309.) 

1 7 1 . 0 Uram :,: én 
Kérlek szolgád nyelvén: A 
te drága sebeid Oltsák lel-
kem könnyeit, Hogy az ör-
dög megkísértésében Ne buk-
jam el végképen; Szenvedé-
seimben Halálod segítsen, 
Könyörülj :,: énrajtam! Add, 
hogy mindig veled lakjam 
Örömedben : az egekben, Ahol 
nem kell szenvednem. 
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S a j á t d a l l a m . ( 1 0 2 . ) 

1 7 2 . 0 Üdvözítőnk, Jé-
zus Krisztus Urunk, Kihez 
vigaszért Sikerrel fordulunk; 
Aki érettünk A mennyből 
lejöttél, S fájón keserves 
Kínokat szenvedtél : Sebeid-
hez menekülünk mostan, Ke-
gyelmedből bűneinket Szent 
véreddel mosd le mindet. 

2. Tudjuk, hogy minket, 
Bűnös embereket, Nagy nyo-
morunkból Senki meg nem 
menthet ; Sem vétkességünk 
Jármát , hogy megmentsen, 
Le nem veheti Mirólunk egy 
szent sem Rajtad kívül, 
Urunk és Teremtőnk ; Bű-
neim csak a te drága Véred 
mossa le tisztára. 

Dallama : 
Ö drága vér, mit bűnömért. (99.) 

1 7 3 . 0 siralom, szív-
fájdalom! A lelkem hogyne 
sírna, Mikor Isten egy Fiát 
Most teszik a sírba! 

2. Ö mily ínség s keserű-
ség! Az Ür függ a keresz-
ten, Hogy holtával miné-
künk Kegyelmet szerezzen. 

3. Bűnös ember, sok vét-
keddel Mindezt magad sze-
rezted, Mert bűneid miatt 
már Vesztedet érezted. 

4. Vőlegényed így vár té-
ged, Mint Istennek Báránya : 
Vérét ontja bőséggel Mind-
nyájunk javára. 

5. Embermentő, hitterem-
tő, Szép ajkad mily torzra 
vált ; Szánja minden, ami él, 
E siralmas halált. 

6. Ó mily kegyes, ó mily 
nemes Arca a Szűz Fiának; 

Sírva nézem szent véred, 
Mely értem kiárad. 

7. Ó mily boldog, ki e dol-
got Elméjében forgatja : 
Hogy szállt le a sírjába A 
dicsőség Atyja. 

8. Ó Jézusom, lelki jus-
som! Sírva kérlek tégedet: 
Add, hogy egész holtomig 
Híven szeresselek. 

Rist János. 

Saját dallam. (103.) 

1 7 4 . N a g y kegyelme 
az Úristen Fiának, Hogy mi-
értünk szenvedett, fáradt Ke-
gyes irgalmából, És meg-
mentett az örökös rabságból. 

2. Mindenható volt s ma-
gát elfogatta, Júdás csókja 
őt kézre adta Harminc ezüst 
árán; Késő bánat volt ön-
gyilkos halálán. 

3. Jézusunkkal amint to-
vább vonultak, Voltak, akik 
elé borultak, Királynak ne-
vezték, Meghajoltak előtte s 
kinevették : 

4. Te vagy, aki lerontod a 
templomot, S harmadnapra, 
ha úgy akarod, Fel tudod 
építni? Találd ki, hogy ki 
fog mindjárt megütni? 

5. Bekötötték szemét, arcul 
ütötték, És királyul is üd-
vözlötték, Kit tisztesség il-
let: Egész éjjel gyötörték, 
míg reggel lett. 

6. Pilátushoz vitték, hogy 
elítélje Az ártatlant, oda 
kísérve ; Bűntelennek tart-
va A helytartó, elbocsátni 
akarta. 

7. Felzúdult a gyűlölettől 
ittas nép : Tüstént hóhér-
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kézre adassék ; Barabbást 
menesztve Jézus Krisztust 
feszíttessed keresztre ! 

8. Az ő vére fiainkon s 
mirajtunk! Halált reá mél-
tán óhajtunk : Mert téves 
igéket Szólott s félrevezette 
a népet. 

9. Tövisből font koronája 
csupa vér, Szúrása az agy-
velőbe ér; Csúfolódva véle 
Kegyetlenül nyomják azt a 
fejébe. 

10. Azután meg rátették a 
keresztet ; Gyenge lévén, 
nem bírta ezt meg: Hogy 
ú t j á t megjárja, Simont ad-
ták segítségül hozzája. 

11. Tagjai a likakhoz nem 
érvén el, Mikor odahúzták 
erővel : Csontjai ropogtak ; 
Szándékosan viselte e kíno-
kat. 

12. Isten Fia itt függött a 
kereszten, Epét adtak néki 
ecetben, Nagy undor kínoz-
ta: Szánd meg, ember, mert 
ezt bűnöd okozta. 

13. Édesanyját, ki könnyeit 
elsírta, Jánosnak a gondjára 
bízta, Néki ajánlotta, S 
lelkét Éli kiáltással kiadta. 

14. Egy ott álló katona az 
oldalát Dárdájával akkor 
szúrta át, Mikor Istent kérte. 
Hogy a lelkét maga vegye 
kezébe. 

15. Nagy sötét lett, sziklák 
megrepedeztek, Sírjukból a 
holtak felkeltek; Sok zsidó 
elhitte, Hogy Istennek Fia 
van megfeszítve. 

16. Pilátus megengedvén, 
hogy levegyék, Lenruhába 
begöngyölgeték, S míg be-

takargatták, Sebeire nézve 
búsan siratták. 

17. Arimáti József pedig a 
testet, Mely bevérzé azt a 
keresztet, Sírboltjába tette, 
Maga volt, akinek ezt épí-
tette. 

18. De mire a harmadnap 
elérkeze, Országának erős 
Istene Holtából feltámadt, 
És Ura a földnek s a menny-
országnak. 

f 1 9 . Emlékezvén az Ür 
szenvedésére, Nevét örök há-
lánk dicsérje; Tartsuk meg 
hitünket, S örömében részel-
tet majd bennünket. 

Dallama: 
Én Istenem, ha végtelen. (221.) 

1 7 5 . O t a forrás, mely-
ből áldás, Béke, élet, üdv s 
erő Bőven ered, s ha szen-
vedek: Vigaszomra jön elő. 

2. Te vagy, nem más, ez a 
forrás, Jézus, a te sebeid! 
Te törlöd le mindörökre 
Szenvedésem könnyeit. 

3. Ő add, kérlek, hogy 
emléked Itt hordjam a szí-
vemben, Hogy a testem sem-
miben sem Csábíthasson el 
engem. 

4. Ö te kegyes, szerelmetes 
És ártatlan Bárányom: Ke-
gyelmeddel bűnöm vedd el, 
Hogy szívem rád találjon. 

5. Boldog halál, ha rád 
talál; Dicsőítve nevedet A 
te néped így zeng néked: 
Minden elvégeztetett! 
Alberus Erasmus. Glosius J. 
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S a j á t d a l l a m . ( 1 0 4 . ) 

IVlagasztaljuk 
Krisztusunkat, Dicsőítsük a 
mi jó Urunkat, Aki magát 
feláldozta S bűneinknek ter-
hét leoldozta. 

2. Szűz Máriától született, 
Mennyből szállt le az örök 
szeretet; Harminchárom évig 
volt itt S munkálkodott ér-
tünk egész holtig. 

3. Anyja a kezét tördelte, 
Hogy Fiára szemét fölemelte, 
Látván szíve fájdalmára Fel-
feszítve szörnyű keresztfára. 

4. Hallá szavát keservére, 
Látta, miként omlik drága 
vére, S Fiát át nem ölelhet-
te, Vérhullását meg nem 
szüntethette. 

5. Szent vér csorgott a 
fejéből, Oldalából s egész 
belsejéből; De elnyerte dia-
dalmát: Megdöntötte a po-
kol hatalmát. 

6. Nagy fennszóval kiált 
vala A keresztfán, mikor 
haldokola: Ember, soha ne 
feledd el, Kit gyötörtél a te 
bűneiddel ! 

7. Krisztus, ki meghaltál 
értünk, Ó bocsásd meg im-
már minden vétkünk; Pokol 
helyett miénk a menny Le-
gyen, Uram, hitünk szerint, 
ámen! 

Saját dallam. (105.) 

1 7 7 » Keresztyénség, el-
búsulva Tekints fel az Ür 
Jézusra : Eltorzulva, meg-
szenvedten Hogy kínlódik a 
kereszten, Elviselve minden 
terhét A mi szörnyű bű-
neinkért. 

2. Tisztes feje a menny 
helyett Gonosztevők közt lel 
helyet, Tövissel van koro-
názva, Arca csúful meggya-
lázva; Pedig ez a dicső Ki-
rály Szebb az ember fiainál. 

3. E ragyogó, tiszta sze-
mek Megtörnek és sötétle-
nek; Füle, mely csak azt 
hallhatta, Hogy a nép őt 
magasztalta : Káromlással 
van most tele, Istentelen 
bánnak vele. 

4. Édesszavú, kegyes szája, 
Mely mindnyájunk vigaszára 
Ma is buzdít s tanít minket: 
Rossz ecettől vonaglik meg; 
Teremtő két keze pedig Fáj-
dalomtól merevedik. 

5. Lábai, amelyek előtt 
Térdeltek az esdekelők : A 
tömegtől átszegezve Kerül-
tek a fakeresztre; Szörnyű-
ségre jutott oda Istennek e 
szent temploma. 

6. A lelke, az egyetlen ép, 
Kiszáradt, mint a tör t cserép ; 
Ebdühükben ráugornak, Ke-
zük dárdát, szablyát forgat; 
Minden kín feljajdul benne, 
Mintha pokol mélyén lenne. 

7. Ha közelebb odalépünk, 
Meghalljuk, hogy mit mond 
nékünk? Ezt mondja: Ti, kik 
itt jártok S nyomorúságom 
lát játok: Szóljatok, a föld 
kerekén Van-e oly kín, mint 
az enyém? 

8. Én Istenem, így is re-
beg, Miért hagytál te enge-
met ? Kerülsz engem, bús 
Fiadat, Nem hallod meg a 
szavamat ; Tartsátok meg 
elmétekben: Nem is ember, 
féreg lettem! 
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9. Ö csodás megaláztatás! 
Ó fájdalmas megkínzatás ! 
Most látszik meg valójába' 
Isten igazságossága : Nem 
bocsátott meg Fiának, Hívei 
szószólójának ! 

10. Ne feledjük, mily sor-
sunk lett: Nem aranyon vál-
tattunk meg, Sem egyszerű 
ember révén, Hanem Isten 
Fia vérén; Ő fizetett meg 
busásan Bűneinkért, hogy 
megváltson. 

11. Mi neki csak gondot 
adtunk, Vállára csak terhet 
raktunk; Hagyjuk el már a 
gazságot, Tobzódást és ha-
zugságot; Mint test szerint 
cselekedők, Ne feszítsük újra 
meg őt! 

f 12. Ö Jézusunk, mi Mes-
terünk És megváltó Úr-
istenünk ! Hozzád, a meg-
segítőhőz, A miértünk szen-
vedőhöz Menekülünk, téged 
vallunk, Mert tebenned van 
bizalmunk. 

13. Minden igaz gyermeke-
det Gyógyítsa meg a te se-
bed S drága véred, a szent-
séges, Mely üdvünkre elég-
séges ; Emeld fel az elbu-
kottat, S tisztítsad meg or-
szágodnak. 

14. Életünkben, halálunk-
ban Tarts meg minket oltal-
madban, Légy kegyelmes 
megsegítőnk, Ő jóságos Üd-
vözítőnk, S bűneinktől felol-
dozva Vigy be örök hajlé-
kodba! Tranovszky György. 

Saját dallam. (106.) 

1 7 8 . LLmlékezzünk rá 
mi hű keresztyének, Hogy 
szenvedt az Ür sok keserű-

séget Születésétől egész ha-
láláig, A Golgotáig. 

2. Júdás csókjáról legott 
ráismernek, Ezzel árulván 
el őt a seregnek: Azt fogjá-
tok el, akit megcsókolok, Ezt 
kell tudnotok! 

3. Mindjárt rátörtek, mint 
vad oroszlánok, Futottak tőle 
mind a tanítványok ; Majd 
nagy lármával Annáshoz 
hurcolták S ott bevádolták, 

4. Reggel Pilátus ült tör-
vényt felette : Igaztalanul 
végig vesszőztette, Bűnvád 
alatt áll, rá ez a sors vár ma, 
Az ég Urára. 

5. Három óra volt; zúg a 
tömeg nyersen: Nem akar-
juk, hogy megmenekülhes-
sen; Ez Isten Fiát, mint ma-
gát nevezte, Feszítsd ke-
resztre ! 

6. Éles tövisből koronát 
kötöttek, Urunk fejébe nyom-
ták a dühödtek, S körül-
hajoltak, így csúfolva meg 
őt, Mint király előtt. 

7. Hatkor indult el s vitte 
a keresztjét; Ruháját róla a 
zsidók leszedték ; Megfeszí-
tették, és az eltikkadtnak 
Ecetet adtak. 

8. Lelkét Atyjának aján-
lotta, s végül Meghalt. És 
íme a nap elsötétül, Földren-
gés támad kilenc óra tájba', 
Volt oka rája. 

9. Nikodémus és József 
Krisztus testét Óhajtották, 
hogy magukkal vihessék; És 
ezt Pilátus, mert Isten akar-
ta, Meg nem tagadta. 

10. Este felé a keresztről 
levették Az ég Urának ki-
szenvedett testét ; Anyja a 
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testet karjaira vette, Ügy 
sírt felette. 

11. Drága balzsammal az-
után megkenték, Nagy alá-
zattal vászonba göngyölték; 
Bús zokogással bizony meg-
könnyezték, Sírba helyezték. 

12. Sirassuk meg őt mi is, 
keresztyének, Ajándékáért 
ingyen kegyelmének, Hogy 
megszenvedte minden bű-
neinket S megváltott minket. 

Saját dallam. (107.) 

1 7 9 . Halld meg, hű 
keresztyén, Méltán kesereg-
vén, Krisztus Urunk gyá-
szos végét; Mint adta ha-
lálra Saját tanítványa, Hogy 
és mint szenvedett Sok fá j -
dalmas sebet, Halld meg 
csodás békességét. 

2. Szomorú végnapját 
Mindnyájan siratják, Kik 
gyötrelmét végigélik ; Jeré-
miás régen Megírta könyvé-
ben: Sorsa szenvedés lesz, 
Hogy az ödvösséghez Vi-
gyen minden poklon végig. 

3. Keserves pillanat: Jé-
zus a kín alatt Meghal, ön-
ként kiszenvedve ; így akarta 
Atyja, Hogy egét ott hagy-
va Kínos halált lásson S 
mindenkit megváltson, Akik 
hinni fognak benne. 

4. Bánatos az óra, Mikor 
Jézus szóla, Míg kiverte a 
verejték: Istenem, te tudod, 
Hogy egy Fiad vagyok, Is-
tenem, Istenem, Mért hagy-
tál el engem? És Atyjának 
adta lelkét. 

5. Gyászos volt az idő, 
Hogy az Üdvözítő Oldalába 

szúrt a dárda; Ég s föld 
megrendüljön, Nap ne tün-
dököljön, Csillagok, sírjatok, 
Sziklák, hasadjatok, Gyász 
boruljon a világra! 

6. F á j t az anyja szíve, 
Mikor kifeszítve Lát ta függ-
ni a kereszten; Ott állt bús-
lakodva S hangosan zo-
kogva: Én édes gyermekem, 
Miért nem lehet nekem Ve-
led együtt kiszenvednem! 

7. Nézd, ember, végtére, 
Mint foly Krisztus vére: 
Méltó légy e kegyelemre ; 
Teérted tűr sokat, Szenved 
nagy kínokat, Kereszten ér 
véget, Hogy lemossa vét-
ked S hozzá juthass fel a 
mennybe. 

f 8. Ártatlan Jézusom, 
Szűz Fia, Krisztusom, Egyet-
lenegy Uram nékem: A te 
szent sebedért, Kínos ke-
resztedért Légy, ó te hatal-
mas, Hozzám is irgalmas, 
Bocsássad meg minden vét-
kem! 

Saját dallam. (108.) 

1 8 0 . E szomorú napot 
Gondold meg, halandó: A 
világ gyönyöre Mind hamar 
múlandó; Gondolj Urad fáj-
dalmára, Mert éretted lett 
halála, Lelkednek javára. 

2. Vért izzad a kertben, 
Megnyugovást nem lel, Tele 
van a lelke Halálfélelemmel, 
S bár Ura a földnek s égnek, 
Kész viselni mindent érted, 
Ó te bűnös féreg! 

3. Nézd a gonosz Júdást, 
Mint lesz árulója, Hogy viszi 
a népet Rá a Megváltóra! 
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Szenved az Ür türelemmel, 
Hogy hálás légy érte, ember, 
Ó nyomorúlt ember! 

4. Nézd, hogy siettetik 
Annáshoz az utat, Jól össze-
kötözvén Ártatlan Urukat ; 
Minden kínzást, minden mér-
get Készakarva visel érted, 
Ö te bűnös féreg! 

5. Nézd, hogy ostorozzák, 
Nincs egy ép hely rajta, S 
meg is koronázzák; Ő fejét 
lehajtja, Arcán, szemén vér 
csordula; Ember, ezt ne fe-
ledd soha, Mert te vagy az 
oka! 

6. Nézd, a kereszt alatt 
Megy a vesztőhelyre, Ros-
kadva, megtörve, Végig 
meggyötörve. Ártatlanul így 
vérzett el, S te vagy oka sok 
bűnöddel, Ó nyomorult em-
ber! 

7. Ezért bűnös ember, Lát-
ván, hogy Uradat Mint fe-
szítette meg Kegyetlen, dur-
va had: Bűnbánattal sírva 
érte, Gondolj rá a közel 
végre, így jutsz üdvösségre! 

Elmélkedés Krisztus 
kínszenvedéséről. 

Dallama: 
Mily csodásan ébrednek. (286.) 

1 8 1 . Vi .ág , ím lásd meg 
élted, Hogy szenved s hal 
meg érted Istennek egy Fia! 
Bűnöd magára vette, Ezért 
jutott keresztre, S gyöt-
rődve kell meghalnia. 

2. Lépj a kínok helyére, S 
nézd, mint omlik ki vére 
Megsebzett oldalán ; A drága 
test lehajlik, Sóhaja messze 
hallik A szörnyűséges Gol-
gotán. 

3. Ki bántott oly merészen, 
Hogy tested ím egészen Se-
bekkel van tele? Hisz bűn-
nek és hibának Árnyéka 
sincs tenálad, Isten Fiát ki 
verte le? 

4. Én voltam, én, az em-
ber, Ki végtelen bűnömmel 
Halálra vittelek; Az emberi 
gonoszság Ostorai csapdos-
sák S kínozzák fájó lelke-
det. 

5. Bűneimért szenvednem 
És pokolra vettetnem Ne-
kem kellett volna ; Fájdal-
maid, sebeid Az én lelkem 
terhelik Örök elkárhozá-
somra. 

6. Elvállaltad mind magad, 
Ami nyomja vállamat, Bű-
nöm s büntetésem; Te ma-
gad vagy az átok, Hogy én 
legyek az áldott, Személyed-
del közösségben. 

7. Te vagy az én kezesem, 
Aki értem kegyesen Halálba 
is mentél; Értem gúnyos 
hahotát S hozzá tövis-koro-
nát Türelmesen elviseltél. 

8. Halált is elszenvedsz te, 
Hogy e rém ne ijessze Többé 
a híveket; Haldoklásod be-
zárja Halálomat sírjába, Ó 
lángoló, nagy szeretet! 

9. Ezért, Uram, örökre 
Hozzád vagyok lekötve Én 
egész éltemmel ; Kedved sze-
rint úgy élek, Hogy tisztel-
lek s dicsérlek Mind tes-
temmel, mind lelkemmel. 

10. Sokat ugyan nem adok 
Neked, míg itt maradok 
E földi életben; De egytől 
el nem állok : Szenvedésed, 
halálod Mindig ott lesz a 
szívemben. 
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11. Ez az emlék mindenkor 

Velem van és mindenhol, 
Akárhová jussak ; Lelke 
igaz, hű képét S szeretete 
pecsétjét Látom benne a 
Jézusnak. 

12. Mindebből megismerem, 
Mily nagy az a sérelem, Mely 
Urunkat éri Bűnünkkel; de 
a harag És bosszú el nem 
marad: Súlyos keze utoléri. 

13. Megtanulom, miként 
kell A krisztusi Igékkel Bé-
kében élhetnem, S hogy 
kell annak, aki bánt, Megbo-
csátni a hibát S a büntetést 
elengednem. 

14. Ha rossz nyelvek meg-
marnak S kár t okozni akar-
nak: Tudom, hogy van Is-
ten! S bármily nagy a sé-
relem, Türelemmel viselem, 
Haragom lecsendesítem. 

15. Minden mást megtaga-
dok, Mert tevéled akarok 
Függni kereszteden ; Attól, 
amit tiltottál, És amitől meg-
óvtál : Óvakodni igyekezem. 

16. Sóhajaid, könnyeid, 
Fájdalmaid, sebeid Utolsó 
harcomban Karodba és öled-
be Vezessenek helyemre 
Amaz örök nyugalomban. 
Gerhardt Pál. Hruskovics S. 

Moralia, a szent passió 
történetéből. 

Saját dallam. (110.) 

1 8 2 . J ézus kínszenve-
dése És vére hullása A 
hívek enyhülése És meg-
gyógyulása ; Ember, bűnöd 
szüntesd meg, Vétkednek 
vess véget : Sírján át kell 
keresned Örök üdvösséged. 

2. Erős belső tusával Vo-
nult el a kertbe, Szenvedését 
imával Kezdte, letérdelve ; 
Szomorú mindhalálig, Nincs 
nyugalma többé; Nézd, a 
sorsa hogy válik Egyre ne-
hezebbé. 

3. Imádkozzatok, kérlek, 
Mondja elmenőben, Mert 
habár kész a lélek, De a test 
erőtlen; Kezdjük mi is imá-
val, Ha munkába fogtunk, 
Önhittségünk nagy kárt vall, 
Ha elbizakodtunk. 

4. Bánatában az angyal 
Jött le vigaszára, Aki min-
dig azonnal Kész szolgála-
tára; Engem is végperce-
men Angyal erősítsen, Hogy 
a halálfélelem Meg ne sem-
misítsen. 

5. Verejtéke és könnye És 
megrettenése A hű lélek 
fürdője, Gondok megszű-
nése; Ha bűnért kell fizet-
ned, Ne essél kétségbe: Ő 
mosta meg a lelked A maga 
részére. 

6. Júdás csókkal illette, 
S elárulta ezzel: Barát jának 
nevezte Mégis őt a Mester; 
Ha téged is ravaszság Árul 
Júdás-csókkal : Ne bántson 
a gonoszság, Fizesd vissza 
jóval. 

7. Valamennyi tanítvány, 
Mind elfutott tőle; Péter is 
megtagadván, Mit se tud fe-
lőle; Mégis velünk az Isten: 
Elvállalta vétkünk, S hogy 
mirajtunk segítsen, Ö kö-
nyörög értünk. 

8. A kert mélyén találták, 
Akik őt üldözték ; Semmi 
vétkét nem látták, Mégis 
megkötözték ; Ha engem 
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bűnhöz kötne Gonosz ellen-
ségem: Ne hagyj, ó ég kül-
döttje, A bűn bilincsében! 

9. Hamis tanúbizonyság, 
Elvakult, bősz tábor: Mind 
eltűri a jóság Lelke, önszán-
tából; És neked, bár bűnös-
nek, Kell-e szomorkodni, 
Ember, mikor üldöznek S el 
akarnak fogni? 

40. Péter hálát nem érzett, 
Urát megtagadta: De mikor 
az ránézett, Könnyeit hul-

' • latta; Nézz rám is, ha bűn-
1 bánat Nincsen szándékom-

ban, Hogy belátva hibámat, 
Sírjak bánatomban. 

11. Júdást az árulása Két-
ségbe ejtette; A nagy Fe-
szítsd meg ! lárma Jézust 
követelte ; Nemcsak Júdás, 
de én is Sokszor elárultam 
Bűneimmel, és mégis Szánni 
nem tanultam. 

12. Bűn, halál a zsidókra 
Az ő drága vére ; Méltó lenni 
ki fogna Keresztyén nevére ? 
Hogy méltó élvezettel Ihas-
sál majd ebből : Sok bűnbánó 
könnyet kell Ontanod szí-
vedből. 

13. Jézus maga akarta 
Vinni a keresztet, Simon pe-
dig, kit arra Rákényszerítet-
tek ; Jézusom, türelemmel 
Erősíts meg engem: Bízzam 
egész szívemmel Erősítésed-
ben. 

14. Jézust a nagy ravasz-
ság A kínos keresztre, Mint 
számító gonoszság, Szoro-
san szegezte; Ő hozzá csat-
lakozzál, Bűnös ember, halld 
meg, És hogy ne csalatkoz-
zál: Bűneidet valld meg! 

15. Jézus, mikor átverték 
Vérző kezed, lábad: Megfi-
zetted sok vétkét Az egész 
világnak ; Megnyeri a ke-
gyelmet Zsidóság, görögség, 
Mind, mind: csak a léleknek 
Engedelmeskedjék ! 

16. Jézus, íme előtted Ál-
lok s megsiratlak; Sok vér 
fakad belőled S folyik végig 
rajtad, Mintha egész tested-
ben Megnyittattál volna; Vi-
gasztalás van ebben Minden 
bánatomra. 

17. Názáreti Jézusunk, A 
zsidók Királya Haldoklik, a 
mi Urunk, Népe óhajára; 
Zsidók, ti nem akartok Ben-
ne ma se hinni: Én örömmel 
óhajtok Hü szolgája lenni. 

18. Aztán sorsot vetettek 
Krisztus palástjára ; Hasz-
talan, amit tettek, S egynek 
sincs javára: Mert a világ 
szerelme Krisztushoz nem 
enged, És ha vágyad éb-
redne, El fo j t ja azt benned. 

19. Jézusunk a keresztjén 
Senkit meg nem átkoz, Bán-
tóit is szeretvén Értük szól 
Atyjához; Ember, a te sok 
vétked Vitte őt halálra: 
Szólj, bocsásson meg néked, 
S kedves leszel nála. 

20. Jézusunk a végórán 
Gondosan néz vissza, S any-
jára is gondolván Őt Já-
nosra bízza; Te is rendezd 
el házad, Szeress embert, 
Istent, Lelked neki ajánljad, 
S nem kell félned itt lent. 

21. Mennyországát ígérte, 
A latorhoz szólva, Aki tőle 
azt kérte: Emlékezzék róla; 
Ember, hivő lélekkel Kérd 
őt, ha bajod van, S meglásd, 



ő se felejt el Nyomorúsá-
godban. 

22. A lator, bár a sorsa 
Halálba ragadta: Hittel te-
kint Jézusra, Ki megvigasz-
talta; Kínzó seprőd s osto-
rod, Jób, úgy használ néked, 
Ha Krisztussal hordozod Min-
den szenvedésed. 

23. Jézus kiált: Istenem, 
Mért hagytál el engem ? 
Nagy haragod ellenem Van 
gerjedelemben ; Ha neked kell 
szenvedned, Fordulj az Is-
tenhez: Meglátod, hogy mel-
letted Mindenkor jelen lesz. 

24. Mikor az est jöttével 
Szomjúhozni látták, Ital 
helyett epével S ecettel kí-
nálták; Ha szenvedést kell 
látnom S szomjazik a lel-
kem : ínségemben, Megvál-
tóm, Te üdíts fel engem. 

25. Elvégzé a Szentséges, 
Bár nagy volt a munka : Im-
már mi sem szükséges Bol-
dogulásunkra; Ne sírj, lel-
kem, az idvet Szerezte szá-
momra, Mert ha nem ő se-
gít meg, Rég elvesztem 
volna, 

26. így mindent elvégezve 
Szólt a küzdelemben: Atyám, 
a te kezedbe Ajánlom a lel-
kem; Lelkem a jó Istenre 
Bízom én is immár, Nem 
lesz soha keserve, S küzde-
lem rá nem vár. 

27. Míg ezeket mondotta, 
Feje lehanyatlott, Lelkét ki-
bocsátotta, Térde összecsuk-
lott: Mintha téged szeretne 
Ölelni, segítni, Hogy vele 
élj örökre Csak őt dicsőítni. 

28. Fénye eltűnt a napnak, 
És a föld megrengett, A 
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sziklák meghasadtak, A hol-
tak fölkeltek; Ha Jézusunk 
holtában Ily csodákra képes : 
Ott fenn élő voltában Miket 
vihet véghez! 

29. Isten Fia volt, áldás 
Lett a halandóra: A száza-
dos és sok más Tanúskodik 
róla; S mind, ki vétkét el-
hagyva Bűnbánatot érez ; 
Aki kegyét akar ja : Jöjjön 
keresztjéhez ! 

30. Míg a tömeg lármával 
Kimúlását leste, Egy katona 
dárdával Oldalán sebezte ; 
Vízzel jött nagy bőségben 
Földre ömölt vére, Hozzá 
való hűségben Mindnyájunk 
üdvére. 

31. Mikor meghalt, sírjába 
Tették Jézusunkat ; Mi is 
majd holttá válva Ott leljük 
magunkat; Oda én is leszál-
lok, Reménykedem mégis, 
Mikor eljön országod: Fel-
támadok én is! 

32. Im az üdvöt lehoztad, 
Jézusom, fiadnak, Mert vé-
reddel megmostad A lelkem 
magadnak ; így élek majd 
tevéled Örök boldogságban, 
Ha majd hozzád elérek : Fent 
a mennyországban. 

33. Jézus, kínszenvedésed 
S fájdalmas halálod Nyújt 
nekem üdvösséget S igaz 
boldogságot ; Ezért méltó 
örömre Hajlik az én lelkem, 
Mert tenálad örökre Hajlé-
komat leltem. 

34. Jézus, bár kiszenvedve, 
Örökké élsz mégis: Végper-
cemben kebledre Menekülök 
én is ; Érdemedért Isten-
nél Engesztelést várok, Ha 
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enyém vagy, én ennél Töb-
bet nem kívánok. 
Stockmann P. Sztránszky D. 

Dallama: 
Amit a szent próféták. (9.) 

1 8 3 . A mi Urunk it-
teni Nagy kínszenvedését 
Hálaadó hívei Jól szívükbe 
véssék, Magukban elgon-
dolva Fájdalmas sebeit, Me-
lyekkel megváltotta A vi-
lág bűneit. 

2. Jézust Atyja szerelme 
Küldte e világra, Hogy mind 
összeterelje Juhait egy nyáj-
ba; És ö mind megszerette, 
Keblére fogadta : Mint jó 
pásztor, érette Éltét is 
odadta. 

3. Jézust Júdás eladta, 
Pénzt is kapott érte ; Fiát 
Isten kiadta Emberek üd-
vére. Jézus, mikor vacsorált, 
Testét szétosztotta, S mind-
egyik apostolát Vérével 
itatta. 

4. Jézusunk a kerthez ért 
Több tanítványával, Atyjá-
hoz imádkozék, Vívódván 
magával ; Vérrel verejtéke-
zett Nagy lelki tusán át: 
Lelkem, te is érezed Közelgő 
halálát. 

5. Jézust, a mi Urunkat 
A zsidók elfogták, Ártatlan 
Bárányunkat Verték és kí-
nozták; Kezét összekötözték 
Az egek Urának, S nékie, 
míg üldözték, Nyugtot nem 
adának. 

6. Jézust Annás termében 
Arcul is ütötték, Onnan ha-
lál-féltében Kajfáshoz kül-
dötték; Itt a hűtlen, dühös 

nép Szemét bekötötte, Ar-
cul verték, pökdösték, Csú-
folták felette. 

7. Jézust jól megkötözve 
Hóhérkézre adták, Nincs, 
ami elfödözze Ezek gyalá-
zat já t ; Végig verték ke-
gyetlen, Vér folyt alá tes-
tén: Gondold meg ezt lel-
kedben, Minden hű keresz-
tyén! 

8. Jézust megostorozták, 
Aztán leültették, S tövissel 
koronázták Az ég Fejedel-
mét; Mélyen hatolt fejébe 
A kínozó tövis, Vér csordo-
gál szemébe : Ó nézz oda 
te is! 

9. Jézust, kit meggyötré-
nek, Pilátus kivitte; Alig 
hit t a szemének, Mikor rá-
tekinte; Kínzottan amint ott 
áll, Halálra válandó: Vérző 
teste nem volt már Ember-
hez hasonló. 

10. Jézus a nagy kereszttel 
Nehezen haladva, Végig nem 
bírja ezt el: Leroskad alatta; 
Édesanyja utána Megy, hogy 
ő is lássa: Sírva esik Fiára 
Szeme pillantása. 

11. Jézust megfeszítették, 
Hű lélek, figyeld meg: Ke-
resztfára szegezték, S te 
vagy oka ennek. Ne hara-
gítsd többé meg, Kövesd a 
tanácsát: Ó hagyd el mind 
a vétked, Drága volt a vált-
ság! 

12. Jézust amíg emelték, 
Erei szakadtak, És míg szét-
feszítették, Csontjai ropog-
tak ; Édesanyja bús köny-
nyel, Siralmasan nézte: Fáj-
dalmában örömmel Meghalt 
volna érte. 
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13. Jézust, mikor kereszt-
jén Latrok közé tették : 
Gonosznak is nevezvén Csúf-
sággal illették ; Káromolták 
dühösen Az ártatlanságot, 
S értünk mindent szívesen 
Tűrt el ő, az áldott. 

14. Imájába foglalta Min-
den kínzóját is, Kegyelmébe 
fogadta A latrot és mást is; 
S mikor mindent elvégze, 
Fejét lehajtotta S lelkét 
Atyja kezébe Visszabocsá-
totta. 

15. Jézusnak a halálát Min-
denek siratták, Az egeknek 
Királyát Gyászolni akarták : 
A nap elsötétedett E nagy 
szörnyűségen, És a föld meg-
remegett Szánó keservében. 

f 16. Szenvedését Urunk-
nak Gyakran emlegessük, 
És a mi Jézusunkat Szí-
vünkből szeressük ! Fájdal-
mát ha megszánjuk S el-
hagyjuk bűnünket : Őbenne 
megtaláljuk Minden örö-
münket ! 

A böjti idő különös napjaira 
és emlékeire. 

1 8 4 . Menny és föld 
dicsősége, Kegyelemnek tel-
jessége: Üdv neked, te leg-
gazdagabb érdem! 

2. Mert te vagy az élet 
adója, Bánat vigasztalója; 
Krisztus, tar ts meg minket 
jó reményben! 

3. Alázattal keresünk fel 
Üdvösségünkbe vetett tánto-
ríthatlan reményünkkel. 

4. A te szent nevedben fo-
hászkodunk, esedezünk, Kik 
megrontva szenvedünk, köny-

nyezünk Bánatunkban e si-
ralom völgyében. 

5. Krisztus, téged kérünk, 
ki pártfogónk s szószólónk 
lettél, Kinek jósága és ir-
galma nagyobb volt minde-
neknél : Fordítsd ránk az 
Atya tekintetét hozzánk való 
kegyelmében. 

6. Erősítsd meg a Szent-
lélek minden Ajándékát 
bennünk a hitben: A kegyel-
met csak a te érdemednek 
lehet kivívnia. 

7. Ó te legkegyelmesebb, 
legjobb és legédesebb Jézus, 
a szűz Mária Szeplőtlenül 
született Fia! 

Prázsszky Lukács. 

Salve Jesu summe bonus. 
Saját dallam. (109.) 

1 8 5 . J ézus, drága Üd-
vözítőnk, Legkegyesebb meg-
segítünk ! Tested ím ott függ 
mezetlen Szétfeszítve a ke-
reszten; Add kegyelmed el-
fogadnunk S benne holtig 
megmaradnunk ! 

2. Te vagy égi eledelünk, 
Benned van a mi kenyerünk, 
Kegyelemnek kútforrása, 
Örök élet orvossága. Add 
kegyelmed stb. 

3. íme hozzád közeledünk, 
Bocsáss, bocsáss meg mine-
künk; Ö Ura a kegyelem-
nek, Tőled várunk segedel-
met. Add kegyelmed stb. 

4. Mily nagy a te édessé-
ged! Jézus, aki ízlel téged: 
Áhítatos fog maradni, S 
benned óhajt élni, halni. Add 
kegyelmed stb. 

5* 
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5. Drága lényed szent il-
latja A mérget átváltoztatja; 
Italod élettel teli, Tudja, 
aki megízleli. Add kegyel-
med stb. 

6. Ha szenvedek, csak rád 
nézek S mindjárt égő szom-
jat érzek, És csak téged ke-
reslek fel, Méltatlan is, ké-
résemmel. Add kegyelmed 
stb. 

7. Üdv, jó pásztor, ki meg-
haltál S halálodban megfá-
radtál, Aki ott vagy nagy 
kegyetlen Megfeszítve a ke-
reszten. Add kegyelmed stb. 

8. Feláldoztad életedet, 
Hogy üdvözítsd híveidet, Se-
gítséged odaadtad A jóknak 
és gonoszaknak. Bár jutná-
nak kegyelmedbe, S marad-
nának holtig benne! 

9. Meggyötörve, meggya-
lázva Jutottál a keresztfára ; 
Fejed tövis koszorúzta, Tes-
ted vessző verte csúfra. Add 
kegyelmed stb. 

10. Véghetetlen Minden-
ható! Csoda ez, meg nem 
fogható: S ki az, aki az üdv 
végett Szeretettel keres té-
ged? Add kegyelmed stb. 

11. Üdv neked a kegyes-
ségben, Jézus, örök üdvös-
ségem; Ó adj nekem tiszta 
éltet , Hogy szenvedni tudjak 
érted. Add kegyelmed stb. 

12. Ó tiszta szív, ó szere-
tet: Tisztítsd meg az én szí-
vemet; Legyen mindig ben-
ned élő, Vallásos és isten-
félő. Add kegyelmed stb. 

13. Add, hogy szívem egy-
beforrjon A tiéddel, s meg-
tisztuljon, Mert csak szí-
vem tisztasága Lehet szíved 

társasága. Add kegyelmed 
stb. 

14. Ö Jézusom, fogadd há-
lám, Hogy váltságom véred 
árán Haláloddal megszerez-
ted S ellenim lefegyverez-
ted. Add kegyelmed stb. 

15. Ha elhagyom életemet: 
Jézus, fogadd be lelkemet; 
Hozzád szálljon örvendezve, 
Semmi baj ne környékezze; 
Add rám a te áldásodat, 
Hogy meglássam országo-
d a t ! Kaiinka Joachim. 

Lamentáció szerdára, 
virágvasárnap után. 

1. lam. Ádám kesergése 
bűnbeesése fölött és 

vigasztalódása. 
Saját dallam. (111.) 

1 8 6 . A d á m kiűzetvén a 
Szépséges édenből, Sírva állt 
meg, bukásán Kesergő szé-
gyenből; Ördög s halál vévén 
Hatalmat felette : Össze-
hívta családját S ily sza-
vakkal integette: 

2. (Ádám:) Ó j a j nekem, 
bűnösnek És boldogtalan-
nak, Elmondanom okait 
Nyomorúságomnak! Meg va-
gyok sebezve, Súlyos bűnbe 
estem : Engedtem a sátán-
nak, S minden javam elvesz-
tettem. 

3. Nem akarom titkolni 
Szívemnek bánatát : Hall-
gasd meg hát, gyermekem, 
S szánd meg szegény atyád! 
Bűnömért rád szállnak A 
bajok s keservek, S minden 
nehéz szenvedést Néked kell 
majd elviselned. 
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4. Engem, a te atyádat, 
Az Isten teremtett, Tisztes-
ségben énvelem Senki se 
versenyzett; Mert saját ké-
pére Alkotott engemet, Rám 
bízta a világot, Hogy min-
denek ura legyek. 

5. Ártatlannak, tisztának 
És szeplőtelennek, Igazságot 
vallónak És szentnek terem-
tet t ; Szabadon tehettem, 
Amit csak akartam, Egy 
parancsa volt csupán: Hogy 
frigyét mindig megtartsam. 

6. Az Istennek különös 
Öröme volt bennem, Meg-
hagyta, hogy angyalok Őriz-
zenek engem; Gondomat vi-
seljék, Kedvemre tegyenek, 
S aztán hozzá a mennybe 
Elevenen bevigyenek. 

7. Az a szabad akarat 
Volt később a vesztem: El-
bizakodottságból Hűtlenség-
be estem; Istenhez hasonló 
Akartam már lenni, Nem 
átallván gyümölcsét Ama 
tiltott fának enni. 

8. Erre ártatlanságom 
Nyomban elvesztettem, Is-
ten képét magamban Na-
gyon csúffá tettem; Ra-
gyogó dicsőség így vált gya-
lázatra : Lelkemet az igaz-
ság És a szentség oda-
hagyta. 

9. Ekkor engem minden-
ből Kifosztott a sátán; Szé-
gyelltem az Űr előtt, Ó bár 
ne is látnám! Méltán ért a 
szégyen, S benne jogos vád 
van: Mert az ördög ejtett 
meg Álnok kígyó alakjában. 

10. Nem segíthet énrajtam 
S nem lehet mentségem Az, 
bogy Éva beszélt rá, Saját 

feleségem; Ki kellett hát 
jönnöm Nagy szégyenérzet-
tel, S ennek külső jeléül 
Maga az Ür öltöztet fel. 

11. Most már itt, a siralom 
Völgyében kell laknom, S 
szebb életem emlékét Zokog-
va siratnom ; Meztelenül ma-
radt Bűnös ember lettem : 
Hol van egy jó barátom, Ki 
segít az elesetten? 

12. Bajok vettek már kö-
rül Mindenfelől engem, Fáj-
dalmas kín szorongat Tes-
temben, lelkemben ; Nem 
hagy békét nekem A lelki-
ismeret: Ördög, halál, kár-
hozat Örül, hogy így meg-
szenvedek. 

13. Földet túrva dolgozom 
És hordom átkomat: Hasz-
nom nincsen belőle Vétkezé-
sem miatt; Mindenféle gyo-
mot S haszontalan füvet 
Terem a föld bőséggel : Nagy 
bűnömért ezzel fizet. 

14. Nagy nyomor és sok 
bánat, Ezer aggodalom, Min-
denféle betegség És kínos 
fájdalom: Egész a halálig 
Mindnek kárát vallom; Jaj, 
szomorú az élet, Mert bi-
zonnyal meg kell halnom! 

15. Bennem már a termé-
szet Megromlott egészen ; 
Ha akarnám is a jót, Nem 
tehetem mégsem. Nincs mél-
tó váltságom, Mely engem 
feloldoz, Vissza soha nem 
térek Régi ártatlanságom-
hoz. 

16. Bánt a lelkiismeret, 
Hogy nagyot vétkeztem, Ér-
zem, hogy a vétkemért Kár-
hozatba estem; Törvény vár 
a bűnre, Az ördög kacagja, 
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És a már megnyílt pokol 
Készen vár az áldozatra. 

17. J a j nekem már, mit te-
gyek ? Kínomat lássátok, 
Föld és tenger, szánjatok: 
Adjatok tanácsot! Jöjj, min-
den teremtmény, Jöjj, segíts 
meg engem, Mindenféle nem-
zetség: Szánjatok meg ínsé-
gemben ! 

18. Szánjatok meg, ég és 
föld, Nap, hold és csillagok, 
Minden, ami Istennek Kezé-
ből származott, Hogy így 
kell végeznem: Kezébe kell 
esnem A kegyetlen ördög-
nek, S pokol tüzén kell el-
vesznem. 

19. Szánjatok meg, angya-
lok, Hogy már tiközétek 
Nem juthatok az égbe : Visz-
szatart a vétek; Ha bűnö-
met meg nem Bocsátja az 
Isten: Nincsen, aki hozzátok 
Az egekbe besegítsen. 

20. Segítséget seholse Le-
het immár lelnem, Nincs, 
aki e rabságból Kimentene 
engem ; Minden elhagyott 
már A földkerekségen : Utá-
latra jut tatot t Az én súlyos, 
nagy vétségem. 

21. Csak tehozzád futha-
tok Irgalomnak Atyja, Ki 
nyomorult sorsomat Meg-
változtathatja ; Megvallom 
bűnömet, Add rám kegyel-
medet : Nincsen semmi 
mentségem, Bocsásd meg 
minden vétkemet! 

22. Ó ne adj itt engemet 
A sátán kezébe, Ki a bűnös 
embernek Gyilkos ellensége ; 
Szabadíts ki engem E ször-
nyű kezekből Te, ki ezt meg-

teheted Mindenható kegyel-
medből ! 

23. (Az angyal:) Ki kiált 
oly szomorún, Elbúsúlva 
végkép? Ki zokog oly han-
gosan, Szánva-bánva vétkét? 
Te vagy-e az, Ádám? Ó te 
szegény ember! Azt ígéri az 
Isten: Megment, csak légy 
türelemmel. 

24. Ne veszítsd el kedve-
det, Ne légy szorongásban: 
Nem sokáig leszel már E 
nyomorúságban ; Meghallga-
tásra lelt A te imádságod: 
Bánatodban e jó hír Legyen 
vigasztaltatásod. 

25. ím az asszony magva 
jő, Egy Fia Istennek: Krisz-
tus ő, a Messiás, Ki Ura 
mindennek, Aki összezúzza 
A kígyónak fejét, S megtöri 
a pokolnak Kegyetlen és 
nagy erejét. 

26. Ő jön majd a világra, 
Testet ölt magára, Érted 
szenved ínséget, Érted megy 
halálra, Hogy rólad minden 
bűnt S vétket levehessen, 
Vérével lemoshasson S örö-
mébe elvezessen. 

27. Meg kell ezért értened. 
Honnan jő e csodás, E nem 
várt jótétemény, E nagy 
vigasztalás, Hogy merő jó-
ságból S ingyen kegyelemből 
Ezt az Isten cselekszi, De 
nem a te érdemedből. 

28. Esküjével ígéri, Hogy 
megteszi érted Alkalmatos 
időben : Higgy ígéretének ! 
Ha beléje veted Minden re-
ményedet: Igazságát, hatal-
mát Bizonyára megismered. 

29. I (Ádám:) Vigasztaló 
szavadat Hálásan hallgattam, 
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S ezen való örömem Szinte 
mondhatatlan ; Kijelentése-
den Immár megnyugodva 
Ujjong fel az én lelkem A te 
kegyes szózatodra. 

30. Dicsőség az Istennek, 
Hogy a te szavadban Igéjé-
nek hitével Megvigasztaltat-
tam; Immár élvezhetem Bé-
kességem teljét, Mert tudom, 
hogy éntőlem Nem tagadja 
meg kegyelmét. 

31. Egész szívvel hiszem 
azt És rendületlenül, Hogy 
amit ő megígért, Mindenben 
teljesül, Amikor akar ja ; 
Bízom a szavában: Mindez 
meg fog történni, Mert sza-
vában igazság van. 

32. S mivel senki nem száll-
hat Perbe a sorsával: Bá-
nat nélkül halok meg A testi 
halállal; Mert igaz hitemben 
Megelevenedtem : Csak a 
testem halandó, De örökké 
él a lelkem. 

33. Minden bajt elszenve-
dek Hitemnek alapján, Mert 
megdicsőíttetem Az ítélet 
alapján; Az Ür kegyelméből 
Jutalmat kell vennem: Ővele 
kell lakoznom Holtom után 
fent a mennyben. 

34. Egek, minden dolgom-
ban Örvendjetek velem : 
Rám árasztja kegyelmét Az 
én jó Istenem! Örvendezzél 
immár Egész nemzetségem, 
Fiaim és lányaim, S ami van 
a mindenségben. 

35. Mert amit oly köny-
nyelműn Elvesztett a vét-
kem: Az irgalmas Üristen 
Visszaadta nékem Egyetlen 
Fiában, Akit megígére, Hogy 

eljön e világra Bűneim el-
törlésére. 

36. Köszönd meg ezt őneki, 
Én egész családom, Mert a 
magban : Krisztusban Bő 
áldását várom; Van a halál 
után Megigazulásod, Üdvöd, 
bizonyosságod, Örömed és 
megnyugvásod. 

37. Ide segíts eljutnunk 
Kínszenvedésedért, Üdvö-
zítő Jézusunk, S gazdag ér-
demedért; Hogy bús életün-
ket Itten bevégezve: Mind-
nyájan eljuthassunk Boldo-
gító örömedbe! 

II. lam. Az ősszülők bűnbe-
eséséről s annak jóvátételéről. 
Dallama: Ádám kiűzetvén. (111.) 

1 8 7 . Á dám s Éva szer-
felett Súlyos bűnbe esvén: 
Erről zengek éneket, Hogy 
minden keresztyén Jól meg-
ismerhesse Az Ür gyászos 
végét; Az Üristen szent 
lelke Nyújtsa ehhez segít-
ségét ! 

2. Megteremtvén az Atya 
Az eget és földet: Végül 
embert alkota, Mindennél 
különbet, Szentségben for-
málva A maga képére, Nem 
kínra és halálra: Örök élet 
reményére ! 

3. Az embernek kedvére 
Az édent alkotta, És semmit 
nem kímélve Bőven megál-
dotta : Halhatatlansággal, 
Vagyonnal, békével, Uralko-
dás jogával S mindennek él-
vezetével. 

4. De hogy el ne feledje, 
Hogy Isten az Ura, Aki előtt, 
engedve, Meg kell hajolnia: 
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Fiúi félelme Kipróbálására 
Idejében intette Egyetlen-
egy parancsára. 

5. Az édenben a fáknak 
Nagy rengetegéből Egyetlen 
fá t magának Választ ki e 
végből : A jó és a gonosz 
Tudásának fá já t , S megmu-
tatja, hogy ahhoz Ne nyúl-
janak, mert megbánják. 

6. Nézd, Ádám, én kedve-
sem: Mindent odaadtam Jó 
atyaként szívesen, Kegyes 
indulatban; De meg kell há-
lálnod Nagy gazdagságo-
dat; Én csak egyet kívánok, 
Teljesítsd a parancsomat! 

7. Megismernem úgy lehet 
Engedelmességed, Ha most 
bírva eleget, Ami téged él-
tet: Soha ez egy fárul Gyü-
mölcsöt nem eszel, így előt-
ted kitárul A menny, s há-
zam fia leszel. 

8. Ha megszeged beszédem, 
Szomorú lesz véged, Meglá-
tod a veszélyben : Mi fog érni 
téged! Mert amelyik napon 
Egyszer ízleled meg: Utolér 
a haragom, Örök halált kell 
szenvedned ! 

9. Az ördög, e rossz szel-
lem, Aki nagy gőgjében 
Tisztes helyét a mennyben 
Elvesztette régen : Meglát-
ván az embert E nagy dicső-
ségben, Ellene sok cselt ter-
velt Szörnyű nagy irigysé-
gében. 

10. Kígyónak a képiben 
Fürgén, alattomba' Belopód-
zott hirtelen A paradicsom-
ba; Évát vévén észre, Ke-
rülgetni kezdte, S nyájas 
szóval beszélve Gonoszul 
megkörnyékezte : 

11. Igaz-e, hogy az Isten, 
I t t járván köztetek, Csak 
hogy elkeserítsen, Eltiltott 
titeket, Mint mondják, e he-
lyen Némely gyümölcsfától ? 
Más teremtményt soha nem 
Fosztott meg a szabadságtól ! 

12. Éva szólt: Nem minden 
fá t Tiltott el az Isten, Csak 
ez egyet, mely megárt, 
Amint mondta itten : Ha 
könnyelműségből Ebből is 
ettetek, Annyit mondok csak 
végül, Halált kell elszenved-
netek ! 

13. Szólt a kígyó: Nem le-
szen Semmi baj belőle ; 
Akárki is ijesszen, Nem hal-
tok meg tőle! A legjobb, 
ízletes Gyümölcsöt ez adja ; 
Hogy lehetne végzetes, Mi-
kor oly jó az illatja? 

14. Ha ezt megkóstolnátok, 
Hasznotokra lenne, Még in-
kább megtudnátok, Hogy 
mi a jó benne: Olyanok len-
nétek, Mint maga az Isten, 
Ezért nem ad tinéktek Be-
lőle egy gyümölcsnyit sem ! 

15. Ez ördögi tanácsra 
Éva mindjárt ráállt: Már 
kevésnek találta Egyéb gaz-
dagságát; Letépte az almát, 
Jóízűen ette, És az Ürnak 
tilalmát Férjével is megsze-
gette. 

16. De méreggé vált ben-
nük A méz, mindjárt látták : 
Elvesztették a lelkük Szép 
ártatlanságát ; Halhatatlan-
ságról Szó sincs már testük-
ben, Szégyenkeznek egymás-
tól Rettenetes félelmükben. 

17. Isten, a bűnt megtorló 
Részrehajlatlanság, Sértvén 
őt e bitorló Elbizakodottság, 
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Hogy vele versenyez A vak-
merő ember, Igazságos vád-
ja ez, Fenyegető gyötrelem-
mel: 

18. Gonosz Éva, sok ezer 
Szenvedés lesz részed, Lá-
nyaiddal sok teher Fájdal-
mait érzed, Kivált, ha gyer-
meket Hoztok majd világra: 
Bizony sokszor meglehet, Él-
tetek a gyermek ára! 

19. Hitvány Ádám te, mi-
vel Őreá hallgattál, S nem 
törődve semmivel, Engem 
megtagadtál : Arcod verej-
tékén Edd kenyered sírva; 
Sohse leszel itt békén, S 
halál út ján mégy a sírba! 

20. Porból lettél, halandó, 
És porrá változol, Mert éle-
ted múlandó, S a sírnak tar-
tozol, Hogy a földnek s ég-
nek Minden teremtménye 
Érezze, hogy Igémnek Tel-
jesülés lesz a vége! 

21. Továbbra az édenben 
Őket meg nem tűr te : Ron-
gyokban és szégyenben On-
nan ki is űzte A munkás vi-
lágba, Hadd szenvedjék ezt 
meg, S lássák belepróbálva, 
Mi az, amit elvesztettek! 

22. Ez az ember távozott 
Szép Jeruzsálemből, S Jeri-
kóba utazott Ama boldog 
helyről ; Üt ján megtámad-
ták, Megsebesítették, Kira-
bolták s ott hagyták Fél-
holtra megkínzott testét. 

23. Ha a szamaritánus Ott 
fel nem karolja, Sebét, amely 
halálos, Meg nem orvosolva: 
Egész nemzetsége Mind el-
veszett volna, S az ördög-
nek kedvére Jutot t volna a 
pokolba ! 

24. Ádámunk az édenből 
Világgá űzetvén : Bánkódni 
kezd szívéből Gyászos bűn-
beestén, És kétségbeejtő 
Szomorúságában Bizonnyal 
ily kesergő Szókra fakadt 
bánatában : 

25. Boldogtalan ember én 
Minden tekintetben, Ki az 
üdvöt elnyerém, S mindent 
elvesztettem ; Mert eltéko-
zoltam A szép istenképet, 
És halálba rántottam A 
jövendő nemzedéket! 

26. Fejemre így merőben 
Végzetes baj t hoztam: Éle-
temben, erőmben Nagyot fo-
gyatkoztam ; Bűnömben a 
lelkem Végkép összeomlott, 
Isten előtt kelletlen, Meg is 
tört és meg is romlott. 

27. Jóvá többé nem leszek, 
Nincs ártatlanságom : Vele 
együtt elveszett Halhatat-
lanságom ; Betegség, árta-
lom Rémei kergetnek, Sem-
miféle hatalom A haláltól 
meg nem menthet. 

28. Bűneimtől kiaszva, 
Hitvány, terméketlen, Tűz-
revaló száraz fa, Meddő 
tőke lettem; Amerre csak 
járok, Bánat környez en-
gem, Meghalni nem kívánok, 
S hogy élhessek ily szégyen-
ben? 

29. Ég, föld, nap és csilla-
gok Panaszolják tettem, 
Hogy szemérmem elhagyott: 
Istent kísértettem! És min-
den teremtmény, Melynek 
parancsoltam : Fellázadt, nem 
felejtvén, Hogy az Ürnak 
nem hódoltam. 

30. A mennyei angyalok, 
Kik körültem voltak: Most, 
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hogy minden elhagyott, Szin-
tén búslakodnak; Mindenütt 
gyötrelem, Sehol áldott béke : 
Mikor jön el, Istenem, Ba-
jaimnak boldog vége? 

31. Ezt a bűnt ki ne bánná, 
Amint Adám tette? S vele 
ki ne sajnálná, Aki megér-
tette ? Hisz ebből fakadt ránk 
Minden gonoszságunk, S 
ugyanebből szakadt ránk 
Minden boldogtalanságunk ! 

32. Ó átkozott kígyója: 
,,Nem haltok meg ettől!" S 
mennyi bánat hozója Halá-
lunk e perctől! Minden, ami 
fá jhat Lélekben és testben: 
A „semmi baj"-tól támadt, 
Büntesse meg az Üristen! 

33. De a bűnbeesésben És 
minden bűn ellen, Halál s 
ördög kezében, Mely szorít 
kegyetlen : Van vigasztalá-
sunk, Isten Fia adta, Aki 
bűnrehajlásunk Jóvátette, 
megváltotta. 

34. Kérelmére, hogy né-
künk, Igaztalanoknak, Igaz-
ságot ad s értünk Fizet a 
gonosznak: Magvat ígért Is-
ten, Ki ezt elpusztítsa, S a 
kitartót a hitben Üdvözítse, 
bátorítsa. 

35. Ádám ennek örvendett 
Nehéz bánatában, Hogy se-
gítség jövendett Istennek 
Fiában, Ki az ördög művét 
Megsemmisíteni Jött és min-
den hívőjét A bűnöktől meg-
menteni. 

36. Hogy mindezt teljesítse, 
Jézusunk, az áldott, Magát 
megüresítve A mennyből le-
szállott ; Atyjának érettünk 
Vérével fizetett, Hogy ne-

künk, kik vétettünk, Vissza-
adja az életet. 

37. Istenné nem lehettünk: 
Ezért emberré lett; Mindent 
el nem nyerhettünk : így 
tűrt szegénységet ; Az ör-
döggel harcolt Következete-
sen: Egész élte e harc volt, 
Hogy mirajtunk segíthessen. 

38. Türelmesen fogadta 
Megkötöztetését, Hogy job-
ban megoldhassa Bajunk 
kötelékét ; Békességgel tűrte 
Megsebeztetését, Hogy meg-
adja lelkünknek Egészségét, 
tisztességét. 

39. Barabbásnál hitvá-
nyabb Lator-számba vették, 
Hogy Isten a világnak Meg-
bocsássa vétkét ; Homlokát 
korona Tövisei j á r j ák : így 
szerzi meg számodra Örök 
élted koronáját. 

40. Csúfosan elítélve Ment 
a vesztőhelyre, Hogy az em-
ber végtére Eljusson a 
mennybe ; Kínokra feszítve 
Halt meg a kereszten, Hogy 
halálunk könnyítse S dicső 
életet szerezzen. 

41. Amit Ádám a fánál 
Vesztett, a hajdani: Azt az 
Isten Fiánál Fán nyertük 
vissza mi; Atyjának halálig 
Engedelmeskedett Egész a 
keresztfáig : Több áldozat 
már nem lehet. 

42. Hála legyen örökre 
Mennyei Atyánknak, Hogy 
egy Fiát küldötte A gonosz 
világnak; S aki megfizetett 
Vétkünkért idelenn: Hol van 
olyan szeretet, Hol van olyan 
nagy kegyelem? 
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43. Fiáról a bűnhődést 
Nem veszi le mégse: Keser-
ves kínszenvedést Szab rá 
bölcsesége, Hogy nagy ger-
jedelmét Rettegje mindenki: 
Látod, a te vétkedért Meny-
nyi kínt kell elszenvedni! 

44. Fia szólott mellettünk, 
A szó nem volt elég; Földre 
szállott érettünk, Még több-
re küldeték: Fájdalmas ha-
lállal Halt meg értünk vég-
re, Hogy megváltva, magá-
val Vigyen örök dicsőségre. 

45. Sokan mégsem törőd-
nek Bűneik terhével, Sem 
a gonosz ördögnek Meg-
kísértésével ; Isten haragjá-
nak Súlyától nem félnek, 
Pedig az ő Fiának Vére 
váltja meg a vétket. 

46. S ha egyetlen esetnek 
Ilyen lett a vége, Hogy kín 
s halál esett meg Isten vég-
zésére : Még nagyobb bajt 
hozhat A bűn halmozása, 
Mert fokozza a rosszat Ön-
magunknak áltatása. 

47. Ha élő fá t baj érhet, 
Mit ér a veszni tér t? Egy 
Fiát bünteté meg Az Isten 
másokért; S ha vétett a 
szolga, Rossz úton haladva: 
Hogy lehetne jó dolga? Bün-
tetlenül hogy maradna? 

48. Zengjen szívünk hálája 
Az Üdvözítőnek, Hogy meg 
is halt, javára Minden vét-
kezőnek : Mint jó pásztor, 
hűen Éltét adta drágán, 
Hogy mindaz, aki bűnben 
Halt meg, éljen vére árán! 

49. Ki esnék hát kétségbe 
Sok gonoszságában, Mikor 
ott van mentsége Az ő ir-
galmában ? Van-e vétek it-

ten, Mit tiszta fehérre Le 
ne mosna az Isten Egy 
Fiának drága vére? 

50. Ő a szamaritánus, Ir-
galmat ismerő; Ő a dicső, 
jóságos, Magához emelő; A 
latroktól sebzett Ember 
pártfogója, És a vérző se-
beknek Orvosa és gondo-
zója. 

51. Fogadóba vezetve Hű-
séggel ápolja, S hogy kárát 
ne érezze: Költségét vállal-
ja; Majd a két szentséget 
S Igét is átadva, Mindenféle 
szükséget Betöltött e ke-
gyes gazda. 

52. Názáreti Jézusunk, 
Mennyei Királyunk, Értünk 
meghalt Krisztusunk, Igaz 
Messiásunk : Szív hogy vi-
szonozza Nagy kínszenve-
désed, Mely hitünket fokozza, 
S éltet ad és üdvösséget? 

53. Sok szíves jótettedért 
Hálával dicsérlek, Bár ez 
soha nem elég, Míg e földön 
élek ; Sebedért ha részünk 
Lesz üdvöd honában: Szol-
gálattal dicsérünk Az örök-
kévalóságban ! 

f 54. Dicsőség az Atyának 
Áldó kegyelméért, És az ő 
szent Fiának Kínszenvedé-
séért, És a Szentléleknek, 
Akitől azt nyertük, Hogy a 
Fiú-Istennek Szeretetét meg-
ismertük. 

f 55. Jeruzsálem, eszmélj 
fel ! Keresztyénség, ébredj ! 
Nem lehet az Igével Pogány 
módra élned! Aki eredendő 
Bűneit megbánja : Boldog-
ságra menendő, Mert a 
mennyben lesz hazája! 
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Zöldcsütörtökre. 

III. lam. Azokról a dolgokról, 
amelyek ezen a napon 

történtek. 
Saját dallam. (113.) 

1 8 8 . E mlékezzünk sze-
retettel : Zöldcsütörtök ho-
gyan telt el; Mit beszélt és 
cselekedett Krisztus, aki 
megszenvedett? Zöld nap ez 
a mi számunkra, Mert nagy 
dolgok történtek javunkra. 

2. Zengjük, erre emlékez-
ve, Hogy a bárányt mint él-
vezte, Hogy szerzé az úr-
vacsorát, Hogy végezé a 
lábmosást, Végül hogyan 
ment halálra; Isten a mi 
énekünk megáldja! 

3. Mikor érzé, hogy már 
várja Halálának bús órája: 
Tanítványait kéré fel, Hogy 
a bárányt készítsék el, Hogy 
azt velük elkölthesse, És az 
írás szavát betölthesse. 

4. Ha az ember fontolgatja, 
Minden dolog azt mutat ja 
A húsvéti szent ünnepnél, 
Az Istentől elrendeltnél : Ér-
tünk omlott vére árán Krisz-
tus Urunk maga az a Bá-
rány. 

5. Mert a húsvét ünnepére 
Este folyt a bárány vére ; 
Házuk megjelölésére Ezt 
kenték az ajtófélre; Húsát 
pedig megsütötték S kovász-
talan kenyerükkel ették. 

6. Egyiptomból menekvé-
sük Emléke volt ünneplé-
sük, Mikor a bősz angyal 
ölt meg Minden első újszü-
löttet; Az ő házuk nem bán-
totta: Ez a vér jel megszaba-
dította. 

7. A jövendő szent Bá-
ránynak Véreért volt e bo-
csánat; Aztán űzték tova 
őket, Az onnan elmenekvő-
ket Szebb hónukba, mit a 
Bárány Szerzett nekik drága 
vére árán. 

8. így az idők eljöttével 
Krisztus halált szenvedvén 
el : Aki az ő vérét issza, Azt 
a halál nem kínozza ; De 
méltó légy hozzá, ember: 
Tiszta szájjal és töredelem-
mel. 

9. Kovásztalan tisztaság-
ban, Nem a bűnnek kovászá-
ban; így lesz az ő szenve-
dése Ránk a mennynek üd-
vössége ; Bárányunk, add 
nekünk ezt meg, Ki a világ 
bűneit elvetted. 

10. Aznap az a másik tette, 
Hogy a képet elvégezve Va-
csoráját szerzé nekik; Bol-
dogok, kik hittel veszik, Amit 
erről Krisztus mondott: Örö-
mükben nem érzik a gondot. 

11. A kenyeret elővette, 
Hálát adva meg is szegte, S 
széjjelosztva a szent étket, 
Szólt: Vegyétek és egyétek, 
Ez a kenyér az én testem, 
Mit értetek kell halálra vet-
nem. 

12. A kelyhet is megra-
gadta, Hálát adván nekik 
adta, S szólt: Igyatok mind 
belőle Szenvedésem emlé-
kére; Mert ez a bor az én 
vérem Tiértetek az új-szö-
vetségben. 

13. Ó mily csodás e kö-
zösség ! Mily hallatlan ez üd-
vösség! íme az Űr szívébe 
zár S mindnyájunkat szí-
vére vár ; Szent lakomát 
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ezért szerez, S ránk dicső-
ség, öröm és élet ez. 

14. Hogy ez meglesz, szen-
tül valljuk, De hogy mikép: 
nem tudhatjuk ; Isten sza-
ván s hatalmán is Alapul 
mind: ez is, más is; Urunk, 
e hit nőjön bennünk, Ká-
romlásra ne hagyj vetemed-
nünk. 

15. S hányszor vét e szent-
ség ellen A hálátlan, a hi-
tetlen ! Nem enged az Ür 
szavának, Ellenszegül pa-
rancsának ; A léleknek e vét-
kérül Nem szólhatunk sóhaj 
s bánat nélkül. 

16. Némelyek az úrvacso-
rát Áldozásra forgatva át, 
Élők s holtak bűneiért Osz-
togatják jó haszonért, Pedig 
örök kegyelmet ád Az, ki 
egyszer áldozta fel magát. 

17. Sőt örök, nagy fájda-
lomra A szegény néptől el-
vonva A kelyhet meg is ta-
gadják, És csak önmaguk-
nak adják ; Pedig az Ür 
mindenkinek Rendelte, s jaj, 
ki ezt nem érti meg! 

18. Mások, kapernaumiak, 
Véges ésszel így szólanak : 
Hogy volna az lehetséges 
Krisztus testéhez, véréhez 
így jutni el az embernek? 
Kemény szava ez a hitet-
lennek. 

19. Fájdalmunk szót arra 
nem lel, Hogy amit az Ür 
rendelt el Szeretetre és bé-
kére : Viszálykodás lett a 
vége; Olyan, mint egy ször-
nyű álom, Hogy ilyesmi le-
het a világon. 

20. Isten, szüntesd meg e 
rosszat, Ne ad j sikert a go-

nosznak ; Igazságra vezet-
tessünk, Hogy mind, mind 
egyesülhessünk Egy testbe : 
a szentegyházba, Melynek 
Krisztus a feje s Királya. 

21. Ti, igazság ismerői És 
az Ige hirdetői: Mért akar-
tok mindent jobban, Mint 
ami e szentségben van? Ha 
oly gyakran bűnbe estek: 
Orvosságot mért nem itt ke-
restek ? 

22. Mit használ a világ ne-
ked, Ember, ha kár t vall a 
lelked? Elszárad a vessző 
végül, Ha elszakadt a tőké-
tül, S bizony tűzre kell jut-
nia: Megmondta az élő Is-
ten Fia! 

23. Harmadik volt az a 
tette, Amikor ezt csele-
kedte: Övéinek lábát mosta 
S lenruhával szárította; Az 
angyalok ezt is látták, S bi-
zonyára nagyon megcsodál-
ták. 

24. Nézvén ennek eredetét: 
Először is szeretetét Akarta 
megjelenteni, Hogy nincsen 
e földön semmi, Amit ér-
tünk meg ne tenne, Csak 
hogy szívből higgyünk, bíz-
zunk benne. 

25. Krisztus Urunk, mondd, 
csoda-e, Hogy lábukat te 
mostad le Vízzel, s mintegy 
szolga lettél? Holott többet 
cselekedtél : Véred adtad, 
nem sajnálva, Szívünk benső 
megtisztulására ! 

26. Azt is meg kell ebben 
látnunk, Mily országot vár 
minálunk? Nem világit, de 
szellemit, Mely arra bírja 
híveit, Hogy megmossák 
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egymás lábát, S szeretetből 
egymást kiszolgálják. 

27. Ezt tegyük, mint rá 
hallgatók, De nem, mint a 
képmutatók, Akik mások 
lábát mossák, S szívük csu-
pa gőg s gonoszság; Szere-
tetből kell végeznünk S fő-
képen a szegénnyel éreznünk. 

28. Ezzel azt is bizonyítja, 
Hogy még az is, aki tiszta, 
Kell, hogy tovább tisztál-
kodjék S ő általa gyarapod-
jék; Tisztára könnyű fürde-
nünk, De lábunkra megint 
szennyet szedünk. 

29. Hivatásunk út ján ránk 
is Sok mocsok vár, bárhogy 
bánt is; Bárcsak ő alá ha-
jolnánk, Hol a vízzel vér 
omol ránk: Ő a kegyelem 
forrása, Senki másban ezt 
szemünk ne lássa! 

30. E mosással minket 
végre Arra tanít bölcsesége, 
Hogy akit ő mos tisztára, 
Még ha nem is méltó rája, 
Nem szabad lekicsinyelnünk, 
Szolgálatát nem kell becsmé-
relnünk. 

31. Még maguk az aposto-
lok Sem lehettek hibátla-
nok, Mégis így szól a pró-
féta: Lába mindig szép és 
tiszta A békesség-hirdető-
nek S közöttünk a jóhír-
terjesztőnek. 

32. Szolgáihoz légy figyel-
mes, S légy Péterrel enge-
delmes Az Ürnak, és meg is 
háláld Keresztségét, vacso-
rá já t ; Ha nem adod neki 
magad, Országába soha be 
nem fogad. 

33. Urunk, te mostad ke-
zünket, Fejünk, lábunk és 

szívünket ; Igazságba öltöz-
tettél, Tőlem hálát érdem-
lettél; Add, kitartsak a jó-
ságban S veled lakjam szent 
ártatlanságban ! 

34. Mindezeket elvégezve, 
Emelt fővel ment a kertbe. 
Nézzünk lélekben utána: Mi 
vár az ember Fiára, Hogy 
jut a zsidók kezére, Hogy 
szenved a világnak üdvére. 

35. A Kedronon általmen-
vén Es a hegyen megpi-
henvén Tovább haladt, míg 
célhoz ért, Atyjához így 
imádkozék: Atyám, Fiad 
esedezik, Mert rá nehéz óra 
közeledik. 

36. Atyám, amint ismersz 
engem, Nézz rám súlyos 
helyzetemben: Rám tör min-
den ellenségem, Te légy az 
én segítségem ; Múljék el 
tőlem a pohár, Mely a világ 
Megváltójára vár. 

37. Ellenkezni mégse fo-
gok: Legyen, amint te aka-
rod. Azután a tanítványok 
Közé ment, kik aluvának, S 
szólt nekik: Ne aludjatok, 
Vigyázzatok és imádkozza-
tok! 

38. Nézzétek most, mit 
végeze Az áruló Júdás keze: 
Gonosz néppel jön rám, sok-
kal, Fegyverekkel, fustélyok-
kal, Nekem esnek, mint la-
tornak, Elfognak és halálra 
hurcolnak. 

39. Alig mondá e szavakat, 
Júdás mindjárt reá akadt, 
A zsidókat rávezette, Mond-
ván: Ide jött a kertbe; Aki 
mellett elhaladok, Megcsó-
kolom s rá ujjal mutatok: 
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40. Az a Jézus, azt fogjá-
tok, De jutalmam kiadjá-
tok ! Fogjátok és vigyétek 
el Magatokkal, ahova kell; 
Bizonyára örvendhettek, 
Hogy Jézust így árulom el 
nektek ! 

41. Erre a nép elérkezvén, 
Jézus előállt, kérdezvén: Kit 
kerestek késő éjjel Fegyve-
reknek erejével? — Jézust, 
ama názáretit, A fejedel-
mek őt kerestetik. 

42. Monda Jézus: Én va-
gyok az! És e szóra mind-
annyi gaz Földre esett, 
hátra tartva; S amikor az 
Úr akarta: Felállottak, kö-
rülvették, És azonnal An-
náshoz vezették. 

43. Elérvén a papi házba, 
A szolga is legyalázta: Agy-
ba-főbe verte vadul. Alázat-
tal tűrte az Űr, Elszenvedte 
arcütését S csúfondáros 
megpökdöstetését. 

44. Krisztus lelki gyötrő-
dése S éjszakai rettegése 
Reggeltől mind délutánig 
Testi szenvedésre válik: Os-
torozták nagy kegyetlen, S 
megfeszíték végül a keresz-
ten. 

f 45. Mi, akik ily szörnyű 
drágán Vétettünk meg vére 
árán: A csábító ördög he-
lyett Jézusunknak adjunk 
helyet; Krisztus, ki meghal-
tál értünk, Könyörülj raj-
tunk s légy üdvösségünk! 

46. Ügy figyeljünk szent 
példádra, Hogy ne nézzünk 
e világra, Ügyis sok a hív-
ság benne ; Inkább hozzád 
közeledve Tőle folyton távo-

lodjunk S teljes szívvel hoz-
zád csatlakozzunk: 

47. Tehozzád, hű pászto-
runkhoz És igazi főpapunk-
hoz ! Te vagy az út, az egyet-
len, Az igazság, a győzhet-
len, Élete is vagy lelkünk-
nek, Amely soha el nem hagy 
bennünket. 

48. Segíts meg, hogy kö-
vethessünk, S szenvedésben 
ís lehessünk Hálásak a meg-
váltásért S a bűntől szaba-
dulásért; Mindig hozzád ra-
gaszkodjunk, És csak a te 
nyomodban haladjunk. 

49. Hogy utánad igyekezve 
S mindig terád figyelmezve: 
Elnyerjük a boldogságot, A 
szépséges mennyországot, 
Ahol te már az Atyával 
Uralkodol halhatatlansággal. 

50. Jézus, ki megfeszít-
tettél, S minket üdvre vezér-
lettél: Vajha véred örö-
münkre Behatolna a szí-
vünkbe, És lemosva bűnein-
ket, Országodba jut tatna el 
minket ! 

j- 51. Istenfélő keresztyé-
nek! Bár minket is sebzené-
nek Sebei az ég Urának, S 
bűnbánatra indítnának! Nem 
égnénk soha odalenn : Ezt 
add, Urunk, mindnyájunk-
nak, ámen! 

IV. lam. A szent úrvacsoráról. 
Dallama : 

Mennyei Atyánk. (114.) 

1 8 9 . U r u n k Jézusunk 
E világból általmenet Ne-
künk, kiket kegyelmébe vett, 
Üj szentséget szerezett. 
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2. Mert elvégezvén Az 
ó-szövetség formáját, S meg-
evén a húsvéti bárányt, Jel-
képes vacsoráját, 

3. Hogy tanítványit Erre 
méltókká avassa S nagy 
dolgokra alkalmaztassa: Lá-
baikat megmosta. 

4. Azután velük Az asz-
talhoz ült le újra, Mondván, 
hogy egyik elárulja, Mire 
mind elbúsula. 

5. Ekkor felséges, Üdvös 
dolog szerzésére Hálát adva 
és Atyját kérve, Feltekin-
tett az égre. 

6. Áldott kezébe Vevé az-
tán a kenyeret, Hogy cso-
dás, üdvös tetteinek Állítson 
emlékjelet. 

7. Hálákat adván Meg-
szegte és nekik adta: Ez az 
én testem ! ezt mondotta, 
Tiértetek adatva. 

8. Aztán a kelyhet Vevé 
s ilyen szót rebegett: Ez az 
én vérem! mit értetek Ont 
az igaz szeretet. 

f 9. A mi Urunktól Mily 
mélységes kegyet nyerünk, 
Hogy szent testéből valók 
legyünk : Maga lett elede-
lünk! 

10. Testvérünkké lett, Fel-
vevén a mi testünket; Igaz 
tápláléka lelkünknek, Amely 
éltet bennünket. 

11. Drága testének Tiszta 
vérét ontván az Ür: A bű-
nös közbenjárójául Magát 
adta italul. 

12. Ennek cseppjei Hulltak 
a kert magányában Imája 
gyötrő órájában Nagy nyo-
morúságában. 

13. A Bárány vére A ha-
lált elhárította, A főpapokat 
felavatta S a szentélyt meg-
nyitotta. 

14. Krisztusnak vére Meg-
szentelőbb a világra, Mint a 
jelkép kész igazsága, Az 
Ige ezt példázza. 

f 15. Urunk, Krisztusunk, 
Ki magadat feláldozád: Add 
meg tisztaságunk zálogát, 
Bűneink bocsánatát! 

Blahoszláv János. 

Nagypéntekre. 
V. lam. Szűz Mária kesergése 

Jézus halálán. 

1 9 0 . 0 
j a j nekem, bús 

anyának, Ennyi kín és ennyi 
bánat ! Jómagammal mit 
tehessek ? Vigasztalást hol 
keressek E napon, bús na-
pon, gyásznapon, Amikor 
megfeszítették Az én Fiam 
drága testét? Ég Fia, bírája, 
Angyalok Királya : Minden-
kitől hogy elhagyattál, Lat-
rok közé soroltattál, Csúfol 
az egész világ Téged, a világ 
Urát! 

2. Ó én kedves, drága 
Fiam ! Mily vétekért szen-
vedsz olyan Szörnyű kínt 
és hagysz itt engem Bána-
tomban, keservemben E na-
pon, bús napon, gyásznapon? 
Ki fogja fel gyötrelmemet? 
Kibe vessem reményemet ? 
Én egyetlen szívem És min-
den örömem: Legalább egy 
szóval próbáljad Vigasztalni 
bús anyádat, Mert megöl a 
gyötrelem Temiattad, gyer-
mekem ! 
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3. Szörnyűséges bánatomra 

Jött rám ez a gyászos óra: 
Epe gyötri a lelkemet, Tőr 
jár ja át a szívemet E na-
pon, bús napon, gyásznapon, 
Mely szívemet megalázva E j t 
siralmas zokogásba Miattad, 
Szerelmem! Végy magadhoz 
engem, Hogy én is meghal-
hassak véled, Mert keserű 
már az élet, Mikor lelked 
kiadod És anyádat elha-
gyod. 

4. Isten minden teremt-
ménye, Ember minden nem-
zetsége: Ide jertek, hogy 
sírjatok S velem együtt zo-
kogjatok E napon, bús na-
pon, gyásznapon! Ti anyák, 
az én Fiamért, Ti gyerme-
kek, Atyátokért : Sírjatok, 
sírjatok, Férjek és angya-
lok! Gyászoljon az ég bol-
tozatja, Holdja s minden 
csillagzat ja ; Nap, takard el 
fényedet, Mert Urunk ki-
szenvedett ! 

5. Boruljatok ti is gyászba 
S velem együtt zokogásba 
Ti madarak és ti halak, Me-
zei és hegyi vadak E napon, 
bús napon, gyásznapon; Há-
ziállat megriadjon, Csúszó-
mászó könnyt izzadjon ; Ször-
nyek szorongjanak, Hegyek 
mozduljanak; Álljon meg a 
vizek folyása, Zengjen az 
erdők zúgása Teremtőnk-
nek elvesztén A gyalázat ke-
resztjén ! 

6. Induljatok meg, bűnö-
sek, Kemény szívek és gő-
gösek ; Gyalázata vétketek-
nek, Hogy ily dolgok történ-
hettek E napon, bús napon, 
gyásznapon Fiammal, az 

egyetlennel, Ki mint igaz 
Istenember Tiszta szeretet-
ből Lejött az egekből, Ér-
tünk magát kínokra adta S 
a halált is elvállalta; Sies-
sünk hát hozzája, Hogy bű-
nünk megbocsássa. 

7. Ô kegyelmes Üdvözítő, 
Isten Fia, nagy szenvedő: 
Emlékezzél fájdalmadra, 
Mely lelkünket általhatja E 
napon, bús napon, gyász-
napon ; Emlékezzél sok se-
bedre, Keresztre-feszítésedre ! 
Kérj nekünk kegyelmet, Mert 
a te kérelmed Atyád mindig 
teljesítette : Hogy bűnünket 
elengedje, Nagy megkínza-
tásodért S fájdalmas halá-
lodért ! 

8. Búsuljatok gyötrődésén 
És szörnyű kínszenvedésén ; 
Bánjátok meg bűnötöket, 
Holtára emlékezzetek E na-
pon, bús napon, gyásznapon; 
Gondoljatok az anyára, Mily 
zokogva néz Fiára, Aki Is-
tenetek S egyben testvére-
tek: Hogy kegyelmét töltve 
ki rajtunk, Amikor majd 
meg kell halnunk, Mentsen 
meg a veszélytől, A pokol-
nak tüzétől! 

VI. Шт. Krisztus minden 
tagjában szenvedett az 

emberi bűnökért. 
Saját dallam. (114.) 

1 9 1 • l \^ennyei Atyánk 
Egyetlenegy Fiát adta, Hogy 
a szolgát, ki megtagadta, 
Bűnétől megválthassa. 

2. Az emberiség Bűnhö-
désre kárhoztatott, Üdvös-

9 
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ségre el nem juthatott, Mert 
a csábra hallgatott. 

3. Ezért fáradott Éretted 
az Isten Fia, Ezért kellett 
földre szállnia: Téged be-
fogadnia. 

4. Csodálatos nagy Üdvö-
zítőnk e kegyelme, Hogy 
minket magához emelve In-
dult a küzdelemre. 

5. Az ég Királya Minden 
bajunkat felvette, Épségün-
ket visszaszerzette, Istent 
kiengesztelte. 

6. Szépséges fején, Mely 
angyalok közt is csoda: Vér-
ző seb a tövisek nyoma; Ó 
mily súlyos korona! 

7. Jóságos arcát, Melynél 
nemesebb nem lehet: Undo-
rító nyál fertőzi meg, És a 
bűnös nem remeg! 

8. Fényes szemei, Melyek 
tisztán látók voltak : Mos-
tan vértől aláfutottak, Meg-
törtek, lecsukottak. 

9. Teste oszlopát Végig 
oszlophoz kötötték, Seprők-
kel és szíjakkal verték, 
Majdnem ízekre szedték. 

10. Lába sarkától Fel a 
feje tetejéig Nincs ra j ta ép 
hely, végesvégig Minden tag-
jában vérzik. 

11. Szentséges kezét, Mely 
sok csodát haj tot t végre: A 
bűn keresztfára szegzé le 
Mindnyájunknak üdvére. 

12. Ő, ki a mennyben Az 
angyalok énekéhez Szokott, 
most csak fájdalmat érez: 
Káromlás jut füléhez. 

13. Szája, amellyel Böl-
cseségre oktatgatott : Most 
ecet- s epével itatott; Ö mily 
torzra változott! 

14. Isten Báránya, Ki alá-
zatban született S maga volt 
a tiszta szeretet: Bűneinkért 
szenvedett ! 

f 15. Mily ártatlanul Függ 
keresztjén, kínra vetve, Hogy 
elveszett juhát keresse S is-
mét visszavezesse. 

16. Minden csodánál Mél-
tóbb az emlékezetre, Hogy 
Atyja mindezt megengedte, 
És őt meg nem mentette! 

17. Fájdalom tőre Jár ta 
át az édesanyát, Ki sebére 
vigaszt nem talált, Látván 
e szörnyű halált. 

18. Nem volt határa Hívei 
közt a bánatnak; Vigasztaló 
nélkül maradtak, Mert tőle 
elszakadtak. 

19. Minden teremtmény 
Fájdalommal adóz neki; J a j 
annak, ki őt nem szereti: 
Üdvét el nem érheti. 

f 20. Ó Jeruzsálem, Ke-
resztyén nép! el ne feledd, 
Hogy Jézus teérted szenve-
dett ; Szeresd vőlegényedet ! 

Prázsszky Lukács. 

VII. Jam. Az Űr halálával 
beállott csodákról és csoda-

tételekről. 
Dallama: 

Mennyei Atyánk. (114.) r 

1 9 2 . 0 ti emberek ! 
Krisztus út ján vándorolva 
Tekintsetek e fájdalomra : 
Találtok-e nagyobbra ? 

2. A nagy mindenség Te-
remtője, maga az Ür Miéret-
tünk ily méltatlanul Szenve-
dett ártatlanul! 
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3. Minden teremtmény Át-
érezte e fájdalmat: Nap, 
föld, szikla csodákat adnak 
És jeleket mutatnak. 

4. Születésekor Nap lett 
az éj, s e jeladás Csupa fény 
és csupa ragyogás: Csodá-
latos változás! 

5. Szenvedésekor Fényét 
a nap elvesztette, Arcát sö-
tétségbe rejtette, A nappalt 
éjjé tette. 

6. Nem ragyogtatta Vilá-
gító fényességét, Mert szán-
ta az Ür gyötrődését S gyá-
szos kínszenvedését. 

7. Mert az örök fény Ke-
rült felhő árnyékába: Bű-
neink árnya borult r á j a S 
vitte kínos halálra. 

8. Krisztus az, aki Népét 
megvilágosítja, Sötétségből 
kiszabadítja, Bűnétől meg-
tisztítja. 

9. Nélküle teljes Sötétség 
lenne idelenn; Meglátja majd 
az ítéleten Főkép az isten-
telen. 

10. A templom-kárpit, Mely 
a szentélyt eltakarta, Hogy 
senki ne nézhessen abba: 
Szétszakadt két darabra. 

11. Hallatlan csoda ! Nincs 
a szentély elzárva már, Nincs 
előttünk semmi akadály : 
Mert a kapu nyitva áll! 

12. A menny kapuja, Mely 
bűn miatt volt elzárva: Meg-
nyílt Krisztus szolgálatára 
A kárpit szétváltára. 

13. E függöny immár A 
híveket nem zavarja; De 
bűnös át nem láthat ra j ta : 
Szemét homály takarja . 

14. Megrendült a föld, 
Mintha tűrhetetlen lenne Az 

a bosszú, amelynek terhe Az 
Ür kínját növelte. 

15. És azt a sok bűnt, Mely 
ezt a nagy súlyt okozta És 
a földet rengésbe hozta: 
Krisztus karja hordozta. 

16. Nagy csoda az is, Hogy 
sírjai megnyílának A ben-
nük rég nyugvó atyáknak, 
A szent pátriárkáknak. 

17. És feltámadtak Sír-
jukból a meghalt szentek, 
És mind a szent városba 
mentek S többeknek meg-
jelentek. 

18. Megrepedeztek A kő-
sziklák, azt jelentvén : Hogy 
a szomorú naplementén Gyá-
szol minden teremtmény. 

19. Krisztus halálát Hir-
deti minden csoda itt, Meg-
töri ég s föld hatalmait És 
a pokol zárait. 

20. És a százados Látván, 
hogy Krisztus mint lett holt, 
így vallotta meg a nyilt va-
lót: Ez az Isten Fia volt! 

21. A nép nem értvén E 
csodáknak mély rejtelmét : 
Megdöbbenve, félve rebbent 
szét S aggódva verte mel-
lét. 

22. Néhányan pedig, A kő-
nél is keményebbek, Kik 
bánatot mégse éreztek: Go-
noszul mind elvesztek. 

23. Istennek Fia, Jézus, 
hallgass meg bennünket: Ha-
lálodért vedd le terhünket, 
Bocsásd meg bűneinket! 

24. Add, hogy fájdalmad 
Átérzése legyen vágyunk, 
Keresztünkkel nyomodban 
jár junk S benned éltet talál-
junk ! 

Solin Vencel. 
9* 
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VIII. Krisztus szenvedésének 

summája és célja. 
Saját dallam. (112.) 

1 9 3 . J ézus, mikor kín-
halálra indult És Atyjához 
újra visszafordult: Gyötrel-
mek tölték el, Beleizzadt vé-
res verejtékkel. 

2. És Atyjához hangos 
kiáltással Imádkozott, s alélt 
vonaglással Omlott le a por-
ba, Hogy múljék el róla ez 
az óra. 

3. Erőt nyerve tovább 
ment; elfogták, Megkötve a 
főpaphoz hurcolták, És az 
éjjel-nappal Kínozta őt a 
világiakkal. 

4. Megveretve, megostoroz-
tatva, Egész testén megmar-
cangoltatva Halálra vitették : 
Alig bírta vinni a kereszt-
jét. 

5. Nagy tömegek voltak 
jelen ottan, Mikor az Ür 
így meggyalázottan Ment a 
vesztőhelyre, Gonosztevők 
sorsára rendelve. 

6. Voltak köztük ismerői 
többen : Mindegyikük szána-
lomra döbben, Hogy Jézus 
Krisztussal Ügy bánnak el, 
mint a bélpoklossal. 

7. Szánalommal siratták a 
nők is, Látván ezt a gyalá-
zatot ők is: Zsidók gonosz-
ságát, Csőcselék nép ször-
nyű durvaságát. 

8. Jézus odafordulva a 
bajban Monda nekik : Ne 
sírjatok raj tam ; Másokért 
kell tennem, Magatokat si-
rassátok bennem! 

f 9. A kivégzés helyére ér-
vén ki: Ecetet, bort, epét 

adtak néki, Nem nyújtott az 
enyhet : Értünk itta a keserű 
kelyhet. 

10. Most a szelíd Bárányt 
megragadták És a kereszt-
fán felmagasztalták, Meg-
feszített testét Hóhérjai 
durván átszegezték. 

11. Ó ez a kín felkiált az 
égig, Átszegezett keze, lába 
vérzik És erein végig El jut 
a kín egész a szívéig. 

12. Felemelték őt a ke-
resztjével, Áldozata teljes-
séget ér el, S az Ürnak ha-
ragja Megenyhült e nagy s 
szent áldozatra. 

13. Ott függvén a fájdal-
mas kereszten, Hogy mine-
künk megváltást szerezzen : 
Elégtételt adott, Mindhalá-
lig hűséges maradott. 

f 14. Igazságunk, amit el-
vesztettünk, Visszaadta, 
szenvedvén érettünk ; Nin-
csen kétség abban: Isten Fia 
tette, az ártatlan. 

15. Adjunk hálát Atyánk 
Istenünknek, Hogy üdvéhez 
segített bennünket, Értünk 
Fiát adván, Ki erőt vett a 
halál hatalmán. 

16. Megszerezte, hála szent 
nevének, Az örökkévaló 
örökséget; Kérjük őt, hogy 
ebben Részeltessen minket 
is a mennyben! 

Prázsszky Lukács. 

IX. lam. Megváltásunkról. 

1 9 4 . Mindenfé l e bűnös-
ember lelkének Zengjen ez 
a szomorú ének; Arra ves-
sük most megfontolásunk, 
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Hogy ment végbe bűnünktől 
megváltásunk. Isten a mi 
bajainkon könyörülve Fiát 
küldte a földre, Hogy vét-
künk eltörölje. Nem gőggel 
és nem hatalmassággal : 
Erénnyel jött, alázatosság-
gal. Az Atyának egyetlen-
egy Fia volt Jézus Krisztus, 
aki hozzánk lehajolt; Szűz 
méhében, szegénységben Fo-
gantatott, s anyát kapott, Ki 
tiszta volt s Názáretben la-
kott. 

2. A szép Eszter volt népe 
megmentője, A gőgös Ámán 
legyőzője ; Alázata tetszett 
az Atyának : Ilyen szívű 
anyát adott Fiának. E szűz 
méhe volt, ahol ő testet öl-
töt t ; S megszégyenült az 
ördög, Kivel dicsőn megküz-
dött. Mert lelkileg mi már 
mind meghaltunk, Örökünk-
ből kiűzöttek voltunk ; Zárva 
volt a szőlő, amíg nem jött 
le Atyjától az ő egyetlen 
szülötte. Munkásokat ide so-
kat Vezetett be e szép kert-
be, És maga is munkálko-
dott benne. 

3. Kellemetlen volt az ör-
dög szemében, Meglátván, 
hogy ott a szőlőben Az em-
bernek üdve növekedett ; 
Fellázítá a papokat s véne-
ket, Hogy a szőlő legkiválóbb 
művelőjét, Az üdvösség szer-
zőjét Elvigyék és megöljék. 
A papok az ördögnek enged-
tek, Krisztus Urunk ellen 
fenekedtek: Találtak is mi-
hamar egy árulót, Aki Jú-
dás, ez a derék fiú volt; Csak 
azt tudjam, mi a díjam: Ke-
zetekben lesz ő menten, Mi-

kor senki nem lesz a közel-
ben. 

4. Júdásnak a kapzsisága 
okozta, Hogy az ördög elcsá-
bította: Mivel a pénzt fölöt-
tébb szerette, Harminc ezüst 
a pokolra vetette. S a tömeg, 
az árulásnak jóbarátja, Jú-
dás tervét átlátta, Rá a 
pénzt nem sajnálta. Figyel-
jetek, keresztyének, arra, 
Mire visz az arany s ezüst 
marha: Aki pénzt az Isten-
nél is többe vett, Elveszíti 
majd az örök életet. Ember, 
inkább Istent imádd! El ne 
essél, s ha vétkeztél: Szí-
vedből megbánni igyekezzél. 

5. Mikor Jézus a kegyet-
len zsidóság Hatalmában 
volt, látta sorsát; Kegyet-
lenül megkínozták testét, 
Össze-vissza verték, ha já t 
tépdesték: Ily keserves kín-
szenvedést hozott rája Ádám-
nak az almája, így lett an-
nak nagy ára! Adám dicső, 
szép koronát veszte: Tövis 
volt az, mely Krisztust vé-
rezte ; Biztonságban élt Ádám 
és gyönyörben : S ezért 
Krisztus szenvedett meggyö-
törten. Ki vésé be a szívébe, 
S ki gyászolja szomorkodva, 
Hogy Krisztusnak ez lett a 
jutalma ? 

6. Megkínzottan hurcolták 
a halálra, S nem volt, aki 
őt megsajnálja! Pilátus, bár 
ártatlannak vélte: A zsidók-
nak kedvéért elítélte. Tervü-
ket a zsidók megvalósíthat-
ták : Krisztust halálra ad-
ták, A szőlőből kidobták, 
Gondolván, hogy abban ré-
szesülnek, Urunk, ami csu-
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pán téged illet. És te mind-
ezt készségesen vállaltad, 
Hogy az í rás teljesüljön ál-
talad: A te véred az ígéret, 
Bűnük á tká t megbocsátád 
Azoknak, akik igazán meg-
bánták. 

7. Szőlőjéből az örököst ki-
űzték; Krisztusunk a prést, 
a keresztjét A latrokkal 
együtt hurcolgatta, Míg csak 
össze nem roskadott alatta. 
Rajta függve drága vérét 
kiontotta, Minden hívét ok-
tatva, Hogy ez úgy lesz ja-
vokra, Ha keresztjük ők is 
alázattal Hordozzák, mert 
teljes áldozattal Omlott ak-
kor vízzel az ő szent vére 
Miérettünk az Atyának ked-
vére. Utoljára ezt kiál t ja: 
Bocsássad meg vétkeiket, 
Üdvösségük már elvégezte-
tet t! 

8. Vigyázz, minden meg-
váltottja, magadra, Ne in-
gereld Istent haragra ; Jól 
ismered Krisztus szenvedé-
sét: Ne vigyen már kárho-
zatra több vétség! Hogy kel-
lene jóságodat viszonzanunk 
Nekünk, kegyes, jó Urunk, 
Kik a te nyájad vagyunk? 
Bűnt elhagyva jót kell csele-
kednünk, Felebarátainkat 
szeretnünk ; Példát erre csak 
terólad vehetünk, Mert nél-
küled semmire se mehetünk. 
Tiszta szívvel, hozzád hívvel 
Csókolgassunk, ó Jézusunk, 
Hogy végetlen örömedbe jus-
sunk! 

9. Az az igaz és hűséges 
szolgálat: Engedni az Ür 
parancsának ; Legyünk mi is 

hívek, és jó kedvvel Csele-
kedjük, amit az Ür elrendel! 
Mert igen nagy ára t adott 
miérettünk, Hogy övéi lehes-
sünk S kárhozatba ne es-
sünk ; Nem arany és nem 
ezüst az ára: Maga-magát 
adta keresztfára. A mai nap 
feszítették keresztre, Meg-
halt s ezzel munkáját elvé-
gezte; Majd kivitték, sírba 
tették, S harmadnapra fel-
támadva Híveit nagy örömre 
ragadta. 

10. Jeruzsálem, ó te örök 
kevélység, Bűnbe merült 
keresztyén népség : Fordulj 
hozzá, az egek Urához, Ki a 
bűnöst így biztatta magá-
hoz: Jöjjetek mind hozzám, 
ó ti megterheltek, Megsze-
rezte már nektek Jézus a 
nagy kegyelmet: Mert a bű-
nöst kebelére zárja, Aki bízva 
közelít hozzája, Mint Mag-
dolnát s Mátét, aki ezt bő-
ven Megírja majd szent 
könyvében későbben. Bűnös 
Péter kegyelmet nyer; A la-
tor is, mert bízva hisz : Üt ja 
majd a paradicsomba visz; 
Mi is, Urunk, leborulunk 
Bűnös néped, s kérünk téged: 
Várjon nálad ránk az örök 
élet! 

X. lam. Izrael Istenének 
panasza népének hálátlan-

sága miatt. 

Hal l já tok , mint 
panaszkodik Isten, s mit 
érez, Aki mindig kegyelmes 
volt kiválasztott népéhez. 
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2. Hallgassátok meg Fiát 
is, Krisztus Urunkat, Kit a 
mennyből hozzánk küldött, 
hogy munkálja javunkat. 

3. Panaszkodott a hálátlan 
s hűtlen zsidókra, Mely Iz-
rael népe nevét viselte már 
régóta. 

4. Mert ez a nép Isten 
iránt hálát nem érzett, Csak 
lázongott, s ezért kapott az 
Úrtól ily beszédet: (Én né-
pem!) 

5. Egyiptomból én hoztalak 
ki a rabságból, De te engem 
és nevemet meggyaláztad 
csúfságból. 

6. Én kiadtam neked az én 
örök törvényem, De te an-
nak minden hasznát megve-
tetted keményen. 

7. Meghagytam, hogy be-
szédemet híven betöltsed, De 
te saját dolgaidat mégis 
többre becsülted. 

8. Mózest adtam vezéredül, 
hogy őt kövessed, Te meg 
szembeszálltál vele, sőt halá-
lát kerested. 

9. Küldtem lelkes prófétá-
kat, istenfélőket, De te go-
nosz, hűtlen nemzet, őket in-
kább megölted. 

10. Végül az én egy Fiamat 
küldtem s mihaszna? Iránta 
nem voltál hálás, azért kél 
ily panaszra: (Én népem!) 

11. Meglátogattalak, Atyám 
küldött gyámodnak, S te 
idejét nem ismeréd megláto-
gatásodnak. 

12. Általam beteljesedett 
minden ígéret, De te be nem 
fogadtál és megtagadtad 
Igémet. 

13. Nektek a szent evan-
géliumot hirdettem, Ti meg 
követ dobtatok rám átkozot-
tul, kegyetlen. 

14. Mikor nyilván hirdet-
tem volt az én Atyámat, El-
mondtatok szamaritánusnak, 
ördög fiának. 

15. Én ördögöt űztem az 
én Atyám nevével, És ti erre 
azt mondtátok, hogy az ör-
dög hírével. 

16. Előttetek jártam, sok 
nagy csodát művelve, S ti 
mindent elkövettetek velem, 
kínos vesztemre. (Én né-
pem!) 

17. Jó szőlőnek oltottalak, 
terád számolva, De te go-
nosz és keserű lettél az én 
számomra. 

18. Megdicsőít vala téged 
erőm hatalma, S cselt vetet-
tél mégis nekem, éjjel-nap-
pal támadva. 

19. Én védtelek, mikor el-
lenséggel mérkőztél, Te meg 
engem elárultál, megfogtál, 
megkötöztél. 

20. Míg én jobban szeret-
telek egyéb népeknél, Te 
énnekem hálátlanul gonosz-
sággal fizettél. 

21. Hajam tépted, kegyet-
lenül bántál énvelem, Arcul 
vertél, megpökdöstél, nem 
volt benned kegyelem. (Én 
népem ! ) 

22. Levettem a terhed, 
amely agyonkínzott már, Te 
meg engem megkötözve Pi-
látushoz hurcoltál. 

23. Én kész voltam meg-
szerezni örök üdvödet. Te 
meg hamis tanúsággal kese-
rítél engemet. 
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24. Én királyi pálcát adtam 

a te kezedbe, Te meg tövis-
koronádat nyomtad az én fe-
jembe. 

25. Egyiptomot sok csapás-
sal sujtám éretted, Te meg 
az én keresztfára-juttatásom 
sürgetted. 

26. Pilátustól a fejemre 
halált kívántál És éktelen 
nagy lármával Feszítsd meg-
et kiáltál. 

27. Virágvasárnapján ho-
zsánnával fogadtál, De az-
után tőlem minden becsülést 
megtagadtál. 

28. Bűnös ajkad a helyett, 
hogy hálát rebegne, Nem 
érdemelt gyalázatos halált 
mondott fejemre. (Én né-
pem ! ) 

29. Kivittelek téged az 
ígéret földére, S te kivittél 
keresztemmel a gyalázat he-
lyére. 

30. Te örülsz, hogy ily gya-
lázat jutott részemre, Én 
meg a te megváltásod ú t j á t 
járom szenvedve. 

31. Én sokszor megmen-
tettelek erős kezemmel, Te 
meg mostan általvered ke-
zem, lábam szegekkel. 

32. Én a pusztán táplálta-
lak, mannát hintvén el, Te 
kereszten táplálsz engem a 
keserű epével. 

33. Itattalak a sziklának 
édes vizével, Te meg az én 
szomjúságom ecetlével ve-
réd el. 

34. Megsirattam pusztulá-
sod nagy szánalommal, S te 
keresztre függesztettél a ká-
romló latorral. 

35. Én keserves kínomban 
is üdvöd szolgálom, Te meg 
szörnyű káromlással gúnyo-
lódól munkámon. 

36. Én Atyámnak aján-
lottam végül a lelkem, S te 
ebben is kicsúfoltad Megvál-
tódat lelketlen. 

37. Lássátok meg mind-
nyájan, kik az én útamon 
Jártok: van-e olyan bánat, 
mint ez az én bánatom? (Én 
népem ! ) 

38. Haragod még a holtat 
is tovább üldözte: Oldala-
mat holtom után kegyetlenül 
átdöfte. 

39. Gyötrelmemből ez se 
volt még elég tenéked : Csont-
jaim is összetörte volna már 
a te mérged. 

40. Mit tehettem volna töb-
bet a te üdvödre? Mért nem 
vetted az én súlyos kínomat 
a lelkedre? 

41. Atyám téged kegyel-
méből bőven megálda, De 
nem talált tinálatok semmi-
féle hálára. 

42. Önmagamat áldoztam 
fel drágán éretted, De te ezt 
az áldozatot figyelembe nem 
vetted. (Én népem!) 

f 43. Mind e hűtlen, gonosz 
zsidók útján haladnak, Kik 
vétkeznek, mert az Isten sza-
vára nem hallgatnak. 

44. Ne szomoríts, én ke-
resztyén népem, halálra, 
Hogy ne juss az istentelen 
zsidóknak a sorsára. 

45. Ami jókat tőlem vettél, 
tartsd meg magadnak, És 
ha hálás akarsz lenni, kö-
szönd a te Uradnak. 
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46. Nem aranyat, nem 
ezüstöt adtam éretted, Vált-
ságodat érted omló vérem 
árán szerzetted. 

47. Nagy kínok közt vo-
naglottam, végsőt sóhajtva, 
Hogy a mennybe u ta t nyis-
sak annak, aki óhaj t ja . 

48. Nem mondhatja senki, 
hogy nem hívtam előre, J a j 

annak, ki nem figyelmez a 
kegyelmi időre. 

f 49. Krisztusunk, ki ár-
tatlanul haltál érettünk, Add 
meg nekünk bűneinknek bo-
csánatát nyerhetnünk. 

50. Halálodért, megdicsőült 
Urunk, Jézusunk, Add, hogy 
mi is a boldog feltámadásra 
juthassunk ! 

VII. Húsvéti énekek. 
Krisztus Urunk feltámadásáról. 

A húsvéti reggeli versikéket lásd a karácsonyiaknál. 

Versek a kollektához. 

1. A te feltámadásodnál, Jézus Krisztus, Halleluja! 
Örvendezzen az ég és a föld : Halleluja ! Zsolt. 96, 11. 

2. Krisztus Urunk meghalt a mi bűneinkért, 
És feltámadt a mi megigazulásunkért. Róm. 4, 25. 

3. Ez az a nap, amelyet az Űr rendelt: Halleluja! 
Örvendezzünk és vigadjunk ezen : Halleluja ! 

Zsolt. 118, 24. 

A 3. zsoltár a szent bibliában. 

1 9 6 « U r a m , mennyire 
megsokasodtak ellenségeim ! 
Sokan vannak a rám táma-
dók. 

2. Sokan mondják az én 
lelkem felől: Nincs számára 
segítség Istennél! 

3. De te, ó Uram, pajzsom 
vagy nékem, Dicsőségem az, 
aki felmagasztalja az én fe-
jemet. 

4. Fennszóval kiáltottam az 
Ürhoz, S meghallgatott en-
gem az ő szent hegyéről. 

5. Lefeküdtem, elaludtam 

és ismét felébredtem, Mert 
az Ür támogatott engem. 

6. Nem fogok félni sok 
ezernyi néptől sem, Amely 
mindenfelől felsorakozott el-
lenem. 

7. Kelj fel, Uram, tar ts 
meg engem, Istenem, Te 
verted arcul minden ellen-
ségemet s a gonoszak fogait 
összetörted. 

8. Tiéd, ó Urunk, a szaba-
dítás, Legyen a te népeden 
a te áldásod. 

Dicsőség az Atya, Fiú és 
Szentléleknek, Miképen kez-
detben vala, Úgy legyen most 
s mindig örökkön-örökké, 
ámen! 
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Húsvéti Kyrie. 
Saját dallam. (115.) 

1 9 7 . F i a d sírját ki 
megnyitád, Jó Atyánk, kö-
nyörgünk : légy kegyelmes ! 

2. Hibátalan, kovásztalan 
Támassz fel minket is: légy 
kegyelmes ! 

3. Add, az égben dicsőség-
ben Örvendezzünk nálad : 
légy kegyelmes! 

4. Krisztus, Isten Fia! Hol-
todnak kell megváltnia Ben-
nünket: ó légy kegyelmes! 

5. Add, Atyánk, meglát-
nunk A mi Atyánk, kit imá-
dunk: Légy kegyelmes mi-
irántunk ! 

6. Hol szent angyalsereg 
Dicsőít és áld tégedet: Ó kö-
nyörülj meg mirajtunk! 

7. Az Atyával És egy 
Fiával Egylényű Szentlélek: 
légy kegyelmes! 

8. Szívünk hittel Világo-
sítsd fel, Drága vigasz-
talónk: légy kegyelmes! 

9. Halld meg imánk ke-
gyesen, Hogy az minket 
üdvre segítsen: Légy kegyel-
mes hozzánk, örök Isten! 

Más Kyrie. 
Dallama : 

Fiad sírját ki megnyitád. (115.) • » 

1 9 8 . O r o k Felség, nagy 
Istenség, A mindenség te-
remtője, Atyánk! 

2. Messiásunk, hogy imád-
junk : Szentírásunk paran-
csolja miránk. 

3. Ó Szentlélek, egy ővélek, 
Kiben végleg megvígasztal-
tatánk! 

4. Isten, lényegben egy: 
E világon mindeneknél Mél-
tóbb vagy, hogy tiszteltessél. 

5. Nézz ránk, bűnösökre, 
Akikben a mulandóság A 
legnagyobb nyomorúság. 

6. Feltámadásoddal Tisz-
títs meg, hogy hozzád jus-
sunk S neked híven szolgál-
hassunk. 

7. Örvendezzünk És zen-
gedezzünk, Mert e nap meg-
hozta győzedelmünk. 

8. Megvetett kő A szege-
letkő, Krisztus: de az Isten-
nek tetsző. 

9. Immár dicsőségesen 
Támadt fel Jézus győztesen: 
Zengjen boldogul a halleluja ! 

p . L . 

Et in terra. 
Saját dallam. (116.) 

X 9 9 » Dicsőség az ég 
Urának, Minden öröm adó-
jának. Halleluját zengjünk 
Istennek! Békesség az em-
bereknek, Kik Jézusban ör-
vendhetnek. Halleluját zeng-
jünk Istennek! 

2. Halálával eleget tet t : 
Bűneinkért megfizetett, Hal-
leluját zengjünk stb. Mind-
nyájunknak megváltása Lett 
dicső feltámadása. Halleluját 
stb. 

3. Dicsérettel hálát adunk, 
Hódolattal magasztalunk. 
Halleluját stb. Dicsőítünk, 
erősségünk, Segítséget tőled 
kérünk. Halleluját stb. 

4. Téged illet minden hála, 
Ó dicsőség nagy Királya. 
Halleluját stb. Boldogító fé-
lelmedben Jó nekünk a te 
öledben. Halleluját stb. 
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7. Isten Fia, ki meghaltál: 

Vigaszunkra feltámadtál. 
Halleluját stb. Húsvétünkre 
jött Bárányunk: Tőled örök 
éltet várunk. Halleluját stb. 

6. Dicsőséged méltán vet-
ted, Mert a halált elszenved-
ted. Halleluját stb. Híveidet 
megváltottad, Bűneinket fel-
oldottad. Halleluját stb. 

7. Atyádnak dicsőségéből 
Nézz kegyesen ránk az ég-
ből. Halleluját stb. Te vagy 
a mi reménységünk: En-
gesztelést szerzel nékünk. 
Halleluját stb. 

8. Jézus, te vagy a szent-
séges, Hatalmas és dicsősé-
ges. Halleluját stb. Ha 
Atyádnak kegyelméhez Jut-
tatsz minket: ez elég lesz. 
Halleluját stb. 

9. Szentlélek, te az Atyá-
val Egy vagy s az ő szent 
Fiával. Halleluját stb. Add, 
hogy minden bűnt elhagy-
junk S halálunkból feltá-
madjunk. Halleluját stb. 

10. Mennyben lakó Kirá-
lyunknak S győzedelmes Bá-
rányunknak Halleluját zeng-
jünk, s Istennek Dicsőség és 
hála legyen Most és mind-
örökké, ámen. Halleluját 
zengjünk Istennek! 

Tranovszky György. 

Credo, vagy hitvallás. 
Saját dallam. (117.) 

2 0 0 . H iszünk a Min-
denhatóban, Atyánk, a Min-
dentudóban, Ki a menny s 
föld teremtője, Minden áldás 
szerzője. 

2. Hiszünk az ő egy Fiá-
ban, Jézusban, a mi Urunk-
ban : Szentlélektől foganta-
ték, Máriától születék. 

3. Keresztfára feszítették, 
Szenvedt, meghalt, eltemet-
ték; S hogy övéit megvál-
taná, A poklokra szállt alá. 

4. Jézus cLZ, cl názáreti, 
Ki az embert így szereti; 
Harmadnapra, hogy meg-
hala, Dicsőén feltámada. 

5. így akarta méltán az Ür, 
Hogy szent teste romlatlanul 
Menjen által a halálon S 
dicsőülést találjon. 

6. Fölméne a mennyor-
szágba, Üle Atyja szent 
jobbjára, Ott könyörög éret-
tem is S mindenért, ki ben-
ne hisz. 

7. Onnan lészen eljövendő 
Élőt, holtat ítélendő; Jöjj el, 
Krisztus, égi bíránk, Kö-
nyörgünk, ó tekints ránk! 

8. Hiszünk mind a Szent-
lélekben, Egyházának vezé-
rében, A szenteknek egysé-
gében, A szeretet nevében. 

9. Hisszük azt, hogy ke-
gyelméből, Jézusunknak ér-
deméből Jő az Ürtól a bo-
csánat, És hogy testünk fel-
támad. 

10. Hisszük: örök lesz éle-
tünk, Mit Krisztusunk út ján 
nyerünk ; Pokol tüzét nem 
szenvedem, Ámen, ámen, 
úgy legyen! 

Saját dallam. (118.) 

2 0 1 . Kr is2t„s, az en 
oroszlánom, Győzelmet vett 
a halálon: Halleluja, éne-
keljünk vidáman! 
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2. Hatalmát, mely ezt sze-
rezte, Egykor Dávid jelké-
pezte. Halleluja, örvendez-
zünk mindnyájan! 

3. Az óriást földhöz csapta, 
Zsákmányát is elragadta. 
Halleluja, dicsőség az Isten-
nek! 

4. Szabaddá tett minden 
bajtól, Megmentett a gyalá-
zattól : Halleluja, megkö-
nyörült mirajtunk ! 

5. Sámson ő, ki megdön-
tötte A poklot is mindörök-
re: Halleluja, együtt zeng-
jünk mindnyájan! 

6. Mint Sámgár, nagy hő-
siséggel Küzdött meg az 
ellenséggel. Halleluja, ör-
vendezzünk mindnyájan ! 

7. Dicsősége örömére, Győ-
zedelmi ünnepére : Halleluja, 
dicsérjük őt énekkel! 

8. Zengjük az egy valósá-
got: A dicső Szentháromsá-
got. Halleluja, vígan mond-
junk rá áment! 

Régi cseh ének. 
Saját dallam. (119.) 

2 0 2 « Isten jóvoltából 
Feltámadt holtából ; Dicsér-
jük őt vidáman Az írással 
mindnyájan : Légy velünk, 
Urunk ! 

2. Felkelt harmadnapra Ő, 
ki átszúratta Kezét, lábát, 
oldalát: Megváltván a pok-
lon át Minden vétkezőt. 

3. Ördög megláncolva, Po-
kol kiharcolva: Ezt szerezte 
győzelme; Ó vigy minket 
egedbe, Urunk, Istenünk! 

4. Krisztus, feltámadtál 
S nekünk példát adtál, Hogy 

mi is feltámadunk És te-
véled maradunk, Urunk, Is-
tenünk ! 

5. Kérjük Felségedet, Hogy 
földi népedet Mentsed ki a 
veszélyből: Az ördögnek ke-
zéből, Urunk, Istenünk! 

6. Bűntől ments meg min-
ket, Bocsásd meg vétkün-
ket; Add meg a te békédért 
Szentegyházunk egységét, 
Urunk, Istenünk! 

f 7. Jézus, kérünk téged, 
Halld meg a te néped, Hí-
veidnek seregét, Sok fájdal-
mas sebedért, Urunk, Iste-
nünk! 

8. Halld meg a hivőket: 
Adj békés időket Jézus 
Krisztus, Királyunk: Hogy 
hálásan imádjunk, Urunk, 
Istenünk ! 

9. Szent szűz Fia, nékünk 
Bocsásd meg a vétkünk, 
Krisztus, aki meghaltál 
S bizonnyal feltámadtál, 
Urunk, Istenünk! 

10. Kinél az egeknek Kul-
csa van, ó tedd meg, Ha 
sírba kell kerülnünk: Nyisd, 
ó nyisd meg előttünk A 
menny kapuját! 

Történetek és képek Krisz-
tus Urunk feltámadásáról. 

Saját dallam. (120.) 

2 0 3 » Dicsőséges na-
punk jött el, Ünnepeljünk 
szent örömmel: Mert Krisz-
tus lett diadalmas, A vitéz 
hős, a hatalmas. Halleluja! 

2. Győzött poklon és halá-
lon, Bűnön, az egész vilá-
gon, Sírboltjából talpra kel-
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ve: A dicsőség Fejedelme. 
Halleluja ! 

3. Illatozó kenetekkel Há-
rom asszony sietett fel Sír-
jához mindjárt vasárnap : 
S ime Jézus már feltámadt. 
Halleluja ! 

4. Szólt az angyal : : Ne 
féljetek, Nincsen itt, akit 
kerestek: Nincs itt, csak a 
szemfödele, Hirdessétek min-
denfele. Halleluja ! 

5. A rettegő tanítványok 
Búja mindjárt tovaszállott ; 
S amint rá ja tekintettek, 
Minden gondot elfeledtek. 
Halleluja ! 

6. Emmausba indulva el, 
Beszélgetett híveivel, És azok 
nagy boldogságban Ismer-
tek rá bent a házban. Hal-
leluja ! 

7. Amint Sámson vitte 
végbe: Az oroszlánt széjjel-
tépte, A poklokat lerontot-
ta, A halált is eltiporta. Hal-
leluja ! 

8. Mint Jónás a hal gyom-
rában, Feküdt Jézus a sír-
jában; De a halál nem bírt 
vele, Ki kellett őt engednie. 
Halleluja ! 

9. Krisztusunktól megtöre-
tett A halál és elnyeletett; 
Diadalma nincs felettünk : 
Halhatatlanokká lettünk ! 
Halleluja ! 

10. Kivonultunk Egyiptom-
ból A fáraó láncaiból; Ama 
tiszta Bárányt esszük, Hús-
vétünket így élvezzük. Hal-
leluja ! 

11. Ünnepeljünk hát vidá-
man, Kovásztalan tisztaság-
ban; Mert a gonosz kovász 

káros: Gyűlöli a Magassá-
gos. Halleluja ! 

12. A bősz angyal nem árt 
nektek, A haláltól mentek 
lesztek; Megkent az ő vére 
minket, Megkötözte elle-
nünket. Halleluja ! 

13. Nap, föld s minden te-
remtett lény Örvend, vígan 
ünnepelvén Az Ürnak feltá-
madásán S az ördögnek kár-
vallásán. Halleluja ! 

14. Mi is méltán örvende-
zünk, Halleluját zengede-
zünk; Teljes szívvel és lélek-
kel Dicsérünk ma víg ének-
kel : Halleluja ! 

15. Mert te vigasztalá-
sunkra És megigazulásunkra 
Halálodból feltámadtál S 
mindnyájunkat megváltottál. 
Halleluja ! 

Hermann M. Motesiczky G. 

Saját dallam. (121.) 
2 0 4 . Fel támadás dicső 
napja — Ég s föld Ura, ne-
ked szól a Halleluja! Keser-
vünket eloszlatja. Ég s föld 
Ura, neked szól a Halleluja! 

2. Bizonyság e csoda mel-
lett, — Ég s föld Ura, stb. 
Hogy a föld is belerengett. 
Ég s föld Ura, stb. 

3. Csend szállt bűnünk ten-
gerére, — Ég s föld Ura, stb. 
Nem ijeszt a sátán réme. Ég 
s föld Ura, stb. 

4. Nincs győzelme a halál-
nak, — Ég s föld Ura, stb. 
Sem a pokol hatalmának. 
Ég s föld Ura, stb. 

5. Hívek, ennek örvendje-
tek, — Ég s föld Ura, stb. 
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S hálát zengjen hű kebletek. 
Ég s föld Ura, stb. 

f 6. Áldott, kié a föld s a 
menny, — Ég s föld Ura, 
neked szól a Halleluja! Most 
és mindörökké, ámen! Ég s 
föld Ura, neked szól a Hal-
leluja ! 

Dallama: Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

2 0 5 » Isten Fia hősi 
tettel Megküzdött az enyé-
szettel: Halleluja, halleluja! 
Feltámadott diadallal, Zeng-
jünk ezért éjjel-nappal: Hal-
leluja, halleluja! 

2. Az ördögöt eltiporta, 
A poklot meghódította : Hal-
leluja, halleluja ! Hősiesen 
vitézkedett, Levert minden 
ellenfelet. Halleluja, halle-
luja! 

3. Jézus Krisztus, Üdvözí-
tőnk S kívánatos megsegí-
tünk, Halleluja, halleluja ! 
Irgalmadból minket végy be 
Dicsőséged örömébe. Halle-
luja, halleluja! 

4. Nem vihet ,a sátán baj-
ba: Krisztus Urunk győzött 
raj ta . Halleluja, halleluja ! 
Nincs ereje már felettünk : 
Isten gyermekei lettünk. 
Halleluja, halleluja! 

5. Sok itt lenn a hívek 
gondja: A világ csak kigú-
nyolja. Halleluja, halleluja! 
De Krisztusba vetett hittel 
Utunk majd a mennybe visz 
fel. Halleluja, halleluja ! 

6. Mert az ő feltámadása 
Mindnyájunknak biztatása. 
Halleluja, halleluja! A ha-
lálban nem maradunk: Higy-

gyünk benne s feltámadunk. 
Halleluja, halleluja! 

7. Néki ezért hálát adjunk, 
Dicséretet zengjen ajkunk : 
Halleluja, halleluja! A világ 
elvész mindenkép: Boldog, 
ki megtart ja lelkét. Halle-
luja, halleluja! 

8. Magasztaljuk Istenün-
ket És Fiát és a Szentlelket: 
Halleluja, halleluja!- A tel-
jes Szentháromságot, Kik 
valljuk az igazságot. Halle-
luja, halleluja! 

9. S mindnyájan, kik áhi-
tattal Ünneplünk a mai nap-
pal, — Halleluja, halleluja! 
Szívből mondjuk: Add, óh 
Isten, Hogy dicsérjünk mind-
végiglen : Halleluja, halle-
luja! 
Förls—Vazűl. Z Sztránszky D. 

Saját dallam. (122.) 

2 0 6 . J ézus Krisztus, 
ki megnyugtattál, Mikor va-
sárnap feltámadtál : Elűzte 
a félelmet Végtelen kegyel-
med; Megjelentél a tisztes 
nőknek, Apostoloknak s más 
hívőknek, S bátorító szavak-
kal Vigasztaltad őket: Ne 
legyen több bánat, Uratok 
feltámadt ; Nézzetek sebem-
re, Átdöfött testemre. Im-
már békességet hirdetek 
néktek, S mondom: Krisz-
tus szenvedve Juthatott a 
mennybe. 

2. Tanítványaid nem csa-
lódtak, Látásoddal vigasz-
talódtak: Add, hogy mi is 
meglássunk, Ha eljő múlá-
sunk, Ott, hol nagy a te di-
csőséged S minden jóban 
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teljes bőséged. Boldogok, 
kik karodban Uralkodnak 
ottan: Az örök hazában, 
Biztos királyságban, Ahol 
halál nincsen, Nem szenve-
dünk mit sem, S szívünk bol-
dogsága Isten látása, Béke, 
szabad, szent élet Es isten-
dicséret. 

3. Emeljük fel szívünk és 
vágyunk, Hogy igazi üdvöt 
találjunk, Oda, hol az an-
gyalok Nézik, a boldogok; 
Hogy a gonoszt leigázhassuk 
S őt a mennyben mindig lát-
hassuk, Hol csak a jók la-
koznak, S nincs helye a 
rossznak ; Örömre virrad-
junk, Az Urban vígadjunk: 
Hogy majd elérhessük S mi 
is élvezhessük A szent an-
gyalokkal s választottakkal 
Az igazi örömet, Mit bánat 
nem követ. 

f 4. Krisztus Urunk, tá-
massz fel minket, Áldoza-
tait bűneinknek, Hogy ma-
gunkra ismerjünk S megele-
venedjünk ; Önismeret biz-
tathat arra, Hogy hallgas-
sunk a te szavadra ; így fent 
a te karodban Uralkodunk 
ottan: Az örök hazában, 
Biztos királyságban, Ahol 
halál nincsen, Nem szenve-
dünk mit sem, S szívünk 
boldogsága Isten látása, Bé-
ke, szabad, szent élet És 
istendícséret. 

Saját dallam. (123.) 

2 0 7 . J ézus Krisztus, 
ki üdvünkre A halált le-
győzte: Feltámadt végre A 
bűn s ördög vesztére. Kyrie 
eleison! 4U£wik~könyörülj!)-

2. Bűntelenül jött világra 
Istennek szolgálva: Az üdvre 
minket Atyjával kibékített. 
Kyrie eleison! 

, 3. Élet, halál, bűn, kegye-
lem Van az ő keziben, S 
mind megsegíti Azt, ki hí-
ven követi. Kyrie eleison! 

f 4. Örvendjünk a boldog-
ságnak: Feltámadásának Vi-
dám lélekkel, Hálaadó ének-
kel. Kyrie eleison ! 

5. Krisztus Urunk, arra 
kérünk, Halld meg könyör-
gésünk: Hogy örök éltet 
Nyerhessen a te néped. Kyrie 
eleison ! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Krisztus feltámadásának 
bizonyossága. 

Dallama: 
Dicsőség az ég Urának. (116.) 

2 0 8 . Üdvözí tő Krisz-
tusunknak Hozzuk hálaadá-
sunkat: Halleluja, egeknek 
Ura! Ördögöt, bűnt ő nyo-
mott el, Dicsőséggel táma-
dott fel. Halleluja, egeknek 
Ura! 

2. Bizonyos a feltámadás, 
Tanúsítja mind az írás; Dá-
vid ajka ezt hangoztatja: 
Szent teste kiszenvedhetett, 
De romlandó nem lehetett. 
Halleluja, egeknek Ura! 

3. E dolog bekövetkeztét 
Régi példák jelképezték: A 
Messiás, mint egykor Jónás, 
Eltemettetett a földbe S 
harmadnap kijött belőle. 
Halleluja, egeknek Ura! 
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4. Izsák haláltól menekült; 
József magas polcra került; 
Sámson, Mózes vízben el nem 
vesz; Dávid Góliáttal végez: 
Mind Messiást jelző kép ez. 
Halleluja, egeknek Ura! 

5. Főképen az apostolok 
Tanúsága biztos dolog, Kik 
harmadnap látták az Urat, 
S meggyőződtek, hogy nem 
szellem, De maga az élő 
testben. Halleluja, egeknek 
Ura! 

6. Angyalok is ezt jelen-
ték, Asszonyok is ezt hir-
dették ; Kiváltképen Mag-
dolna, Péter Bizonyság, kik-
nek megjelent Buzdítni az 
erőtelent. Halleluja, egeknek 
Ura! 

7. Fel is kellett támadnia, 
Mert ő volt az élet Ura Még 
ottan is, a halálban is; Ural-
mának nincsen vége, Örök 
az ő dicsősége: Halleluja, 
egeknek Ura! 

18. Örvendj, ég s föld 
minden lénye És értelmes 
teremtménye : Mert a Bá-
rány ím feltámadván Fel-
megy égi hajlékába S fel-
vesz örök oltalmába. Halle-
luja, egeknek Ura! 

9. Mi e fő tagjai vagyunk: 
Vele mi is feltámadunk, És 
elérjük úgy, mint reméljük 
Az erőt és a szépséget És 
az örök üdvösséget. Halle-
luja, egeknek Ura! 

f 10. Krisztus Urunk, add, 
ne ártson A pokoltűz, s hogy 
megváltson A te áldott fel-
támadásod ; Véred váltott 
meg bennünket: Ó bocsásd 
meg bűneinket, Halleluja, 
egeknek Ura! 

Dallama : 
Hiszünk a Mindenhatóban. (117.) 

2 0 9 » Jézusunk, a názá-
reti, Ki érettünk szenvede 
ki: Harmadnapra dicsőség-
ben Támadott fel testében. 

2. Ezért vígan ünnepelve 
S rá hálásan emlékezve Hal-
leluját énekeljünk S teljes 
szívvel örvendjünk. 

3. Ö az első, ki feltámadt 
Minden kiválasztottjának Vi-
gaszára lelki testben, Nagy 
örömmel teljesben. 

4. Hozzá méltó nem is vol-
na, Ha szent teste megro-
molna; Ne is lásson enyé-
szetet, Ki megdicsőíttetett. 

5. Halálból kiszabadított, 
Üj reményre utat nyitott, 
Hogy utána mindörökre El-
jussunk az örömbe. 

6. A bűnös test elvettetik, 
Meghal és eltemettetik; De 
feltámad dicsőségre, Életre 
és fenségre. 

7. Ott letörli a könnyeket, 
Enyhíti a keserveket Csodás 
megjelenésével, Dicsősége 
fényével. 

8. Akik sírva vetnek mag-
vat, Míg e földön dolgoz-
hatnak, Reményben nem fo-
gyatkozva S érted mindent 
áldozva 

9. Keresztjüket végig hord-
ják S önmagukat megtagad-
ják: Nálad lelnek vigaszta-
lást, A dicső feltámadást! 

10. Soha többé nem éhez-
nek, Szomjúságot nem érez-
nek, Mert az élet kútfejéhez 
Jutnak: Isten üdvéhez. 

11. E dicső feltámadásról 
Prédikála Pál apostol Timó-
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teus levelében, írván róla 
ekképen: 

12. Emlékezzél, hogy a ha-
lott Jézus Krisztus feltáma-
dott; Bajodban ez vigasz-
taljon, Munkádban ez sar-
kalljon. 

13. Küzdj, mint Krisztus 
katonája, Dolgozzál, mint 
hű szolgája, Szenvedj a vá-
lasztottakért S drágán meg-
váltottakért. 

14. Ha mi vele együtt ha-
lunk, Élni is ővele fogunk; 
És ha vele tűrni fogunk, 
Ővele országolunk. 

15. Hallgassunk az ő sza-
vára, Mert ez indít jó mun-
kára; Ha követjük az intel-
met, Megnyerjük a kegyel-
met. 

16. Ha Krisztusban lesz 
minékünk Itt a földön üdvös-
ségünk : Eljutunk az égi 
fénybe, Az angyalok körébe. 

17. Köszönjük meg Iste-
nünknek, Hogy Fiához vont 
bennünket, Kinek dicső dia-
dala Reménységünk haj-
nala. 

18. Dicsőséges áldozatja 
Testünket is feltámasztja Az 
örökkévalóságban Megdi-
csőült formában. 

19. Mondjuk: ámen, halle-
luja Tenéked, óh egek Ura! 
Magasztalunk irgalmadért, 
Megdicsőült Fiadért. 

Michalec Márton. 

Saját dallam. (124.) 

3 1 0 » Krisztusunk fel-
£ áldoztatott Váltságára bű-

neinknek, De harmadnap fel-
támadott, Megszerezte éle-

(yLrUX ^ / 

tünket; Ezért szívből vígad-
junk, Istenünknek hálát ad-
junk, Zengedezzünk: halle-
luja, Halleluja ! 

2. Nem volt olyan ember-
fia, Ki erőt vett a halálon: 
Bűnért kellett meghalnia 
Mindenkinek a világon; Rab-
jaivá így lettünk, Hatalma 
így nőtt felettünk, De meg-
törte Isten Fia, Halleluja! 

3. Jézus Krisztus értünk 
jött le Készségesen az Atyá-
tól, Minden bűnünk eltör-
lötte És megmentett a ha-
láltól; Raj t győzelmet ara-
tott, Csak árnyéka marad-
hatott, Fulánkja nem árt-
hat újra, Halleluja! 

4. Csodás harc volt ez, ha-
talmas, Élet s halál állott 
szemben: Az élet lön dia-
dalmas E végzetes küzde-
lemben ; Egyik halál elnyelte 
A másikat, s az szégyellte, 
Hogy ide kellett jutnia. Hal-
leluja ! 

5. Húsvétünknek szent Bá-
ránya Jött le értünk az egek-
ből, S magát lelkünk jóvol-
tára Adta igaz szeretetből; 
Ajtónkat a vérével Festé 
meg, és így nem ér el Ben-
nünket a vész angyala. Hal-
leluja ! 

f 6. Szent örömmel ünne-
peljünk, Jézusunknak hálát 
adva: Krisztus a mi Feje-
delmünk, Igazságunk fényes 
napja; Ránk sugárzó ke-
gyelme Bevilágít a szívekbe, 
S eloszlik az éj borúja, Hal-
leluja ! 

7. Ünnepeljünk szent hi-
tünknek Kovásztalan kenye-
rével: Régi kovászt szüntes-

10 
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sünk meg Kegyelmének Igé-
jével! Krisztus magát áldoz-
za, Hogy lelkünket elhal-
mozza; Hitünk legfőbb táp-
lálója : Halleluja ! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Dallama: Isten jóvoltából. (119.) 

2 1 1 . /Л megkínoztatott 
Krisztus feltámadott ; Ör-
vendezzünk mindnyájan S 
énekeljünk vidáman : Kyrie 
eleison ! 

2. A pokol javára Lett 
volna halála; De sírjából 
feltámadt, Szívünk ezért há-
lát ad, Kyrie eleison ! 

3. Zengjünk halleluját, 
Áldjuk az ég Urát; Örven-
dezzünk mindnyájan S zen-
gedezzünk vidáman : Kyrie 

Л i i . ^ i ,-bík . 
Saját dallam. (125.) 

2 1 2 « Ismét új szép-
ségben Támadt fel az élet, 
És az egész természet Han-
gos istendícséret ; Ujjong e 
feltámadásra Minden madár 
csattogása: Boldog, hogy új 
tavaszt lát! 

2. Tündöklőbben ragyog 
Még a nap is már ma, Le-
vélkéjét kibontja A rét min-
den virága; Régi hanton 
újra fű nő, Űjra lombot ha j t 
az erdő: Élet van a gyökér-
ben. 

3. Ember, örvendezzél E 
nagy változáson: Lám, az 
Isten téged is Számontart, 

hogy megváltson; E napot 
is úgy érted meg, Hogy ör-
vendhetsz életednek: Ne fél j 
hát a haláltól! 

4. Hogy eszedbe jusson: 
Nézz a pelikánra, Mely ve-
szendő fiókját Önvérével 
táplálja; Krisztus is ezt cse-
lekedte, Hogy te juthass ú j 
életre: Magát adta halálra! 

5. Mikor harmadnapon 
Sírjából feltámadt, Ezt mon-
dotta Péternek S több más 
tanítványának : Kishitűek, 
ne féljetek, Hanem inkább 
örvendjetek, Hogy íme fel-
támadtam ! 

6. Aztán velük maradt, 
Megdorgálta őket, S a Szent-
írást mutatta A még ké-
telkedőknek : Megkínozzák 
Krisztus testét, Hogy az 
í rás betöltessék, S aztán 
felszáll a mennybe. 

f 7. Add meg, Urunk Jé-
zus, A kegyelmet nékünk: 
Még ezen a világon Bű-
neinkből megtérnünk. Tiszta 
szívvel örvendezzünk, Hal-
leluját zengedezzünk, És 
örökre dicsérjünk! 

Saját dallam. (126.) 

2 1 3 . Boldog napra éb-
redtünk fel — Hívek, örven-
dezzünk! Húsvéti szent ün-
nepünkkel : Hívek, énekel-
jünk ! Feltámadt az üdv 
adója, A világnak Megvál-
tója : Dicséretet zengjünk ! 

2. Győzött Júda oroszlán-
ja — Vígan örvendezzünk! 
A pokolnak fájdalmára : Há-
lát énekeljünk! Áron-vessző 
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virágzását, Hajnalcsillag ra-
gyogását Üdvözölni men-
jünk ! 

3. Mint a nagy hal Jóná-
sunkat Üjra kivetette: Sír-
boltjából Jézusunkat Az Ür 
kimentette ; Mint Sámson, 
mindent ledöntve Ront a 
gonosz ördögökre S hatal-
muk megtörte. 

4. Haldoklása közben a nap 
Fényét eltakarta, S hogy 
sóhajt nagy terhe alatt, Saj-
nálkozott r a j t a ; De amikor 
feltámadott, Benne új ra fel-
ragyogott Az igazság napja ! 

5. Pénteken még sírt, köny-
nyezett, Hogy Isten elhagy-
ta, De vasárnap örvende-
zett, Ily szókra fakadva : Én 
vagyok az, ki megholtam, 
Poklot, halált letiportam, S 
örök éltet hoztam! 

6. Rengett a föld keservé-
ben Napján a halálnak, S 
megrázkódott örömében, Mi-
kor ő feltámadt; Az angya-
lok földre jöttek, Feltáma-
dást jelentettek, Örömet hir-
dettek. 

7. Mint a napfény élénk-
séget Támaszt sugarával, 
S elűzi a sötétséget Felet-
tünk álltával : Jézustól is 
vidámságot Nyertek a bús 
tanítványok, Feltámadásá-
val. 

8. Békességet hirdet nekik, 
Mondván: ne féljenek! S 
megmutatja a sebeit, Hogy 
ráismerjenek; Ő az, ki már 
sírba került, De újra meg-
elevenült : Immár örvend-
jenek ! 

9. Halálodból miérettünk, 
Krisztus, feltámadtál, S ne-

künk, akik hűn követtünk, 
Igazságot adtál, Hogy majd 
mi is felébredjünk, Dicső-
ségbe emelkedjünk, Vigasz-
talást nyerjünk. 

10. Az angyalok seregei 
Harsonával zengnek, És a 
földnek gyermekei Vígan 
énekelnek: Győzedelem, hal-
leluja, Feltámadt az egek 
Ura, Dicsőség Istennek ! 

11. Fogjunk mi is hála-
dalba, Krisztusban örvend-
jünk, Álljunk oda a szent 
karba, Velük együtt zeng-
jünk: Megtört az ördög ha-
talma S a halálnak dia-
dalma, Dicsőség Istennek! 

12. Énekeljünk víg lélek-
kel Mennyei Urunknak, Ma-
gasztaljuk dicsérettel A mi 
Jézusunkat: Hála a nagy 
kegyelemért És a dicső győ-
zelemért, Mely minket ben-
ne ért! 

13. Ujjonganunk méltán 
lehet: Vége már a télnek, 
Megérkezett a kikelet, Meg-
indult az élet, Erdők zöldbe 
lombosodnak, Füvek és fák 
virágoznak, Madarak dalol-
nak. 

14. Krisztus Urunk, ma-
gasztalunk Feltámadt él-
tedért, Könyörögve fohász-
kodunk Áldó kegyelmedért, 
Hogy pályánkat bevégezve 
Eljuthassunk örömedbe. Ér-
demed vegyen be. 

15. Amen, ámen, halleluja, 
Dicséret, tisztesség Felsé-
gednek, egek Ura: Felvir-
radtunk ismét Ajándékod 
bőségére, A szent húsvét ün-
nepére, Hála neked érte! 

10* 
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Victimae paschali laudes. 
Dallama: Szép e nap, 

mely ránk virradott. (133.) 

2 1 4 . A húsvét szent 
ünnepének Örvendezzünk, ke-
resztyének, Hálát adva, fel-
vidulva Énekeljünk : halle-
luja! 

2. Mert a nyájat ím a Bá-
rány Váltotta meg vére árán ; 
Atyjával kiengesztelte, Meg-
halt értük, úgy szerette. 

3. Élet s halál állott szem-
ben Csodálatos küzdelem-
ben; Jézusunk, az élet hőse, 
A halált végkép legyőzte. 

4. Mária, ki felkereste, 
Amit látott, így hirdette: 
Üres a sír, mert a halott Di-
csőséggel feltámadott ! 

5. Ott találta a tanúkat : 
A ruhát, az angyalokat, S 
Krisztus mondta, hogy utána 
Menjenek Galileába. 

6. Inkább higgyünk Má-
riának, Az igazság mondó-
jának, Mint a zsidó gono-
szoknak, Kik mindenben gya-
nakodtak. 

7. Sírjában nem maradha-
tott, Bizonyára feltámadott 
Mi üdvünkre, mi javunkra 
Es megigazulásunkra. 

f 8. Jézus Krisztus, ki 
meghaltál És bizonnyal fel-
támadtál, Kegyelmedért ese-
dezünk: Örökre légy s ma-
radj velünk! 

Surrexit Christus hodie. 
Dallama: 

Feltámadás dicső napja. (121.) 

2 1 5 . J ézus Krisztus 
feltámadott, — Ég s föld 
Ura, neked szól a Halleluja! 

A bűnösnek vigaszt adott. 
Ég s föld Ura, neked szól a 
Halleluja ! 

2. Súlyos halált vett ma-
gára — Ég s föld Ura, stb. 
Bűneink megváltására. Ég s 
föld Ura, stb. 

3. Felkeresték a Máriák 
— Ég s föld Ura, stb. 
Sírjában az Isten Fiát. Ég 
s föld Ura, stb. 

4. A sírboltban angyal ál-
lott — Ég s föld Ura, stb. 
Hirdetvén a boldogságot. Ég 
s föld Ura, stb. 

5. Biztatta, hogy ne félje-
nek, — Ég s föld Ura, stb. 
Galileába menjenek. Ég s 
föld Ura, stb. 

6. Mondják minden tanít-
ványnak, — Ég s föld Ura, 
stb. Sírjából az Ür fel-
támadt! Ég s föld Ura, stb. 

7. E húsvéti szent ünne-
pen — Ég s föld Ura, stb. 
Dicsértessék az Úristen! Ég 
s föld Ura, stb. 

8. Dicsérjük, aki megál-
dott, — Ég s föld Ura, ne-
ked szól a Halleluja! A di-
cső Szentháromságot! Ég s 
föld Ura, neked szól a Hal-
leluja ! 

Saját dallam. (127.) • • 

2 1 6 . Ö r v e n d j , kis nyáj, 
ünnepelj, Bízzál szívvel-lé-
lekkel Istenedben ; Valljad 
immár bátran őt, A meg-
váltó Segítőt, Dicséretben : 
Mert holtából feltámadt, Ura 
lett a sátánnak S hatalmá-
nak! Örvendezhetünk, hálát 
zenghetünk, Mert feltámadt 
a Jézus Krisztus nekünk, Vi-
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tézkedett érettünk : Hogy aki 
vallja és magasztalja, Nyá-
já t az ördög kezére ne adja, 
Oltalmába fogadja! 

2. Legyőzte a hatalmas 
Ördögöt diadalmas Erejé-
vel; Nincs már pokol, bűn, 
halál : Oltalmunkra maga 
áll Kegyelmével. Mert hol-
tából feltámadt stb. 

3. A világnak átkától, A 
kegyetlen sátántól Nincs 
mit félnünk : Van nekünk 
megbízható, Győzelemre jut-
tató, Hős vezérünk. Mert 
holtából feltámadt, Ura lett 
a sátánnak S hatalmának ! 
Örvendezhetünk, hálát zeng-
hetünk, Mert feltámadt a 
Jézus Krisztus nekünk, Vi-
tézkedett érettünk : Hogy 
aki vallja és magasztalja, 
Nyáját az ördög kezére ne 
adja, Oltalmába fogadja ! 

Dallama : 
Hiszünk a Mindenhatóban. (117.) 

2 1 7 . 0 rvendjünk a 
mi Urunknak, Feltámadott 
Krisztusunknak ; Legyen hála 
és dicséret A győzelem hő-
sének ! 

2. Miérettünk tűrt, szenve-
dett, Megváltván a bűnöse-
ket S örök halált törölvén 
el Feláldozott vérével. 

3. Neki élve, őt szeretve, 
Vágyainkat eltemetve, Bű-
neinkből feltámadva Kiált-
sunk a magasba: 

4. Jézus, legfőbb Fejedel-
münk, Mindenható segedel-
münk, Halld meg a mi ké-
relmünket, Kegyedbe végy 
bennünket ! 

5. Krisztus Urunk, ki meg-
haltál S bizonyosan feltá-
madtál: Vezess ki a sötét-
ségből, Bűneink fertőjéből ! 

6. Hogy tőlük megmene-
kedve S igazságod meg-
ismerve Mindig téged követ-
hessünk És tehozzád érhes-
sünk. 

7. Halleluja lesz életünk, 
Hogy téged ott szemlélhe-
tünk, Hol Atyáddal uralko-
dol És örökké lakozol. 

Táborazky János. 

Saját dallam. (128.) 

3 1 8 « О rvendetes napra 
keltünk: Feltámadt, kit el-
temettünk; Víg énekkel ün-
nepeljünk, Halleluját zeng-
jünk ! 

2. Krisztus Urunk győzel-
mesen Vett erőt az enyésze-
ten, Hogy minket a menny-
be vigyen: Halleluját zeng-
jünk ! 

3. Az Atyának szent kö-
vetje Fényességbe öltöztet-
ve Ezt mondotta, ezt hir-
dette. Halleluját zengjünk! 

4. Az asszonyok ezt értet-
ték, Mikor sírját felkeres-
ték, Hogy megkenjék drága 
testét. Halleluját zengjünk ! 

5. Bizony szóval emlegette, 
Hogy feltámadt ú j életre, Ki 
oda volt eltemetve. Hallelu-
ját zengjünk! 

6. Megérzék a veszedelmet 
Mind a papi fejedelmek, Kik 
kegyelmet nem ismernek. 
Halleluját zengjünk! 

7. Nosza egybegyűlnek 
mindjárt, Az őröket kitanít-
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ják, Hogy a tényt meghami-
sítsák. Halleiuját zengjünk ! 

8. Mondjátok, hogy mély 
álomban Aludtatok, mikor 
onnan Ellopták őt alattom-
ban. Halleluját zengjünk ! 

9. Éjfél tájban törtek rátok 
S elvitték a tanítványok, 
Mikor nem is gondoltátok. 
Halleluját zengjünk! 

10. Nem lesz ennek semmi 
gátja, Pilátus is megbo-
csátja, Mert a papok jóba-
rát ja . Halleluját zengjünk ! 

11. Elintézzük a legszeb-
ben, Tanácsot mi adunk eb-
ben : Ne legyetek félelem-
ben! Halleluját zengjünk! 

12. Az őrök, a felbérlettek, 
A terv szerint cselekedtek: 
Csúf csalásra vetemedtek. 
Halleluját zengjünk! 

13. Tudta minden hivő lé-
lek, Hogy hamisak a beszé-
dek, Amelyek így terjedé-
nek. Halleluját zengjünk ! 

14. S tudják ma is, mélyen 
érzik Mind a vüág végez-
téig Akkor is, ha nem beszé-
lik. Halleluját zengjünk ! 

f 15. Jézusunk, ki fel-
támadtál, Szép testedben 
megáldattál S dicsőségbe fo-
gadtattál : Halleluját zeng-
jünk! 

16. Drága tested sok se-
béért, Szenvedésed érdemé-
ért Nézd el lelkünk bűnös-
ségét. Halleluját zengjünk ! 

17. Míg neked szól dicsé-
retünk, Örök tűzre nem me-
hetünk: Ezt add, Krisztus 
Urunk, nekünk. Halleluját 
zengjünk ! 

Saját dallam. (130.) 

2 1 9 . О rvendjünk, hogy 
vége már a zord télnek S 
megindult a diadalmas ú j 
élet: Megjött a harmat, friss 
f ű takargat Zöldelő berke-
ket, virágos kerteket, Komló-
telepeket, Szőlőhegyeket; Il-
lat mindenfele, A nap erős 
heve Áldással vonja be A 
természetet. 

2. Lombosodnak már a fák 
és csemeték, Mosolyog a vi-
rágokkal tele rét; Sebesen 
halad a kicsi patak, Nagy 
csörgedezéssel, boldog örven-
déssel: Vége a halálnak, 
Mert ő feltámadt! Örvendj 
te is, ember, Szívedet emeld 
fel S zengj hálás énekkel 
Az ég Urának! 

Dallama : 
HarmadDapra feltámadott. (132.) 

2 2 0 . Krisztusunk fel-
támadása Mindnyájunknak 
nagy áldása, Lelkünk meg-
vigasztalása. 

2. Kit gonoszak megsebzet-
tek, Keresztfára feszítettek 
S bús hívei sírba tettek: 

3. Dicsőülten feltámadva 
Híveit megvigasztalta, Re-
ményük felmagasztalta. 

4. Méltó erre emlékeznünk, 
Dicsőségén örvendeznünk, 
Halleluját zengedeznünk. 

5. Mert az ő feltámadása 
Lelkünknek megújhodása, 
Reményünknek beváltása. 

f 6. Feltámadván a mi 
Urunk, Mindannyian felvi-
dulunk S dicséretére buzdu-
lunk. 
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7. Őt zengje és őt dicsérje 
Mennynek s földnek örömére 
Isten minden teremtménye. 

8. Napfény áldó melegével, 
Erdő, mező szépségével, Ma-
dár zengő énekével: 

9. Mind az Urat dicsőíti, 
Győzedelmét örökíti, Örö-
münket erősíti. 

10. Mindezeken örvendez-
zünk, Hálát adni igyekez-
zünk, Halleluját zengedez-
zünk. 

11. Krisztus sírból felkelé-
se Reményünk erősbülése, 
Hitünk megdicsőülése. 

Saját dallam. (129.) 

2 2 1 . Krisztus, a mi ná-
záreti Urunk, Kiben élünk és 
megigazulunk : Holtából fel-
támadt, Vége lett az ember 
bánatának. 

2. Feltámadván többeknek 
megjelent, Hogy híveit ok-
tassa idelent: Ne tévelyegje-
nek, Teljes szívvel őbenne 
higgyenek. 

3. Megjelent a bűnös Mag-
dolnának, Akit immár meg-
tört a bűnbánat, S ki drága 
kenettel Kereste őt, megtérő 
lélekkel. 

4. Sírja felől jött az Űr s 
kérdezte: Kit keressz? De ő 
fel nem ismerte, S mindjárt 
felelt néki: Mondd meg ne-
kem, ha te vitted őt ki, 

5. Hova tetted, mert a sír-
ban nincsen, Mutasd meg, 
hogy magammal vihessem ! 
Krisztus ennyit mondott : 
Mária ! s az megérté a dolgot. 

6. Monda Jézus: Ne illess 
már engem, Mert nekem az 
Atyámhoz kell mennem; To-
vább siess innét S adj hírt 
rólam az én híveimnek. 

7. Felmegyek a mennyei 
Atyához, Mindnyájatok Aty-
jához, Urához! Mária azon-
nal Vitte a hírt nemes buz-
galommal. 

8. Megjelent az úton is ket-
tőnek, Szenvedését elemlege-
tőnek, Mint odavetődött Utas, 
aki hozzájuk szegődött. 

9. Mit beszéltek együtt er-
re járva? Mért borít el mély 
bánatnak árnya? Azok el-
mondottak Mindent, amit 
Krisztusról hallottak. 

10. Monda nekik: Balgata-
gok, restek Hinni, mit a 
próféta szólt nektek : Sok 
szenvedést érve Ju tha t be az 
örök dicsőségbe. 

11. Végre, kit a többiek 
már láttak, Megjelent a két-
kedő Tamásnak, Ki elbúsul-
tában Nem hitt az Ür fel-
támadásában. 

12. Szeretettel szólt az Űr: 
Lásd meg itt Kezem, lábam, 
oldalam sebeit, Higgy tehát 
szavamnak És engedj az én 
igazságomnak ! 

13. Mondá Tamás: Uram, 
ne hagyj engem! S Jézus: 
Láttál, ezért hiszel bennem; 
Bizony mondom, hidd meg: 
Boldogok, kik nem láttak, de 
hittek! 

14. Add, Urunk, hogy fel-
támadásodért Lelkünk ben-
ned találja örömét, Hitben 
erősödjünk, S nálad örök 
üdvösséget nyerjünk! 
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15. Áment mondunk, Krisz-

tus Urunk, erre, Add, hogy 
veled jussunk el a mennybe, 
Tenálad maradjunk S mind-
örökké téged magasztaljunk! 

Krisztus Urunk poklokra 
szállásáról. 

Dallama : 
Isten, minden szenvedőnek. (224.) 

2 2 2 . Leszáll t Krisztus 
a poklokra, Mihelyest feléb-
redt Sírja mélyén, feltámad-
va, Ó ember, teérted! 

2. Hogy az egész világ lás-
sa Ezt a győzedelmet : Mind-
jár t a feltámadásra Oda-
lenn jelent meg. 

3. Á pokolnak hatalmait 
Megfélemlítette, A gonosz-
ságnak fiait Rabjaivá tette. 

4. A kulcsokat megtar-
totta, És az ellenséget Meg-
kötözte, leláncolta : így nyert 
dicsőséget. 

5. Hol vagyon, halál, fu-
lánkod? Pokol, diadalmad? 
Krisztus bírja a világot S 
királyi uralmat. 

6. Győzött Júda oroszlán-
ja, Ellenét leverte, S a po-
kolnak fájdalmára Zsákmá-
nyát elvette. 

7. Bűnös ember, nagy uj-
jongva Kell Istent dicsér-
ned, Hogy leszállott a pok-
lokra : Örvendj győzelmé-
nek! 

8. Jézusodhoz ragaszkodva 
Legyen benned hála, S nem 
lesz többé ártalmadra A po-
kol halála. 

9. Jól vigyázz, hogy e fu-
lánkkal Fe ne fegyverezzed, 

Mert keserves kínhalállal 
Lenne örök veszted. 

10. Krisztusunk, ki leszál-
lottál, Add ezt elkerülnünk, 
Hogy a mennyben oldalad-
nál Vég nélkül örüljünk! 

Hruskovics Sámuel. 

A húsvéti diadal. 
Dallama: 

Krisztusom az én éltem. (400.) 

2 2 3 » Győz té l , dicső ve-
zérünk: A sír üres maradt; 
Engedd csodálva néznünk 
Nagy diadalmadat. 

2. Filiszteus hadakkal E 
Sámson szembeszállt, És 
mind saját nyilakkal Talál-
va lelt halált. 

3. I t t fekszik vérbe fúlva 
A büszke Góliát, S a kis se-
reg vidulva Kiált victoriát! 

4. Halálra i t t taposta Az 
őskígyó fejét : Megváltónk 
visszahozta Szívünkbe a re-
ményt. 

5. Megszégyenült az ellen 
Változhatatlanul, Örvend-
hetünk ma fennen: Velünk 
maradt az Ür! 

6. Az igazak honában Fel-
zeng a háladal, A boldogok 
sorában Tiéd a diadal. 

7. Oszd szét, hogy elvihes-
sük, Dicső zsákmányodat, 
Mert ma ezért keressük A te 
hajlékodat. 

8. Zászlód vígan lobogva 
Lengjen szívünk felett, Hogy 
benned egybefogja A földet 
és eget. 

9. Temessük el megszen-
vedi Bűnünknek gondjait : 
így megtalált kegyelmed 
Örökre boldogít. 
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10. Ha meghaltunk tevéled, 
Hadd éljünk is veled: Halá-
lod lesz az élet, Ha néked 
engedek. 

11. Sírunkba így vidáman 
Megyünk, ha meghalunk, 
Mert ama szebb hazában Ve-
led feltámadunk. 

12. Halál, a te fulánkod 
Immár erőtelen: Az Isten 
megbocsátott, Miénk a győ-
zelem ! 
Schmolck B. Blasius J. 

Saját dallam. (131.) 

2 2 4 . O i y szép ez az 
áldott nap, Hogy dicsőbbet 
ember nem is gondolhat, 
Csak az Istennek :,: egy 
Fia, :,: Ki rátört a pok-
lokra, :,: Az ördög :,: ha-
talmát megrontotta, És hí-
veit üdvre vezette, :,: Csak 
az Ür :,: tehette. Halleluja, 
halleluja, Halleluja, halle-
luja ! Schirmer Mihály. 

Saját dallam. (132.) 

3 3 5 » H armadnapra fel-
támadott Üdvözítőnk, a nagy 
halott: Ünnepeljük meg e 
napot. 

2. Kit Pilátus elítéle, Kín-
kereszten omla vére, S a la-
torral mennybe tére. 

3. Akit a nők megkönnyez-
tek, Kenetekkel fölkerestek 
Megkenni a drága testet. 

4. Szólt az angyal őhozzá-
jok: Keresve sem találjátok, 
Nincs a sírban, láthatjátok. 

5. Hanem ha elsietnétek, 
Galileába mennétek : Bizo-
nyára meglelnétek. 

6. Angyalok és arkangya-
lok, Ti mennyei boldog ka-
rok : Örvendjetek, vígadja-
tok! 

7. Mert e Király a poklokra 
Szállt alá és kifosztotta, A 
halált is megfojtotta. 

8. Feltámadván győzelem-
ben: A mindenség örvendez-
zen S dicséretet zengedez-
zen! 

9. Daloljatok, kis madár-
kák, Vígabban, mint eddig 
látták, Kik dalotok megcso-
dálták. 

10. Fák, rügyeket fakasz-
szatok, Erdők, berkek, lom-
bozzatok, Rétek, mezők, vi-
ruljatok ! 

11. Bércek, hegyek, ör-
vendjetek, Dombok, halmok, 
zöldelljetek, Szántóföldek, te-
remjetek ! 

12. Szőlővessző harmatoz-
zon, Komlótelep illatozzon, 
Gyümölcsös kert hasznot 
hozzon ! 

13. Emberek, mind vígad-
jatok, Halleluját hangozza-
tok, Dicsőítést ujjongjatok ! 

f 14. Zengjünk a mi Te-
remtőnknek, Mennyei Üdvö-
zítőnknek És a kegyes 
Szentléleknek ! 

15. Hogy miránk is emlé-
kezzen, Bűneinknek kegyel-
mezzen, S hajlékába be-
eresszen. 

16. Krisztus megdicsőülése 
Bűneink elengedése, Lelkünk 
boldog ébredése! 
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Saját dallam. (133.) 

2 2 6 . Ozép e nap, mely 
ránk virradott, Jézus Krisz-
tus feltámadott, Szívébe zárt 
mindnyájunkat : Dicsőség a 
mi Urunknak! 

2. Megkínzatott, kiszen-
vedett, Minden munkát el-
végezett ; Üdvösségünk így 
szolgálva Három napra sír-
ba szállá. 

3. Krisztus dicső változá-
sa : Holtából feltámadása 
Híveinek örömére, Hogy a 
halál nem bírt véle. 

4. Tudom, én is feltáma-
dok, Ha tehozzád hű mara-
dok, Ki bizonnyal feltámad-
tál S uralomra hivattattál. 

5. A te drága sebeidért 
Halld meg Igéd minden hívét, 
Hogy jól menjen minden dol-
gunk És tebenned boldogul-
junk. 

6. Ki bizonnyal feltámad-
tál És mindenkit megváltot-
tál, Akik benned bízva hit-
tek : Szűznek Fia, segíts 
minket! 

7. Add meg munkád érde-
méért Szentegyházad közös-
ségét; Békédben bocsáss el 
minket És bocsásd meg vét-
keinket. 

f 8. Krisztus, adj ránk jó 
esztendőt, Hárítsd el a rossz 
jövendőt; Hallgass a mi hő 
imánkra, Ö királyoknak Ki-
rálya ! 

9. Add meg a te békessé-
ged, Hogy dicsérve áldjunk 
téged; Hallgassad meg ké-
relmünket, Szenteljed meg 
ünnepünket ! 

10. Amikor majd meg kell 
halnunk, Ne engedd, hogy 
bűnben haljunk; Ha itt töb-
bé nem lehetünk, Nyissad 
meg az eget nekünk. 

f 11. Üdvözítőnk, arra ké-
rünk, Bocsássad meg min-
den vétkünk, Hogy mi is el-
jussunk végre Szentjeidnek 
seregébe. 

f 12. Krisztusunk, e szent 
ünnepen Minden gonosz tá-
vol legyen; Add, hogy ben-
ned megmaradjunk S mind-
örökké magasztaljunk! 

Saját dallam. (134.) 

2 2 7 * Vigadjatok, égi 
Birodalom vendégei; Ujjongj 
örömedben Minden ember, 
lelkedben : Mindenható vité-
zünk, Győzedelmes vezé-
rünk Vesztére a halálnak 
Sírjából ma feltámadt! :,: 

2. Mind ezt hangoztatja 
Az égiek szózatja; Téged 
emlegetnek, Kik a földön 
születtek; Ragyog a nap vi-
lága, Nyílik a rét virága: 
Ember, te is jókedvben Ví-
gadj ez ú j édenben! :,: 

3. Hajnal hasadtával Fel-
csendül a madárdal; Enyhe 
szellő támad Jöttén a nap-
sugárnak: Mindegyik az is-
teni, Dicső vitézt tiszteli, 
Kinek zengjen víg ének És 
végtelen dicséret! :,: 

Saját dallam. (135.) 

2 2 8 » Vígadjatok, 
lelkek, E szent ünnep nap-
ján, Mert nagy öröm jutott 
nektek Krisztus feltámad-

ígaz 
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tán; Zengjünk ezért a fel-
támadt, Megdicsőült nagy 
Királynak: Jövel Jézus, Üd-
vözítőnk, Egyetlen meg-
segítünk ! 

2. Te nap és hold s ti csil-
lagok, Öltözzetek fénybe; 
Kis virágok, virítsatok Az 
Ürnak kedvére ; Ég, föld, 
tenger, ujjongjatok, Hegyek, 
halmok, mozduljatok, Dalos 
madár, játszi gyermek Zeng-
je e nagy kegyelmet. 

3. Üdvözítőnk, szánj meg 
minket, Kikért feltámadtál, 
És bocsásd meg vétkeinket, 
Kiknek éltet adtál: Hogy 
tenéked, nagy hősünknek, 
Megdicsőült vitézünknek 
Zengjünk hálás dicséretet, 
Magasztaló éneket! 

Saját dallam. (136.) 

2 2 9 . Vidám napra éb-
redtünk : Krisztus Urunk 
diadallal Támadt fel miéret-
tünk. 

2. Az angyal ezt hirdette 
Égi fényben Máriának, És 
örvendett felette. 

3. Öröm volt, hogy szüle-
tet t ; Még nagyobb, hogy 
halálával Megváltónkká le-
hetett. 

4. Mégis a feltámadás Bi-
zonyság a hívek előtt, Hogy 
van megvigasztalás. 

f 5. Ó áldott éj ideje, 
Amely alatt végkép megtört 
Ellenségünk ereje! 

6. Mert amikor feltámadt, 
Győzedelmes hatalmával Ura 
lett a sátánnak. 

7. Ami él és ami van Föl-
dön, égen, tengermélyben: 
Minden örvend boldogan. 

8. Keresztyének, jöjjetek: 
E dicső feltámadásnak Szen-
teljünk ma ünnepet! 

9. Hogy vele feltámad-
junk: Vessük ki a régi ko-
vászt S igaz úton haladjunk. 

10. Az ártatlan Bárány-
nak Testét együk, vérét 
igyuk : Megtisztít a bűn-
bánat. 

11. Add, hogy így feltá-
madjunk, Veled együtt ural-
kodjunk S kegyelmedben 
maradjunk. 

Saját dallam. (137.) 

2 3 0 . Udv neked, ki 
úgy vitézkedtél, Hogy hatal-
maddal győztes lettél; Di-
csőült Urunk, áldjuk neved: 
Add nekünk a te kegyel-
medet ! 

2. Ránk ragyog e nap di-
csősége, Méltó igen nagy 
tisztességre: Krisztus a pok-
lon győzelmet nyert, Isten-
nel minket kiengesztelt. 

3. Ó diadalmas Üdvözítőnk, 
Leghatalmasabb megsegí-
tünk : Hisszük, hogy ott lenn 
nem maradtál, Halottaidbol 
feltámadtál. 

4. Füvek, virágok, erdők, 
mezők, Madarak, vígan ör-
vendezők: Ujjongnak, Istent 
így dicsérve, A feltámadás 
ünnepére. 

5. A tiszta lelkek, az an-
gyalok S velük együtt az 
égi karok Mind halleiuját 
zengedeznek, Feltámadásán 
örvendeznek. 
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6. Felderül az ég bol-

tozatja, Csillagok fényét 
ragyogtatja ; Erdők zöl-
delve ünnepelnek, Madárkák 
kedvvel énekelnek. 

7. Megnyílt keblét a föld 
kitárja, Virágos leplet ölt 
magára, Üde hajnali szellő 
lebben : Istendícséret zeng 
ezekben. 

8. A legtöbbel mi keresz-
tyének Tartozunk az Ür ér-
demének : Hálával azért, 
hogy megváltott És minden 
vétket megbocsátott. 

9. Magasztaljuk őt víg 
énekkel És hálaadó dicsé-
rettel: Öreg, ifjú, az egész 
világ Zengjen az Ürnak hal-
leluját : 

10. Tiszteletére az Atyá-
nak, Az ő egyetlen egy Fiá-
nak, Ki a halálból feltáma-
dott S a poklon diadalmas-
kodott! 

Saját dallam. (138.) 

2 3 1 . Fel támadt a mi 
jó Urunk Szívünkben :,: 
újulunk ; Nem nyelte el a 
sírhalom: Feltámadt :,: e 
napon. Jer vígadjunk s a 
győzőnek hálát adjunk! 

2. Megmondották az an-
gyalok: Feltámadt :,: a ha-
lott; A nőknek is, kik kere-
sék, Feltámadt :,: hirdeték; 
Keresztyének, dicsérjük őt, a 
győztes hőst! 

3. Halála gyászt boríta 
ránk, Örömre :,: virradánk; 
A földre bú ereszkedék, lm 
derül :,: már az ég. Örven-
dezzünk, vigadozzunk, zenge-
dezzünk ! 

4. Jézusunk, ki feltámad-
tál, Örökké :,: áldassál; 
Hallgasd meg buzgó éne-
künk S lelkeddel :,: légy 
velünk. Ég Királya, nagy 
nevednek zengjen hála! 

Surgit in hac die. 
Saját dallam. (139.) 

2 3 2 . f e l t á m a d o t t a ha-
lál megrontója, Jézus Krisz-
tus, a világ Megváltója, Aki 
értünk szállá halálra, Meg-
feszítve ártatlanul, Istenünk, 
az Ür! 

2. Mikor ott a Máriák sír-
dogáltak, Sírja körül szomo-
rún álldogáltak : Angyal 
küldte őket, a nőket, Hir-
detni a nagy világnak: Az 
Ür feltámadt! 

3. Zengjük mi is szívünk-
ből : halleluja ! Zengjük e 
szent órában: halleluja! Üd-
vözítőnk féljük, dicsérjük, 
Neki zengjen megújulva A 
halleluja ! 

4. És Mária Magdolna a 
hívekhez Bemenvén a házba, 
a testvérekhez, Elmondja 
sebesen, kedvesen A jó hírt, 
hogy váratlanul Feltámadt 
az Ür. 

5. Krisztusunk, ki meghal-
tál miérettünk, Véred árán 
Atyádat megnyerhetnünk 
És mikor felkeltél, örvendtél: 
Adj nekünk tisztes meghalást 
Es feltámadást! 

6. Örvendhetnek immár a 
te híveid: Veled mind a két 
halált elkerülik ; Életre tá-
madtál s így adtál Példát 
arra: ha követünk, Veled 
élhetünk. 
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7. Színről színre láthatnak 
országodban Megdicsőült is-
teni alakodban, Nagy fé-
nyességedben a mennyben, 
Hol nincsenek földi gondok, 
S mindenki boldog. 

8. Szenvedőknek, kik Isten 
gyermekei, Bús szeméből te 
fogod letörleni A fájó köny-
nyeket, s teneked Ezért min-
dig hálát adnak És magasz-
talnak. 

9. Áment zengjünk vidá-
man: halleluja! Dicsérjük őt 
mindnyájan : halleluja ! Ha-
talom, bölcseség, tisztesség: 
Halleluja, téged áldunk, Sze-
lid Bárányunk! 

f 10. Add, hogy részünk 
legyen a dicsőségben: Veled 
laknunk állandó közösségben 
Színed előtt örömben, a 
mennyben, Hol örökké viga-
doznak A választottak ! 

Dallama : 
Örvendetes napra keltünk. (128.) 

2 3 3 . F eltámadt az üdv 
szerzője, A világ Üdvözí-
tője: Örvendj, Isten tiszte-
lője. Halleluját zengjünk ! 

2. Eltemették meghalt tes-
tét, Hogy az ember meg-
mentessék: , Krisztus ezért 
dicsértessék. Halleluját zeng-
jünk ! 

3. Jézus, élet diadalma, 
Híveidnek légy oltalma, Más-
nak erre nincs hatalma. Hal-
leluját zengjünk! 

4. Add, hogy mi is feltá-
madjunk S nyomdokodban 
úgy haladjunk, Hogy teveled 
uralkodjunk. Halleluját zeng-
jünk ! 

5. E húsvéti ünnepünkkel 
Kovásztalan kenyerünkkel 
Magasztaljuk énekünkkel : 
Halleluját zengjünk! 

6. Istenfélő keresztyének, 
Kicsik, nagyok, ifjak, vének: 
Tegyünk neki tisztességet, 
Halleluját zengjünk! 

7. A mennyei szent Atyá-
nak, Feltámadott hős Fiá-
nak S a Szentlélek hatalmá-
nak Halleluját zengjünk ! 

Dallama: 
Amit a szent próféták. (9.) 

2 3 4 . Kelj fel, szívem, 
örömmel Lásd ezt a szép 
napot : Eloszlat fényözönnel 
Minden búbánatot ; Amint 
Urunk pihent meg A sírban 
odalent: Minket is eltemet-
nek, Ha lelkünk mennybe 
ment. 

2. Letették már a sírba: 
Az ördög felvidult, De ő 
életre híva Felkelt, kürtjébe 
fúj t , Victoriát kiáltott És 
zászlót lengetett, Legyőzte a 
világot A ti vezéretek! 

3. Ott áll a hős ragyogva, 
Büszkén tekint körül: Az 
ördög eltiporva Ismét alul 
kerül; És míg magát meg-
adva Lába elé borul: Meg-
semmisül hatalma, Megtörte 
őt az Ür! 

4. Ezt nézni a szívemnek 
Igazi élvezet, Nem gyötrenek 
keservek, Békében élhetek; 
Elvenni már ki merné Azt, 
amit ő adott? Maga lett éle-
temmé, Mikor feltámadott! 

5. Nincs fegyver a pokol-
ban, Mely nékem ártana, 
Kimenti lelkem' onnan Igaz 
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bűnbánata; Nem zsoldja már 
a bűnnek, Mint egykor, a 
halál: Javamra lesz, ha hű-
nek S igaznak is talál. 

6. Ha a világ igyekszik 
Tőrt vetni ellenem: Dühös-
ködjék, ha tetszik, Mit árt-
hat énnekem? Nem tarthat 
rettegésben, Nem nő vele 
bajom: Öröm lesz szenvedé-
sem S az éjjel hajnalom. 

7. Mint Jézusom hívének, 
Remény a bánat is: Amit a 
fő elérhet, Eléri a tag is; 
Megtört a bűn hatalma, A 
pokol összedőlt : Mellette 
megmaradva Nem engedem 
el őt! 

8. Átment a szebb hazába 
Űj élte kezdetén ; Gond, 
szenvedés hiába Gyötör, nem 
félek én! Akárki bánt dühé-
ben, Főm megvéd engemet: 
Jézusba' van reményem, Ki 
mindent megtehet. 

9. Ő visz fel majd az égbe, 
Hol a kapu felett Arany-
betűkbe vésve Ez igék fény-
lenek: Aki velem kesergett, 
Azé a győzelem; Aki velem 
kiszenvedt, Örökre él velem! 
Gerhardt P. Hruskovics S. 

Dallama: 
Jézusom el nem hagyom. (258.) 

2 3 5 . E bredj, szívem, 
drága nap Kelt a rémes éj-
szakára : Krisztus Urunk 
nem maradt Eltemetve, sírba 
zárva; Mindazt, amit vétet-
tem, Megfizette érettem. 

2. Istennek egy Fia volt, 
Immár bebizonyította : Sír-
jából feltámadott És a ha-

lált eltiprotta; Teljesült az 
ígéret, Hála neki s dicséret! 

3. Adósok már nem le-
szünk, Megnyertük a bocsá-
natot : Megfizette kezesünk, 
Ki sírjából feltámadott; A 
haragnak vége lett, Isten 
megkegyelmezett. 

4. Bűn halálra vezetett: 
Krisztus által éltet nyertünk ; 
Nem arannyal fizetett, Ma-
gát adta miérettünk; Az ő 
feltámadása Halálom meg-
váltása. 

5. Mi mindnyájan megha-
lunk: Ő megküzdött a halál-
lal; Ne legyen hát bánatunk 
Kedveseink elhúnytával ; Ha-
lál győz a világon: Krisztus 
győz a halálon! 

6. És ha én is meghalok, 
Csak ideig tart halálom ; 
Síromtól nem borzadok : Jobb 
lesz majd a másvilágon, 
Hova az én Sámsonom Nyitja 
ajtóm egykoron. 

7. Jézus, az elsőszülött, 
Testvéremül szeret engem ; 
Ha véle egyesülök: Benne 
leszek, ő meg bennem; Mért 
gyötörne félelem? Én Uram 
és Istenem! 

8. Hol van, halál, fulán-
kod? Hol van, pokol, nagy 
hatalmad? Isten.minket meg-
áldott: Életet ad s diadal-
mat; Feltámad a testünk is, 
Még ha porrá lettünk is. 

9. Mindezt, amint akarod, 
Hiszem, Uram, s el is érem; 
Veled megyek s maradok, 
Krisztus, te vagy üdvössé-
gem. Hálám tenéked zeng-
jen A földön és a menny-
ben! 
Neumann Gáspár. H. S. 
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Saját dallam. (140.) 

2 3 6 . Feltámasztott vi-
tézünknek, Győzedelmes ve-
zérünknek, Krisztusnak, ki 
a halálból :,: Támadott fel 
sírjából : :, : Halleluja ! 

2. Szenvedése üdvözített, 
Megváltotta bűneinket ; Ha-
lálával eltörölte :,: Halálun-
kat örökre: :,: Halleluja! 

3. Élve már a mi Urunk-
nak, Meghalva rút vágyaink-
nak: Támadjunk fel sok 
bűnünkből: , : S hálát adjunk 
szívünkből: :,: Halleluja! 

4. Jézus, kinek hatalma 
nagy, S királyoknak Királya 
vagy: Hallgasd meg a mi 
kérelmünk, :,: Kegyelmedért 
esengünk. :,: Halleluja! 

5. Jézusunk, ki éltet adtál 
S bizonyára feltámadtál : 
Vezess ki a sötétségből, :,: 
Bűneink fertőjéből. :,: Hal-
leluja! 

6. Hogy tőlük megmene-
kedve S igazságod meg-
ismerve Téged mindig úgy 
kövessünk, :,: Hogy tieid le-
hessünk. :,: Halleluja! 

7. Halleluját zengjünk né-
ked, Színről színre lássunk 
téged, Hol Atyáddal dicső-
ségben :,: Uralkodol az ég-
ben. :,: Halleluja! 

Saját dallam. (141.) 

3 3 * 7 . Üdvözítőnk feltá-
madását Üdvözölje dicséret 
s vidámság, Mert az éjt el-
oszlatta, Sötétjét megvilágí-
totta. Mi is vígan keljünk, 
Angyalokkal zengjünk, ör-

vendjünk És énekeljünk ; 
Mert a föld, a fák lombozat-
ja, Erdők, mezők, az ég fé-
nyes napja S madárszó, mint 
imádság Zengi Urunk fel-
támadását; S mindez a re-
peső, Boldogság-kereső ú j 
élet Istendícséret ! Dicsér-
jük víg énekkel Az égiekkel, 
Mert miértünk küzdött, fára-
dott, De fel is támadott, És 
szent örömben Él fent a 
mennyben. 

2. Az angyalok, akik ott 
voltak, Azt hirdették a hű 
asszonyoknak, Hogy az Ür 
már feltámadt ! Mondják 
meg az egész világnak, Pé-
ternek s másoknak, Hogy a 
dolog hírét elvigyék És mind 
elhiggyék : Előttük megy 
Galileába, Mint mondotta, 
mikor köztük járva Földi 
testben élhetett. Azok pedig 
nagy tiszteletet Adtak, mi-
kor látták Drága Mesterü-
ket ; szemüknek Mindnyá-
jan hittek. Dicsérjük víg 
énekkel stb. 

f 3. Hallgass meg, Üristen, 
bennünket És a d j helyet a 
mi kérelmünknek Hatalmad-
dal talpra kélt, Feltámasz-
tott kedves Fiadért, Ki örök-
től fogva Veled egy jelen-
ség, teljesség, Igaz Istenség: 
Add nekünk az örök ural-
mat, Hol örömünk soha ki 
nem halhat; Hogy bűnre 
ne juthassunk, Kegyelmed-
ben megmaradhassunk Szent-
jeid sorában, Velük egye-
temben örömben Ott fenn a 
mennyben. Dicsérjük víg 
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énekkel Az égiekkel, Mert 
miértünk küzdött, fáradott, 
De fel is támadott, És szent 
örömben Él fent a menny-
ben! 

Saját dallam. (142.) 

2 3 8 . V i g énekkel ün-
nepeljünk, Halleluja! Krisz-
tusunknak hálát zengjünk : 
Halleluja! 

2. Értünk halt meg a ke-
reszten, Halleluja! Hogy 
magának megszerezzen. Hal-
leluja ! 

3. Feltámadván, megdön-
tötte — Halleluja! A poklo-
kat mindörökre. Halleluja ! 

4. Hova lett a kígyó feje? 
Halleluja ! Eltaposta nagy 
ereje. Halleluja ! 

5. Hol van, pokol, diadal-
mad ? Halleluja ! Dühöng-
hetsz, de nincs hatalmad. 
Halleluja ! 

6. Hol van, halál, bősz 
fulánkod? Halleluja! Krisz-
tus minket már megváltott. 
Halleluja ! 

7. A horogra tűzött féreg 
— Halleluja! Túltett raj-
tad: elnyelt téged. Halleluja! 

8. Krisztus volt, az Isten 
Fia, Halleluja! Neki kel-
lett kínlódnia. Halleluja ! 

9. Kik kegyetlen bántak 
vele — Halleluja! Im maga 
az Ür győzte le. Halleluja! 

10. Magasztalnunk kell s 
dicsérnünk — Halleluja! A 
mi lelki üdvösségünk. Hal-
leluja ! 

f 11. Dicsőség az Úristen-
nek, Halleluja! A Fiúnak s 
Szentléleknek. Halleluja! 

12. Jézusunk, ki feltámad-
tál, Halleluja! Nekünk örök 
üdvöt adtál. Halleluja ! 

Tranovszky György. 

Vigasztalás a halál ellen. 
Dallama : 

Jézusom el nem hagyom. (258.) 

2 3 9 . J ézus, az én éle-
tem, Bizodalmam, üdvössé-
gem Él, tudom, s ez énne-
kem Elegendő mindenképen; 
Bár a sírom eltemet: Ba j 
nem érhet engemet. 

2. Él Jézus, az én Uram, 
Rám is vár új, boldog élet 
Ott, ahol ő maga van: Mit 
rettegjek, kitől féljek? Ahol 
a fő, ott a tag, Tőle el nem 
maradhat. 

3. Engem e fő vezérel, Eh-
hez vagyok hozzákötve: Hi-
tem erős kezével Ragadom 
meg mindörökre, Hogy sem 
élet, sem halál Nem választ 
el tőle már! 

4. Porból való test vagyok : 
Tudom porrá kell majd len-
nem; De ha övé maradok, 
Holtomból feltámaszt engem, 
S vele élek vidáman Dicső-
séges honában. 

5. Visszatérek testembe, 
Fényes lesz az öltözetem, És 
az Urat esengve Színről szín-
re szemlélhetem; Megdicsőül 
alakom: Megváltóm is lát-
hatom. 

6. Meglátom s felismerem 
Jézusom saját szememmel, 
S az örömet érezem, Mit az 
ember csak ott fenn lel; 
Gyarlóság nem szomorít : Az 
Isten megszabadít. 
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7. Mind, ami itt múlandó, 

Ott dicső és halhatatlan; 
Elvettetik romlandó, Feltá-
mad romolhatatlan; I t t min-
den rút testiség, Ott ra-
gyogó lelkiség! 

8. Tagok, örvendezzetek: 
A halál nem árt tinéktek ; 
Krisztus visel titeket, Ő az, 
kiben új ra éltek ; Mert a 
kürt, az isteni, Még a sírt is 
áttöri ! 

9. Örvendjetek odalenn S 
a halált csak nevessétek: 
Meglelitek odafenn Jézussal 
a közösséget; Ott a gondot, 
bánatot Eltiporja lábatok. 

10. Földiekről ég felé 
Emeljétek lelketeket, S le-
gyen minden szív övé, Hogy 
majd vele élhessetek Ott, 
ahová szüntelen Vágytatok 
már idelenn! 
Lujza Henriette. H. S. 

Hymnus. Vita sanctorum 
decus. 

Saját dallam. (143.) 

2 4 0 . A szenteknek leg-
szentebbje, Angyaloknál fé-
nyesebbje, Krisztus, ki hol-
tával Végzett a halállal : 
Éltet szerzett minden hívé-
nek, Lelkük örök bajtól 

mentvén meg, Amikor ú j 
életre ébredt. 

2. Add, Urunk, hogy di-
csérhessünk S győzelmednek 
örvendhessünk ; Áldd meg 
ünnepünket, Baj ne érjen 
minket. Mert ez a nap fel-
támadásod Napja, amely 
minket megváltott : Legyen 
ra j ta a te áldásod! 

3. Méltóbb e nap sok ün-
nepnél : Égi hősként visel-
kedtél, Sírodból kelve fel Az 
első szentekkel ; Megdicsőült 
testet öltöttél, A boldogok 
hónába mentél, Mit híveid-
nek készítettél. 

4. Most az égi fényesség-
ben Uralkodol dicsőségben; 
Felmagasztosulva Onnan 
jösz el újra Élők, holtak 
ítéletére, Hívők boldog, nagy 
örömére, Hitetlenek örök 
vesztére. 

5. Krisztus, amint te aka-
rod, Legyen meg az akara-
tod ; Bölcsen uralkodván 
Atyádnak a jobbján: En-
gedj minket is feltámadnunk, 
Hogy örökre nálad marad-
junk, Veled éljünk és ural-
kodjunk. 

f 6. Atyánk, aki terem-
tettél, Krisztus, aki győztes 
lettél, S Szentlélek, a hitben 
Egylényegű Isten : Legyen 
e nagy feltámadásban Ré-
szünk a megigazulásban És 
az örök vigasztalásban ! 

il 
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VIII. Énekek Krisztus Urunknak 
mennybemeneteléről. 

Kollektához való versek. 
1. Felméne az Isten nagy örömmel : Halleluja ! 

Az Űr kürtzengéssel : Halleluja ! Zsolt. 47, 6. 
2. Krisztus Urunk felmenvén a magasságba, 

fogva vivé a fogságot: Halleluja! 
És ada ajándékokat az embereknek : Halleluja ! Ef. 4, 8. 

3. Ez a nap, amelyet az Űr rendelt : Halleluja ! 
Örvendezzünk és vígadjunk ezen: Halleluja ! Zsolt. 118, 24. 

A 110. zsoltár a szent 
bibliában. 

2 4 1 . Monda az Ür az 
én uramnak: Ül j az én jobb 
kezem felől, 

2. Amíg nem vetem ellen-
ségeidet Zsámolyául a te 
lábadnak. 

3. A te hatalmad pálcáját 
k inyúj t ja az Ür Sionból, 
Uralkodjál a te ellenségeid 
között. 

4. A te néped szabad aka-
ra t ta l fog áldozni a te harcod 
napján a szentség díszében, 
A hajnal méhéből jelenik 
meg néked a te magzatod 
harmat ja . 

5. Megesküdt az Űr s azt 
meg nem másít ja, Te pap 
vagy Melkizédek rendje sze-
rint örökre. 

6. Az Ür lészen neked jobb 
kezed felől, Haragjának nap-
ján megrontja a királyokat. 

7. ítéletet tészen a népek 
között, megtölt sok helyeket 
holttestekkel ; Sok ország 
fejét is megrontja e földön, 

8. Az úton való patakból 
fog inni; Annakokáért fel-
emeli az ő fejét. 

Dicsőség az Atya, Fiú és 
Szentléleknek, Miképen kez-
detben vala, Úgy legyen most 
s mindig örökkön örökké, 
amen! 

Kyrie. 
Saját dallam. (144.) 

Kyrie eleison. 

2 4 2 . Isten, könyörülj 
mirajtunk, Kik tehozzád fel-
sóhaj tunk; Bocsássad meg 
vétkeinket, Kegyelmedbe fo-
g a d j minket. 

2. Bűneinket szánjuk-bán-
juk És előtted fel is tár juk, 
Mert tebenned szívből hiszünk 
S megjavulni igyekezünk. 

3. Fiadért, ki dicsőségben 
Uralkodik fent az égben, Ha-
jolj hozzánk, á ld j meg min-
ket, Teljesítsed kérelmün-
ket! 

Christe eleison! 
4. Krisztus, könyörülj mi-

raj tunk, Kik előtted térdet 
ha j tunk; I t t vagyunk a te 
nevedben, Bízván szent ígé-
retedben. 
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5. Add, hogy Igéd intéseit 

S dicsőséges szentségeid Tisz-
taságban őrizhessük És üd-
vünkre élvezhessük. 

6. Gyenge a mi dicséretünk, 
Jobbat tőled remélhetünk ; 
Légy szószólónk az egekben, 
Tarts meg örök kegyelmed-
ben! 

Kyrie eleison! 
7. Szentlélek, könyörülj 

rajtunk, Hogy magunkra ne 
maradjunk ; Tedd szívünket 
templomoddá, Minden jóra 
hajlandóbbá. 

8. Adj erőt jószándékunk-
ban, Bátorítást halálunkban, 
Te, ki minket megszenteltél 
S vigasztaló Urunk lettél. 

9. Hisszük, ha ezt megen-
geded, Megnyerhetjük ke-
gyelmedet ; Dicsőítünk fen-
ségedben Most és mindörök-
ké, ámen! 

Tranovszky György. 

Et in terra. 
Saját dallam. (145.) 

2 4 3 . Dicsőség az Is-
tennek S béke itt lenn min-
dennek! Ó mert a mi szent 
Urunk, Akinek ma hódo-
lunk: Fel az égbe emelke-
dett ; Erőt vett a halálon, 
A poklon is immáron, S 
megváltá az embereket. 

2. Téged, Uram, dicsérünk, 
Magasztalunk, míg élünk ; 
Térdet hajtva imádunk, Jó-
ságodért így áldunk, Dicsé-
retet zengedezve; Mert Fiad 
diadalma, Hogy a bűnnek 
hatalma Nem tar t minket 
lenyűgözve. 

3. Bárányunk, ki meghal-
tál És minket megváltottál: 
Aldd meg munkád emlékét, 
Add nekünk a te békéd! Ezt 
kívántad híveidnek ; Atyád 
jobbján odafenn Légy párt-
fogónk kegyesen Érdeméért 
sebeidnek. 

4. Szent egyedül magad 
vagy, És hatalmad olyan 
nagy: Te vagy legfőbb jó 
Urunk, Dicsőséges Jézusunk. 
Atyáddal s a Szentlélekkel 
Mennybemeneteledért, Ezért 
a nagy örömért Lelkünket a 
mennybe vedd fel! 

Tranovszky György. 

Credo, vagy hitvallás. 
Saját dallam. (146.) 

Ш . s zívből hiszünk 
az egy Istenben, Mindenható 
Atyánkban ott fenn, Menny-
nek s földnek megteremtőjé-
ben. 

2. S Krisztusban, egyszülött 
Fiában, Urunkban, az ő ha-
talmában, Kit miértünk kül-
dött jóvoltában. 

3. Ki Szentlélektől fogan-
taték, S felvevén testünk 
természetét, Máriától, a 
Szűztől, születék. 

4. Szenvedett, míg a földön 
jára, Keresztfán lett kínos 
halála, Eltemetteték, pok-
lokra szállá. 

5. Harmadnapra újra fel-
támadt, Megjelent sok tanít-
ványának, Akit negyven na-
pig láthatának. 

6. Mennybe szállván, úgy 
intézkedett, Hogy hívei el-
széledjenek S tanítsanak meg 
minden népeket. 

и* 
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7. És angyalok harsonájára 

Felszállt, mint az egek Ki-
rálya S iile Isten hatalmas 
jobbjára. 

8. Ott ül örök dicsőségében, 
Királysága teljes fényében 
Ragyog szeme a nagy min-
denségem 

9. Amint látták őt menny-
be menni, Ügy fog nekünk 
is megjelenni, Élők s holtak 
ítélője lenni. 

10. Hiszünk végül a Szent-
lélekben, Ki megvigasztal 
mindenekben A gonosznak 
ravaszsága ellen. 

11. Egyházának dicsőségé-
ben, Szentjeinek közösségé-
ben, Szenvedésein át győzel-
mében. 

12. Maga az Ür mondotta 
ezt meg : Üldöznek és ha-
lálra vetnek, Ezt gondolván 
istentiszteletnek. 

13. Az igazság mégis meg-
marad, Mert a világ ku-
darcra halad, De az egyház 
diadalmat arat. 

14. Hisszük bűnünk meg-
bocsátását, Testünk dicső 
feltámadását És az örök 
életnek áldását. 

Tranovszky György. 

Az Isten jobbján ülésről. 
Saját dallam. (147.) 

3 4 5 . Isteni fényben Él 
s tisztességben, Ki a keresz-
ten Olyan kegyetlen Meg-
kínoztatott, Meggyalázta-
tott; Most már Atyja jobb-
ján Ül, ott uralkodván. 

2. Jobbon ülése, Mint fel-
menése, Nem egy helynek 

szól, (Tudnunk kell ezt jól!) 
Nem is épület, Vagy zárt 
terület; Azt, ki így gondol-
ja, Az írás cáfolja. 

3. A hívő tudja, Hogy Is-
ten jobbja A kitüntetés, 
Megtiszteltetés, Hatalom i t t 
lenn S a mennyben ott fenn, 
Mindenütt-valóság És min-
denhatóság. 

4. Isten Fia itt Örök javait 
Teljessé tette: Magára vette 
Természetünket S üdvössé-
günk lett; E megaláztatás 
Felmagasztaltatás. 

5. Ezért mondja ő, Az 
Üdvözítő : Valahol ketten-
Hárman nevemben Össze-
jöttetek: Köztetek leszek, 
Veletek mindvégig, A világ 
végéig. 

6. Hű keresztyének! A 
szent Igének Hivői legyünk: 
Ne kételkedjünk; Mert iga-
zat szól Krisztus Urunkról, 
S többet mond minékünk, 
Mint amit megértünk. 

7. Örvendjünk Urunk A 
mi tútorunk Nagy kegyel-
mében Minden időben. Üd-
vünket látván A ravasz sá-
tán, Bármily dühössé lett, 
Semmit el nem érhet. 

8. Jöhet ellenünk: Az Ür 
lesz velünk ; Minket meg-
segít, Gonoszt leterít. Ha 
szól: Én vagyok! Összeros-
kad ott Minden vele szem-
ben, Mint zsidók a kertben. 

f 9. Jézus, Királyunk, Akit 
imádunk, S kinek nevére 
Mindenki térdre Földig ha-
joljon És meghódoljon: Add, 
hogy veled menjünk S örök-
ké tiszteljünk. 
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10. Nézz ránk a mennyből, 

És kegyelemből Végy az an-
gyalok, Az égi karok Kö-
zösségébe És örömébe; Bo-
csásd meg, hogy bántánk, 
Taposd el a sátánt. 

11. Atyádnak jobbján Ek-
kép gondozván Földet és 
mennyet A te kegyelmed: 
Vigasztalj, szeress, Oltal-
mazz, vezess, Munkáld üd-
vösségünk, Urunk, dicsősé-
günk. 

f 12. Üdv az Atyának És 
egy Fiának És a Szentlélek 
Nagy kegyelmének ; Mikép 
kezdetben Vala mindenben, 
Dicsősége legyen Mindörök-
ké, ámen! Tranovszky Gy. 

Ősrégi ének. 
Saját dallam. (148.) 

3 4 6 . Isten, Atyánk, te 
nagy kegyelemből Bőven 
adtál minekünk mindenből, 
Fiad küldvén hozzánk a 
mennyből. 

2. Felvette a mi természe-
tünket, Magáévá tet te az 
ügyünket, Megváltott a bűn-
től bennünket. 

3. Mert az ember temér-
dek vétkével Kárhozatát 
nem kerülheté el Máskép, 
mint Krisztus érdemével. 

4. Dicsőség az Atya-Űris-
tennek, Mit kezdettől fogva 
megérdemlett: Részünkről is 
szintén legyen meg. 

5. Jézus Krisztus, tehozzád 
sóhajtunk : Te, ki földre szál-
lottál miattunk, Szűznek Fia, 
könyörülj rajtunk! 

6. Add, hogy bűneinket 
megbánhassuk, Keservesen 

meg is sirathassuk És ma-
gunktól távol tarthassuk. 

7. Szörnyű a te szavad igaz-
sága : Aki bűnét már itt meg 
nem bánja, Kárhozatod viszi 
halálba. 

8. Add, Urunk, a jóban 
megállanunk, Bűnbánatban 
gyakorolnunk magunk S 
benne végig ki is tartanunk. 

9. Add, hogy ebben meg is 
erősödve Tegyünk mindent 
a te örömödre, Amint azt az 
í rás közlötte. 

10. Add, hogy üdvöt a te 
szentségedben Méltán ve-
gyünk testedben, véredben, 
S a menny felé induljunk eb-
ben. 

11. Krisztusunk, ad j ehhez 
szent életet, Hű szívet, jó 
lelkiismeretet, S hozzá tiszta 
és erős hitet. 

f 12. Dicsőség az Atya-
Üristennek, Fiának, az igaz 
egyetlennek S magasztalás 
a Szentléleknek! 

Dallama : 
Dicsőséges napunk jött el. (120.) 

2 4 : 7 . Negyvenednap el-
multával Az Ür, mennybe 
távoztával Tanítványit ösz-
szeszedve Kiment velük fel 
a hegyre. Halleluja ! 

2. S monda: Mind bekövet-
kezett, Ami rólam szerezte-
tet t A törvényben, próféták-
ban S Dávid minden zsoltá-
rában. Halleluja! 

3. Ezért kellett itt szen-
vednem, Sírom ezért zárt be 
engem, Ezért kellett feltá-
madnom, Ezért kell a menny-
be jutnom. Halleluja ! 

4. Főhatalom jutott nékem 
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Lent a földön, fent az ég-
ben ; S hogy tanúim ti legye-
tek, Az én lelkem lesz vele-
tek. Halleluja ! 

5. Nevemben ezt hirdessé-
tek: Bocsánatot nyer a vé-
tek; Tanítsatok minden né-
pet, Országomat építsétek. 
Halleluja! 

6. Akik megkeresztelked-
nek S hisznek: lelki üdvöt 
nyernek; Akik pedig hitet-
lenek: A pokolban kapnak 
helyet. Halleluja ! 

7. Amit tőlem hallottatok, 
Abban meg is maradjatok; 
Nem hagylak el benneteket, 
Rátok töltöm a Lelkemet. 
Halleluja! 

8. Aztán kezét felemelte, 
Áldást mondott a hívekre 
S felment, szívük bánatára, 
A mennyei magasságba. Hal-
leluja ! 

9. Majd angyalok jelenvén 
meg Hozzájuk így beszélé-
nek : Mért álltok oly szomor-
kodva? Mért nézitek búsla-
kodva ? Halleluja ! 

10. Jézus mennybe emelke-
dett, Isten trónján foglal 
helyet; De visszajő, mint lát-
tátok, S üdvösséget hoz majd 
rátok. Halleluja ! 

11. Országába vonult in-
nen, Lába alatt van már 
minden; Egyházát ő kormá-
nyozza, Ajándékkal elhal-
mozza. Halleluja ! 

12. Minekünk is majd oda-
át Megnyitja a menny aj-
taját , Hogy belépjünk örö-
künkbe S vele éljünk mind-
örökre. Halleluja ! 

13. Az utolsó napon fény-
ben Jön el hozzánk s dicső-

ségben; A juhokat kivá-
lasztja S angyalai közé 
osztja. Halleluja ! 

14. Krisztus Urunk, erre 
várunk, Ez az, amért hőn só-
várgunk; Jö j j el hozzánk, hű 
fiakhoz, S csatolj minket 
országodhoz. Halleluja ! 
Hermann M. Motesicky G. 

Dallama: Dicső Immánuel, 
hivők Királya. (254.) 

2 4 8 . S zerelmes Jézu-
sunk, hova mentél el? Köz-
tünk a földön mért nem 
lakozol? Mitőlünk magához 
Atyád vett-é fel, Hogy csak 
a mennyekbe vágyakozol ? 
О ha itt lennél, az úton men-
nél, S láthatnánk téged, te 
jobb mindennél! 

2. Nem lehet az, hogy a 
mult visszatérjen, Népéért a 
Fiú megfizetett; Ne kívánd, 
hogy újra a földön éljen, 
Többet nem adhatna úgyse 
neked. Minket megváltott, a 
mennybe szállott: A földön 
minden elvégeztetett. 

3. Megnyugszom, Jézusom, 
győzedelmedben, Mellyel a 
poklokon erőt vevél: Ural-
kodjál immár, hogy minden 
ellen Érezze karod, ki meg-
szenvedél ; Földre tiporva 
sújtsad a porba, Míg meg-
váltod őt s benned újra él. 

4. Jézusom, te a fő, én ta-
god vagyok: Mindig ott kell 
lennem, ahol te vagy; Meg-
dicsőülésed énrám is ragyog, 
Megváltottaidból ó ki ne 
hagyj ! Mindezt Igédben meg-
adtad nékem, Mert égi ural-
mad hatalma nagy. 



5. Dicsőség Királya, hála 
tenéked, Minden hű léleknek 
áldnia kell; Szívemből szin-
tén felzeng a dicséret, Tené-
ked szolgálok, nem hagylak 
el. Mind a világnak végéig 
áldlak, Mikor az ítélet napja 
jön el. 

6. Bűnösök, éljetek ti a vi-
lágnak: Jézus Krisztus mel-
lett maradok én; Üdvöt a 
lelkem csak nála találhat : 
A földi dolgokra nem adok 
én; Az ő oldalán lelem ko-
ronám, Ámen, én hiszem, 
hogy megadja rám! 
Neumann G. H. S. 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

2 4 9 . Mért kell, Uram, 
itt szenvednem, Búba, gond-
ba temetve? Mért akarsz itt 
hagyni engem? Mért szállsz 
fel az egekbe? Vigy magad-
dal, Istenem, Vagy marad j 
itt énvelem, Hogy minden-
nap láthassalak És örökre 
bírhassalak. 

2. Az én szívem vedd ma-
gadhoz S add nekem a 
tiedet; Mikor hozzád felsó-
hajtoz: Nyisd meg a te ege-
det! Ha imára nincs erőm, 
Szólj helyettem résztvevőn, 
Hisz jobbján ülsz szent 
Atyádnak És segíthetsz hű 
szolgádnak. 

3. Add, hogy veled eggyé 
legyek Én, a földi gyarlóság: 
Meg ne rontsa érzékemet A 
hiábavalóság. Hitem által 
életem Te irányítsd szünte-
len, Míg előttem lesz a főcél, 
Hova minket megelőztél. 
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4. Te vagy minden remény-
ségem S oltalmam e világon : 
Add keresztyén módra él-
nem S neked szentül szol-
gálnom ; Ha a sátán rám 
törne, Állj mellém és te 
törd le Ügy, hogy meg se 
mozdulhasson S mindörökre 
elhallgasson. 

5. Készíts nekem illő he-
lyet, Ahol a te hazád van, 
Hogy örökre veled legyek 
Ott fenn, Atyád házában; 
Azzal nyugtass engemet, 
Hogy utánad mehetek, Mi-
kor lelkem örvendezve Ad-
hatom a te kezedbe. 

6. Igéd szerint visszajővén, 
Hogy mindenki lásson i t t : 
Ébreszd fel és váltsd meg az 
én Testem meghalt tagjai t ; 
ítéljed meg idelent Az Igéd-
hez hűtelent, Bánatunkért 
végy kegyedbe S vezess min-
ket örömedbe! 
Neumann G. Hruskovics S. 

Hymnus: Festum nunc 
celebre. Saját dallam. (149.) 

2 5 0 . E dicső nap elér-
keztén Örvendezzen minden 
keresztyén : Mert Krisztu-
sunk emberi testében Szállt 
a mennybe dicsőségben; He-
lyet Atyja jobbján kapva 
Természetünk felmagasztal-
ta, Ég és föld urává avatta. 

2. Kedvesítől búcsút véve 
Felszállott a ragyogó égbe; 
Hívei, kik látták ezt a tettét, 
Urukat dicsőítették; Az an-
gyalok hálát zengtek A 
Szentháromság egy Isten-
nek, Győzedelmén így ör-
vendeztek. 
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3. Mielőtt a mennybe tére: 

A pokol s a halál vesztére 
Feltámadt a hívek vigaszára 
S megajándékozására. ítéle-
tét úgy szabja ki, Hogy a 
gonoszt pokolra veti, Híveit 
a mennybe segíti. 

4. Krisztus, hozzád fohász-
kodunk És alázattal imád-
kozunk: Tekints ránk, hogy 
gyarlón ne essünk el, Segíts, 
mikor szenvednünk kell ; 
Szentlelkeddel töltsd meg né-
ped, Hogy ismervén az el-
lenséget, Ne tiszteljünk mást, 
csupán téged. 

5. ítéleted szörnyű napján 
A gonoszat elkárhoztatván 
Övj meg minket, hogy hoz-
zád mehessünk És jobbodra 
kerülhessünk; A te kegyes 
ítéleted Dicsőítse meg a híve-
ket, Megadván az örök életet. 

6. Krisztus, aki az Atyával 
S Szentlélekkel hitünkön ál-
tal Mennyben s földön nagy 
hatalmasságban Egy vagy 
a Szentháromságban : Vált-
ságunkért, halálodért, Föl-
keltedért, mennybe tértedért 
Fogadd szívünk hálaénekét! 

Saját dallam. (150.) 

3 5 1 » Krisztusunk fel-
ment a mennybe : Vége a 
munkának; Vigadozzunk ör-
vendve, Mert Krisztus, a fel-
támadott Vitéz visszaadott 
Minket az Atyának. 

2. Hívei, kik elbúsultak 
Kínos szenvedésén, Húsvét-
ra felvidultak; Csak a zsi-
dók nem örvendtek, Mivel 
kételkedtek Krisztus dicső-
ségén. 

3. Mikor mennybe ment a 
földről, Mind elkeseredtek ; 
Mikor pedig felülről Rájok 
szállott a Szentlélek: Buz-
gón örvendének S bizony-
ságot tettek. 

4. Míg a földet el nem 
hagyta, Híveit végetlen Tü-
relemre oktatta : Hogy itt 
súlyos terhet vesznek, Akik 
vele lesznek Az örök élet-
ben. 

5. Ó mily öröm érte lelkét 
Mindegyik hívének, Mikor 
őt felismerték, Hogy mun-
kája végeztével Országába 
ér el Nagy dicsőségének. 

6. Ily gyönyört más nem 
ad nekünk, Csak a nyár 
szépsége ; Tél idején szen-
vedünk, Isten minden teremt-
ménye Szorongva és félve 
Gondol a zord télre. 

7. Örök élet fényes nyarán 
Lesz boldog a lelkünk; Ez 
jön majd a tél után, Mikor 
nyomorúságunkban S keser-
ves sorsunkban Mindent el-
szenvedtünk. 

8. így mentek az örök élet 
Nyarába a szentek, Szembe-
szállván a télnek Sok keserű 
gyötrelmével, Amikor béké-
vel Mindent elviseltek. 

9. Krisztus szava bizonyos-
ság: Én vagyok az élet, Az 
út és az igazság Mindazok-
nak, kik miattam Szenved-
nek ártatlan S ösvényemre 
térnek. 

f 10. Krisztus Urunk, add 
meg nekünk, Hogy szenved-
jünk érted, És boldogan ör-
vendjünk Országodban mind-
végiglen; Tiéd legyen min-
den Hála és dicséret! 
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Ascendit Christus hodie. 

Dallama: 
Víg énekkel ünnepeljünk. (142.) 

2 5 2 . Г elszállt Krisztus 
az egekbe, — Halleluja! 
Hogy híveit vihesse be : Hal-
leluja ! 

2. Győzelemmel viaskodva 
— Halleluja! A halált már 
eltaposta : Halleluja ! 

3. Dicső mennybemeneté-
nek — Halleluja! Örvend-
jünk, hű keresztyének: Hal-
leluja ! 

4. Fel készülvén az Atyá-
hoz — Halleluja! így szólt 
minden tanítványhoz : Hal-
leluja ! 

5. Hogy a várost el ne 
hagyják — Halleluja! A 
Szentlelket ott fogadják : 
Halleluja ! 

6. Mert általa nyerhetik el 
— Halleluja! Mindazt, amit 
hirdetni kell : Halleluja ! 

7. Ha ő nem jön segítség-
nek, — Halleluja! Dolgaik 
mind semmiségek : Halleluja ! 

8. Megjegyezvén ezt ma-
gunknak, — Halleluja! Ar-
ra kérjük jó Urunkat: Hal-
leluja ! 

9. Hogy tüzét a Szentlélek-
nek — Halleluja! Adja át a 
hűlt szíveknek: Halleluja! 

10. Külső s belső vétkeink-
től — Halleluja! Tisztítson 
meg mindegyiktől : Halleluja ! 

11. Hogy az örök dicsőség-
ben— Halleluja! Részeltes-
sen örömében: Halleluja! 

12. Krisztus, mennybeme-
netedért — Halleluja! Bo-
csásd meg az ember bűnét: 
Halleluja ! 

13. Hogy ne égjünk majd 
odalenn, — Halleluja! Ettől 
őrizz minket, ámen. Hal-
leluja ! 
Dallama: Isten jóvoltából. (119.) 

2 i ) 3 . iVlennybe szállt 
vezérünk, Krisztus, mit küld 
nékünk ? Szentlelkét, az 
üdvadót És a megvigasz-
talót : Kyrie eleison ! 

2. Halleluja néki! Halle-
luja néki ! Örömünkre jön 
azzal, Hogy minket meg-
vigasztal: Kyrie eleison! 

Németből. 

Caelos ascendit hodie. 
Dallama: 

Feltámadás dicső napja. (121.) 

2 5 4 . M e n n y b e ment a 
hős, a dicső! Ég s föld Ura, 
neked szól a Halleluja ! 
Krisztusunk, az Üdvözítő! 
Ég s föld Ura, neked szól a 
Halleluja ! 

2. Atyja jobbján ül azóta, 
— Ég s föld Ura, stb. Mint 
az ég s föld kormányzója: 
Ég s föld Ura, stb. 

3. Amit róla jövendőitek, 
— Ég s föld Ura, stb. A 
jóslatok mind betöltek: Ég 
s föld Ura, stb. 

4. Immáron a Dávid Ura — 
Ég s Föld Ura, stb. Atyjá-
hoz a trónra juta: Ég s föld 
Ura, stb. 

5. Néki ezért hálát adjunk, 
— Ég s föld Ura, stb. Győ-
zedelmén így vígadjunk: Ég 
s föld Ura, stb. 

f 6. Dicsőség az ég Urá-
nak! Ég s föld Ura, neked 
szól a Halleluja! A teljes 
Szentháromságnak ! Ég s 



178 
föld Ura, neked szól a Hal-
leluja ! Tranovszky György. 

Dallama: Krisztusunk felment 
a mennybe. (150.) 

2 5 5 . A z Ur Jézus győ-
zelmének Szívből örvendez-
zen Minden kegyes, hű lé-
lek, Mert a mennybemene-
telben Királyunkat lá t juk 
Teljes győzelemben. 

2. ím a ravasz és veszélyes 
Kígyót eltaposta, Erejétől e 
mérges Ellenünket megfosz-
tot ta : A szörnyű oroszlánt 
Végkép letiporta. 

3. Győzedelmi zászló vár ta 
Odafenn az égben, Hová 
Atyja szavára Tért meg tel-
jes dicsőségben, Hogy előtte 
minden Meghajoljon mé-
lyen. 

4. A lobogó vígan lengett, 
Mikor a szentekkel Az egek-
hez közelgett S örvendező 
énekekkel Tanítványaitól Az 
Atyához ment fel. 

5. Szenvedése Atyja jobb-
ján Megdicsőült végre: Min-
denen uralkodván Páratlan 

az ő fensége, Se égen, se 
földön Nem lesz soha vége. 

6. Mikor hozzánk érkezett 
meg: A mennyei karok Di-
cséretet zengettek; S mikor 
megkoronáztatott : Annak 
örvendeztek, Hogy mennybe 
juthatott . 

7. Te nyitottad meg ösvé-
nyünk Az égi hazába, Hova 
mi is elérünk Szenvedésed 
ú t já t járva, S munkánk vé-
geztével Lelkünk öröm vár ja . 

8. Te segítesz meg bennün-
ket Nyomorúságunkban; Te 
veszed fel ügyünket Atyád-
nál, hol hajlékunk van, S 
kegyelmet is szerzel Sok 
gyarlóságunkban. 

9. Légy velünk, kik így ör-
vendünk, Fent a magasság-
ban, Testi-lelki védelmünk 
Kegyelemben, igazságban, 
Hogy részünk legyen az 
Örök boldogságban. 

10. Hogy megtelve véghe-
tetlen Dicső győzelmeddel, 
Aki egy vagy lényegben Az 
Atyával s Szentlélekkel: Di-
csérjünk tégedet Mennyei 
énekkel ! Blahoszláv János. 

IX. Énekek a Szentlélekről. 
Versek a kollektához. 

1. Az apostolok megtelének a Szentlélekkel : Halleluja ! 
S különféle nyelveken beszélék az Isten nagyságos 

dolgait : Halleluja ! _ , „ 
Csel. 2, 4. 

2. Ne vess el minket a te orcád elől, ó Isten ! 
És a te Szentlelkedet ne vedd el tőlünk ! 

Zsolt. 51, 13. 
3. Ez a nap, melyet az Űr rendelt : Halleluja ! 

Örvendezzünk és vígadjunk ezen : Halleluja ! 
Zsolt. 118, 24. 



A 100. zsoltár a szent 
bibliában. 

З о б . Örvendezzetek az 
Ürnak, Földnek minden la-
kosai. 

2. Szolgáljatok az Űrnak 
vigassággal, Menjetek ö 
eleibe örömmel. 

3. Tudjátok meg, hogy az 
Ür az Isten ; ő teremtett 
minket s nem mi önmagun-
kat, Hogy legyünk az ő népe 
s az ő legelőjének juhai. 

4. Menjetek be az ő ka-
puiba hálaadással és az ő 
tornácaiba dicséretekkel: 
Dicsőítsétek őt és áldjátok 
az ő nevét. 

5. Mert jó az Ür, mind-
örökké vagyon az ő irgal-
massága És nemzedékről 
nemzedékre az ő igazsága. 

Dicsőség az Atya, Fiú és 
Szentléleknek, Miképen kez-
detben vala, Úgy legyen most 
s mindig Örökkön örökké, 
ámen! 

Pünkösdi Kyrie. 
Saját dallam. (151.) 

Kyrie eleison. 

3 5 7 . Isten, hozzád ese-
dezünk : Könyörülj miraj-
tunk, Atyailag bánj mi-
velünk, Kik hozzád sóhaj-
tunk ; Bocsássad meg bű-
neinket S kegyelmedbe fo-
gadj minket. 

2. E sátoros ünnep napján 
És minden időben Áraszd 
ránk, szétosztogatván Szent-
lelkedet bőven, Hogy szeres-
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sünk, míg csak élünk, És 
Igédtől el ne térjünk. 

3. E világot úgy szeretted 
Atyai szívedből, Hogy ja-
vára Egyszülötted Küldted 
le a mennyből, Hogy min-
denki híve legyen S benne 
örök éltet vegyen. 

Christe eleison. 
4. Krisztus, béke Fejedel-

me : Könyörülj mirajtunk ; 
Érdemeddel fegyverezz le, 
Ha viszályra hajlunk. Jó 
csak a te békéd lehet, Mert 
maga vagy a szeretet. 

5. Szólj Atyádnál fiaidért, 
Könyörögj érettünk, Mint 
pásztor a juhaiért; Add el-
kerülhetnünk A latrokat, ül-
dözőket S nem jó füves 
legelőket. 

6. Pásztoraid által itt lenn, 
Igéd legelőjén Erősíts az 
igaz hitben A Szentlélek ré-
vén: Ebben leljünk vezetőre 
A mennyei legelőre. 

Kyrie eleison. 
7. Szentlélek, hallgass meg 

minket: Könyörülj miraj-
tunk, Hajlékoddá tedd szí-
vünket, Hogy veled marad-
junk; Jöjj, vigasztalj ínsé-
günkben S orvosolj betegsé-
günkben. 

8. Jöjj, tévelygők javítója, 
Kegyesek vezére, Elhagyot-
tak pártfogója, Szenvedők 
reménye, Ereje a roskadó-
nak, Élete a haldoklónak. 

9. Adj kitartást, megma-
radást Jó törekvésünkben, 
Segítséget s vigasztalást 
Végső küzdelmünkben: Örök 
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tűztől mentve legyünk, Ná-
lad legyen örök helyünk! 

Tranovszky György. 

Et in terra. 
Saját dallam. (152.) 

2 5 8 . Dicsőség az ég 
Urának, A mennyei kegye-
lem kútforrásának; S bé-
kesség az embereknek, Kik 
Jézusért áldását Nyerték a 
Szentléleknek. 

2. Isten, neked adván ma-
gunk, Téged áldunk s hódo-
lattal magasztalunk ; Te 
vagy a mi erősségünk, Te 
könyörülsz mirajtunk, Más-
tól semmit nem kérünk. 

3. Hálát adunk kegyel-
medért, Úristenünk s vég-
telen dicsőségedért, Ki Ura 
vagy a mennyeknek, Min-
denható Atyánknak, Aki 
minket teremtett. 

4. Ó Atyádnak Egyszülöt-
te, Aki testben értünk jöttél 
le a földre, Jézus, Isten szent 
Báránya : Hallgass fényes 
egedből Híveidnek szavára. 

5. Elvevén a világ terhét, 
Nézd a mai súlyos kornak 
sok keservét ! Életünk is elfo-
gyóban : Ó hallgasd meg 
imánkat, Adj kitartást a 
jóban ! 

6. Ott ülve az Atya jobb-
ján, Légy szószólónk, miéret-
tünk fohászkodván, Hogy 
ne érdem szerint nyerjünk 
ítéletet, és örök Büntetést 
ne szenvedjünk. 

7. Bizonnyal te magad 
vagy szent, Te egyedül üd-
vözítő Isten ott fent, Király 
s főpap, aki áldoz; Te vagy 
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a legközelebb, Bemehetsz az 
Atyához. 

8. Szentlélek, te legfőbb 
jóság, Az Atyával és Fiúval 
egy valóság: Szenteljed meg 
a te néped, Hogy odafenn 
kedvedre Szolgálhassunk te-
néked. 

9. Atya, Fiú és Szentlélek, 
Aki nélkül nincs szeretet, 
nincsen élet : Magasztalva, 
áldva áldunk, És az örök 
életben Szüntelenül imá-
dunk. Tranovszky György. 

Credo, vagy hitvallás. 
Saját dallam. (153.) 

2 5 9 . H i szünk mi egy 
Istenben mindnyájan, Min-
denható égi Atyánkban, Aki 
mennyet, földet, mindent te-
remtett, S ki ránk adja a 
mennyei Szentlelket, Meny-[uj 
nyei Szentlelket. 

2. Hiszünk mind a megvál-
tó Krisztusban, Egy Fiában, 
a mi Urunkban, Ki Lélektől 
fogantatva született, S tisz-
ta szűztől vett emberi életet, 
Emberi életet. 

3. Kínhalála bűnünk meg-
váltotta, Azután leszállt a 
poklokra, Harmadnapra hol-
tából feltámadott, Tanúsít-
ják a mennyei angyalok, 
Mennyei angyalok. 

4. Felméne a mennynek 
magasába, Üle ott az Atya 
jobbjára, Onnan küldé Szent-
lelkét a hívőknek S jön 
ítélni majd holtakat s élőket, 
Holtakat s élőket. 

5. Hiszünk a Szentlélekben 
mindnyájan, Vigasztaló, 

V 
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nagy hatalmában; Nála nél-
kül nincs erőnk a bűn ellen, 
S jóra készség nincs a bűnös 
emberben, A bűnös ember-
ben. 

6. Az egyházról az a hi-
tünk végre, Hogy az a szen-
tek közössége, Melynek ma-
ga Krisztus a fővezére, S 
egy alapja van: az ő szent 
Igéje, Az ő szent Igéje. 

7. Hisszük minden bűn 
megbocsátását, Hisszük tes-
tünk feltámadását, És a 
mennyben biztos örök életet: 
Amen, ezt add meg, ó örök 
szeretet, Ó örök szeretet! 

Tranovszky György. 

A Szentlélek ajándékáért 
és jelenlétéért. 

Saját dallam. (154.) 

2 6 0 . /Atya-Isten, jöjjön 
el Mihozzánk a Szentlélek, 
Hogy ő maga nyissa fel A 
te örök törvényed; Hogy 
tégedet megszeressünk S 
most és minden időben Te-
néked élhessünk; Az idegen 
s veszélyes Tanítástól óva-
kodjunk, A te élő Igédhez 
Híven ragaszkodjunk : Így 
élve, békédbe Engedj minket 
elköltöznünk, Urunk, ne 
hagyj elvesznünk! 

2. Jézus, Isten szent Fia, 
Kegyelmedet add nékünk, 
Akinek meghalnia Kellett 
egykor miértünk. Hogy el 
voltál hagyatva Latrok kö-
zött a kereszten ! Nézz le im-
már nyájadra, Hogy el ne 
tévedjen ; Figyelmünket éb-
reszd fel, Hogy hangodra 

ismerhessünk, S megtelvén 
Szentlelkeddel, Tégedet kö-
vessünk: Hogy mindég ma-
gad légy Közbenjárónk, s jó-
voltodból Őrizz meg a go-
nosztól. 

3. Ó Szentlélek, fényeddel, 
Látogass meg bennünket : 
Gyújtsd meg a te tüzeddel 
A mi bűnös lelkünket; Szí-
vünkben leld házadat Az 
Atyával és Fiával, Ne sújtsd 
a te nyájadat Örökös halál-
lal. Add, hogy Urunk, Krisz-
tusunk Igazságát megismer-
jük, Amelyet csak úgy tu-
dunk, Ha tetőled nyerjük; 
Add, hogy ez Igéhez Tartsuk 
magunk, míg csak élünk: S 
kárhozattól nem félünk! 

Boszák Kelemen. 

Dallama : 
Eljöttünk, ó Jézusunk. (177.) 

2 6 1 . Isten, kinek Fiá-
ban Én is a te fiad lettem: 
Küldd, aminek híjában Üd-
vözülnöm lehetetlen ; Szent-
lelkedet töltsd ki rajtam, S 
nem lesz részem semmi baj-
ban. 

2. Tudom, hogy holt életem 
Képtelen a jóltevésre: Ó 
Szentlélek Istenem, Te vigy 
újjászületésre ; Romlott tes-
tem semmiképen Meg nem 
szerzi üdvösségem. 

3. Világosság, töröld el A 
sötétség éjtszakáját, Semmi-
sítsd meg erőddel A tévely-
gők gonoszságát, Hogy ma-
gamat neked adjam S taní-
tásod megfogadjam. 

4. Mennyi bűn és förtelem 
Ver tanyát az én szívemben! 
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Szent karoddal, Istenem, E 
mocsárból ments ki engem; 
Jószándékom te szenteld 
meg S kitartásra te adj 
kedvet. 

5. Teremts bennem ú j szí-
vet, Hogy jöttödet várva-
várja, És amikor vétkezett, 
Fájdalommal szánja-bánja ; 
Ha igaz megbánást érez, Ve-
zesd Jézus mély sebéhez. 

6. Olts beléje engemet, 
Mint t ag já t az ő testének; 
Abban leljem kedvemet, 
Hogy örökre benne éljek: 
Tag legyek én, ő meg a fő, 
Ág legyek én, ő meg a tő. 

7. Hit, remény és szeretet: 
Tőled ezt a hármat kérem; 
"Üdvöt ezzel nyerhetek, Mert 
nem érhet semmi szégyen. 
Adj örömet, csendességet, 
Alázatot, békességet. 

8. Taníts illő beszédre, 
Helyénvaló hallgatásra, Az 
imádság becsére És a ke-
reszthordozásra, Hogy meny-
nyei örökségem Legyen az 
én üdvösségem! 
Neumann G. Muthmann J. 

A Szentlélek ajándékairól. 
Dallama: 

Harmadnapra feltámadott. (132.) 

2 6 2 . LL napon betelje-
sedék, Amit Jézus, a menny-
betért, Apostolainak ígért. 

2. A Szentlelket küldötte 
le, S megtelvén a szívük vele, 
Vigasztalásuk ez leve. 

3. Immáron beteljesedett, 
Ami megjövendőltetett : Hí-
vei, mind örvendjetek! 

4. A próféta Jóel mondja: 

Kitöltőm a fiaimra Lelke-
met és szolgáimra. 

5. S mint a jósok: prófé-
tálnak, Sok szépséges látást 
látnak És beszélnek nagy 
csodákat. 

6. Szárnyain a sebes szél-
nek Hirtelen jött a Szent-
lélek: És a szívek lángban 
égtek. 

7. Megteltek a zúgó széllel 
Az örömnek eljöttével A 
Szentlélek kegyelmével. 

8. Es nyelvén a hallga-
tóknak Isten dolgairól szól-
tak, És mindenek csodál-
koztak. 

9. Mert sok nemzet s kü-
lönféle Nép ment e nap örö-
mére Jeruzsálem szent föld-
jére. 

10. És nyelvükben minden 
népek Saját jukra ismerének: 
Ezt művelte a Szentlélek! 

11. Krisztusunk, azt kér-
jük ebből: Küldd le ránk is 
kegyelmedből A Szentlelket 
az egekből. 

12. Az Atyával és Fiával 
Egy Szentlélek: jöj j a mával 
Kegyelmednek zálogával. 

13. Töltsd be szívünk féle-
lemmel, Hogy aggódó figye-
lemmel Törődjünk a kegye-
lemmel. 

14. Adj minekünk szívjó-
ságot, Szeretetet, nyájassá-
got, Tűrő alázatosságot. 

15. Hadd ismerjünk min-
deneket: Bűnöket és erénye-
ket S hitből fakadt jótette-
ket. 

16. Erődet is add mine-
künk: Ellenállók így lehe-
tünk, Amikor megkísérte-
tünk. 
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17. Ajándékod töltsd ki 
rajtunk, Hogy melletted ki-
tarthassunk S a világra ne 
hallgassunk. 

18. Ismereted hasson által 
Minket, együtt az Atyával 
És egyetlenegy Fiával. 

19. Áldj meg minket böl-
cseséggel, Az égnek e nagy 
kincsével, Istentől jött fé-
nyességgel. 

f 20. Ajándékid birtokában 
És szívünk bűnbánatában 
Nem vagyunk a bűn torká-
ban. 

21. Ó Szentlélek, szállj meg 
bennünk, Hogy tenéked ör-
vendezzünk S többé soha ne 
vétkezzünk. 

22. Mert te vagy az oltal-
mazónk, Gyászban, könny-
ben vigasztalónk, Remé-
nyünket jutalmazónk. 

23. Te vagy lelkünk nap-
világa, Tévelygőknek igaz-
sága, Betegeknek orvossága. 

24. Éhezőknek eledele, 
Szomjazóknak hűs serlege, 
Aléltaknak ú j ereje. 

24. Ha e forrás buzog 
bennem: Nem kell majdan 
elszenvednem A pokolnak 
tüzét, ámen! 

Spiritus sancti gratia. 
Dallama: Hiszünk mi egy 

Istenben mindnyájan. (153.) 

2 6 3 . A z Űr Lelke áldó 
kegyelmével Megtöltötte hir-
telenséggel Mélységét az 
apostolok szívének, Mikor 
várták és mind együtt ülé-
nek, Mind együtt ülének. 

2. Szétküldötte őket a vi-
lágba Igéjének tanítására, 

Hogy hirdessék mindenütt az 
embernek Krisztust, akit az 
írásból ismernek, írásból 
ismernek. 

3. Ezt mondta: A Szentlel-
ket vegyétek, Tanítóját min-
den erénynek ; Ő az, aki 
igazságra vezérel Beszédé-
vel és jövendőlésével, Jöven-
dőlésével. 

4. Ha eléje állítani fognak 
Császároknak és királyok-
nak : Ne legyen rá semmiféle 
gondotok, Hogy miképen és 
mit kell majd mondnotok, 
Mit kell majd mondnotok. 

5. Ezért a mi Megváltón-
kat vidáman Arra kérjük e 
nap mindnyájan: Hogy küld-
je le minekünk a Szentlelket 
Örömére mind a bűnös szí-
veknek ; Krisztusunk, ezt 
tedd meg! 

Miért jelent meg galamb 
alakjában a Szentlélek? 

Dallama : 
Isten az én üdvösségem. (352.) 

2 6 4 . M i k o r Krisztus a 
Jordánba' Keresztséget vett 
magára : Bizonyságul a 
Szentlélek Szállt alá és jele-
nék meg. 

2. Kedve, íme, abban tölt 
be: Galamb-képben jött a 
földre; Titka van e jelen-
ségnek, Figyeljük meg, ke-
resztyének ! 

3. Először is azt mutatja, 
Mi a tiszte, feladatja? Nagy 
örömet, békességet Hoz ma-
gával, mint Szentlélek. 

4. Mint a Noé galambjának 
Örvendezett ember, állat, 
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Amikor a gazdájának Meg-
hozta az olajágat. 

5. Felébreszti azt is ben-
nünk, Mimódon kell visel-
kednünk, Hogy kegyelmét 
megnyerhessük S dicsőség-
gel élvezhessük. 

6. Sír a galamb, sóhajto-
zik, Fészke után óhajtozik; 
Magas szirten van a fészke: 
El nem kapja ott a vércse. 

7. Kedveli a szelídséget, 
Egyetértő békességet ; Kar-
ma hasznát nem veheti : 
Tiszta víz és mag kell neki. 

8. Gondja van a tisztaság-
ra, Nem száll le a porba, 
sárba; Nincs epéje, de fel-
gerjed, Ha a társa nem tart 
rendet. 

9. Tetszenek e szép erények 
A Szentlélek kegyelmének 
Krisztust hivő emberekben : 
Járjunk tehát ilyenekben. 

10. Ezekben kell otthon 
lennünk S az Ür Lelkét meg-
tisztelnünk: Sírjatok és zo-
kogjatok, Tartsunk igaz 
bűnbánatot ! 

11. A gonosztól óvakod-
junk, Soha el ne bizakod-
junk ; Krisztusunknak mély 
sebei Menedékünk kőszirtjei. 

12. Ki hitével ott ver fész-
ket, Megleli a békességet; 
A bűnért haragvó Isten El 
nem pusztít ott senkit sem. 

13. Ott kell raknunk biz-
tos fészkünk, Hogy a menny-
ben legyen részünk; Amíg 
élünk, szenvednünk kell, Hoz-
zá csak úgy mehetünk el. 

14. Legyen kiki Jézus sze-
rint, Mint a galamb, olyan 
szelíd; Tartsunk össze tör-

hetetlen, Egyetértő szere-
tetben. 

15. Kerüljük az álnoksá-
got, Keressük a barátságot; 
Ravaszságnak nincs itt he-
lye: Csak magunknak ár-
tunk vele. 

16. Gyüjtsünk, amint kell, 
idelent Tiszta italt és ele-
delt: Az Igének intéseit És 
az Ürnak szentségeit. 

17. Kerüljük a bűnt és 
vétket, Szeressük a tisztes-
séget, Mert paráznák nem 
lehetnek Kedvére a Szent-
léleknek. 

18. Ezekre kell jól vigyáz-
nunk, A Szentlelket így kell 
várnunk ; Bűnbánatra töre-
kedjünk S ebben tökélete-
sedjünk. 

19. Ó Szentlélek, kérünk 
téged, Kiknek f á j a földi 
élet : Ügy igazíts nyomdo-
kodba, Hogy bejussunk or-
szágodba. 

20. Ott tenéked az Atyával 
És egyetlenegy Fiával Egye-
temben hálát adunk S 
mindörökké magasztalunk. 

A Szentlélek hét ajándékáról. 
Dallama : 

Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

2 6 5 . A Szentlélek, kit 
a mennyből Atyánk küldött 
kegyelemből : Egyházának 
különféle Ajándékot hoz 
üdvére. 

2. Akit ez a Lélek vezet, 
Eléri azt, amit szeret S ami 
után vágyakozik, És soha el 
nern kárhozik. 

3. Első, ami kincset érő, 
Hogy a hű szív istenfélő; 
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Nem tud vétket elkövetni, 
Csak jót akar cselekedni. 

4. Ahol nincs meg a féle-
lem, Ott gonoszság és bűn 
terem: Félelmünk ezt elke-
rüli S lelkünk jóra vezéreli. 

5. A második a türelem, 
Ezt adja meg a kegyelem; 
Aki ezt megérdemelte, Kö-
nyörülő lesz a lelke. 

6. Segít, kész a bocsánatra, 
Nem hajlik rossz indulatra, 
Híven szeret, hosszútűrő : 
Istennek a gyermeke ő. 

7. A harmadik képessége 
A jó s rossz felismerése, 
Hogy a rossznak ellenálljunk 
És a jónak út ján járjunk. 

8. A negyedik, hogy a Lé-
lek Erőt nyújt és segítséget ; 
Az erő ad bátorságot Szol-
gálni az igazságot: 

9. Nincs okunk a félelemre, 
Yelünk van az Űr kegyelme; 
Érte mindent elviseljünk S 
a haláltól se rettegjünk! 

10. Ötödik kincs jó taná-
csa, Hogy az ember mindig 
lássa A jó Isten szándékait 
S teljesítse parancsait. 

11. Válasszuk ki, amit jobb-
nak Ismerünk és biztosabb-
nak; A veszélyest odahagy-
juk, Magunkat az Ürnak 
adjuk. 

12. Hatodik az éles elme, 
Tévelygésnek veszedelme; Ez 
visz istenismeretre S egész-
séges hitéletre. 

13. Erejét és bölcseségét, 
Jóságát és kegyességét Is-
merjük meg, hogy szeressük 
S méltóképen dicsérhessük. 

14. A hetedik nagy aján-
dék Bölcsesége, a jó szán-
dék, Hogy a bűnnek helyt 

ne adjunk S kegyelmében 
megmaradjunk. 

15. Kövessük a maradan-
dót, Mellőzzük az elmúlan-
dót; Örök élet legyen vá-
gyunk, Múlandókat ne kí-
vánjunk. 

16. Kik ezekben részesed-
nek Kegyéből a Szentlélek-
nek: Munkálkodnak tisztes-
ségben, Gyarapodnak üd-
vösségben. 

17. Dicsőség az Úristen-
nek, A Fiúnak s Szentlélek-
nek, Aki mindezt, mint akar-
ja, Mindenkinek meg is 
adja. 

Három pünkösdi Evangélium. 

Ján. Ц, 23—31; 3, 16—21; 
10, 1—10. 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

2 6 6 . M i n t a szarvas 
kívánkozik A hűs patak vi-
zére, Lelkem is úgy óhajto-
zik Istennek Szentlelkére. 
Segítségünk benne jő, Nála 
nélkül nincs erő ; Önma-
gunkban meg nem állunk, 
Üdvösséget tőle várunk. 

2. Jézus szólt: Ki engem 
szeret S beszédemet meg-
tart ja, Atyámhoz a mennybe 
mehet, Lelke odajuttat ja . 
Mi is hozzá haladunk És 
nála is maradunk; Ami sza-
vam hallottátok, Atyámé, 
ki elbocsátott. 

3. Vigasztaló, drága Lelke, 
Kit Atyám küld nevemben: 
Megtanít majd mindenekre, 
S utasít majd mindenben, 

12 
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Amit nektek hirdettem, Míg 
köztetek lehettem; Ő lesz, 
aki emlékeztet És a jóra el-
vezethet. 

4. Békességet hagyok nék-
tek, Amaz én békességem; 
Mit remegtek? kitől féltek? 
Megáll az én beszédem: El-
megyek és megtérek, Meg-
lesz, amit ígérek; Míg én 
vagyok a tietek S ti enyéim : 
ne féljetek! 

5. Azt is mondja: Ügy 
szerette Isten ezt a világot, 
Hogy Fiát adta érette, Jé-
zust, kit elbocsátott. Aki 
hiszen őbenne, Eljut majd a 
mennyekbe; Nem ítélni jöt t 
a földre, Váltságunkra küld-
te őt le. 

6. Aki szívből hiszen ben-
ne, Soha nem lesz kárhozott; 
Aki pedig nem hisz benne, 
Immár el is kárhozott. A 
hitetlen nem látva: Vakon 
megy a halálba, Gonosz is, 
a sötétséghez Vonzódik s az 
ördögé lesz. 

7. Végül: Én vagyok az 
aj tó; Aki nem én általam 
Megy be: tolvaj és elhajtó, 
Ártani jön untalan; Ámde 
az én juhaim Jól ismervén 
szavaim: Nyitott ajtón jön-
nek-mennek S általam jó 
fűre lelnek. 

8. Ezek és más ily beszé-
dek, Amit tőle hallhatunk; 
Es megtanít a Szentlélek, Ha 
Krisztus az alapunk: Szere-
tet, hit, reményre S minden 
egyéb erényre, Megvigasztal, 
megerősít, Oktat és felvilá-
gosít. 

f 9. Jöjj le hozzánk e sok 
jóval, Szentlélek, kit tiszte-

lünk, Az Atyával és Fiúval 
Egylényegű Istenünk; Szen-
telj meg és erőben Vezess 
minden időben, Hogy forrá-
sod élvezhessük S üdvössé-
günk elnyerhessük! 

Tranovszky György. 

Gregor. Veni sancte spiritus 
et emitte coelitus. 
Saját dallam. (155.) 

2 6 7 . J öjj, Szentlélek, 
légy velünk, Jónak ú t ján 
Mesterünk, Kit kegyesnek 
ismerünk. 

2. Bánkódók megnyugvása, 
Hívek bő kútforrása, Szom-
jazóknak áldása. 

3. Kegyelemnek adója, 
Tisztességnek tudója, Illen-
dőség mondója. 

4. Atyja vagy az árvák-
nak, Kik bajukban tenálad 
Oltalmukra találnak. 

5. Te vagy megvilágítónk, 
Csüggedésben buzdítónk, Be-
tegségben gyógyítónk. 

6. Nélküled az emberek 
Állat-módra tengenek : Örök 
éltük nem lehet. 

7. Tisztítsd meg a vétke-
zőt, Javítsd meg a tévedőt, 
Gyógyítsd meg a szenvedőt. 

8. Lágyíts kemény szíve-
ket, Üdíts szomjas lelkeket, 
Bocsásd meg a bűnöket. 

9. Add, hogy téged kíván-
junk, Hogy te légy a mi vá-
gyunk, S minden vétket meg-
bánjunk. 

j-10. Hallgass meg, ó Krisz-
tusunk, Mikor hozzád for-
dulunk: Légy kegyelmes, jó 
Urunk ! 
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11. Szentlelkedet add ne-

künk, Kitől vigaszt nyerhe-
tünk: Ő a mi jó Mesterünk. 

12. Ő halmoz el kincsek-
kel: Szép, erényes élettel, 
Szeplőtelen lélekkel, 

13. Hogy hallgassuk sze-
mélyed, Elfogadjuk Igédet, 
Teljesítsük beszéded. 

14. Megszentelvén bennün-
ket, Tedd erőssé szívünket, 
Kitartóvá lelkünket. 

15. Ha e forrás él bennem, 
Nem kell majd elszenved-
nem A pokol tüzét, ámen! 

Dallama: 
Dicsőség a magasságban. (166.) 

2 6 8 . 0 te szent és 
drága Lélek, Kegyelemnek 
galambja, Világító fényszö-
vétnek, Mennynek erős ha-
talma: Több ily kedves ven-
dég nincsen, Mérhetetlen 
drága-kincsem, Te adsz ne-
künk minden jót. 

2. Teveled van teljessége 
Az isteni lényegnek, Örök 
javak nagy bősége: Hatal-
mat adsz s kegyelmet. Egy 
trónon ülsz véghetetlen S 
oszthatatlan tiszteletben Az 
Atyával s Fiúval. 

3. Kegyelmedből vissza-
adta, Amit Ádám elvesztett, 
Krisztus Urunk áldozatja, 
Aki értünk fizetett. Te vagy 
a mi lelkünk fénye, A kéz, 
mely felvesz az égbe, Híveid 
kősziklája. 

4. Bölcseséged sugalmaz-
ta Azoknak az elméjét, 
Kiknek keze megírhatta Az 
Istennek Igéjét ; Te adsz 
erőt híveinek, Te adsz sikert 

mindenkinek, Ki azt ma is 
hallgatja. 

5. Csodálatos terjedését 
Apostolok művelték, Kik az 
Ürnak szent Igéjét Minden-
felé hirdették ; Keresztyé-
nek vannak már ott, Hol 
azelőtt vad pogányok Bál-
ványoknak szolgáltak. 

6. Uram, keresztyénségem-
nek Magad vagy az alapja: 
Boldogságát életemnek Csak 
kegyelmed adhat ja ; Magam 
semmit nem tehetek, Neked 
mondok köszönetet, Hogy 
Krisztushoz vezérelsz. 

7. Egész szívem neked 
adom, Tied legyen minde-
nem; Békéd segít fájdalma-
mon, Lehelleted életem. Ha 
te vagy a segedelmem, Sem-
mi baj nem rettent engem, 
Vígan mondom: Ügy legyen! 
Neumann M. G. Hruskovics S. 

Dallama : 
Dicsőséges napunk jött el. (120.) 

2 6 9 . Ö t v e n nap múlt: 
keresztyének, Örvendjünk, 
hogy a Szentlélek, Amint 
az Úr megmondotta, Leszállt 
az apostolokra, Halleluja! 

2. Hirtelen lön érkezése, 
Mint zúgó szél zendülése, S 
betölté az egész házat, Hol 
hívei tanyázának. Halleluja! 

3. Láttak kettős tüzes nyel-
vet, Híveinek így jelent meg, 
S mindegyiket átölelve Szállt 
le rájuk Isten Lelke. Hal-
leluja ! 

4. Mindannyian megtelének 
Szentlélekkel s elkezdének 
Szólni minden nemzet nyel-

12* 
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vén, Nagy dolgokat emle-
getvén. Halleluja ! 

5. És lelkesen hirdetve it t 
Isten nagyságos dolgait: So-
kat meg is térítettek, Krisz-
tusunkhoz vezérlettek. Hal-
leluja ! 

f 6. Jö j j hozzánk is, ó 
Szentlélek, Töltsd be szí-
vünk és elménket A te áldó 
kegyelmeddel S vigasztaló 
örömeddel. Halleluja! 

7. Mert te vagy az igaz Is-
ten, Hatalmadban véghetet-
len, Mennynek s földnek te-
remtője, Minden jónak esz-
közlője. Halleluja ! 

8. Te vagy, aki az Atyától 
Származol s az ő Fiától; Te 
látsz be a mindenségbe, Ma-
gasságba és mélységbe. Hal-
leluja ! 

9. Te vagy Isten ama keze, 
Mely szívünkbe írja bele Is-
ten örök törvényeit: Krisz-
tus Urunk beszédeit. Hal-
leluja ! 

10. Te vagy Lelke az erő-
nek, Segítője a hívőknek, 
Akik neked hűn szolgálnak 
És vágyódnak te utánad. 
Halleluja ! 

11. Te vagy, ki az embe-
reket Megáldod és megszen-
teled Üdvözítő kegyelmed-
del: Az Igével s szentségek-
kel. Halleluja ! 

12. Te vagy az imádság 
lelke, Ki Istent megengesz-
telve Hitünket megerősíted 
S háladásra buzdítsz minket. 
Halleluja ! 

13. Te vagy amaz élő kút-
fő: Szomjazókat felüdítő, 
Bűneinktől megtisztító, Jó-
tettekre bátorító. Halleluja! 

14. Te vagy a mi hű okta-
tónk És mennyei vigasz-
talónk : Igaza a tévedőnek, 
Vigasza a szenvedőnek. Hal-
leluja ! 

15. Te vagy a mi fényessé-
günk, Szorongásban segítsé-
günk, Híveidnek vezetője, 
Ellenségtől megvédője. Hal-
leluja ! 

f 16. Mennyből leszállt se-
gítségünk, Szent galambunk, 
arra kérünk: Hajolj hozzánk 
kegyelmeddel, Gyengeségünk 
terhét vedd el. Halleluja! 

17. Add, hogy téged meg-
ismerjünk, Kegyelmedből 
erőt nyerjünk, Téged soha 
el ne hagyjunk És hitünk-
ben megmaradjunk. Hal-
leluja ! 

18. Add szeretnünk, mint 
magunkat, Minden felebará-
tunkat, Szent Igéddel gya-
rapodnunk, Hozzád szívből 
fohászkodnunk. Halleluja! 

19. Szomjú lelkünk kegyel-
mednek Harmatával perme-
tezd meg; Áldj meg tiszta 
értelemmel S üdvös isten-
félelemmel. Halleluja ! 

20. Maradj velünk ínsé-
günkben, Légy segítőnk ke-
servünkben; Adj örömet, vi-
gasztalást, Kísértéstől sza-
badulást. Halleluja ! 

21. Védd meggyötört egy-
házadat, Mit a világ úgy 
megtagad ; Hogy megnyer-
vén kegyelmedet Hívei mind 
örvendjenek. Halleluja ! 

22. Add, hogy bajunk el-
feledve Eljuthassunk örö-
medbe S az Atyával és Fiá-
val Dicsérhessünk mind-
örökre. Halleluja ! 
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23. Halleluja, halleluja ! 
Hála neked, egek Ura, Ki 
végtelen szeretsz minket S 
elhoztad szép pünkösdünket. 
Halleluja ! 

24. Örömünkben áment 
zengjünk És ujjongva éne-
keljünk Ismételve: Halleluja 
Néked, néked, egek Ura. 
Halleluja ! 

Motesicky M. Gáspár. 

A Szentlélek erejéről 
és ajándékairól. 

Dallama : 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

2 7 0 . Örömünknek édes-
sége, Napvilága lelkünknek, 
Aki jóban-rosszban védve 
Gyámolítasz bennünket ; Is-
ten Lelke, végtelen Magas-
ságos Fejedelem, Ki meg-
tartasz mindeneket : Halld 
meg, amit énekelek. 

2. Nagyobb kincset nem 
találhat Ëmber a nagy vilá-
gon, Mikor téged megkíván-
lak, A legjobbat kívánom; 
Jöjj, Istennek Szentlelke, 
Ide az én szívembe Ügy, 
amint azt megszeretted, Mi-
kor engem kereszteltek. 

3. Te a mennynek trónu-
sáról Aláhulló lágy eső, Az 
Atyától és Fiától Kiáradó, 
jóleső: Minden áldás benned 
van, Drága vendég, magad-
ban; Ö meg ne vondd ke-
gyelmedet, Töltsed be az én 
lelkemet. 

4. Bölcseségnek igaz Lel-
ke, Ki a titkot felfeded, Bele 
látsz a mélységekbe S is-
mersz minden porszemet ; 
Tudod az én hívságom, Rom-

lottságom, kórságom: Vigy 
hát tiszta bölcseségre A jó 
Isten tetszésére. 

5. Szereted az igazságot, 
Tisztaságot, szentséget; Gyű-
lölöd a hamisságot, Ravasz-
ságot, vétséget. Tégy engem 
is kegyessé, Tisztává és ne-
messé: Mutasd meg szent 
ösvényedet, Hogy megnyer-
jem tetszésedet. 

6. Szelíd vagy és hosszú-
tűrő, Haragot nem érezel; 
Szereteted meg nem szűnő, 
Gonosszal is jót teszel. Add, 
hogy ilyen érzelem Uralkod-
jék lelkemen: Bánjak én is 
szelídséggel Jóbaráttal, el-
lenséggel. 

7. Én Istenem, elég nékem, 
Ha nem hagysz el engemet; 
Ha te vagy a menedékem, 
Minden vigaszt meglelek. 
Tieddé tégy engemet, Terád 
bízom lelkemet : Minden földi 
s égi kincsem Téged áldjon 
s dicsőítsen. 

8. Minden vágyamról le-
mondok, Ami téged megta-
gad, S nem ismerek egyéb 
gondot, Mint amit a szívem 
ad. A sátán nem kell nekem, 
Gyűlölettel megvetem, Ha-
talmával szembeszállók És a 
bűnnek ellenállok. 

9. Te vagy az én erőssé-
gem, Ö ne hagyj el engemet ; 
Te légy az én segítségem, Ha 
szükséget szenvedek. Gonosz 
vágyát a testnek, Az ó em-
bert szüntesd meg, Hogy te-
benned megújuljon, S ben-
nem Isten felviduljon. 

10. Légy az összeroskadás-
ban Oltalmazó támaszom : 
Életem a haldoklásban, Sí-
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rom, ahol nyugoszom, Hogy 
majd fel is kelhessek S én 
is hozzád mehessek, Hol 
örökké tart az öröm, És te-
benned gyönyörködöm. 
Gerhardt Pál. Hruskovics S. 

Dallama: Jézus mondja: 
hozzám jertek. (274.) 

2 7 1 . A tyánk, küldd le 
Szentleikedet, Mivel Fiad 
azt hagyta meg, Hogy ke-
gyedből kérjük őt; Kérünk, 
ahogy ő oktatott S imára is 
rászoktatott : Kegyelmedből 
küldd le őt. 

2. Ember méltó sohse len-
ne Magától a Szentlélekre, 
Nincsen semmi érdemünk ; 
Mindent az ő kegyelméből 
S Krisztusunknak érdeméből 
Vére árán nyerhetünk. 

3. A sok nyomort megsaj-
náltad, Amibe még ősapánk-
nak Esetével merültünk ; 
Mert a gonosz igájába És a 
halál hatalmába Ádám által 
kerültünk. 

4. Am hitünkben megma-
radunk, Hogy vérével Krisz-
tus Urunk Üdvösségünk 
munkálja, Amit maga szer-
zett nekünk, Megmutatván 
bemenetünk A mennyei ha-
zába. 

5. Kegyelmedre ez vezérel 
A Szentlélek erejével, Ma-
gunk mit se tehetünk; Ha 
nem te vagy segítségünk És 
hitünkben erősségünk: Kár-
hozat a végzetünk. 

6. Erős hitünk Lelked ad-
ja, Ha a világ bősz haragja 
Fegyvert szegez ellenünk ; 
A sátán is tehetetlen S min-

den fegyver sikeretlen, Ha 
a Lélek van velünk. 

7. Győzedelmes a Szentlé-
lek, Vele szemben meg nem 
élhet Ellenséges hatalom ; 
Mi a sátán birodalma? Meg-
töri az Ür hatalma, Elsöpri 
egy fuvalom. 

8. Láncunk töri rabságunk-
ban S mindenféle bánatunk-
ban Ő vigasztal bennünket; 
Míg velünk van segedelme. 
Semmi vihar veszedelme 
Minket meg nem rendíthet. 

9. Keserűség-édesítő É s 
sötétség-felderítő Gonddal 
őrzi juhait : Biztonságban 
van a nyája, Maga visel gon-
dot rája, Éjjel-nappal őrkö-
dik. 

10. A Szentlélek tiszta 
szívben, Istenfélő, kegyes 
hitben, Hű kebelben lel ha-
zát; Ami szelíd, jó, türel-
mes, Erényes és töredelmes. 
Gyönyört neki csak az ád. 

11. Velünk van jó- s bal-
sorsunkban, Életünkben, ha-
lálunkban; És ha éltünk vé-
get ér, Mikor minden elhagy 
minket, Vigaszával ő segít 
meg És a mennybe ő kísér. 

12. Atyánk, hallgass meg 
bennünket, Teljesítsed ké-
relmünket : Add nekünk 
Szentleikedet, Hogy vezes-
sen, vigasztaljon, Híved pe-
dig magasztaljon Mindörökké 
tégedet. 
Gerhardt Pál. Hruskovics Sámuel. 

Saját dallam. (156.) 

2 7 2 . Kérjük az Ür 
drága Lelkét, Vigasztaló 
segedelmét : Hogy bennün-
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ket ő vezessen S a sátántól 
megmentsen. 

2. Hogy felhagyjunk bű-
neinkkel, Szent erénybe öl-
tözzünk fel, Kegyelmednek 
örvendhessünk S benne új-
jászülessünk. 

3. Jó Szentlélek, kérünk 
téged: Látogasd meg bűnös 
néped, Szállj le hozzánk égi 
fénnyel, Ékesíts fel erénnyel. 

4. Gyújts szívünkben sze-
retetet, Növeljed az élő hi-
tet ; Gyarapodjunk kegyel-
medben S üdvözüljünk ne-
vedben. 

5. Adj erőt és jó tanácsot, 
Istenfélést, szívjóságot; Adj 
haladást értelmünkben És 
kitartást hitünkben. 

6. Adj fület, hogy meg-
hallhassuk Szent Igédet s 
megtarthassuk, Elfogadjuk, 
s amint hisszük : Igazán 
megőrizzük. 

7. Tedd beszédünk hajlé-
konnyá, Szívünk hitre fogé-
konnyá ; Dicséreted legyen 
vágyunk, Tiszteljünk és 
imádjunk. 

8. Csak a hű nyer ajándé-
kot, Amint adja jószándé-
kod; És az igaz hit értéke 
Kegyelmednek mértéke. 

f 9. Dicsőség az ég Urá-
nak, Az ő kedves, szent 
Fiának S vigasztaló Szent-
leikének, Minden jó kút-
fejének. 

10. Legyen velünk mind-
végiglen, Tartson meg az 
igaz hitben, Hogy ne égjünk 
majd odalenn Örök tűzben, 
úgy legyen! 

Dallama: 
Kérjük az Ür drága Lelkét. (156.) 

2 7 8 . L elkét küldte meg-
fogható Alakban a Minden-
ható, Hogy az öröm teljes 
legyen A pünkösdi ünnepen. 

2. A hűséges apostolok 
Vették a nagy ajándokot, 
Kik vártak rá türelmesen A 
pünkösdi ünnepen. 

3. Hirtelen jött zúgó szél-
ben, Messzehangzó égzen-
gésben, És eláradt a híve-
ken A pünkösdi ünnepen. 

4. Küldd el ugyanezt a Lel-
ket Vigaszára a szíveknek: 
Ne szenvedjünk keservesen 
A pünkösdi ünnepen. 

5. Hogy hitünkben erősöd-
ve S vigaszodban hővöl-
ködve Hozzád jussunk egye- { 
nesen A pünkösdi ünnepen. 

6. Ámen, mondjunk halle-
luját, Dicsérjük az egek S  
Urát, Hogy Szentlelke ve-
lünk legyen A pünkösdi ün-
nepen ! 

Saját dallam. (157.) 

2 7 4 » Könyörögjünk a 
Szentléleknek Hitéért az 
igaz szíveknek, Hogy ke-
gyelme könnyítse meg halá-
lunk, Mikor gyötrő éltünk-
től megválunk : Könyörülj, 
Urunk! 

2. Ó drága fény, taníts 
meg minket, Hogy Krisztust 
valljuk Mesterünknek, Mert 
hűséges kitartásunk meg-
áldva Maga vezet az örök 
hazába. Könyörülj, Urunk ! 

3. Hajolj hozzánk, örök 
szeretet, Add éreznünk a te 
tüzedet, Hogy szeressük egy-



184 
mást szívvel, lélekkel, Egyet-
értő és békés élettel. Könyö-
rülj, Urunk! 

f 4. Vigasztalónk légy a 
veszélyben, Ne rémítsen ha-
lál, se szégyen. Semmi két-
ség ne csüggessze lelkünket; 
S ha kísértés fenyeget ben-
nünket: Könyörülj, Urunk! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Rupert. Veni Sancte Spiritus. 
S a j á t dallam. (158.) 

Jövel Szentlélek, 
tölts meg minket, Ajándéka 
légy szívünknek, Hogy Is-
tennek Igéjét hallgassuk, És 
szívünkben meg is tarthas-
suk; Szeressük jó Istenün-
ket S elnyerjük szebb éle-
tünket. О hallgass meg min-
ket, égi Királyunk, Mindnyá-
junkat, kik hozzád kiáltunk: 
Halleluja, halleluja! 

2. Ö szent Isten, hajol j le 
hozzánk, Fordítsd felénk a 
te orcád, Hogy a Jézus Krisz-
tust megismerjük S halá-
lunkig el ne engedjük, Aki 
vérét adta értünk Mint meg-
váltónk, üdvösségünk. Ó 
hallgass meg minket, égi 
Királyunk, Mindnyájunkat, 
kik hozzád kiáltunk: Halle-
luja, halleluja! 

3. Ó Urunk, a te jóvoltod-
ból Szabadíts meg a gonosz-
tól: Hogy mi még a haláltól 
se féljünk, Hanem téged 
valljunk, dicsérjünk, Bízván 
a te beszédedben S a hitben 
és szeretetben. Ó hallgass 
meg minket, égi Királyunk, 
Mindnyájunkat, kik hozzád 

kiáltunk : Halleluja, halle-
luja! Dr. Luther Márton. 

Dal lama: 
Üdvözítőnk fel támadását . (141.) 

2 7 6 « Istentől vett kül-
detésének Napján jött le 
hozzánk a Szentlélek, Szél-
zúgással robogva Égből 
szállt az apostolokra; Tűz-
módra terjedve Hirtelen jött 
a hű szívekre, S hitet ger-
jeszte; :,: Mert Mesterük, 
a megfeszített Jézus Krisz-
tus hagyta meg nekiek, Mi-
kor fel a mennyekbe Az 
Atyához kellett mennie : 
Hogy Jeruzsálemet El ne 
hagyják, mind ott érje meg 
Az ígéretet. Ezért szívvel-
lélekkel Buzgó énekkel Zeng-
jük s kérjük az Ür kegyel-
mét: Küldje ránk Szentlel-
két, A vigasztalót S üdvös-
ségadót. 

2. Megszólalván az aposto-
lok, A sokféle nép elcsodál-
kozott, Mikor rájuk figyel-
vén Szólni hallá tulajdon 
nyelvén. A sok nyelvet hall-
ván Álmélkodtak Isten ha-
talmán És diadalmán! :,: Ö 
ég Ura, ki Atyánk lettél, És 
testünkbe lelket teremtettél; 
Isten Fia, te drága, Kit tisz-
ta szűz hozott világra, Kit 
megfeszítének, S feltámadva 
az égbe tért meg; S dicső 
Szentlélek ! Hívek, szívvel-
lélekkel Buzgó énekkel Zeng-
jük s kérjük az Ür kegyel-
mét: Küldje ránk Szentlel-
két, A vigasztalót S üdvös-
ségadót. 
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3. Ó szent Isten, tégedet 
kérünk: A jóságos Szentlel-
ket add nékünk, Hogy ben-
nünket vezetve, Szívünkből 
a gyomot kivesse. Tanítson 
imádni, Áldásoddal okosan 
bánni, Híven szolgálni; :,: 
Hogy a hitben mind meg-
egyezzünk, Hamis próféták-
tól őrizkedjünk, S hitünket 
szent élettel Ékesítsük és 
jótettekkel. Ez legyen a vá-
gyunk : Kegyelmedből itt 
lenn szolgáljunk, Odafenn 
áldjunk ! Dicsőítsük az 
Atyát, Az ő egy Fát S a 
velük egylényü Szentlelket, 
Ki vigasztalónk lett: A jó, 
az áldott Szentháromságot ! 

Veni sancte-Spiritus et 
emitte coelitus. 

Dallama: 
Isten az én üdvösségem. (358.) 

2 7 7 » Jöj j , teremtő és 
szent Lélek, Látogasd meg 
a te néped, És adj minden 
teremtménynek Vigaszta-
lást, békességet. 

2. Vigasztalást kérünk tő-
led, Ajándéka a Legfőbb-
nek; Gyógyítónk vagy, drá-
ga kenet, Élő forrás, hő sze-
retet. 

3. Te vagy a jó teljessége, 
Isten ujja, dicsősége, Ki az 
Igét mindeneknek Saját 
nyelvén megjelented. 

4. Világíts be értelmünkbe, 
Szeretetet ad j szívünkbe; Is-
mered a gyengeségünk, Te 
légy a mi erősségünk. 

5. Távol tartsd az ellensé-
get, Adj állandó békességet, 

Hogy tégedet el ne hagyjunk 
És lelkünkben kárt ne vall-
junk. 

6. Add ismernünk Istenün-
ket, Krisztust, a mi vezérün-
ket, S előtted is, ó jó Mester, 
Meghajolnunk tisztelettel. 

f 7. Dicsőség a mi Atyánk-
nak S megdicsőült szent 
Fiának A Lélekkel egye-
temben Ügy a földön, mint 
a mennyben! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Dallama: 
Víg énekkel ünnepeljünk. (142.) 

2 7 8 . S zentlélek, te vi-
gasztaló, — Halleluja! Aján-
dékban gazdag való: Hal-
leluja ! 

2. Add, e napon örvendez-
zünk — Halleluja! S dicsé-
retet zengedezzünk: Halle-
luja! 

3. Az Atyával és Fiúval — 
Halleluja! Egy vagy, tele 
minden jóval: Halleluja! 

4. Hívedet, ki érted él, hal, 
— Halleluja ! Elhalmozod 
ajándékkal : Halleluja ! 

5. Világosítsd meg értel-
münk : Halleluja ! Szerete-
tet gerjessz bennünk: Hal-
leluja ! 

6. Hogy gondunkat mind 
levetve — Halleluja! Eljut-
hassunk örömedbe : Halle-
luja! 

7. Dicséretünk tied legyen: 
Halleluja! Most és mind-
örökké, ámen! Halleluja! 

Michalec Márton. 
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X. Énekek a magasztos Szent-
háromságról. 

Versek a kollektához. 
1. Az Űrnak beszéde által lettek az egek : Halleluja ! 

S az ő szájának lehelletével minden ő seregei: 
Halleluja! Zsolt. 33, 6. 

2. Dicsérjük az Atyát és a Fiút és a Szentlelket: 
Halleluja ! 

Dicsőítsük és magasztaljuk örökre az ő nevét : 
Halleluja ! Zsolt. 34, 4. 

Saját dallam. (154.) 

2 7 9 . A t y a -Isten, légy 
velünk, Nélküled elpusztu-
lunk; :,: Bűneinket, jó 
Urunk, Bocsásd meg, ha 
meghalunk. :,: Az ördögtől 
ne féljünk, Igaz hitben add 
élnünk; Tebenned van re-
ményünk, Mindent csak tő-
led kérünk. Magát neked 
a ján l ja Híveidnek nagy nyá-
ja ; Hárítson el jóságod Ra-
vaszságot, gazságot. Ámen, 
ámen, úgy legyen !/Halleluja, 
ámen, ámen! 

2. Jézus Krisztus, légy ve-
lünk, stb. 

3. Ö Szentlélek, légy ve-
lünk, Stb. Dr. Luther Márton. 

Ugyanaz másképen. 
Dallama az előbbi. (154.) 

2 8 0 . A t Itya-Isten, légy 
velünk, Mert nélküled el-
veszünk ; Bocsásd meg, ha 
vétkezünk, Tisztes halált adj 
nekünk. Bűn ne legyen lel-
künkben, Tarts meg buzgó 
hitünkben ; Erősödjünk ál-
talad, Szívből higgyük sza-

vadat. Megsegíted híveid : 
Mindnyájunkban él e hit ; Ol-
talmaddal légy velünk, S a 
pokol se á r t nekünk. Ámen, 
ámen, úgy legyen! Halleluja, 
ámen, ámen! 

2. Jézus Krisztus, légy ve-
lünk, stb. 

3. Ó Szentlélek, légy ve-
lünk, stb. 

Dallama: 
Ö mily boldog az az ember. (282.) 

2 8 1 « Dicsőség az Úr-
istennek, Hála a nagy ke-
gyelemnek, Hogy egy Fiát 
nekünk adta S a világot 
megváltotta. 

2. Dicsőség a Megváltónak, 
A lelkünket megtartónak, 
Aki minket kegyelméből Ki-
ragadt a sötétségből. 

3. Dicsőség a Szentlélek-
nek, Ki vezére a híveknek; 
Vele újjászülethetünk, S ke-
gyelmet is szerez nekünk. 

4. Nem is lehet elmonda-
nunk Ajándékid, kegyes 
Urunk; Csupán egyért es-
dekelünk: Kegyelmeddel légy 
mivelünk ! 
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5. Emlékezz ránk, Atyánk, 
kérünk: Nincs nekünk más 
segítségünk ; Ne szenved-
jünk nagy ínséget, Háborút 
és betegséget. 

6. Jézus Krisztus, diadal-
munk, Ördög ellen őrünk, 
pajzsunk: Hozd rá végső 
veszedelmét, Egyházadnak 
győzedelmét ! 

7. Ó Szentlélek, erősségünk 
S vigaszunk: nézd gyenge-
ségünk ; Kegyelmeddel segíts 
rajtunk, Hogy készséggel 
szolgálhassunk. 

8. Ó szentséges Szenthá-
romság, Egy isteni örök jó-
ság: Arcod fénye miránk 
szálljon S most és mindig 
óvjon, áldjon! 
Németből. Hruskovics Sámuel. 

Dallama: Mennyből jövök 
most hozzátok. (8.) 

2 8 2 . Dicsértessék mind-
örökre Az Atya és Egyszü-
lötte S a Szentlélek: együtt 
hárman A teljes Szenthárom-
ságban. 

2. Megjelent és megsegí-
tett, Üj életre keltett min-
ket, Mert ővele a miénk lett 
Áldása, az örök élet. 

3. Isten nem teremtett 
lélek : Megfoghatlan, örök 
lényeg, Erős, bölcs, jó, min-
denható, Szavakba nem fog-
lalható. 

4. Három örök személyé-
ben Egy istenség lényegé-
ben: Atya, Fiú és Szentlélek, 
Nincs kezdete s nem ér véget. 

5. Halld, Izrael, így ismerd 
meg: Egy ő, egy a te Iste-
ned; Mi is egynek hisszük, 

valljuk, Ezt igaznak elfo-
gadjuk. 

6. De személyben Szent-
háromság Ez a kijelentett 
jóság: Mennynek s földnek 
Teremtője, Üdve és Meg-
szentelője. 

7. E hitnek és e vallásnak 
Bizonyságát íme lássad : Kez-
detben az Ige vala S ez az 
Ige Isten vala. 

8. Az Űr Lelke ott lebegett 
A mélységes vizek felett : 
Igéje és lehellete Lett min-
dennek eredete. 

9. S zengett az angyalok 
kara: Szent, szent, szent az 
egek Ura! Magasztalván őt, 
az áldott, A teljes Szent-
háromságot. 

10. Krisztus Atyjának tar-
totta, Magát Fiának vallot-
ta; S hogy eljön az ő Szent-
lelke, Istenről ezt jelentette. 

11. Az Atya a keresztség-
ben Jézus Krisztus szemé-
lyében Kedves Fiát üdvöz-
lötte, Hogy tiszteljük mind-
örökre. 

12. A Szentlélek ott lebe-
gett Istennek a Fia felett ; 
Ember, ha még ingadoznál, 
A Jordánról gondolkozzál! 

13. Maga Jézus rendelé 
meg: Atya, Fiú és Szent-
lélek Nevében keresztelje-
nek S tanítsanak minde-
neket. 

14. Három személy, de egy 
lényeg: Atya, Ige és Szent-
lélek; Hárman tesznek egy 
lényegben Tanúságot az 
egekben. 

15. így kell Istent megis-
mernünk, így kell hinnünk 
és tisztelnünk ; Ha igazán 
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hiszünk benne, Hozzá jutunk 
fel a mennybe. 

f 16. Öröktől és mindvé-
giglen Szent, szent, szent 
vagy, örök Isten: Eget s 
földet teljessé tet t Méltósá-
god, dicsőséged. 

17. Teremtőnk és Atyánk 
nekünk, Kiben újjászülethe-
tünk: Benned legyen békes-
ségünk, Kegyelmünk és üd-
vösségünk. 

18. Krisztus, ki megfeszít-
tettél, Megváltónk és üd-
vünk lettél: Hisszük, hogy 
te meggyógyítasz, Pokoltól 
megszabadítasz. 

19. Szentlélek, te kegyel-
mező, Mindig élő, megszen-
telő: Add hitedben megma-
radnunk S szeretetben gya-
rapodnunk. 

f 20. Szentháromság, add 
meg nékünk Szüntelenül te-
rád néznünk És mennyei 
zsoltárokkal Dicsérnünk az 
angyalokkal ! 

Tranovszky György. 

Saját dallam. (161.) 

2 8 3 . M it a világ nagy 
bölcsei Sehogy meg nem ért-
hetnek, Az Isten azt hirdet-
teti Nyilván minden népek-
nek: Hogy királyok Királya 
ő, Az egyetlen egy Isten, 
Nagy, hatalmas, jó és dicső, 
Hogy hívein segítsen, Szent-
háromság egy Isten! 

2. Atya, Fiú és Szentlélek: 
így tisztelik s nevezik Az 
igazi keresztyének, Kik ha-
talmát ismerik ; Szeretet-
ben Ábrahámmal Izsák s 
Jákob Istene, Egy a seregek 

Urával, Minden jónak kút-
feje: Csodát művel ereje. 

3. Az Atya a Fiút örök 
Idők óta nemzette, Aki aztán 
a földre jött S természetünk 
felvette; A Szentlélek az 
Atyától És Fiútól szárma-
zik: Mind egyenlő, és egy-
mástól Soha meg nem vál-
hatik, Örök s dicső mind-
egyik. 

4. íme, szívem, drága kin-
csed, A te Urad, Istened, 
Barátod, ki megsegíthet S 
üdvözít is tégedet; Ő terem-
tett önképére, Ő váltott meg 
vérével, Ö a bánat édessége, 
S igaz hitre vezérel Az isteni 
Igével. 

5. Kelj föl és a mennybe 
menj fel, Ahol őt megisme-
red; Üdvözülsz ez ismeret-
tel, Megszenteli életed Hit-
ben, istenfélelemben Szere-
tetben, s elsegít Oda, ahol 
kegyelemben Részesíti hí-
veit S mindörökre üdvözít. 

6. Elvakultak, j a j tinék-
tek, Ha kemény a szívetek 
S az isteni dicsőséget Embe-
rekhez méritek ; Isten azt, 
ki nem hisz benne S ezzel 
megszomorítja : Nem bo-
csátja be a mennybe, Kapu-
ját meg nem nyitja, Öt pe-
dig eltaszítja. 

7. Add, a világ megismer-
jen, Igéd legyen mestere, 
Es valóban meg is térjen, 
Mennynek s földnek Istene! 
Világíts a sötétségbe, Ja-
vítsd meg a tévedőt; Légy 
mindnyájunk segítsége, Bá-
torítsd a csüggedőt, Erőt-
lennek ad j erőt! 
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8. Add, hogy egykor el-

juthassunk Mindnyájan a 
mennyekbe, És tenálad vi-
gadhassunk Végtelenül ör-
vendve: Királya a minden-
ségnek, Az egyetlen egy Is-
ten, Atya, Fiú és Szentlé-
lek, Segítőnk mindvégiglen, 
Szentháromság egy Isten! 
Gerhardt Pál. Hruskovics Sámuel. 

О lux beata trinitas. 
Dallama: 

Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

2 8 4 . S zentháromság 
egy Istenség, Ó te örök, égi 
Felség: Ha sötétség bánt 
bennünket, Világítsd meg 
értelmünket. 

2. Reggel tied első sza-
vunk, Este téged magasz-
talunk; Vajha mindig tet-
szésedre Gyúlna szívünk 
szent énekre! 

3. Dicsőség a mi Atyánk-
nak, Örök hála egy Fiának 
S a Szentlélek áldásának: A 
teljes Szentháromságnak ! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Dallama: 
Kelj, szívem, zengj éneket. (310.) 

2 8 o » iVlagasztalja az 
Urat Mindenki a nap alatt, 
Kinek létet ő adott S min-
den jókat juttatott. 

2. Lényegében egyetlen 
Igaz, örök, nagy Isten; Sze-
mélyében háromság, Dicsé-
rendő valóság. 

3. Mindenható szellemed 
Megteremté az eget És di-
csővé képezte, Mint öröktől 
tervezte. 

4. Angyalokkal, lelkekkel, 
Fényesekkel, szépekkel Telt 
meg a nagy magasság, Csupa 
erő, méltóság. 

5. Majd a földet teremté 
S hatalmából megtölté Min-
denféle lényekkel, Élő te-
remtményekkel. 

6. S annak, amit alkotott, 
Hatalmából részt adott 
Mennyben s földön, mint aki 
Magát jelentette ki. 

7. Urává e lényeknek Vé-
gül embert teremtett, Ad-
ván neki uralmat S ahhoz 
méltó hatalmat. 

8. így megkülönböztette, 
Ily magasra emelte, Hogy 
mindig csak rá nézzen S 
mindeneket intézzen. 

9. Elérhetlen bölcseség, 
Csodálatos képesség, Mely 
az örök Istennek Tudásá-
ban jelent meg. 

10. Égi csoda van ebben 
A te bölcseségedben, Amely 
mindent általhat S mindene-
ket igazgat. 

11. Angyalokat rendeltél 
Es bölcsekké teremtél, Hogy 
szándékod megértsék S hiva-
tásuk betöltsék. 

12. Teremtettél szép eget, 
Napot s holdat fényeset, Sok 
gyönyörű csillagot, S pályá-
juk is megszabod. 

13. Földünkön az állatok 
Sokaságát láttatod, Fák s 
virágok bőségét, Változatos 
szépségét. 

14. Bölcseséged alkotta 
Mindezt szolgálatunkra Ne-
künk, kiket szerettél És e 
földre helyeztél. 

15. Mert világos értelmet 
Rendeltél az embernek, Hogy 
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művedet láthassa S bölcse-
séged áldhassa. 

16. Ez az egész mindenség 
Tökéletes teljesség Bölcse-
séged munkája: Boldog, ki 
megtalálja. 

f 17. Urunk, nagy jóvol-
todban Mindenekre gondod 
van És juttatsz a javakból 
Mindenkinek magadból. 

18. Akik téged ismérnek, 
Mindent tőled remélnek, Mert 
az igaz életet Te adod, ó 
szeretet ! 

19. Mert mindenben lát-
ható A te kézzelfogható Böl-
cseséged, uralmad És isteni 
hatalmad. 

20. Méltán zeng a dicséret, 
Szentháromság, tenéked ; 
Add, hogy veled élhessünk 
S méltóan dicsérhessünk! 

Symbolum Athanasii, 
vagyis Athanasius püspök 

hitvallása. 
Énekelhető bármely 

zsoltárdallamra. 

2 8 6 . A k i üdvözülni 
akar, először arra van szük-
sége, Hogy a közönséges 
hitet ismerje és megtartsa. 

2. Ha ezt nem ta r t j a meg 
teljesen és változatlanul min-
denki: Minden kétség nélkül 
el fog pusztulni. 

3. Az pedig a közönséges 
hit, hogy egy Istent a Há-
romságban És Háromságot 
az egységben magasztaljunk. 

4. Nem szabad sem a sze-
mélyeket egymással össze-
zavarnunk, Sem az isteni lé-
nyeget megosztanunk. 

5. Mert más az Atya sze-
mélye, más a Fiúé, És ismét 
más a Szentléleké. 

6. De az Atyának és a Fiú-
nak és a Szentléleknek egyet-
lenegy az istensége, Egy és 
ugyanaz a dicsősége és együtt 
örökkévaló a felsége. 

7. Amilyen az Atya, olyan 
a Fiú És olyan a Szentlé-
lek is. 

8. Nem teremtetett az 
Atya, nem teremtetett a Fiú 
sem, Nem teremtetett a 
Szentlélek sem. 

9. Mérhetetlen az Atya, 
mérhetetlen a Fiú is, Mérhe-
tetlen a Szentlélek is. 

10. Örökkévaló az Atya, 
örökkévaló a Fiú, Örökké-
való a Szentlélek: 

11. De nem három örökké-
való, Hanem egy örökkévaló. 

12. Hasonlóképen nem há-
rom a nem teremtetett és 
nem három a mérhetetlen: 
Hanem egy a nem teremte-
tett és egy a mérhetetlen. 

13. Hasonlóképen minden-
ható az Atya, mindenható a 
Fiú, Mindenható a Szent-
lélek is: 

14. De nem három min-
denható, Hanem egy min-
denható. 

15. így Isten az Atya, Is-
ten a Fiú, Isten a Szent-
lélek: 

16. De nem három az Is-
ten, Hanem egy az Isten. 

17. így Űr az Atya, Űr a 
Fiú, Ür a Szentlélek: 

18. De nem három az Ür, 
Hanem egy az Ür. 

19. Mert miként külön val-
lunk minden egyes személyt 
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Istennek vagy Űrnak a ke-
resztyén igazság alapján: 
Akként t i l t ja a közönséges 
hit három Istent vagy három 
Urat vallanunk. 

20. Az Atya senkitől nem 
alkottatott, nem teremtetett 
És nem nemzetett. 

21. A Fiú egyedül az Atyá-
tól nem alkottatott és nem 
teremtetett, Hanem nemze-
tett. 

22. A Szentlélek az Atyá-
tól és a Fiútól nem alkotta-
tott, nem teremtetett és nem 
nemzetett, Hanem szárma-
zott. 

23. Azért egy az Atya, 
nem három az Atya, egy a 
Fiú, nem három a Fiú, Egy 
a Szentlélek, nem három a 
Szentlélek. 

24. És ebben a Háromság-
ban semmi sem előbbvaló, 
semmisem hátrábbvaló, sem-
mi sem kisebb, semmi sem 
nagyobb: Hanem mind a há-
rom személy egymás között 
egyenlő és örök. 

25. így a már megmondott 
módon minden tekintetben a 
Háromságot is az egységben 
És az egységet is a Három-
ságban kell tisztelnünk. 

26. Ezért aki az üdvözülést 
kívánja, Annak a Szent-
háromságról így kell gon-
dolkoznia. 

27. De az is szükséges az 
örök üdvösséghez, Hogy he-
lyes hitünk legyen a mi 
Urunk Jézus Krisztus testbe-
jöveteléről. 

28. Helyes hittel pedig azt 
kell hinnünk és vallanunk, 
Hogy a mi Urunk Jézus 

Krisztus Istennek Fia, való-
ságos Isten és ember. 

29. Istennek nemzetett az 
Atya lényegétől a világ meg-
vettetése előtt És embernek 
született az anya lényegéből 
e világra. 

30. Tökéletes Isten és töké-
letes ember, Lényege értel-
mes lélekből és emberi test-
ből van. 

31. Istensége szerint egyen-
lő az Atyával, Emberi mi-
volta szerint kisebb az Atyá-
nál. 

32. Ám jóllehet Isten és 
ember, Mégse kettő, hanem 
csak egy Krisztus. 

33. Egy pedig nem az Is-
tenségnek testté változása 
által, Hanem az emberi ter-
mészetnek az Istenbe való 
befogadása által. 

34. Valóban egy nem a lé-
nyeg összekeveredése folytán, 
Hanem a személy egysége 
által. 

35. Mert valamint az értel-
mes lélek és a test egy em-
ber, Ügy Isten és ember egy 
Krisztus : 

36. Aki szenvedett a mi 
üdvösségünkért, Alászállott 
a poklokra, harmadnapon ha-
lottaiból feltámadott, 

37. Felméne a mennyekbe, 
üle az Istennek, a mindenható 
Atyának, jobbjára, Onnan 
lészen eljövendő ítélni eleve-
neket és holtakat. 

38. És az ő eljövetelekor 
minden embernek testben fel 
kell támadnia S cselekede-
teiről számot adnia. 

39. És akik jócselekedete-
ket műveltek, bemennek az 
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örök életbe, Akik pedig 
rosszakat, azok az örök 
tűzbe. 

40. Ez a közönséges hit-
vallás, ; aki ezt nem fogja 
szilárdan és változatlanul 
megtartani, Minden kétség 
nélkül el fog pusztulni. 

Dicsőség az Atya, Fiú és 
Szentléleknek, Miképen kez-
detben vala, Ügy legyen 
most s mindig Örökkön 
örökké, ámen! 

Dallama: 
Ó mily boldog az az ember. (282.) 

2 8 7 . 0 szentséges 
Szentháromság, Istenségben 
egy valóság: Te légy a mi 
fényességünk, Vedd el lelki 
sötétségünk. 

2. Elérhetlen fényességben 
Lakozol a mindenségben ; 
Add, hogy hittel megismer-
jünk S egész szívvel meg-
szeressünk. 

3. Ö hatalmas bőség, jó-
ság, Tökéletes Szenthárom-
ság: Lásd meg a mi szük-
ségünket, Kegyelmeddel áldj 
meg minket. 

4. Háromban egy istensé-
günk: Látván a mi betegsé-
günk, Jeléül nagy kegyel-
mednek Magadat megjelen-
tetted. 

5. Megmutattad Háromsá-
god, Egy isteni valóságod, 
Mint Teremtőnk, Szabadí-
tónk És bensőnkben Meg-
újítónk. 

6. Ez a három munkássá-
god Üdvözíti a világot; És 
az ember boldogsága Jeleid-
nek bizonysága. 

7. A Háromság e jeleit Vi-
selik teremtményeid: Hata-
lom, bölcseség, jóság, Lé-
nyegben mind egy valóság. 

8. Teremtményid közt az 
ember Nem utolsó helyet 
nyert el: Mert képedre te-
remtetted S örök életre ren-
delted. 

9. Ha ártatlan maradt vol-
na, Halandóvá nem lett vol-
na Testi-lelki mivoltában 
Örök élet birtokában. 

10. Te egyedül mindenható, 
Bölcs, jó Kinyilatkoztató: 
Te hívtad ú j boldogságra Az 
örökkévalóságba 

11. Krisztus által, hogy a 
mennyben Kegyelmedből he-
lyet nyerjen, Aki újjáterem-
tetve Igazságát megismerte. 

f 12. Dicsőség a mi 
Atyánknak, Az ő drága egy 
Fiának És a kegyes Szent-
léleknek : Az egyetlen Ür-
istennek ! Prázsszky Lukács. 

Dallama: 
Tündöklő szép hajnalcsillag. (307.) 

2 8 8 « Dicsőség az Úr-
istennek, Szentháromság egy 
Istennek, Az igalom Atyjá-
nak, Aki minket megterem-
tett, Minden jóban részelte-
tett, S kegyelme ránk ki-
áradt. Ó szent, ó szent, Ö 
szent Isten, hála ott fenn ke-
gyelmének, Dicsőség az ő 
nevének ! 

2. Dicsőség az ő Fiának, 
Urunknak, a Messiásnak, 
Aki értünk leszállott És az 
ördög hatalmától, A bűntől 
és a haláltól Mindnyájunkat 
megváltott. Ó szent, ó szent, 



Ó szent Isten, hála ott fenn 
kegyelmének, Dicsőség az 
ő nevének! 

3. Dicsőség az égi Űrtől: 
Az Atyától és Fiútól Szár-
mazó Szentléleknek, Lelkünk 
világosságának, Üdvösségünk 
forrásának, Ki újjászül ben-
nünket. Ó szent, ó szent, Ó 
szent Isten, hála ott fenn ke-
gyelmének, Dicsőség az ő 
nevének ! Tranovszky Gy. 

Latin ének: Te Deum 
laudamus. 

2 8 9 « Téged dicsőítünk 
Isten, téged vallunk Urunk-
nak. Téged, örök Atyját, 
Tiszteletben tart az egész 
föld. Neked mind az angya-
lok, Neked az egek és a te 
minden hatalmaid, Neked a 
kerubok és szeráfok Szünte-
lenül ezt kiáltozzák: Szent, 
szent, szent A seregeknek 
Ura, Teljes az ég s az egész 
föld A te dicsőségeddel, 
Urunk! Téged zeng a dicső 
apostolok kara S a próféták 
dicsőséges serege. Téged 
dicsér a vértanúk Fényes 
sokasága, Téged vall a föld 
kerekén Az egész közönsé-
ges szentegyház: A mérhet-
len méltóság Atyját , A te 
felséges és dicső, igaz, egyet-
len Fiadat, Ügyszintén a 
szent Vigasztalót, a Lelket. 
Te vagy Urunk, Krisztus: Te 
vagy öröktől Atyád örök Fia. 
Te akartad megmenteni az 
emberiséget, Te szentelted 
meg a tiszta Szűz méhét. Te 
legyőzvén a halál hatalmát 
Megnyitottad a hivőknek a 
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mennyországot. Te az Atya 
jobbkezénél ülsz Atyád fé-
nyében. Hisszük, hogy még 
ítéletre kell jönnöd; Kérünk 
ezért, segíts a te hű szolgáid-
nak, Kiket drága véred árán 
megváltottál: Add meg ne-
kik szentjeiddel a te örök 
dicsőséged. Áldd meg, Urunk, 
népedet, Áldd meg a te örök-
ségedet, Igazgassad S ma-
gasztald fel híveidet örökre, 
f Minden áldott napon Hálát 
mondunk tenéked Es dicsér-
jük a te dicső neved örökké, 
Igen, örökkön örökké. Óvj 
meg minket, Urunk, ma és 
mindenkor Kegyelmedből a 
bűn szeplőjétől. Könyörülj 
mirajtunk, Urunk Isten, Kö-
nyörülj mirajtunk ! Legyen 
a te könyörületed mirajtunk, 
ó Urunk, Ügy, amint benned 
van reménységünk. Uram, 
tebenned bíztam én, Nem 
fogok megszégyenülni mind-
örökre ! 

Augustinus és Ambrosius 
püspökök hymnusa, azaz V 

halaéneke. À ~ 
Te Deum laudamus. ^ 

Saját da l lam( . 1 6 2 . ^ 0 ^ ^ 

2 9 0 . Téged, Isten, mi 
mindnyájan Dicsérünk a *N> 
magasságban; Örök Atyánk, 
tiszta hittel Az egész föld 
téged tisztel. 

2. Lakói a magas égnek, 
A hatalmas teremtmények, 
A szeráfok, a kerubok És 
angyali dicső karok 

3. Szüntelenül téged zeng-
nek S magasztalva énekel-

13 
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nek: Szent, szent, szent a 
seregeknek Ura, hála az 
egeknek ! 

4. Teljes az ég s föld ne-
veddel, Felséged- s dicsősé-
geddel ; Próféták mind téged 
vallnak, Apostolok magasz-
talnak. 

5. Hatalmadat zengi, áldja 
A vértanúk sokasága, És 
csak téged vall Urának A te 
dicső szentegyházad, 

6. Téged, Atyánk, a hatal-
mast, Egy Fiad, a diadal-
mast A te dicső Szentlelked-
del, Vigasztaló kegyelmed-
del. 

7. Krisztus, egek dicsőültje, 
Atyád örök Egyszülötte : 
Váltságunkra földre szálltál, 
Szűz méhében testté váltál. 

8. Elvetted a halál élét, 
Megszerezted üdvösségét Or-
szágodban híveidnek : Ott 
ülsz Isten jobbja mellett. 

9. Onnan leszel eljövendő 
S igazsággal ítélendő: Add, 
legyenek oldaladnál Mind, 
akiket megváltottál. 

10. Áldd meg örök dicső-
séggel S szentjeid közt üd-
vösséggel 0 Istenünk, a te 
néped: El ne vesszen örök-
séged ! 

f 11. Minden napján éle-
tünknek Áldunk téged, Iste-
nünket: Mert a hálás dicsé-
retre Méltó vagy te mind-
örökre. 

12. Ma és mindig szabadíts 
meg Szeplőjétől bűneinknek ; 
Könyörülj meg, jó Istenünk, 
Kik tehozzád esedezünk. 

13. Legyen rajtunk, ké-
rünk téged, Szent könyörü-
letességed ; Engedd mindig 

téged néznünk, Téged, örök 
üdvösségünk. 

14. Add, hogy benned úgy 
hihessünk, Hogy szégyenbe 
sohse essünk, S egyedül csak 
neked zengjen Hála mind-
örökké, amen! 

Ugyanaz németből 
dr. Luther Mártontól. 

Saját dallam. (160.) 

2 9 1 . Téged dicsőitünk, 
Hatalmas Istenünk! Atyánk, 
örökre téged áld Hálásan 
mind a nagy világ; Az üd-
vözültek szent kara, A 
mennynek minden angyala, 
A sok kerub, szeráf szava 
Ezt zengi, mint a harsona: 
Szent a mi Istenünk, Szent 
a mi Istenünk, Szent a mi 
Istenünk, A seregek Ura! 

2. Isten, hatalmad végte-
len, Túlér a földön és egen; 
Ahány apostol jár t veled, 
Ahány próféta hirdetett S 
a drága vértanúk sora Téged 
magasztal, ég Ura! Minden 
keresztyén, aki él, Örökre 
téged áld, dicsér: Atyánk, 
a te Felségedet, Egyetlenegy 
szülöttedet S vigasztaló 
Szentleikedet Imádja minden 
gyermeked. 

3. Jézus, kinek hatalma 
nagy, Az Ür örök szülötte 
vagy; Szűzben foganva kell 
neked Az embert üdvözíte-
ned. Nem rémít immár a 
halál : Eged számunkra 
nyitva áll; Jobbján Atyád-
nak tisztelet Tüntet ki min-
denek felett; Te fogsz ítélni 
egymagad Élőket és halot-
takat . Urunk, segítsd meg 
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híveid, Kiket szent véred 
üdvözít. 

4. Egedben adj helyet ne-
künk, Hol szentjeid közt él-
hetünk ; Űr Jézus, tartsd meg 
népedet És áldd meg örök-
ségedet; Te védjed, óvjad 
szüntelen, Örökre a tied 
legyen. 

5. Isten, naponként tiszte-
lünk, Mert szent a te neved 
nekünk; Kérünk, ma is vi-
gyázz reánk : Ne essünk 
bűnbe, jó Atyánk! Ó légy 
kegyes hozzánk, Urunk, Mi-
kor tehozzád fordulunk, És 
meg ne vond irgalmadat, 
Amíg reményünk megmarad. 
Ha bízva hívunk tégedet: 
Megszégyenülnünk nem le-
het! 
Dr. Luther M. Krmann D. 

Dallama: Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

2 9 3 » Boldogságos Há-
romságunk, Dicsőségünk, 
mennyországunk : Hitünk-
kel terád tekintünk, Szünte-
lenül dicsőítünk, Isten, örök 
hatalmadban Mindig egy és 
oszthatatlan. 

2. Atya, Fiú és Szentlélek, 
Egyetlenegy örök lényeg ; 
Az Atya a Fiút küldte, A 
Fiú a mennyből jött le, S a 
Szentlélek velük jő el Ben-
nünk lakni mindkettővel. 

3. Bizonyságul Krisztust 
Atyja Értünk adta áldo-
zatra ; Szenvedett a Fiú test-
ben, Hogy a Lélek eljöhes-
sen; A Fiú jár közbe értünk, 
Lélek adja örök éltünk. 

4. Az Atya a kezdet feje, 
A Fiúnak lakóhelye; Belőle 
az Ige fakad, Ezzel teremt 
világokat ; Kettőjükben van 
a Lélek, Aki nélkül nincsen 
élet. 

5. Egységükben így mű-
ködnek, Önmagukban gyö-
nyörködnek ; Hiányt köztük 
egy sem érez, Mindent együtt 
visznek véghez ; Csodálatos 
dicsőségük A mi örök üd-
vösségünk. 

6. Atya s Fiú csak egy 
lényeg, S ugyanilyen a Szent-
lélek, Egy bölcseség, jóság, 
erő : Csak személyben kü-
lönböző; Más az Atya, Fiú s 
Lélek, Holott csak egy 
istenlényeg. 

7. Erre szólt a keresztsé-
günk, Ettől nyerjük üdvös-
ségünk: Hitünket csak ben-
ne vetve Készülünk az íté-
letre; Igazulást így nyerhe-
tünk, Dicsőségbe így mehe-
tünk. 

8. Bizalmunk van az Atyá-
ban, Megsegítő jóvoltában, 
S Krisztusunknak érdemében, 
Ki szószólónk fent az égben, 
S a Lélekben, aki minket 
Atyánk által üdvözíthet. 

9. Atyánk adja a kegyel-
met, Krisztusunk a segedel-
met, S a Lélek ad igazságot : 
E magasztos Háromságot 
Tiszteljük nagy hatalmában, 
Egyisteni mivoltában. 

10. Maga Krisztus jegyezte 
meg, Hogy boldogok ama 
szemek, Melyek Istent meg-
láthatják, S tetteiben imád-
hatják A felséges Háromsá-
got S benne az egyvalóságot. 

13* 
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11. É s boldogok, akik hall-

ják S maguk vele vigasztal-
ják; Krisztusban is hála éb-
red, Hogy Atyja az üdvös-
séget Lelkével megjelen-
tette S a bölcsektől elrej-
tette. 

12. Krisztusunkkal örvend-
hetünk, Benne van a mi Is-
tenünk; Atya s Fiú egyben 
élnek, S kettőjükben van a 
Lélek; Fogadjuk be Krisz-
tusunkat S neki adjuk át 
magunkat ! 

13. Ő köt egybe az egyház-
zal S ebben Isten országá-
val, Hogy szeretet lakjék 
bennünk, Parancsain túl ne 

menjünk S az Űr Jézus 
szent nevében Várjuk üd-
vünk fent az égben. 

14. Ö gyönyörű Szenthá-
romság, Tölts be minket, 
drága jóság, Hogy tenéked 
hálát adjunk, Dicsérjünk és 
magasztaljunk В világon 
megvetésben, Nálad örök 
dicsőségben. 

15. Mondván: Szent, szent, 
szent vagy, Isten, Senki 
másban üdvünk nincsen; 
Csak tehozzád fohászkodunk, 
Raj tad kívül elkárhozunk ; 
Halld, amiért esedezünk, 
Hogy örökre veled legyünk 1 

Augusta János. 

M Á S O D I K R É S Z . 
1. Kyrie. Et in terra. Vasár-

napi és ünnepi Credo. 
2. Az angyalokról. 
3. A boldogságos Szűz Máriá-

ról. 
4. Az apostolokról és a vér-

tanúkról. 

5. Az Isten Igéjének hirdetése 
előtt. 

6. Az igehirdetés után. 
7. A magasztos szentségekről. 
8. Az egyházi szolgálat után. 
9. A házaséletről. 

I. Kyriék. Et in terrák. Credók. 
Vasárnapokra és ünnepekre. 

Versek az angyalokról. 

1. Tábort jár az Űr angyala 
Az őt félők között s megszabadítja őket. Zsolt. 34, 8. 

Az apostolokról és a vértanúkról. 

2. Az egész földön elterjedt az ő zengésük : Halleluja ! 
S a föld kerekségének határáig az ő beszédük : 

Halleluja! Róm. 10, 18. 
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I. Kyrie: a többinél 
általánosabb. 

Saját dallam. (163.) 

2 9 3 « Л/lindenható, jó 
Istenünk, Urunk, hozzád 
esedezünk : Irgalmaddal légy 
velünk, Könyörülj miraj-
tunk! 

2. Kegyelmedbe fogadj, 
kérünk, Senki másban nincs 
reményünk, Csak tebenned, 
Istenünk : Könyörülj miraj-
tunk! 

3. Töredelmes bűnbánatra 
Készen vagy a bocsánatra, 
Mérhetetlen nagy jóság: Kö-
nyörülj mirajtunk! 

4. Mennyből küldött Krisz-
tusunk, Tiszta szűzben fo-
gant Urunk : Irgalmadból 
Ö könyörülj mirajtunk! 

5. Aki értünk küzdöttél, 
Kegyelmet s Igét hirdettél: 
Ö hallgass meg És könyö-
rülj mirajtunk! 

6. Megszenvedtél érettünk: 
Add, hogy hálás legyen lel-
künk; Áldott Krisztus, Ó 
könyörülj mirajtunk! 

7. Isten bocsásd meg vét-
künket, Kegyelmeddel áldj 
meg minket; Értünk jöttél 
a mennyből: Könyörülj mi-
rajtunk ! 

8. Isten, add, hogy el ne 
vesszünk, Mindig hozzád 
esedezzünk Szívünk minden 
vágyával : Könyörülj miraj-
tunk! 

9. Isten, aki időt hagyva 
Módot adsz a bűnbánatra : 
Légy velünk a végórán, Kö-
nyörülj mirajtunk! 

II. Kyrie: az apostolok és a 
vértanúk ünnepeire. 

Dallama: 
Betlehem a város neve. (56.) 

2 9 4 . Isten, ki a gyen-
gét véded, ím tőled kér a te 
néped Segítséget: Atyánk, 
könyörülj mirajtunk! 

2. Állhatatos, erős lelket 
A vértanúk és a szentek Tő-
led nyertek: Atyánk, kö-
nyörülj mirajtunk! 

3. Add, hogy hittel szol-
gálhassunk, Becsülettel har-
colhassunk S megállhassunk : 
Atyánk, könyörülj miraj-
tunk! 

4. Krisztus, az apostolok-
nak Ura és a vértanúknak 
S mindnyájunknak : Krisz-
tus, könyörülj mirajtunk! 

5. Tanítványod csak az 
marad, Ki szűk úton, ke-
reszt alatt Jár és halad: 
Krisztus, könyörülj miraj-
tunk! 

6. A lélek kész, a test 
gyenge; Te segíts, ha bajunk 
lenne, Türelemre: Krisztus, 
könyörülj mirajtunk! 

7. Szentlélek, ha it t szen-
vedtünk S nehéz kelyhet 
ürítettünk : Nem vesztettünk ! 
Urunk, könyörülj miraj tunk! 

8. Add, amit ránk balsor-
sunk mért, Tűrnünk tisztes 
vértanúkként Krisztusunk-
ért. Urunk, könyörülj mi-
rajtunk ! 

9. S nehéz munkánk végez-
tével Szánj meg és a menny-
be végy fel Dicsőséggel. 
Urunk, könyörülj miraj tunk! 

10. Ámen, hisszük és re-
méljük, Hogy mindezt mi el 
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is érjük, Amint kérjük: Is-
tent féljük és dicsérjük! 

Tranovszky György. 

III. Kyrie: a boldogságos 
Szűz Máriáról. 

Dallama: A hatalmas Isten. (14.) 

2 9 5 , Könyörülj, Űr-
isten! Hajolj le kegyesen, 
Ki a tiszta lélek Ajándékát 
nézed: Könyörülj mirajtunk! 

2. Ahogy őt megáldva 
Néztél Máriára: Minket se 
feledve Fogadj kegyelmedbe. 
Könyörülj mirajtunk! 

3. Méltatlanok leszünk, 
Mert mindig vétkezünk: De 
vétkünk fedje be Jézusnak 
érdeme. Könyörülj miraj-
tunk! 

4. Könyörülj, Krisztusunk, 
Hatalmas Sionunk Királya 
és Ura, Tiszta szűznek Fia. 
Könyörülj mirajtunk. 

5. Szűz méhébe szállva 
Emberek javára Pihentél ot-
tan is: Ö jö j j és mostan is 
Könyörülj miraj tunk! 

6. Látogass meg minket, 
Töltsd be a szívünket, Hogy 
magad légy bennünk, S mi 
benned örvendjünk. Könyö-
rülj mirajtunk! 

7. Könyörülj, Úristen! Ha-
jolj le kegyesen, Szentlélek 
itt alant, Kitől Krisztus fo-
gant. Könyörülj mirajtunk ! 

8. Szűz méhébe adtad Ügy, 
hogy a magzatnak Vétke ne 
lehessen S minket megment-
hessen. Könyörülj miraj-
tunk! 

9. Világíts meg minket, 
Szenteld meg lelkünket, Hogy 

Istentől féljünk S tetszésére 
éljünk. Könyörülj miraj-
tunk! 

10. Amen, így reméljük 
S hisszük, el is érjük; Isten-
nek tisztesség, Minekünk bé-
kesség Legyen mindörökké ! 

Tranovszky György. 

IV. Általános Kyrie. 
Saját dallam. (164.) 
Mi Atyánk, Üristen, 
könyörülj mirajtunk. 

• Isten, a te igaz-
ságod Gyűlöli a gonoszsá-
got; Ezért volt, hogy Egy-
szülötted Érettünk meg-
feszíttetted. 

2. Bűneink eltörlésére Ál-
dozatul omlott vére; Kiált-
hatott kegyelmedért: A zsol-
dot el nem engedéd. 

3. Rettegve gondoljuk ezt 
el, De hisszük, hogy kien-
gesztel Fiad, kitől megvál-
tattunk : Atyánk, könyörülj 
mirajtunk ! 

Világ Megváltója, 
könyörülj mirajtunk. 

4. Ó Krisztus, ki üdvünk 
lettél: Mily őszintén szeret-
hettél Minket, holott nem 
ért véget A te kínos szen-
vedésed ! 

5. Tüzes kígyó mart meg 
minket: Benned vetjük re-
ményünket, Kereszteden van 
a szemünk, Tárt karodba 
igyekezünk. 

6. Ó könyörögj, ránk mu-
tatva, Atyád kedves áldo-
zatja; Sebed legyen kérő 
ajkunk, Krisztus, könyörülj 
mirajtunk ! 
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Ó Szentlélek Isten, 

könyörülj mirajtunk. 

7. Ö kegyelem teljessége, 
Hű lelkeknek várt vendége: 
Tenélküled, egymagunkban 
El kell vesznünk nyomorul-
tan. 

8. A te Igéd igazat vall, 
Hogy mondhatlan fohászok-
kal Mikor javunkat munká-
lod : Abba ! Atyánk ! ezt kiál-
tod. 

9. Most is végezd ezt a mű-
ved, Szakítsd végét minden 
bűnnek; Légy velünk, mást 
nem óhajtunk: Urunk, kö-
nyörülj mirajtunk! 

Tranovszky György. 

V. Kyrie: az angyalokról. 
Dallama : 

Mindenható, jő Istenünk. (163.) 

2 9 7 » Atyánk, aki te-
remtetted Sokaságát embe-
reknek S dicső angyalsereg-
nek : Könyörülj mirajtunk ! 

2. Magadnak dicsőségére, 
Emberek segítségére Tekin-
tenek az égre : Könyörülj 
mirajtunk ! 

3. Kísérjenek jóságodból; 
Ügy jussunk ki e világból, 
Miként Lót Sodomából: Kö-
nyörülj mirajtunk! 

4. Krisztus, ez a te néped 
Mindig szívvel szolgált né-
ked, Istenének: Ó könyö-
rülj mirajtunk! 

5. Természetünk felvetted, 
Az angyalok fölé tetted Föl-
di tested: Ó könyörülj mi-
rajtunk ! 

6. Add a bűnből felkel-
nünk, Hogy örömük legyen 

bennünk, S örvendezzünk : 
Ó könyörülj mirajtunk! 

7. Ó Szentlélek Úristenünk, 
Angyalaid küldd el nekünk 
Az ördöggel küzdenünk: Kö-
nyörülj mirajtunk! 

8. Add, hogy legyen nagy 
áldásunk Angyalokkal lako-
zásunk S mindig tiszta szál-
lásunk : Könyörülj miraj-
tunk! 

9. Holtunk után, ég Királya, 
Vigy az angyalok sorába, 
Tied legyen a hála: Könyö-
rülj mirajtunk! 

Tranovszky György. 

/. A legszokottabb 
Et in terra. 

Saját dallam. (165.) 

2 9 8 . E s a földön béke 
annak Mindnek, akik jót 
akarnak; Nekünk is, kik di-
csérettel Áldunk szívvel és 
lélekkel. 

2. Tiszta szívből imádko-
zunk, Áhítattal fohászko-
dunk, Fenségedben magasz-
talunk, Jóságodért hálát 
adunk, 
X3. Urunk fenn a magasság-
ban A teljes Szenthárom-
ságban, Dicső Király, jó Is-
tenünk, Mindenható Atyánk 
nekünk. 

4. Vele együtt legfőbb 
Urunk Egy Fia: a mi Jézu-
sunk, S mind a kettő lénye-
gének Származéka: a Szent-
lélek. 

5. Urunk, Isten szent Bá-
ránya, Azért jöttél e vi-
lágra, Hogy levegyed min-
den vétkünk: Könyörülj mi-
rajtunk, kérünk! 
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6. Odafent az Atya jobb-
ján Kegyelmesen uralkod-
ván Töröld el a világ vétkét, 
Vedd szívesen könyörgését. 

7. Te vagy a legszentebb 
való, Az egyedül uralkodó; 
S dicsőbbet nem magaszta-
lunk, Mint tégedet, Krisztus 
Urunk, 

8. S a Szentlelket, aki már 
itt Megvigasztal, megvilá-
gít Az Atyával közösségben 
Most és mindörökké, ámen! 

Gloria in excelsis Deo. 

Saját dallam. (166.) 

2 9 9 « Dicsőség a ma-
gasságban S hála a jó Isten-
nek, Nem kell bűntől szo-
rongásban Félnie az ember-
nek : Mert az Isten szeret 
minket, Békességet, vigaszt 
hirdet, Minden vihar véget ér. 

2. Dicsőítjük szent neve-
det, Atyánk, hálát rebegve, 
Hogy hű gondviselésedet Ki-
terjeszted mindenre. Amit 
rólunk elvégeztél: Üj életre 
ébresztettél Kegyelmedből, 
jó Urunk! 

3. Jézus Krisztus, hála né-
ked, Atyádnak Egyszülötte, 
Engesztelőnk : drága véred 
Bűnünket eltörlötte. Száll-
jon néped imádsága Hozzád, 
Isten szent Báránya: Ó kö-
nyörülj miraj tunk! 

4. Szentlélek, ki bajunk 
láttán Vigasza vagy szívünk-
nek: Szabadíts meg, ha a 
sátán Környékezne bennün-
ket. Krisztus szörnyű szen-

vedése Lesz éltünk megszen-
telése: Tartsd meg ezt a hi-
tünket ! 
Decius M. Tranovszky Gy. 

III. Et in terra: az apostolok 
és vértanúk ünnepére. 

Saját dallam. (167.) 

3 0 0 . A földön nagy 
öröm: Béke minden ember-
nek, Akik keresztjükkel Az 
Űr után mennek S nemes 
harcot harcolva És hitüket 
megtartva Bármily halált 
érnek: Csak Istent dicsér-
nek. 

2. Dicsérünk és kérünk, 
Magasztalunk, óhajtunk, Ö 
mi édes Atyánk, Utánad só-
hajtunk; Csak tégedet tisz-
telünk, Imádunk és szere-
tünk, Elődbe borulunk, Hit-
tel imádkozunk. 

3. Mindenért, ami ért, Há-
lát adunk teneked: Ingyen 
kegyelmedből Tartod fenn 
gyermeked ; Felségedben 
olyan vagy, Dicsőséged olyan 
nagy, Hogy fel nem fogható 
Fényed, Mindenható! 

4. Imádunk, Királyunk, 
Földön s mennyben vezé-
rünk, Mindenható Atyánk : 
Te légy segítségünk! S te, 
Atyádnak küldöttje, Szűz 
Mária szülöttje, Övezz fel 
engemet, Hogy a tied le-
gyek. 

5. Ég Fia, aki a Világ bű-
nét levetted, Istennek Bá-
ránya, Ki megváltál minket, 
Kiben tetszik Istennek Hoz-
zánk való szerelmed: Ne 
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hagyj elkárhoznunk, Könyö-
rül j mirajtunk! 

6. Krisztusunk, ki rólunk 
A bűn terhét levetted: Ad j 
kegyelmet a te Könyörgő 
népednek; Nálad van a ke-
gyelem, Mert hatalmad vég-
telen: Halld meg kiáltásunk, 
Esdeklő fohászunk! 

7. Aki ránk, jó Atyánk 
Jobbja felől tekinthet: Kö-
nyörülj mirajtunk, Szaba-
díts meg minket! Hatalma 
az egeknek, Magad vagy a 
legszentebb : Te vagy leg-
főbb Urunk, Ó Jézus Krisz-
tusunk ! 

8. Lelkeddel emelj fel, Vi-
gasztalj, ha sóhajtunk, S tel-
jes dicsőséggel Uralkodjál 
raj tunk ; Tökéletes Három-
ság, Imádandó valóság, 
Urunk, egy Istenünk : Ké-
rünk, maradj velünk! 

IV. Et in term: Szűz Mária 
emlékünnepeire. 

Dallama: 
Dicsőség és hála légyen. (332.) 

3 0 1 . Dicsőség a ma-
gasságban Istennek, ki jó-
voltában Hozzánk való sze-
retetből Fiát küldte az egek-
ből; És idelenn béke legyen 
S jóakarat az emberben. 

2. Itt az asszony magva 
végre, Akit Isten megígére, 
Ki a kígyót eltaposta S di-
csőségét földre hozta; Testté 
vála Éva vágya Fiút hoz-
ván a világra. 

3. Megkaptuk az egek 
Urát, Akit Lámek régóta 

várt; Ő az, ki jóindulattal 
Megnyugtat és megvigasztal 
Nyomorunkban, fájdalmunk-
ban, Életünkben, halálunk-
ban. 

4. Zsidóország véget ére, 
Krisztusunknak nincsen vé-
ge; Jákob s Dávid óhajára 
Sión lett az üdvnek vára; 
Örömmé lett már az élet, 
Hála Jesse gyökerének. 

5. Ég megadta a harma-
tot, Az igazság feltámadott; 
A Szűzben az Üdvözítő Meg-
fogant már: itt az idő, Amit 
vártak, prófétáltak S min-
den jósok prédikáltak. 

6. Isten, e nagy kegye-
lemért Téged, ég s föld Fe-
jedelmét Tisztelünk és ma-
gasztalunk S neked szívből 
hálát adunk; Hallgass meg, 
ó Mindenható, S dicsőségben 
uralkodó. 

7. Ó te szelíd Bárány, vedd 
el Vétkeinket türelmeddel ; 
Mindnyájunkon könyörülj 
meg, Ne szolgáljunk már a 
bűnnek; Halld meg, kérünk, 
esdeklésünk, Atyád jobbján 
üdvösségünk. 

8. Te vagy a legszentebb 
való, Az egyetlen uralkodó; 
Te vagy a mi megváltásunk, 
Üdvözítőnk, Messiásunk, Jó 
pásztorunk, dicsőségünk, Ki-
rályunk és vőlegényünk. 

9. Szentlélek, te nekünk 
adott, Kitől Krisztus fogan-
tatott S ki öröktől az Atyá-
tól Származol s az ő Fiától: 
Áldunk téged, legyen néked 
Örök hála és dicséret! 

Tranovszky György. 
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I. Credo. 
Dallama: Szívből hiszünk 

az egy Istenben. (146.) 

3 0 2 » Hinnünk kell az 
egy Úristenben, Az egeknek 
teremtőjében És a földnek 
létesítőjében. 

2. A hatalmas teremtő Is-
ten Parancsára jött létre 
minden Úgy a földön, mint 
ott fenn a mennyben. 

3. Hisszük azt, hogy min-
ket megszánva Fiát küldte 
le a világra Híveinek lelki 
váltságára. 

4. Ki Szentlélektől fogan-
taték És a tiszta Szűztől 
születék, E világra miértünk 
küldeték. 

5. Mindjárt születésétől 
kezdve Áldás lett az igaz 
hívekre : Atyjának szent 
Igéjét hirdette. 

6. Mikor vissza kellett tér-
nie, Imádságban telt az éj-
jele, Mert eljött a szenvedés 
ideje. 

7. Elárulták, megvesszőz-
tették, Pilátussal elítéltet-
ték S kínos keresztfára fe-
szítették. 

8. Sírból támadt örök élet-
re, Mint azt gyakran jöven-
dőigette; Minden hívét meg-
örvendeztette. 

9. Azután a mennybe fel-
szálla, Odaült az Isten jobb-
jára, Hol angyalok néznek 
az arcára. 

10. Onnan jön el, hogy 
ítélhessen, Halálunkból élet-
re keltsen S cselekedetünk 
szerint fizessen. 

11. Senki magát ki nem 
mentheti: Amit teszünk, 

csak azt jegyezi, Figyelembe 
csupáncsak azt veszi. 

12. Kimondja ránk az igaz-
ságot, Fizetni kell az adós-
ságot, Mert megtorol minden 
gonoszságot. 

13. De a jók megdicsőít-
tetnek, Lakozást az Ürban 
nyerhetnek, Isten fiainak ne-
veztetnek. 

14. Hiszünk Krisztus szent-
egyházában, Amely küzd e 
bűnös világban Sok súlyos 
megpróbáltatásában. 

15. Krisztussal kérjük Is-
tenünket, Törölje el minden 
vétkünket, Koronára méltas-
son bennünket. 

16. Azt kívánjuk buzgó 
énekben : Gyarapodjunk a 
jótettekben, így lesz részünk 
az örök életben! 

II. Credo. 
Ősrégi. 

Saját dallam. (168.) 

3 0 3 . M i mindnyájan 
hiszünk Az egy Istenben, 
Aki eget s földet teremtett, 
Ki Atyánkká lett a menny-
ben S fiaivá fogadott min-
ket; Ő mindnyájunk táplá-
lója, Testünk s lelkünk fenn-
tartója; Gonosz ellen ő lett 
a mi őrünk, Semmi bajjal 
nem kell törődnünk: Min-
dennel ellát, gondot visel 
ránk, Hatalma végtelen; Ő 
a legjobb Oltalom és véde-
lem. 

2. Mi mindnyájan hiszünk 
Jézus Krisztusban, Szent 
Fiában, a mi Urunkban, Ki 
örökké Atyjával van Egy 
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dicsőségben, méltóságban ; 
Hisszük, hogy a Szentlélek-
től Fogantaték s tiszta 
Szűztől Valóságos embernek 
született, Kárhozattól min-
ket megmentett, Értünk ke-
resztfán halt meg, de aztán 
Feltámadt holtából A hatal-
mas Istennek jóvoltából. 

3. Mi hisszük, hogy midőn 
így feltámadott, Testben töl-
tött még negyven napot, 
Mondván: a föld minden né-
pe Tanuljon hinni szent ne-
vébe. Majd a földről égbe 
szállá S az Atyának ült 
jobbjára; így legyőzte mind, 
ki ellenállva Nem hallgatott 
az ő szavára. Onnan eljövend 
s megítél mindent, Jó s rossz 
embereket: Jót jutalmaz, 
Rosszat kárhozatra vet. 

4. Mi mindnyájan hiszünk 
A Szentlélekben, Az Atyával 
s Fiúval egyben, Mert ő ama 
vigasztaló És ajándékot osz-
togató, Aki a keresztyén-
ségben Megtart egyértelmű-
ségben. Hiszünk minden bűn 
bocsánatában, Testünknek 
feltámadásában, Hogy sok 
Ínségünk végére érünk S 
holtunk után készen Örök 
élet Vár ránk ott fenn az 
égben ! 

III. Credo 
dr. Luther Márton szerint. 

Dallama az előbbié. (168.) 

3 0 4 . M i mindnyájan 
hiszünk Az egy Istenben, 
Mennynek s földnek terem-
tőjében, Ki atyaként bánik 
velünk, Hogy mi az ő fiai 
legyünk; Éltünk örök fenn-

tartója, Testünk s lelkünk 
táplálója; Gátat vet a sze-
rencsétlenségnek, Szenvedés 
mihozzánk nem férhet ; 
Mindnyájunk őre, gondvise-
lője, Megőrző oltalma: Meg-
teheti Mindezt az ő hatalma. 

2. Mi mindnyájan hiszünk 
Jézus Krisztusban, Szent 
Fiában, a mi Urunkban, Ki 
Atyjával az egekben Lakik, 
vele egy tiszteletben. Hisz-
szük, hogy a Szentlélektől 
Fogantatott s tiszta szűztől 
Valóságos embernek szüle-
tett S értünk veszendőkért 
szenvedett; Megfeszítették, 
el is temették, De már har-
madnapra Halálából Isten 
feltámasztotta. 

3. Mi mindnyájan hiszünk 
A Szentlélekben, Mint az 
Atya- s Fiú-Istenben, Ki lel-
künknek vigaszt hozva, 
Ajándékával elhalmozza ; A 
föld minden keresztyéne Ál-
tala jut hitegységre. Hiszünk 
minden bűn bocsánatában, 
Testünknek feltámadásában ; 
Hogy sok ínségünk végére 
érünk, És fenn a mennyek-
ben Lesz majd részünk Ü j 
és örök életben. 

Dr. Luther Márton. 

IV. Credo: a legszokottabb. 
Saját dallam. (169.) 

305. H 
iszünk egyetlen 

Istenben, Mi Atyánkban, 
mindenünkben, Mennyet s 
földet teremtőben. 

2. Hiszünk Isten egy Fiá-
ban, A mi Jézus Krisztu-
sunkban, Lélektől fogant 
Urunkban. 
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3. Szűz Máriától születék, 

Szenvede, megfeszítteték, 
Meghala s eltemetteték. 

4. Alászállott a poklok-
ra, De sírjából feltámadva 
Mennybe ment negyvened-
napra. 

5. Ott Istentől jobbfele ül, 
Atyjára néz szünetlenül S 
mindent meglát onnan felül. 

6. Onnan lészen eljövendő, 
Mihozzánk visszatérendő, 
Élőt s holtat ítélendő. 

7. És hiszünk a Szentlélek-
ben, Egyházunknak szentsé-
gében, Szenteknek közössé-
gében. 

8. Bűneink bocsánatában, 
Testünk feltámadásában, 
Örök éltünk hazájában. 

9. Aki ezt az üdvösséget 
Adja: Jézus érdemének Le-
gyen hála és dicséret! 

_ л о V. Credo. 
У ä'O-

Dallama: Szép e nap, 
mely ránk virradott. (133.) 

3 0 6 . Hiszünk egyetlen 
Istenben, Mi Atyánkban, 
mindenünkben, Ki teremtett 
földet, eget, S maga intéz 
mindeneket. 

2. Hiszünk Isten egy Fiá-
ban, 0 isteni mivoltában, 
Jézusban, a mi Urunkban, 
Üdvözítő Megváltónkban. 

3. Szentlélektől fogantaték, 
Oltalmunkra rendelteték, S 
nekünk küldve az Atyától 
Születék Szűz Máriától. 

4. Pilátusnak idejében Kí-
noztatott szent testében, Ke-
resztfára feszíttetett, Meg-
halt és eltemettetett. 

5. Majd alá a poklokra 
szállt, Legyőzte, aki ellenállt, 
És isteni hatalmából Feltá-
madott a halálból. 

6. Atyjához ment fel az 
égbe, Jobbján ül és őrá nézve 
Mindeneken uralkodik És 
mindenről gondoskodik. 

7. Onnan jön el dicsőség-
ben Megítélni mindenképen 
Élőket és halottakat, Mind 
jókat, mind gonoszakat. 

8. És hiszünk a Szentlélek-
ben, Atyával s Fiúval egy-
ben ; Származásra tőlük való 
Megszentelő, vigasztaló. 

9. Hisszük azt, hogy szent-
egyháza Azok tisztes társa-
sága, Kik Jézusban élnek, 
hisznek S igazságot csele-
kesznek. 

10. Hisszük, hogy az iga-
zaknak Bűnei megbocsáttat-
nak, Az őszintén megtérők-
nek S kegyelemért esdek-
lőknek. 

11. Hisszük lelkünk meg-
váltását, Testünknek feltá-
madását; Az ő sírból felke-
lése Visz minket feléledésre. 

12. Örök élet lesz a ré-
szünk, Dicsőséget ad miné-
künk, És nem égünk majd 
odalenn: így legyen, ó Isten, 
ámen ! Tranovszky György. 

VI. Credo: 
a szent angyalok emlékére. 

Dallama: 
Készülődjél, kedves lélek. (180.) 

3 0 7 . Hiszünk egyetlen 
Istenben, ! Mi Atyánkban, 
mindenünkben; J 0 teremtett 
földet s eget, Övé a szent 
angyalsereg. Ezek tiszták s 
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szentek voltak, De sokan 
elbizakodtak : Az Istennel 
szembeszálltak És rút ör-
dögökké váltak. 

2. Kígyó-képben ilyen lélek 
Évát mindjárt így ejté meg: 
Nem haltok meg, ne féljetek, 
Semmivel ne törődjetek; Ha 
erről a fáról esztek, Istenhez 
hasonlók lesztek. És az em-
bert ez jut tat ta Egytől egyig 
kárhozatra. 

3. De Isten egyszülött Fia, 
Krisztusunk, az asszony 
magva, A mi Urunk: eltör-
lötte E megrontót mind-
örökre. A jó angyal mind 
serényen Szolgált neki örö-
mében: Gábor volt, aki hírt 
adott, Hogy Lélektől fogan-
tatott. 

4. Szűztől, testben megje-
lentét Pásztoroknak ők hir-
dették, Az Istennek dicsősé-
get Zengvén s nekünk bé-
kességet. Ugyancsak az Ür 
angyala Jelent meg, hogy 
vigasztalja, Mikor halálféle-
lemben Roskadozott már a 
kertben. 

5. Mikor meghalt s elte-
mették: Poklokon nyert győ-
zedelmét, Sírból ú j életre 
keltét Mind angyalok jelen-
tették; És mikor a mennybe 
ment fel, Ők mondották: 
Ügy jövend el, Amiképen 
láttátok őt Felmenni szeme-
tek előtt. 

6. Jobbján ülvén az Atyá-
nak Néki ott is ők szolgál-
nak, Hogy parancsát végre-
hajtsák, A hívőket gondoz-
gassák. Onnan jön, hogy íté-
letet Tartson élők s holtak 
felett, S angyalok víg har-

sonája Zeng előtte és utána. 
7. És hiszünk a Szentlélek-

ben, Egyházához mindig hí-
ven, Mely a szentek közös-
sége S az Igének dicsősége. 
Hisszük, hogy van bűnbocsá-
nat, Hisszük, hogy a test 
feltámad S örök éltünk lesz : 
e hitben Tarts meg minket, 
örök Isten! 

Tranovszky György. 

VII. Creao: a boldogságos 
Szűz Mária emlékére. 

3 0 8 » ' — H i s z ü n k mind egy 
Istenben, Mi legfőbb Urunk-
ban, Mindenható Atyánk-
ban, Mindeneknek alkotójá-
ban; Ami itt lenn szemmel-
látható S láthatatlan: mind 
tőle való. 
/\2j Hiszünk a mi Urunkban, 

JSzus Krisztusunkban, Isten-
nek egy Fiában, Az Atyával 
egy mivoltában, Ki öröktől 
fogva született Az Atyától 
s nem teremtetett. 

3. Mert Krisztus fény a 
fényből, Isten az Istenből, 
S mégsem alkotva ettől A 
vele egyenlő lényegtől, Ki 
alkotója mindeneknek, Mik 
égben s földön teremtettek. 

4. Bűnösökért, érettünk, 
Emberekért jöt t le Az egek-
ből a földre A Szűz méhé-
ben testet öltve, És emberi 
természetében Működött föl-
di életében. 

5. Megkínozták, megöl-
ték, Harmadnap feltámadt, 
Mennybe ment az Atyának 
Jobbjára úgy, amint itt fá-
radt, S visszajön majd az 
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utolsó nap Megítélni élőt és 
holtat. 

© Hiszünk a Szentlélek-
ben, Isteni lényegben, A 
szívünkből tiszteltben, Atya 
s Fiúból eredettben, Aki már 
a prófétákon át Hirdette Is-
ten akaratát . 

7. És hiszünk a keresztyén 
Anyaszentegyházban, Apos-
toli voltában ; Bűneinknek 
bocsánatában, Testünknek 
feltámadásában S örök él-
tünk boldogságában. 

VIII. Credo. 
Saját dallam. (170.) 

3 0 9 . Higgyünk az egy 
Istenben, Mennyei Atyában, 
Ki oszthatlan, s végetlen 
Hozzánk jóvoltában, Akihez 
más személy nem Lesz ha-
sonlítható, És senki bölcse-
ségben Hozzá nem fogható. 

2. Eget, földet, vizeket, 
Odafent és itt lent Az ő 
szava teremtett Hat nap 
alatt mindent; Hetediket a 
munka Végén megszentelte 
S Mózes szerint számunkra 
Ünnepül rendelte. 

3. A világnak megjelent 
Tűzben, zúgó szélben, An-
gyalokban és a szent Pró-
féták képében; Végül saját 
Fiában, E tiszta edényben 
Ismertük meg mindnyájan 
Teljes egészében. 

4. Tiszta szűztől született, 
Majd Pilátus alatt Kínos ha-
lált szenvedett, De sírban 
nem maradt : Harmadnap 
feltámadva, Az egek egébe 

Szállott fel a magasba, Atyja 
örömébe. 

5. De vissza fog majd térni 
Élőknek s holtaknak, Igaz-
ságot ítélni Jóknak s gono-
szaknak. J a j annak a vét-
kesnek, Aki őt megbántja; 
Jó annak a kegyesnek, Ki 
bűnét megbánja. 

6. Higgyünk a Szentlélek-
ben, Aki az Atyával Egy 
Istenség lényegben S az ő 
szent Fiával; Ki egyházát 
szavával Maga kormányozza 
S kegyelmének javával Meg-
ajándékozza. 

7. Ó mert az ő egyháza 
Szentek közössége! Ki ben-
ne van, s megbánja Vétkeit: 
végtére Krisztus által el-
nyeri Az örök kegyelmet, 
Benne bízó hívei Ü j életet 
nyernek. 

8. Hívek, ezért hallgassuk 
Az ő szent beszédét, Hogy 
magunkba fojthassuk Vá-
gyunk testiségét. Bőven ad 
itt kegyelmet Hitben, szere-
tetben S holtunk után örö-
met Az,örök életben! 

'IX. Credo: 
az apostolok ünnepeire. 

Saját dallam. (171.) 

3 1 0 . Higgyünk egy Is-
tenben, Teremtő Atyánkban, 
A jóságos vezérben, Az üd-
vösség Urában. 

2. Ki teljes fényével Te-
remté az eget, És sokféle 
szépséggel Díszítette a föl-
det. 

3. Higgyünk egy Fiába', 
Aki fogantaték Szentlélek-
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tői s világra Tiszta szűztől 
hozaték. 

4. A Szűztől született A 
hatalmas Isten, Hogy ben-
nünket, híveket, Az ördögtől 
megmentsen. 

5. Tűrt kezdettől fogva 
Kínt, nyomorúságot; Értünk 
megalázkodva Viselt minden 
csúfságot. 

6. Vérét is ontotta, Ér-
tünk meg is hala, Alászállt 
a poklokra, Harmadnap fel-
támada. 

7. Felméne a mennybe, 
Isten szent egébe, Hogy az 
Atyát megnyerje Az embe-
rek üdvére. 

8. Jobbján ül az égi Atyá-

nak szüntelen, Onnan jön 
majd ítélni Mindeneket ide-
lenn. 

9. Higgyünk a Szentlélek 
Vigasztalásában, Az Isten-
nel egy lényeg Megszentelő 
voltában. 

10. Higgyük az egyházban 
Azt a közösséget, Hol a hí-
vek mindnyájan Bűnbánatra 
eszmélnek. 

11. Higgyük minden vétek 
Kész megbocsátását S kö-
nyörületességed Mindennapi 
áldását. 

12. Ha majd feltámadunk 
S várjuk ítéleted: Légy ke-
gyelmes, jó Urunk, És adj 
örök életet! 

II. Az angyalokról, 
kivált Szent Mihály emlékére. 

Dallama : 
Isten az én üdvösségem. (352.) 

3 1 1 . Istennek gond-
viselése A világnak terem-
tése, Hogy mindenek őt szol-
gálják, Dicsérjék és áldva 
áldják. 

2. Teremtett szent angya-
lokat, Szeráfok- s arkangya-
lokat Szent nevének zengé-
sére, Híveinek őrzésére. 

3. Ezek mindig t rónja előtt 
Állnak, ekként dicsérve őt: 
Szent, szent, szent a seregek-
nek Ura, hála az egeknek! 

4. Ők őrzik és ők szolgál-
ják Isten minden hű szolgá-
já t ; S hogy kik ezek, tudják 
nyomban, Mert a szemük az 
Üron van. 

5. Bosszújától a testvérnek 
Jákobot ők mentették meg, 
Aki látta, hogy jöttek le S 
mentek vissza az egekbe. 

6. A vándorló Tóbiásnak 
Angyal szállt le útitársnak: 
Ez volt útján kísérője S 
minden bajtól őrizője. 

7. Lótot a nagy pusztulás-
ból Sodornának városából 
Ugyancsak ők mentették ki, 
Segítségül menvén néki. 

8. Dánielt, ki prófétája 
Volt az Urnák s hű szolgája: 
Ők védték meg a haláltól, 
Oroszlánok hatalmától. 

9. Ők voltak, kik hírül ad-
ták Jézus Krisztus megfo-
gantát, Szeretetből küldeté-
sét, Embertestbe öltözését. 
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10. Jézusnak, a Megváltó-

nak, Fejünknek, a Megtar-
tónak E világra hozzánk 
jöttét Ü j énekkel üdvözlöt-
ték. 

11. Szenvedését enyhítet-
ték, Hírül adták sírból kel-
tét, S vigasztalták a hű né-
pet, Kik utána sírva néztek. 

12. Pétert súlyos helyzeté-
ből, Heródesnek börtönéből 
Szintén angyal mentette ki, 
Vaskapun át vezette ki. 

13. Az angyalok örvende-
nek, Ha bűnbánók az embe-
rek, Ők kísérik lelkünk vég-
re Az örökös békességre. 

f 14. Királya a királyok-
nak, Feje a szent angyalok-
nak, Krisztus: neked zenge-
dezünk, Oltalmadért esede-
zünk: 

15. Udvarodból küldd le 
őket, Az angyali segítőket, 
Hogy majd hozzád vigyenek 
be Országodba, az egekbe! 

Lengyelből: Horcsicska D. 

A 148. zsoltárból. 

3 1 2 . Dicsérjétek, an-
gyalok, Az Urat, ti égi ka-
rok ; Dicsérjétek, emberek, 
Föld s tenger mélye, Vala-
mennyi teremtménye. 

2. Dicsérjétek odafenn An-
gyalok, fenségetekben ; Hal-
leluját zengjetek, Egek egei 
És minden ő seregei. 

3. Nap és hold és csilla-
gok, Uratoknak szolgálja-
tok; Dicsérjétek, ti vizek, 
És vígadhattok, Melyek égig 
tornyosodtok. 

4. Minden, amit alkotott S 
bölcsesége létrehozott, Di-

cséretet zeng neki, Mert pa-
rancsára Álltak elő, egy 
szavára. 

5. Mindenek a föld felett: 
Villám, tűz, jég, hó, köd, 
szelek, Dicsérjétek az Urat, 
Hegyek és dombok, Állatok, 
fák s egyéb dolgok. 

6. Ti is, földi királyok, 
Rendek, bírák és országok, 
Dicsérjétek az Urat, I f jak 
és szüzek, Öregek és gyer-
mekek. 

7. Zengjük az Ür érdemét, 
Dicsőítsük áldott nevét, Mert 
az dicső egyedül, És dicső-
sége Kihat mind a földre s 
égre. 

8. Az üdv szarvát Jézus-
ban Felemelted, a Fiúban, 
Aki egy az Atyával És üd-
vössége Népednek és dicső-
sége. 

9. Ha benne van bizal-
munk, Vele szégyent sohse 
vallunk, Mert ő a mi áldá-
sunk; Tisztes életre 0 ad 
erőt mindörökre. 

f 10. Add, hogy az ő nevé-
ben És tökéletességében 
Erősödjünk idelenn, S an-
gyalseregben Dicsőítsünk az 
egekben. Michalec Márton. 

Dicimus grates. 
Dallama: Fordítsd el, Urunk, 

szörnyű haragodat. (339.) 

3 1 3 . H á l a tenéked, ke-
gyelmes Istenünk, Aki ma-
gadnak és egyben minekünk 
Teremtél tiszta, nemes szel-
lemeket : Angyalsereget. 

2. Akik mindenkor téged 
szemlélhetnek, S hallván a 
hangod, téged dicsérhetnek; 
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A Szentháromság az, amit 
élveznek, S bölcsekké lesz-
nek. 

3. Hivatásuknak te nem azt 
rendelted, Hogy mulatság-
ban találjanak kedvet, Vagy 
időtöltő szárnypróbálgatás-
ban S játszadozásban : 

4. Hanem Krisztusnak bát-
ran szolgáljanak, Hű embe-
reknek oltalmat adjanak, Kik 
szent Igédben, mely a menny-
ből árad, Vigaszt találnak. 

5. Az ördög főkép ezeket 
támadja, E hívek ellen gyúl 
mindig haragra; Ő hozta a 
bűnt, halált s minden rosz-
szat, Mi elkárhoztat. 

6. Ő környékez meg tisztes 
hajlékokat És szent Igétől 
hangos templomokat; Alat-
tomosan tör minden erényre 
Pokoli mérge. 

7. De éjjel-nappal angya-
laid állnak Mellettünk, akik 
Krisztusnak szolgálnak ; Se-
gítségükkel megtörik hatal-
ma S nincs diadalma. 

8. Angyal őrizte Lótot So-
domában S Elizeust az ellen 
táborában; Emberi erő bár-
hogy fenyegette: Semmibe 
vette. 

9. Angyal segített a vesze-
delemben Dánielnek az orosz-
lánveremben: így ad az Isten 
minden bajunk mellett Kész 
segedelmet. 

10. E jótettedért, mennyei 
Királyunk, Az angyalokkal 
együtt áldva áldunk És há-
laadást zengünk este, reggel 
Buzgó énekkel. 

j-11. Oltalmazd, Urunk, a 
te egyházadat, Szent angya-
laid ránk is vigyázzanak, 

Hogy a te neved mindig tisz-
teltessék És dicsértessék. 

12. Dicsőség legyen az 
Atya-Istennek, Krisztus 
Urunknak és a Szentlélek-
nek, Mikép kezdetben vala, 
akkép legyen Örökké, ámen! 
Melanchton F. Musophilus J. 

Dallama: 
Dicsőség a magasságban. (166.) 

3 1 4 . F el nem érik gon-
dolattal Jóságod az embe-
rek, Atyánk, kiket éjjel-
nappal Angyalaid őrzenek. 
Ezért mondom nagyvígadva: 
Az angyalok napja van ma, 
Kik minket megvédenek. 

2. Ok azok, kik körülvesz-
nek, Mikor veszély kerülget, 
Hősiesen védelmeznek S 
megmentenek bennünket. 
Ezért mondom nagyvígadva: 
Az angyalok napja van ma, 
Kik felettünk őrködnek. 

3. Az ő szemük van miraj-
tunk, Védőink e seregek, 
Hogy semmiben kárt ne vall-
junk És ne kapjunk sebeket. 
Ezért mondom nagyvígadva: 
Az angyalok napja van ma, 
Kik a mennybe kísérnek. 

4. Mindenkiért fáradoznak, 
Kik az Urat úgy félik, Hogy 
csak hozzá fohászkodnak S 
este, reggel dicsérik. Isten, 
minden ellenségünk Általuk 
tedd tönkre, kérünk, Benned 
bízunk örökké! 
Keymann M. K. Mlynárov I. 

Dallama: 
Adjunk hálát Atyánknak. (323.) 

3 1 5 . A kik nekünk 
szolgálnak I t t : azok mind-
nyájan Isten előtt sort áll-

14 
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nak, Aki egy Fiában Az 
embert úgy szerette, Hogy 
egyet se nézett le, Aki meg-
született. 

2. Boldogok, hogy nézhe-
tik, Feszült figyelemmel 
Arra, amit őnekik Ejjel-nap-
pal rendel, Hivatásuk vidá-
man Töltik be s a világban 
Ide s oda járnak. 

3. Se kicsinyek, se nagyok 
El nem kerülhetnék Az el-
lenük támadott Gonosz kö-
zeledtét, Hogyha velük nem 
lenne Angyaloknak védel-
me, Őrködő figyelme. 

4. Lót látta ezt egykoron, 
S Ábrahám fiával; Izsákot 
ily oltalom Őrzé Rebekával; 
Jákobbal is megesett, Hogy 
angyali seregek Szállottak 
le hozzá. 

5. Illést erős álomból An-
gyal költötte fel ; Elizeust 
táborból Angyal vezette el; 
Pásztoroknak a mezőn Ők 
zengték örvendezőn Krisz-
tus születését. 

6. Heródes a gyermeket 
Halálra kereste, De álmából 
Józsefet Angyal ébresztette 
S idegenbe küldte őt: így 
érzik meg a hivők Álmuk-
ban az angyalt. 

7. Mikor Lázár nehezen 
A halállal küzdött, Az isteni 
kegyelem Hozzá angyalt 
küldött; Mi is kérjük jó 
Urunk, Hogy engedjen be-
jutnunk Az örök életbe. 

f 8. Isten, hála tenéked, 
Hogy angyalsereggel Oltal-
mazod hű néped; Jö j j segít-
ségeddel, Hogy senkit ne 
bánthassunk S meg ne bot-

ránkoztassunk, Csak téged 
áldhassunk ! 
Helmbold L. Tranovszky Gy. 

Dallama: Téged, Isten, 
mi mindnyájan. (162.) 

3 1 6 . Téged, Isten, ma-
gasztalunk És tenéked hálát 
adunk A mennyei angya-
lokért, Kik dicsérnek jósá-
godért. 

2. Mindannyian fényesség-
ben Látnak téged dicsőség-
ben ; Mindig a te hangod 
hallják S bölcseséged ma-
gasztalják. 

3. Nincs álomban meg-
nyugvásuk, Mert csak az a 
hivatásuk, Hogy tereád fi-
gyeljenek, Minket pedig 
őrizzenek. 

4. A kígyó, az ősi ellen, 
Dühös minden ember ellen; 
Szüntelenül üldöz minket, 
Kik rád bízzuk életünket. 

5. A világot megrontotta, 
Mérgét most is bőven ontja 
Az Igére, szent erényre, 
Mindnyájunk megejtésére. 

6. Szertejár, mint az orosz-
lán, Mindenkivel próbálkoz-
ván ; Kiveti rejtett tőreit, 
Hogy bennük elvesszen a hit. 

7. De őrködnek az angya-
lok Ügy, amint azt te aka-
rod; S nyájadat megvédel-
mezik, Ha ördögök környé-
kezik. 

8. Dánielt ők óvták, véd-
ték, Oroszlánok szét nem 
tépték; Jámbor Lótot Sodo-
mából Ők vitték ki a halál-
ból. 

9. Ama három ifjú épen 
Maradt a tűzkemencében: 
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Angyal által menekültek, 
Hajuk szála se görbült meg. 

10. Bennünket is, ha baj ér 
el, Angyalai seregével Se-
gít az Ür; megláthatjuk, Ha 
magunkat neki adjuk. 

11. Ezért méltán magasz-
talunk És szívünkből hálát 
adunk, Mikor őket ünnepel-

jük S szereteted megköszön-
jük. 

12. Ezután is, kérünk té-
ged, Oltalmazd meg kicsi 
néped; Angyalaid küldd le 
hozzánk: S baj t az ördög 
sohse hoz ránk! 
Dr. Eberus Pál. Glosius János. 

III. A boldogságos Szűz Máriáról. 
Dallama: Eljött immár 

hozzánk a menny. (213.) 

3 1 7 . Istent, aki szere-
tetben, Bölcseségben, erő-
ben Örök s kifürkészhetet-
len : Magasztaljuk illően ; 
ígéretét betöltötte, Mert 
érettünk Egyszülötte Tes-
tünket felöltötte. 

2. Igénytelen szüzet, aki 
Csupa erény, alázat: Ilyen 
anyát választa ki Isten Fia 
magának; Nincs előtte más-
ban érdem, Csak a tiszta-
lelküségben S hittel ékes 
erényben. 

3. Gábor angyal földre 
szállva Tisztelettel lépett be 
Ama Szűznek hajlékába, És 
örömmel hirdette, Amit Is-
ten azért rendelt, Hogy a 
bűnbeesett embert Űj életre 
ébressze : 

4. Üdvözlégy, ó Szűz, te 
drága, Az Isten van teveled, 
Kegyelemmel vagy megáldva, 
Halld meg a nagy örömet: 
Fiat szülsz majd, szent mag-
zatot, Ki Istentől foganta-
tott S nagy dolgokra hiva-
tott. 

5. Hitt az angyal beszédé-
nek, S befogadván magába 

Krisztust édes gyermekének, 
Ment Erzsébet házába; Ke-
resztelő János mindjárt Üd-
vözölte Megváltóját, Hogy 
lejött a világra. 

6. És Erzsébet felkiáltott: 
Ó Szűz, ím felmagasztal Té-
ged az Ür, ki megáldott Az 
isteni magzattal ; Boldog 
vagy, hogy hittél benne, 
Teljesül majd örömedre Raj-
tad az ő kegyelme. 

7. Fel sem érem gondolat-
tal, Hogy ím az én Uramnak 
Anyja lett ma ily magzattal 
Vendége a házamnak; Sza-
vára köszöntésednek Magza-
tom repesni kezdett, Any-
nyira megörvendett. 

8. Szól Mária: Magasztalja 
Az Urat az én lelkem, Ör-
vend s benne van bizalma, 
A megtartó Istenben, Hogy 
hatalma ily végtelen Nagy 
dolgokat tesz énvelem, S 
boldog lesz az én nevem. 

j- 9. Ö szent Isten, kegyel-
medből Teljesült az ígéret, 
Csodálatos végzésedből Egy-
szülötted testté lett; Ami 
volt, azt el nem hagyta, Ami 
nem volt, elfogadta, Értünk 
magát áldozta. 

14* 
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10. A bajt , amit megcsa-

latva Asszony hozott fe-
jünkre, Elvette az asszony 
magva Rég megígért üd-
vünkre; Zengjünk ezért di-
cséretet, Legyen, legyen há-
la neked, Ó végtelen szere-
t e t ! Tranovszky György. 

Szűz Mária erényeiről. 

3 1 8 . LLmléknapján Má-
riának Krisztusunk szűz 
anyjának, Mily tisztesség 
jár neki: Lássuk, Isten gyer-
meki! Bizalom, meghódolás, 
Imádság és hálaadás Egye-
dül Istennek Szól, mást nem 
illethet. 

2. Egy szószólónk van, 
Krisztusunk! Ezt írja szent 
Jánosunk: Vigaszt tőle nyer-
hetünk, Valahányszor vét-
kezünk. És a bűnbe esettnek 
Kegyelmet csak ő szerezhet, 
Az ember fiának, Az egész 
világnak. 

3. Helyesen ezt az gondol-
ja, Aki jól megfontolja, 
Hogy a Szűznek idelenn Mit 
adott a kegyelem ? Aki hitét, 
erényét Elismeri, s kegyes-
ségét Zengi, magasztalja S 
követni akarja. 

4. Máriát úgy emlegessük, 
Hogy példáját kövessük, 
Kegyelmet így kaphatunk, 
Örömre így juthatunk. Hit-
tel várta az Urat, Hogy 
érette tiszta marad, Mert 
tudta felőle, Hogy Üdvö-
zítője. 

5. Tisztességes szegény-
sége Nem ejtette kétségbe; 

Többet soha nem kívánt, 
Mint amit az Isten ád. A 
szegénynek jósága A legna-
gyobb gazdagsága ; Drága 
kincs van benne, Istennek 
kegyelme. 

6. Istentől így felemelve 
Számos erény volt benne: 
Alázat és szelídség, Szemé-
rem és szerénység; Isten 
adta ezt neki, Ki megveti s 
megbünteti A lármás léhá-
kat S kevély paráznákat. 

7. Ezért ifjak, hajadonok, 
És kicsinyek és nagyok : Pa-
ráznák ne legyetek, Éljünk 
tiszta életet! Ha megmarad 
erényünk: Krisztus, a mi 
vőlegényünk Velünk együtt 
érez És velünk eggyé lesz. 

8. Fia szavát meghallgatta 
S készséggel megfogadta, 
Óhajtván, hogy hallgassák 
Mások is, és megtartsák. 
Kánában e szavakat Mondta 
Krisztus szolgáinak : Amit 
ő mond néktek, Azt csele-
kedjétek ! 

f 9. Az lesz Isten megál-
dottja, Ki a jobb részt vá-
lasztja: Az Istennek Igéjét 
S örök éltünk reményét. 
Krisztusnak szót fogadjunk, 
Hamis tantól óvakodjunk ; 
Minden más tanítás Hiú 
önámítás. 

10. Ezt adja meg Krisztus 
Urunk, Názáreti Jézusunk, 
Máriának gyermeke, Aki ér-
tünk szenvede. Érdeméért 
adja ránk Bűneinknek bo-
csánatát; Pokolra ne vessen, 
A mennybe vezessen! 

Tranovszky György. 
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Magnificat. Szűz Mária éneke. 
Lukács 1. 

3 1 9 . ( É s Mária ajkát 
megnyitva szólt) : Magasz-
talja lelkem az Urat. 

2. És örvendez a szívem 
Az én üdvözítő Istenemben. 

3. Mert rátekintett szegény 
szolgáló leányára, Mert már 
ezután boldognak mond en-
gem minden nemzetség. 

4. Mert nagy dolgot csele-
kedett velem a hatalmas Is-
ten, Akinek szent a neve. 

5. És az ő irgalmassága 
nemzedékről nemzedékre száll 
Azokra, akik őt félik. 

6. Erős kar ja csodadolgot 
művelt: Szétszórta a szívük-
ben kevélyeket. 

7. Trónjukról a zsarnoko-
kat letaszította, Az alázato-
sakat felmagasztalta. 

8. Az éhezőket javaival el-
halmozta, A gazdagokat üres 
kézzel elbocsátotta. 

9. Izraelt, az ő szolgáját, 
kegyelmébe vette, Megemlé-
kezvén az ő irgalmasságáról. 

10. Amint megígérte a mi 
Atyáinknak Ábrahámban és 
az ő magvában mindörökké. 

11. Dicsőség az Atya, Fiú 
és Szentléleknek, Miképen 
kezdetben vala, 

12. Ügy légyen most s 
mindig Örökkön örökké, 
ámen! 

Más. 
Dallama: Vége lévén mindennapi 

munkánknak. (334.) 

3 2 0 . IVlagasztalja az 
Urat az én lelkem, Felujjong 
az üdvözítő Istenben. 

2. Mert szolgáló lányára 
rátekintett S minden nem-
zet előtt megdicsőített: 

3. Hogy énvelem ily nagy 
dolgot művele, Kinek nagy 
a hatalma s szent a neve. 

4. Mert irgalma mindig az 
őt félőké Nemzedékről nem-
zedékre örökké. 

5. Csoda, amit erős karja 
elvégzett: Szétszórta mind, 
kik szívükben kevélyek. 

6. A magasan állókat le-
döntötte, Az alázatosakat 
felemelte. 

7. Éhezőket minden jóval 
elláta, Gazdagokat üresen 
elbocsáta. 

8. Befogadta Izraelt, hű 
szolgáját, Nem feledvén 
saját irgalmasságát. 

9. Amint azt megígérte 
atyáinknak, Ábrahámnak s 
az ő maradékinak. 

10. Dicsőség az Atyának 
és Fiának S a Szentlélek 
éltető hatalmának. 

11. Mint kezdetben vala, 
most és örökre Dicsősége 
legyen minden időkre. 

Ugyanaz más ritmusban. 
Dallama: 

lm a Szüzet Úr küldöttje. (4.) 

3 2 1 . Lelkem Urát ma-
gasztalja, Magát benne vi-
gasztalja S vígadoz a jó 
Istenben, Az üdvben, az 
egyetlenben. 

2. Bennem testté öltözése 
Alázatom dicsősége : Testet 
vett az én testemből, Vér az 
Ür az én véremből. 

3. Üdvösséget így nyer 
bennem S áldani fog ezért 
engem A föld minden te-
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remtménye Istennek dicső-
ségére. 

4. Mert nagy dolgot mű-
velt velem Az isteni sege-
delem, Kinek neve tiszta 
szentség: Őt illeti a tisztes-
ség. 

5. Kegyelmét ő meg nem 
vonja, Mindenkire bőven 
ontja; És akik őt híven fé-
lik, Szent békéjét adja nékik. 

6. De hatalmát érezteti 
Azzal, aki nem követi: Meg-
töri a bűnöseket, Képmuta-
tó kevélyeket. 

7. Ki magát felmagasztal-

ja, Ő sujt le a hálátlanra; 
S aki magát megalázza, Azt 
kegyesen felruházza. 

8. Éhezőket kielégít, Jól-
lakottal nem törődik ; Bol-
dog, aki háládatos És előtte 
alázatos. 

9. Izraelt ím befogadta, 
Ér te saját Fiát adta, Mint 
ígérte őseinknek, Ábrahám-
nak s más híveknek. 

10. Dicsőség az Úristen-
nek, A Fiúnak s Szentlélek-
nek, Háromnak az egyetlen-
ben Most és mindörökké, 
ámen ! Tranovszky György. 

IV. Az apostolokról és a vértanúkról. 
Dallama: 

Hiszünk teljes szívből. (25.) 

3 2 2 . K i erényre nézve 
Jár Isten kedvében, Sokszor 
lesz majd része Földi szen-
vedésben : Mindenki gya-
lázza, Mint tanításában 
Krisztus magyarázza. 

2. Lelki fegyverekkel Áll-
jon mindig készen, Kemény 
türelemmel A megkísértés-
ben; Rá kell készülnie S 
testi fegyver nélkül Kell 
majd küzdenie. 

3. Tudja, hogy semmi más 
Éltünk e világon, Mint meg-
próbáltatás Télen úgy, mint 
nyáron; Jób is megízlelte, 
Istennek szolgája, És azt 
beismerte. 

4. Bármi baj bántaná, 
Nincs oka félnie: Krisztus 
szárnya alá Kell menekülnie. 
Semmi meg nem marad : Vé-
get ér e sors is Rövid idő 
alatt. 

5. Akit a jó Isten A leg-
jobban szeret, Azt gyötri 
meg itt lenn A többiek fe-
lett: Sok baj alá vetve Ké-
szíti őt elő Ama szebb életre. 

6. Nagy példája ennek Jé-
zus, aki megholt, Bár az 
Úristennek Legkedvesebbje 
volt: Mégis szenvednie Kel-
lett s dicsőségbe Kín útján 
mennie. 

7. Uránál erősebb A szol-
ga nem lehet, Krisztust ör-
döngösnek Mondták az em-
berek; Pedig nem vétkezett, 
Inkább mindenkivel Csak 
jót cselekedett. 

8. Szentjei, míg éltek, És 
a választottak Sokat szen-
vedének S megvetettek vol-
tak ; Annak örvendettek, 
Hogy Krisztus Urunkért 
Holtra gyötörtettek. 

9. Mindnyájan ismerjük, 
Mennyi jót tett vélünk: Le-
gyen velük együtt Minekünk 
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is részünk It t sok szenvedés-
ben, Majd a mennyország-
ban Örök dicsőségben. 

10. Azoktól ne féljünk, 
Kik testünk ölik meg: Ö az 
erősségünk Ki a testet s 
lelket Megdicsőítheti, Vagy 
örök időkre Pokolra vetheti. 

11. Örömnek nevezzük S 
igazi kincsünknek, Mikor 
azt érezzük, Hogy gyötör 
bennünket; És mikor elle-
nünk Tör az egész világ, S 
Krisztusért szenvedünk. 

12. Nincs oly nyomorúság 
E földi életben, Amilyen bol-
dogság Vár ránk a mennyek-
ben; Az Ür készítette Ezt 
azoknak, akik Szenvedtek 
érette. 

13. Megígérte nékünk, 
Hogy minden bajunkban Ő 
lesz segítségünk És nem 
hágy magunkban: Vigaszt 
nyújt azoknak, Kik az igaz-
ságért Sírva panaszkodtak. 

14. Nincs oly verebecske, 
Ki oly árva volna, Hogy 
földre eshetne, S ő nem tud-
na róla. Nincs egy hajunk 
szála, Amely elveszhetne : 
Mind meg van számlálva. 

•{• 15. Boldogok, kik minden 
Bántást elviselnek S mél-
tatlanul itt lenn Sírnak, ke-
seregnek; De akik nevet-
nek, Örök boldogságot Soh-
se remélhetnek. 

16. Te légy segedelmünk, 
Mennyei Királyunk : Mindent 
elviselnünk, Tenéked szol-
gálnunk; S éltünk végezté-
vel Örök kegyelmedből 
Örömedbe végy fel! 

Boszák Kelemen. 

Dallama: 
Ő mily boldog az az ember. (282.) 

3 2 3 . К risztus a mi fő-
vezérünk, Kegyes Urunk, 
példaképünk, Ki terhünket 
mind felvette S a halált is 
elszenvedte. 

2. Meg is mondta híveinek 
Előre, hogy mindenkinek So-
kat kell itt szenvednie, Ki-
nek mennybe kell mennie. 

3. Ne is lepje majd őket 
meg, Hogy érette gyötörtet-
nek, Gyalázatra hurcoltat-
nak S halálra is kínoztat-
nak. 

4. Miattam kiközösítnek 
Titeket, sőt megfenyítnek, 
S törvény elé kell állnotok, 
Mert híveim maradtatok. 

5. De ti azért ne féljetek, 
Ha elveszik életetek: Isten-
félők maradjatok S nem 
szenvedtek kárhozatot. 

6. Azt gondolják, hogy 
úgy lesznek Tetszésére az 
Istennek, Ha híveit megöl-
hetik S e világból kiker-
getik. 

7. Számot fognak adni 
érte : Szentjeinek szenve-
dése Drága lesz a mi Urunk-
nak És Fiának, Jézusunk-
nak. 

8. Megállanak az igazak, 
Elbúsulnak a gonoszak, Akik 
őket meggyötörték S életü-
ket összetörték. 

9. Annak, hogy ők üdvö-
zülnek, A gonoszak nem 
örülnek, Bánatosan emlege-
tik Lelkük örök gyötrelmeit: 

10. Mitőlünk sok gúnyt 
szenvedtek, S ők azok, kik 
szentek lettek; Igazukra nem 
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hallgatva Így jutottunk gya-
lázatra. 

11. Bírván az Ür ígéretét, 
Hogy azoknak eltéteték Az 
igazság koronája, Akik hí-
vek őhozzá ja : 

12. Tartsunk ki az imád-
ságban, Szentségben és igaz-
ságban; Hitben van a szent 
igazság, Mint tűzben a vilá-
gosság. 

13. Szenvedéssel jutunk 
végre Amaz örök dicsőségbe, 
Mely vele van összekötve S 
tartani fog mindörökre. 

14. Krisztus Urunk, mint 
akarod, Legyen meg az aka-
ratod; Add, hogy mindent 
elszenvedve Eljuthassunk 
örömedbe . Kleych Vencel. 

Az egyház szolgáinak 
Krisztus hatalma által való 

irányításáról. 
Dallama: 

A mélységből emelem fel. (244.) 

3 2 4 . P ásztoraid Feje-
delme, Magasztalunk tége-
det; Vitézeid segedelme, Di-
csőítjük nevedet; Mert őket 
az Úrtól kaptad, És azzal, 
hogy elfogadtad, Atyádévá 
avattad. 

2. Krisztus, ki ez ajándé-
kot Az Atyától elvetted, 
Betöltötted szent szándékod: 
Egyházadba rendelted Apos-
toli szolgáidat S másokat, 
hogy vigyázzanak És gon-
dozzák nyájadat. 

3. Mint az Atya az egy-
háznak Téged rendelt szavá-
val, Őket úgy te koronáztad 
Élted igazságával ; Kereszt-

séget benned nyertek, Tőled 
vették a Szentlelket, Erő-
sekké így lettek. 

4. Felszerelted a szükséges 
Tudományok tárával, Szent 
élettel s üdvösséges Igazsá-
gok vágyával, Hogy példá-
dat követhessék, Híveiket 
szerethessék És tehozzád 
vezessék. 

5. Adtál nekik bátorságot, 
Hogy csak tőled féljenek, 
Bölcseséget, buzgóságot, 
Hogy Igédnek éljenek; Min-
dig híven dolgozzanak, Go-
noszra ne hallgassanak S 
csak tebenned bízzanak. 

6. Imáiddal megszentelted 
Őket, s mi több azoknál : 
Véreddel megpermetezted S 
bűneikért megholtál ; Ü j 
szövetséget kötöttél Velük, 
bizonyságot tettél S jutal-
mat is rendeltél. 

7. Mindezt megerősítetted 
Mennyből küldött Lelkeddel, 
S számunkra megpecsételted 
Bizonyságtételeddel, Hogy 
bennük vagy bizonyára : Vé-
red volt az üdvnek ára Mind-
nyájunknak javára. 

8. így készíted e pályára 
Szolgáidnak seregét, S 
ugyanazon igazságra Azok 
után rendeléd, Kikhez, íme, 
szent Igéid: Én veletek va-
gyok mindig, Mind e világ 
végéig. 

9. ím a hegyen járók lába, 
Kik tégedet hirdetnek S 
veled szemtől szembe állva 
Bizonyságot tehetnek, Akik-
nek örökösei Egyházad hű 
vezérei, Helyüket betölteni. 

10. Boldogok, kik ily szol-
gákat Szemlélhetnek körük-
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ben, Mert őbennük téged 
látnak, S magad vagy a 
szívükben ; S boldog lehet az 
a szolga, Ki önmagát felál-
dozva Népét híven gondozza. 

11. Ők hirdetnek békessé-
get És örömet Sionnak; 
Jeruzsálem dicsőséget Álta-
luk zeng az Űrnak; Sión, 
Isten a te Urad, Aki neked 
örömet ad S dicsőségre tar-
togat. 

12. Krisztus, fogadd mély 
hálánkat, Hogy megmaradsz 
mivelünk, És, mint régen, 
hű szolgákat Adsz mostan 
is minekünk; Add, hogy 
bennük örvendezve Téged 
lássunk, örömedre S örök 
dicsőségedre ! 

Augusta János. 

Saját dallam. (172.) 

3 2 5 . E mlékezzünk 
szentek halálára, Krisztu-
sunkért megvívott harcára, S 
velük együtt menve Vágya-
kozzunk utánuk a mennybe. 

2. Keresztelő János, amaz 
áldott, Nem hallgatta el az 
igazságot : Börtönbe vetet-
ték, Próféta volt, hamar fe-
jét vették. 

3. Szent András, kit ke-
resztre ítéltek, Bátran szólt: 
A kereszttől nem félek! Min-
dig azt hirdettem, Hogy di-
csőség van a szent kereszt-
ben. 

4. Szent Tamást, a kétkedő 
apostolt, Aki végül oly áll-
hatatos volt: A tűzre vetet-
ték ; Nem égett el : átszúrták 
a testét. 

5. Máté az Ür igáját hor-
dozta, A zsidókat gyakran 
ostorozta: Fejsze sújtott rá-
ja, Ügy jutott a halál kapu-
jára. 

6. Szent Márk testét kővel 
összezúzták S a városon vé-
gesvégig húzták, Szerteszét 
szaggatták, Gúnykacajjal 
kínhalálra adták. 

7. Fülöpöt, ki az i f jabb 
Jakabbal Teljes vala buzgó 
indulattal : Szintén megkö-
vezték S elevenen keresztre 
szögezték. 

8. Jakabot meg, az Alfeus 
fiát, Gonosz zsidók kegyes 
oktatóját, Kegyetlen ledob-
ták A templomról s agyon-
dorongolták. 

9. Péter és Pál szintén 
megszenvedtek ; Péter volt 
az, kit megfeszítettek, Fejé-
vel lefelé, Nem úgy, amint 
azt az Ür szenvedé. 

10. Pál apostolt többször 
megvesszőzték, Lisztra vá-
rosában megkövezték, Majd 
Rómába vitték, Megkínoz-
ták, végül fejét vették. 

11. Az idősebb Jakabot 
Heródes Parancsára (így 
olvasható ez) Szintén lefe-
jezték, így it ta a vértanú-
ság kelyhét. 

12. Lőrincet, a Krisztus ta-
nítványát, Az Igének hűsé-
ges sáfár já t Vasrostélyra 
vonták És a tűzben halálra 
kínozták. 

13. Bertalant a pogány 
papok mérge Rágalmakkal 
vitte szörnyű végre: Doron-
gokkal verték, Meg is nyúz-
ták, így adta ki lelkét. 
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14. Mátyás, aki Szerecsen-
országban Hívet szerzett 
Egippus királyban, Mivel 
nem engedett A gonosznak: 
fejével fizetett. 

15. Simon s Júdás, ketten 
egytestvérek, Hasonlókép so-
kat szenvedének: Simon ke-
resztfára Jutott százhúsz 
esztendős korára. 

116. Másvilágra a dicsőült 
szentek Mind ezen a keskeny 
úton mentek: Erre emlékez-
zünk S példájukra hordoz-
zuk keresztünk. 

17. Kész a lélek, ám gyen-
ge a testünk; Ö Urunk, hogy 
érted szenvedhessünk : Ma-
gad erősíts meg S szentjeid 
sorába végy fel minket! 

Tranovszky György. 

Dallama: Az Atya egy Fia. (66.) 

3 2 6 . A . apostolokat, 
Igehirdetőket, S az égi ta-
nokat Híven cselekvőket 
Méltón úgy emlegetjük, Ha 
őket követjük, Bennük Is-
tent szeretjük, Velük örven-
dezünk S jólelkűek leszünk. 

2. Az Urat követve Min-
dent odahagytak, A földi 
kincsekre Ők semmit se ad-
tak. Krisztusnak a szavára, 
Menjenek utána: Halasztást 
nem ismertek, Utána siet-
tek, Engedelmeskedtek. 

3. Tizenkét apostolt Híván 
a munkára, Szétmenni pa-
rancsolt Az egész világra : 
A megtérést hirdessék, Az 
Igét terjesszék, A halálra 
adatott Krisztus feltáma-
dott, Diadalt aratott. 

4. Mindent jóra visznek, 
Ezt ígérte nekik, Ha őbenne 
hisznek És szavát követik; 
Hatalmát is átadta A bűn-
bocsánatra, És hogy keresz-
teljenek, Üdvöt szerezzenek, 
Csodát műveljenek. 

5. Bátorításukra A Szent-
lelket adta, Ki hivatásukra 
Meg is tanította; S ők, vévén 
a Szentlelket, Munkájukba 
kezdtek: Bejárták a világot, 
Hirdették az áldott Tiszta 
igazságot. 

6. Csodákat műveltek E 
kiválasztottak : Ördögűzők 
lettek, Holtat támasztottak; 
S betegséget vévén el Krisz-
tus erejével: Bűnösöket in-
tenek, Hogy tiszták legye-
nek És hogy megtérjenek. 

7. A szelíd nyájasság Lel-
két élesztgették, A világias-
ság Fényét megvetették ; 
Hitben voltak erősek, Szere-
tetben hősek; Mindig a jót 
művelték S a bűnösök lel-
két Az Urnák megnyerték. 

8. Ahol már sok embert 
Hitre térítettek, Ott Isten-
nek szentelt Egyházat szer-
veztek; A hívőket biztatták, 
Munkára sarkallták, Ezek 
ismét másokat Serkentve 
hatottak S az egyházba von-
tak. 

9. Jutalmazás helyett Bán-
talmazást vettek, Mert a 
hitetlenek Gonosz tőrt ve-
tettek Ellenük, és kegyetlen 
Bántak el szünetlen: Meg-
gyötörték mindenkép Őket, 
s eretnekként Kiközösítet-
ték. 

10. Ama gonoszaktól Bár-
mennyit szenvedtek, Semmi 
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erőszaktól Vissza nem ret-
tentek: Mind erős volt hité-
ben, S Krisztusnak nevében 
Börtönt, gúnyt és szidalmat, 
Ostort és rágalmat Magukra 
vállaltak. 

11. Sokat kivégeztek: Ha-
lálra köveztek, Vagy meg-
feszítettek, Avagy lefejez-
tek, Kegyetlenül kínoztak, 
Sőt még meg is nyúztak ; De 
helyüket megállva S vér-
tanúkká válva Mentek a ha-
lálba. 

j-12. Boldog a halála Az 
apostoloknak: Az Urat szol-
gálva Végig hívek voltak. 
Add meg, Urunk, Istenünk, 
Kérünk, esedezünk, Hogy 
nyomukban járhassunk, Hoz-
zájok juthassunk És ural-
kodhassunk ! 

Dallama: Tarts meg, Uram, 
szent Igédben. (200.) 

3 2 7 . A hatalmas, bölcs, 
jó Istent Szentjeiben áldjuk 
itt lent, Kik megtörték a 
világot S bűnös testi kíván-
ságot. 

2. Életüket kell követnünk 
S főkép Jézust kell szeret-
nünk : Soha szentebb nem 
volt nála, Őt illeti minden 
hála. 

3. Földön laktak bár a 
szentek, Semmi földit nem 
szerettek, Szüntelen csak 
egyre várva: A mennyei bol-
dogságra. 

4. Ügy voltak itt, mint 
vendégek, Csak .az égi jónak 
éltek, Ahol arany s ezüst 
nem kell, Mégis gazdag min-
den ember. 

5. Semmiben nem kevély-
kedtek, Hitben tökéletesed-
tek, Mindig jóra törekedtek, 
Lélek szerint cselekedtek. 

6. Dicséretre mit se adtak, 
Istentől el nem szakadtak, 
Szenvedésük fel se vették, 
Erejük az Ürtól nyerték. 

7. Csábításra nem hallgat-
tak, Kárt okozni nem akar-
tak, Irigységbe sohse estek, 
Fukarságot nem ismertek. 

8. Hívságokkal nem törőd-
tek, Szeretetre vitte őket 
Földi gondjuk teljessége : 
Maguk s mások üdvössége. 

9. Nem világi dicsőségben 
Éltek, hanem szegénységben; 
Vagyonukat elvetették, Hogy 
csak Istent dicsérhessék. 

10. Elviseltek szomjat, 
éhet, Testben sokat szenve-
dének, Hogy másra ne szo-
ruljanak, Csak Istennek szol-
gáljanak. 

11. Mint latrokat vérig 
verték Őket, avagy elker-
gették, Holott méltók nem 
is voltak Hozzájuk e kár-
hozottak. 

12. Mint gonoszul üldözöt-
tek Tűrtek, fáztak, nélkülöz-
tek ; Meghaltak az igaz-
ságért, Az örökkévalóságért. 

13. Van is részük boldog-
ságban Odafenn a menny-
országban, Hála legyen az 
Istennek, A Fiúnak s Szent-
léleknek. 

f 14. Kegyes Urunk, a r ra 
kérünk, Ez legyen az osztály-
részünk : Hogy itt szentek 
maradhassunk S ott fenn 
veled lakozhassunk. 

P . L . 
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V. Fohászok az Isten Igéjének 
hirdetése előtt. 

Saját dallam. (173.) 

3 2 8 « Atyánk, hála le-
gyen neked, Hogy nekünk 
is hirdetteted Üdvösségre 
adott Evangéliumod ; Az 
Ige, mit meghallgattunk, 
Szolgád által menjen raj-
tunk Jól a szívbe vésve 
Szent teljesedésbe ; Ha ir-
galmad erre meg nem nyer-
hetjük, Akaratod soha fel 
nem ismerhetjük. 

2. Krisztusunk, te áldd meg 
őket, A szentige-hirdetőket : 
Szavuk hozzád szálljon És 
javunkra váljon, Hogy ne 
halljunk más beszédet, Egye-
dül a te Igédet, Ennyi a mi 
vágyunk, Többet nem kívá-
nunk, S ha valami hiányza-
nék mindebből, Teljessé tedd 
a te örök érdemedből. 

3. Szentlélek, halld kérel-
münket, Fogékonnyá tedd 
szívünket Minden jóra s 
tépd ki, Ami árthat néki. 
Vegye el a te jóságod Mind-
nyájunkról a vakságot, Hogy 
világosságot És bizonyossá-
got Nyerjünk a te örök igaz 
Igédben S részünk legyen 
általa az üdvösségben! 

Tranovszky György. 

Dallama: 
Eljöttünk, ó Jézusunk. (177.) 

3 2 9 . Krisztusunk, meg-
hallgatni Jöttünk a te szent 
Igédet, És szívünket átadni 
A hit élő kenyerének, Hogy 

a földtől elszakadjunk És 
a mennybe vágyakozzunk. 

2. Szívünk, elménk, értel-
münk Sötétséggel volna tele, 
Hogyha lelked mibennünk 
Világot nem teremtene; Tisz-
ta lélek, tisztes munka Tőled 
jön a mi javunkra. 

3. Istentől lett napfényünk, 
Világnak világossága : Adj 
érzéket minékünk Igéd be-
fogadására; Jézus, halld meg 
kérelmünket, Sebeidért áldj 
meg minket! 
Clausnitzer T. Krman D. 

Az Evangélium magyarázata 
előtt. 

Dallama : 
Atyánk, kegyes Istenünk. (375.) 

3 3 0 . Könyörülő Iste-
nünk, Mennyei jóakarat: 
Add javunkra értenünk 
Evangéliumodat, Mit előt-
tünk fejteget A te szolgád 
beszéde, Hogy lehozza az 
eget Mindnyájunknak üd-
vére. 

2. Adj szívünkbe készsé-
get, Hogy boldogan hallgas-
suk Világos szent Igédet 
És azt meg is tarthassuk. 
Segíts akaratodat Hiba nél-
kül végeznünk ; Tisztátalan 
gondolat Ne lakozzék mi-
bennünk. 

3. Törd össze a rossz szo-
kás Sátánadta tőreit: Fi-
gyelmetlen hallgatás Gonosz 
veszedelmeit; Áldd meg a te 
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híveid S szent helyünket, 
Istenünk, Hogy tanyát ne 
verjen itt Semmiféle elle-
nünk. 

4. Ha szavunk meghallga-
tod, Biztat minket az a hit, 
Hogy szívünkbe hullatod 
Szent Igédnek szavait; Ha 
ez a mi keblünket Véges-
végig áthatja : Tisztaságát 
lelkünknek Mindörökre meg-
tar t ja . 

5. Ámen! add, hogy keres-
sük Itt a te szent kegyedet, 
S odafent elnyerhessük A 
mennyei örömet, Hol te s 
választottaid Uralkodtok bé-
kében: Üdvösségünk ez a 
hit Jézus Krisztus nevében. 

Saját dallam. (174.) 

3 3 1 . E ngedd, Urunk, 
hogy méltón hallgassuk Szent 
Igédet s híven meg is tar t -
hassuk ; Teljesítsük szent 
akaratodat S elnyerhessük a 
te örök honodat. 

2. Krisztus, aki szenvedtél 
miattunk, Esedezünk: ó kö-
nyörülj mirajtunk ! Hogy 
mikor majd széked előtt ál-
lunk, Irgalmadban szelíd bí-
rót találjunk. 

3. Rettentő lesz ajkadnak 
beszéde: El, gonoszak, a 
kárhozat tüzére! De jóság-
gal szólsz az igazaknak : 
Jertek hozzám, híveim, ti ál-
dottak ! 

4. Boldogságra oda men-
jetek be Az Atyámnál rátok 
váró egekbe ; Asztalomnak 
vendégei lesztek És örök-
kön örökké örvendeztek. 

Saját dallam. (375.) 

3 3 2 . Atyánk, kegyes 
Istenünk, Küldd le ránk 
Szentlelkedet, Szent Fiadért 
add nekünk A te nagy ke-
gyelmedet, Hogy isteni tör-
vényed Igazát megismerjük, 
S a tévesztő beszédet Vigyá-
zattal kerüljük. 

2. Krisztus, ki a kezdettől 
Kiválasztott híveknek Le-
küldted a mennyekből Atyád-
tól a Szentlelket: Küldd le 
ránk is Lelkedet, Hogy ne 
legyünk kétségben, S örö-
münkre tégedet Ismerjünk 
meg Igédben. 

3. Vigasztaló Szentlélek, 
Légy óhajtott vendégünk, 
Kinek kincse temérdek, Ma-
gad tégy jót mivélünk: In-
dítsd nyelvünk szólásra, S 
míg lelkünket építed, Haj-
lítsd fülünk hallásra S 
gyújts szívünkben szent hi-
tet! Boszák Kelemen. 

Délutáni időre. 
Dallama: Tarts meg, Uram, 

szent Igédben. (200.) 

3 3 3 . iVlindenható Is-
ten, kérünk, Te légy a mi 
segítségünk ; Szentlelkeddel 
szállj meg minket, Nyisd 
meg neki szíveinket. 

2. Hogy e napnak délután-
ján A te színed előtt állván 
Szívvel, szájjal téged vall-
junk, Dicsérjünk és magasz-
taljunk. 

3. Fogadd el a dicséretet, 
Nyerje meg a tetszésedet; 
Alázattal esedezünk: Ó hall-
gass meg, jó Istenünk! 
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4. Bánatunkkal, keser-

vünkkel Csak tégedet kere-
sünk fel, Vigasztalást tőled 
kérünk: Hajol j hozzánk, üd-
vösségünk ! 

5. Dicsőség a mi Atyánk-
nak, Az ő egyszülött Fiának 
És a kegyes Szentléleknek, 
A lényegben egy Istennek! 

Saját dallam. (176.) 

3 3 4 . S egítségért te-
hozzád fordulunk, Minden-
ható egy Istenünk, Urunk: 
Te légy mi vélünk, Hogy mél-
tóan tiszteljünk s dicsérjünk. 

2. Tiszteletünk szívünkből 
fakadjon És ajkunkra szent 
imákat adjon; Erősítsd né-
ped S mindnyájunknak ad j 
majd boldog véget. 

3. Dicséretünk méltó kez-
det légyen Neved örök di-
csőítésében; Adj segedelmet, 
Magad ihless minden szívet 
s nyelvet. 

4. Kezdetén az istentiszte-
letnek Dicsérete zeng a hű 
szíveknek ; Add, hogy az ének 
Teljes szívből magasztaljon 
téged. 

5. Dicső neved magaszta-
lására S buzgó lelkünk igazi 
hasznára Te erősíts meg, 
Mivel erre teremtettél minket. 

6. Add jóságod köszönet-
tel vennünk, Váltságunkért 
hálásaknak lennünk, Hogy 
sohse féljünk, Hanem bátor 
lélekkel dicsérjünk. 

7. Kezdd meg ezt a dicsé-
retet bennünk, Nyisd meg 
ajkunk dicséreted zengnünk, 
Szentháromságunk, Hogy di-
csérve mindörökké áldjunk ! 

Dallama: Tarts meg, Uram, 
szent Igédben. (200.) 

3 3 5 * Atyánk, halld meg 
kérelmünket: Szent jobbod-
dal áldj meg minket! Jézus, 
neked térdet hajtunk: Sze-
reteted öntsd ki rajtunk! 

2. Szentlélek, jöj j viga-
szunkra S értelmünkben tá-
maszunkra ; Szentháromság 
egy Istenünk, Add e napot 
jól töltenünk 

3. Szeretetben, kegyelem-
ben, Üdvös istenfélelemben; 
Óvj meg minket minden 
rossztól, Szabadíts meg a 
gonosztól. 

4. Gondoljunk a végórára, 
Emlékezzünk a halálra; S ha 
visszajösz végezetre Az utol-
só Ítéletre: 

5. Fiaidnak elfogadva Ál-
líts majd jobb oldaladra. 
Ámen, erős bennünk a hit, 
Hogy ez mind beteljesedik. 

Saját dallam. (177.) 

3 3 6 . E ljöttünk, ó Jé-
zusunk, Szent Igédnek hal-
lására; Add, szívünkben el-
jussunk Igéd befogadására, 
S ne nézzünk a földiekre, 
Hanem csak az égiekre. 

2. Tudásunkat, elménket 
A sötétség elborítja ; Ügy 
értjük meg Igédet, Ha fé-
nyed megvilágítja; Jó gon-
dolat, jó akarat Indításod 
nyomán fakad. 

3. Szent fényeddel bennün-
ket Ragyogj be, hogy lelket 
nyerjünk ; Nyelvünk, fülünk, 
szívünket Oldd fel, hogy jól 
megismerjünk ; Híveid fel-



sóhajtása Találjon meghall-
gatásra ! 
Clausnitzer T. Myller J. 

Dallama: Tarts-meg, Uram,-
.szant Igédben. (200.) , 

л. Г , 

3 3 7 . Urunk , Jézus, ese-
dezünk: A Szentlelket küldd 
le nekünk, Hogy általa rád 
találjunk S az igazság út-
ján járjunk. 

2. Indítsd ajkunk imád-
ságra, Hajlítsd szívünk buz-
góságra, Hogy hitünkben 
erőt nyerjünk S téged job-
ban megismerjünk, 

3. Míglen az üdvözültekkel 
Magasztalunk szent énekkel; 
Színről színre látunk téged 
S ünnepeljük örök fényed. 

4. Dicsőség az Úristennek, 
A Fiúnak s Szentléleknek, 
A teljes Szentháromságnak, 
A mennyei boldogságnak! 
Vilmos, szász-weimari fejedelem. 

Az Epistola magyarázata 
előtt. 

Dallama : 
Atyánk, hála legyen neked. (173.) 

3 3 8 . Ha l lván a szent 
Epistolát Zengjünk, hívek, 
magasztalást Istennek, és 
kérjük, Míg nevét dicsérjük : 
Atyánk, aki ismersz minket 
S látod a mi szíveinknek Jó-
ra gyengeségét, Elégtelen-
ségét: Nyújts erőt, hogy 
magunk neked átadjuk, S 
szent Igédnek igazságát be-
fogadjuk. 

2. Jézus Krisztus, te vezé-
relj Minket Igéd erejével, 
Hogy szívünkbe szálljon S 

jó földre találjon; Igéd 
magja ne útszélre, Ne a tö-
vis közepére S ne sziklára 
essék, Ahol nincs nedves-
ség: Harmatozd be drága 
véred nedvével, Melegítsd fel 
Lelked gazdag kegyelmével. 

3. Szállj le hozzánk, ó 
Szentlélek, Látogasd meg a 
te néped, Hogy jóra hajol-
junk, Szívben megújuljunk ; 
Vedd el fülünk süketségét, 
Hogy az Ige teljességét Hasz-
nunkra hallgassuk És meg 
is tarthassuk. Jertek, hívek, 
hallgassuk meg mindnyájan 
A szent Igét lélekben és 
igazságban. Táborszky János. 

Dallama: Zengjen hálaének. (297.) 

3 3 9 . Ц énekbe kez-
dünk, Kik felgyülekeztünk 
Krisztus Urunk megismeré-
sére S dicséretére. 

2. Tisztelje és vallja, Buz-
gón magasztalja Minden lé-
lek őt teljes szívéből És ere-
jéből. 

3. Arról emlékezzünk S 
meg ne feledkezzünk, Hogy 
részeltet javaiban bőven Min-
den időben. 

4. Ezt kell megfontolnunk 
S mindig hálálkodnunk, Hogy 
javait mindennap megadja 
S abba nem hagyja. 

5. Mindnyájunktól legyen, 
Kivált e szent helyen Ke-
gyelmének magasztalására 
Szüntelen hála. 

6. És ezt nemcsak itt kell 
Tennünk igaz hittel, De ott-
hon is azért, amit kaptunk, 
Hálát kell adnunk 
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7. Krisztusnak, Urunknak, 
A mi Királyunknak, Kinek 
ingyen kegyelméből testet 
Nyertünk és lelket. 

8. Mást is ad minékünk, 
Amire szükségünk Lehet s 
hozzátartozik a testhez És 
a lélekhez. 

9. Serkenjünk hálára, Hogy 
az ő jósága Szaporítsa a mi 
jóságunkat És vagyonunkat. 

10. Mindnyájan szeressük, 
Hogy méltón zenghessük Ha-
talmát az ő dicsőségének, 
I f jak és vének. 

11. Dicsőség Atyánknak, 
Az ég s föld Urának, S a 
Fiúnak és a Szentléleknek, 
Lényegben egynek. 

12. Ki három személyben 
Egy vagy mindenképen : 
Halld meg ma is a mi kérel-
münket, Védj s vezess min-
ket! 

13. Add, e hálaérzet Sohse 
érjen véget Se idelenn a 
földi életben, Se az egekben ! 

Három ének, amely magában 
foglalja az összes vasárnapi és 
némely ünnepi evangéliumot 

az egész évre. 
I. Evangéliumra való énekek 
Adventtől Szentháromságig. 

Dallama: Tarts meg, Uram, 
szent Igédben. (200.) 

r 

3 4 0 . Advent első va-
sárnapjára. Jöjj, Sionnak 
diadalmas Királya, te nagy 
s hatalmas, Hogy tenéked 
szívvel, tettel Szolgálhas-
sunk s szent énekkel. 

2. II. Jézus, készítsd az 
ítélet Nagy napjára a te 

néped, Hogy vigyázzunk, 
imádkozzunk S váltságunkra 
várakozzunk. 

3. III. Te vagy az, akire 
várunk, Mást magunknak 
nem kívánunk; Add, ki-
tartsunk ebben, kérünk, Szent 
Jánostól el ne térjünk. 

4. IV. Készítsd hozzád 
szent ösvényed, Add, hogy 
bátran valljunk téged: Te 
vagy az Ür és senki más, 
Krisztus Urunk, a Messiás! 

5. Krisztus Urunk születése 
napjára. Üdvözítőnk szüle-
tett meg, Kit angyalok jelen-
tettek; Velük mi is vígan 
zengjünk : Vedd le rólunk 
örök terhünk! 

6. Szent István napjára. 
Jeruzsálem minden vétkét S 
megérdemelt büntetését Se-
gíts, Urunk, elkerülnünk, 
Szárnyad alá menekülnünk. 

7. Szent János napjára. 
Tudod, Urunk, hogy szere-
tünk ; De veled csak úgy 
mehetünk, Ha buzgalom haj t 
bennünket Elviselni keresz-
tünket. 

8. Más. Az Ige ím testté 
vála, A világ világossága; 
Jertek, Isten gyermekei, Le-
gyünk egymás testvérei! 

9. Krisztus Urunk születése 
után való vasárnapra. Krisz-
tus, hitünk drágaköve És 
sok ellenmondás jele: Sem-
misítsd meg ellenidet, Üdvö-
zítsed híveidet! 

10. Újévre. Körülmetélteté-
sedben Védtél meg a törvény 
ellen; Csak szent neved üd-
vözíthet Most és minden év-
ben minket. 



11. Űjév után való vasár-
napra. Amikor tőrt vet az 
ellen, Szent angyalod védel-
mezzen, Krisztus Urunk, s 
boldogságra Kísérjen a szebb 
hazába. 

12. Krisztus Urunknak a 
bölcsek előtt való megjele-
nése napjára. Krisztus, kit a 
zsidók vártak S a pogányok 
megtaláltak : Ajándékot ho-
zunk néked, Hogy mi le-
gyünk a te néped. 

13. Krisztus Urunk meg-
jelenése után való I. vasár-
napra. Jézus, add, hogy 
templomodban Gyarapod-
junk áhítatban, Otthon pe-
dig bölcseségben És előtted 
kedvességben. 

14. II. Jézusunk, legfőbb 
vendégünk, Segíts, ha nyom 
nagy ínségünk, Hogy szük-
séget sohse lássunk, S tied 
legyen háladásunk. 

15. III. Ha sínylődnek s 
téged hívnak, Orvosa légy 
szolgáidnak; Gyógyítsd meg 
a betegeket, Egy szavaddal 
megteheted. 

16. IV. Egyházadnak szent 
hajóját Bősz hullámok ostro-
molják; Jézusunk, szólj a 
szeleknek, S azonnal elcsen-
desednek. 

17. V. Urunk, vesd be 
szántófölded S a konkolytól 
védelmezzed, Hogy, ha felnő, 
elpusztítsuk S a búzát be-
takarítsuk. 

18. VI. Mindentudó, Min-
denható, Add, hogy legyen 
megfogható: Hogy kell té-
ged elérhetnünk És Igédben 
gyönyörködnünk. 

19. Hetvened vasárnapra. 
Segíts, Urunk, munkálkod-
nunk S bérünkért nem zúgo-
lódnunk, Mert hivatás, bér 
és munka Mind tőled van 
áldásunkra. 

20. Hatvanad vasárnapra. 
Ne legyünk mi útszél, szikla, 
Gonosz tövis: hanem tiszta 
Jó földhöz hasonlatosak, 
Magvetésre alkalmasak. 

21. Ötvened vasárnapra. 
Dávid Fia, üdvösségünk, Kö-
nyörülj meg rajtunk, kérünk: 
Nyisd meg testi s lelki sze-
münk, Hogy teljesen megis-
merjünk. 

22. Böjt I. vasárnapjára. 
Urunk, ha megkísértetünk, 
Lelked s Igéd legyen velünk; 
Az ördögöt tőlünk űzd el És 
hozzánk az angyalt küldd el. 

23. II. Jézusunk, bár csak 
ebfiak Vagyunk számos hi-
bánk miatt : Ne tagadd meg, 
amit kérünk, Morzsáidból 
juttass nékünk. 

24. III. Némából ördögöt 
űztél, A káromlón szintén 
győztél, Jézus; te vagy se-
gítségünk, Szent Igéd az 
üdvösségünk. 

25. IV. Két halon és öt ke-
nyeren Jóllaktanak öteze-
ren; Te tápláljad testünk, 
lelkünk, Prófétánk és Feje-
delmünk. 

26. V. Jézusunk, a te szent-
séged Bátorságos reménysé-
get Adjon nekünk s meg 
ne bántsa A gonosznak ká-
romlása. 

27. Virágvasárnapra. Jöjj, 
Urunk, és adj kegyelmet, 
Végy le rólunk minden ter-
het; Hozsánna a magasság-

15 
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ban, A mennyei királyság-
ban! 

28. Zöldcsütörtökre. Mes-
ter! szeress, moss meg min-
ket, Ismered a mi szeny-
nyünket; Add, hogy mi is 
szeretettel Bánhassunk az 
emberekkel. 

29. Más. Epistolára. Jézus, 
add, hogy vacsorádban, Ke-
gyelmednek zálogában Em-
lékedre és üdvünkre Része-
süljünk, ne vesztünkre. 

30. Nagypéntekre. Jézus, 
ki szenvedéseddel Üdvössé-
günk végezted el: Add a hit-
ben megmaradnunk, Veled 
élnünk, veled halnunk. 

31. Más. Krisztus Urunk 
temetésére. Jézus, kit sír fe-
dezett be, Lelkünk te vedd 
a kezedbe, Testünknek ad j 
békességet, Feltámadást, di-
csőséget. 

32. Húsvétra. Jézusunk, ki 
értünk haltál, De sírodból 
feltámadtál: Add hitünkben 
rád találnunk S ott fenn 
színről színre látnunk. 

33. Húsvét hétfőjére. Krisz-
tus Urunk, nyisd fel sze-
münk, Taníts minket, ma-
rad j velünk, Hogy éltünkben 
rád ismerjünk, Holtunk után 
mennybe menjünk. 

34. Húsvét keddjére. Krisz-
tusunk, ki értünk haltál, De 
bizonnyal feltámadtál: Meg-
halva és feltámadva Vezess 
igaz bűnbánatra. 

35. Húsvét utáni I. vasár-
napra. Jézus, a te sírból kel-
ted Békét hozott és Szent-
lelket: Add ezt méltón él-
vezhetnünk S benned sohse 
kételkednünk. 

36. II. Jó pásztorunk, aki 
értünk Élted adtad: arra 
kérünk, Hogy mint juhok, 
megismerjünk S tévedéstől 
menekedjünk. 

37. III. Urunk, ha egy pil-
lanatra Elrejtőzöl bánatunk-
ra: Add, hogy újra meglát-
hassunk S szüntelenül vígad-
hassunk. 

38. IV. Hasznaként elmene-
tednek Küldd nekünk az igaz 
Lelket A világot megbün-
tetni S minket megörvendez-
tetni. 

39. V. Ha Atyánkhoz fo-
hászkodunk, Szent nevedben 
imádkozunk ; S amit kérünk, 
meglesz érted, Mint azt ne-
künk megígérted. 

40. Krisztus Urunk menny-
bemenetele napjára. Aldd 
meg, Isten, a te néped, Hogy 
higgyen a te Igédnek, Es 
hatalmat tőled nyerve Jus-
son hozzád fel a mennybe. 

41. A mennybemenetel 
utáni vasárnapra. Lelked, 
Urunk, vigaszt hozzon, Sen-
ki meg ne botránkozzon, Ha 
bizonyság-tételünkkel Te-
miattad szenvednünk kell. 

42. A Szentlélek kitöltésé-
nek napjára. Add, Urunk, 
egymást szeretnünk, Jöjj, 
lakozzál magad bennünk, 
Tarts a te békességedben A 
világnak ura ellen. 

43. Pünkösd hétfőjére. Az 
Atyának nagy kegyelme, A 
Fiúnak hő szerelme S a 
Szentlélek igazsága Vezes-
sen világosságra! 

44. Pünkösd keddjére. 
Urunk, az akol a j ta ja : A lat-
rokat űzzed tova! Add sok 
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igaz pásztort nyernünk, Hogy 
nyomukban üdvöt leljünk. 

45. Szentháromság napjá-
ra. Add, hogy újjászülethes-
sünk, Elmét hitnek aláves-
sünk; Mert nélküled, Krisz-
tus Urunk, Fel a mennybe 
sohse jutunk. 

f 46. Jézus Krisztus, tedd 
meg értünk Azt, amire mos-
tan kérünk: A te Igéd le-
gyen nekünk Világító szö-
vétnekünk ! 

Hruskovics Sámuel. 

II. A Szentháromság utáni 
vasárnapok Evangéliumaira. 

Dallama: Tarts m eg, Uram, 
szent Igédben. (200.) 

3 4 1 . S zentháromság 
utáni I. vasárnapra. A fukar 
dúsgazdag vétkét És keser-
ves gyötrődését Add, Urunk, 
elkerülhetnünk És Lázárral 
örvendhetnünk. 

2. Add, hogy a te vacsorád-
tól, Kegyelmednek áldásá-
tól Semmi birtok, jószág, 
asszony Minket vissza ne 
tarthasson. 

3. Mint a juh, eltévelyed-
tünk, Mint a garas, már el-
vesztünk ; Jó pásztorunk, 
keress minket S örvendezz 
meglelésünknek. 

4. Add irgalmat gyako-
rolnunk, Nem ítélnünk s 
kárhoztatnunk, Inkább ad-
nunk, mint elvennünk, Eb-
ben téged követhetnünk. 

5. Mikor hálónk jó remény-
ben Vetjük ki az Ür nevé-
ben: Te adj sikert a mun-
kára, Testünk, lelkünk áldá-
sára. 

6. Őrizz meg a gonosz-
ságtól, Farizeus-igazságtól; 
Tiszta szívvel, szóval, tettel 
Bánjunk el az emberekkel. 

7. Hét kenyérből jóllakta-
nak Négyezren s még meg is 
maradt ; Gondolj, Urunk, 
szükségünkre, Adj jó időt 
termésünkre. 

8. Prófétákat, hamisakat, 
Báránybőrben farkasokat 
Add teljesen megismernünk 
És helyesen cselekednünk. 

9. Azzal, Urunk, amit kap-
tunk, Segíts híven sáfár-
kodnunk, Hogy belőle meg-
élhessünk S barátokat sze-
rezhessünk. 

10. Jeruzsálem lerontatott, 
Mert tégedet megtagadott ; 
Add, templomunk tiszta lé-
gyen A kegyelem idejében. 

11. Ne hagyj másokat le-
néznünk S farizeus-módra 
élnünk : Inkább felmagasz-
taltassunk Tőled, mint meg-
aláztassunk. 

12. Mindent bölcsen elvé-
geztél, Mit öröktől megter-
veztél ; Légy orvosa nyelv-
nek, fülnek, Mind testünk-
nek, mind lelkünknek. 

13. Nincsen nekünk na-
gyobb kincsünk, Mint hogy 
halljunk s rád tekintsünk; 
A d j nekünk ily boldogságot, 
Sok sebünkre orvosságot. 

14. Jézus, Mester, kitől 
minket Bűneink elkülönít-
nek: Segíts meg, hogy bűn-
bánattal Hálát adjunk éjjel, 
nappal. 

15. Mint madárról s vi-
rágról is, Gondoskodjál mi-
rólunk is, Kik más urat nem 
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szolgálunk S csak országod 
után vágyunk. 

16. Feltámadás vagy és 
élet! Add, hogy bennünk is 
a lélek Éledjen fel s aztán 
testben Támadjunk fel az 
egekben. 

17. Hamisságot ne t ű r j 
bennünk: Ünnepnap is kell 
jót tennünk! Szánjuk fele-
barátunkat És alázzuk meg 
magunkat. 

18. Dávid Fiát s Urát ne-
künk Teljes szívből kell sze-
retnünk; S minden felebará-
tunkat Úgy szeretnünk, mint 
magunkat. 

19. Ki a bűnt megbocsát-
hatod És a baj t meggyó-
gyíthatod: Óvj meg minket 
szenvedéstől, Testi, lelki szél-
ütéstől. 

20. Menyegződön, ó vőle-
gény, Téged kérünk, ki a 
szegény Elesettek oltalma 
vagy : Menyegzői ruhát te 
adj! 

21. Hitünk gyakran nin-
csen rendben, Mint a királyi 
emberben ; Látván a mi 
gyengeségünk, Te légy örök 
erősségünk ! 

22. Ha minekünk, bűnö-
seknek, Nagy büntetést el-
engedtek : Követelni nem 
barátság Mások kisebb tar-
tozását. 

23. Világíts meg bölcseség-
gel, Hogy megadjuk illőség-
gel A császárnak, ami övé, 
S Istennek, ami Istené. 

24. Hitből nyerjünk egész-
séget, Hit gyógyítson beteg-
séget ; Hittel lesz feltáma-
dásunk, Dicsőségünk, bol-
dogságunk. 

25. Büntesd meg a kevé-
lyeket, Meg ne sértsék szent-
ségedet; Válasszad el jóvol-
todból A juhokat a bakok-
tól. 

26. Jézus Krisztus, tedd 
meg értünk Azt, amire mos-
tan kérünk: A te Igéd le-
gyen nekünk Világító szö-
vétnekünk! 

Tranovszky György. 

Ünnepi Evangéliumokra. 
Dallama: Tarts meg, Uram, 

szent Igédben. (200.) 

3 4 2 . S zent András nap-
jára. Hívj, Urunk, s vonj a 
te drága Szent Igédnek há-
lójába Minket, akik veled 
vagyunk S érted mindent 
odahagyunk. 

2. Szent Tamás napjára. 
Szentjeid közt tar ts meg 
minket, Világítsd meg ér-
telmünket ; Sebeidet mutasd 
nekünk, Jézus, Urunk és Is-
tenünk ! 

3. Szent Pál fordulásának 
napjára. Engedd, Urunk, ve-
led járnunk, A világot nem 
sajnálnunk: Benned nagyobb 
kincs jut nékünk S örökké 
t a r t dicsőségünk. 

A. Szűz Mária tisztulásának 
nücpjára. Izraelnek boldog-
sága, Jézus, népek napvilá-
ga: Add, hogy hittel befo-
gadjunk, Szentül éljünk, bé-
kén haljunk. 

5. Szent Máté napjára. 
Urunk, Atyád ismer téged. 
Vele áldd meg kicsiny né-
ped ; Taníts igát könnyen 
vennünk S munka után meg-
pihennünk. 
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6. A Szűz Máriának történt 

meghirdetés napjára. Isten 
Fiát, szűz gyermekét, Aki 
nekünk hirdetteték, Téged 
kérünk, hogy hitünkkel Ha-
talmadban ismerjünk fel. 

7. Szent Fülöp Jakab nap-
jára. Örök honba, mennybe 
jutva, Igazság és élet útja, 
Atyádhoz tért Messiásunk : 
Légy a mi vigasztalásunk ! 

8. Keresztelő szent János 
napjára. Legyen lelkünk ví-
gassága Másoknak a boldog-
sága; Add, hogy Istent tisz-
telhessük S kedved, Urunk, 
megnyerhessük. 

СSzent Péter és Pál nap-
jára. Krisztus, taníts meg 
bennünket Téged vallnunk 
Istenünknek, Hogy a szik-
Ián megállhassunk S kul-
csoddal a mennybe jussunk. 

10. Szűz Mária meglátoga-
tásának napjára. Látogatá-
sodra, Urunk, Ujjongunk és 
felbuzdulunk ; Add, hogy 
lelkünk téged zengjen It t a 
földön s fent a mennyben. 

11. Mária Magdolna nap-
jára.. Tartsunk igaz bűnbá-
natot, Add meg, Urunk, bo-
csánatod, Hogy hitünkben 
kitarthassunk S szeretettel 
szolgálhassunk. 

12. Szent Jakab napjára. 
Hivatásunk betöltése A vi-
lágnak megvetése ; Véres 
kelyhed és kereszted, Urunk, 
terád emlékeztet. 

13. Krisztus Urunk elvál-
tozása napjára. Szentséges 
elváltozásod, Dicsőséged, 
meghalásod Fényt és vi-
gaszt ad minekünk, Ha min-
dig rád figyelhetünk. 

14. Szent Bertalan napjára. 
A világnak semmi kincse 
Lelkünket el ne szédítse; A 
te megpróbáltatásod Szerez 
nekünk boldogságot. 

15. Szent János fővétele 
napjára. Add, Urunk, hogy 
szentül éljünk, A haláltól 
mi se féljünk; Pusztuljanak 
a gonoszok, Képmutatók és 
gyilkosok. 

16. Szűz Mária születése 
napjára. Bűnösöktől szár-
mazhattál, De szentségben 
nem változtál; Jézus, hoz-
zánk közeledve Fogadj min-
ket kebeledre. 

17. Szent Máté napjára. 
Szabadíts a bűn vámjától S 
a gőgös képmutatástól, Jé-
zus, éltünk boldogsága, Be-
tegeknek orvossága. 

17. Szent Máté napjára. 
Gyermekül megalázkodva S 
botránkozást nem okozva 
Éljünk, hogy a mennybe 
menjünk S velük boldog 
sorsot nyerjünk. 

19. Simon és Júda napjára. 
A szeretet szent pajzsával 
Álljunk szembe a világgal; 
Sokra, Urunk, akkor visszük, 
Ha nagy példád megőrizzük. 

20. Minden szentek nap-
jára. Boldogságos Jézus, té-
ged Kér meggyötört, kicsiny 
néped: Szüntesd meg nyo-
morúságát S add meg örök 
boldogságát. 

21. Jézus Krisztus, tedd 
meg értünk Azt, amire mos-
tan kérünk: A te Igéd legyen 
nekünk Világító szövétne-
künk! 

Hruskovics Sámuel. 
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VI. Az Isten Igéjének hirdetése után. 
Dallama : 

Örök Király, szépséges. (209.) 

3 4 3 . Krisztus, Isten 
Báránya ! Adj mindnyájunk 
számára Hű szívet, hogy 
betöltsük Azt, amit hallot-
tunk, Könyörülj mirajtunk! 

2. Isten Fia, Báránya, Aki 
minket megszánva Bűnün-
ket eltörlötted : Tehozzád 
sóhajtunk, Könyörülj mi-
raj tunk ! 

3. Jézusunk, szent Bárá-
nyunk, Tudod minden hiá-
nyunk : Vesd végét a vi-
szálynak, Hogy békében lak-
junk, Könyörülj mirajtunk ! 

Saját dallam. (N. L. 346.) 

3 4 4 » Dicsőség, tisztes-
ség Istennek! Az égi Felség 
Szeretetre intsen, Krisztus-
ban megerősítsen. Add ne-
künk a te Lelkedet S min-
dennapi kenyered, Hogy 
megnyerjük az örök életet! 
Németből. Pribis Dániel. 

3 4 5 . Végtelen az Isten 
dicsősége S könyörületes-
sége, Amit reánk idelenn 
Bőven áraszt szüntelen. 

2. Kegyelmet ad Krisztus 
személyében Mindenféle szük-
ségben; Néki ezért tisztes-
ség És dicsőség adassék! 

Dallama: 
Betlehem a város neve. (56.) 

3 4 6 » D ic sőség jó Iste-
nünknek, Ki jól tartott ma 
is minket Igéjével: Lel-
künknek eledelével. Halle-
luja, halleluja, Dicsérjük 
Istent, halleluja! 

2. Dicsőség Krisztus Urunk-
nak, A mi lelki vagyonúnk-
nak, Mert keresztje Életün-
ket megszerezte. Halleluja, 
halleluja, Dicsérjük Istent, 
halleluja ! 

3. Dicsőség a Szentlélek-
nek, Aki minket megismer-
te t Az Atyával S Jézussal, 
az ő Fiával. Halleluja, halle-
luja, Dicsérjük Istent, hal-
leluja! 

3 4 7 . H á l á t küldjünk 
Istennek a mennybe, Kinek 
gazdag kegyelme Megvéd 
minket minden rossztól És 
megment a gonosztól. 

2. Véghetetlen tisztesség s 
dicséret Adassék szent ne-
vének Mind idelenn, mind 
odafenn Most és örökké, 
ámen! 

Dallama: 
Ó mily boldog az az ember. (282.) 

3 4 8 . Dicsérjük jó Is-
tenünket, Ki annyira szeret 
minket, Hogy kegyelmét 
meg nem vonta, Ránk ismét 
kiárasztotta. 
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2. Megnyitotta a legelőt 

Igéjében nyája előtt: Hálá-
san is dicsérheted, Lelkem, 
e nagy szeretetet. 

3. Ó Jézusunk, hű pászto-
runk, Te tudod, mily gyen-
gék vagyunk: Add, hogy 
bátran követhessünk És sza-
badon dicsérhessünk. 

4. Szent Igédet tartsd meg 
bennünk, Ne engedj eltéve-
lyednünk ; Óvd egyházunk 
szent egységét, Bátorságát, 
békességét. 

5. Őrizz meg sok ellenünk-
től, Az egyházat gyűlölők-
től, Akik hamis tant hirdet-
nek Ártalmára a híveknek. 

6. Urunk, a te tiszteleted' 
Sérti ez a cselekedet; Védd 
meg a te igazságod S abban 
járó társaságod. 

7. A te Igéd szívünk pajzsa, 
Egyházadnak fő oltalma ; 
Tartsd meg annak bensősé-
gét, Híveinek közösségét. 

8. Járjunk Igéd szellemé-
ben Siralmunk e bús völ-
gyében, S végül oda vigy el 
minket, Hol szentjeid dicső-
ítnek. 

9. Amen, ámen! Üdvözí-
tőnk, Te hatalmas megsegí-
tünk: Add, minden baj t el-
feledve Jussunk a te örö-
medbe ! Lednicky Jeremiás. 

3 4 : 9 » Köszönjük a jó 
Istennek Fenn a magasság-
ban, Hogy szüntelen meg-
tar t minket Kegyes jóvoltá-
ban ; Szolgáinak megnyitja 
Kincsesházát örök Igéjének, 
És kinyilatkoztatja Magát 
minden hívének; Nem lehet, 

nem vezet Más út, mint az 
ő igazsága A keresztyén 
szabadságra. 

2. Maga Krisztus az igaz-
ság, Utána kell mennünk, 
S távol minden hamisságtól 
Parancsára tennünk. Aki 
ebben könnyen vét, Bizony 
j a j lesz annak az embernek: 
Elveszíti kegyelmét A jósá-
gos Istennek; Sodorna, Go-
morra ítéletkor kisebb ba j t 
szenved, Mint az, aki téged 
megvet. 

3. Segíts ezért, ó Szent-
lélek, Sok gyarlóságunkban, 
Hogy mindvégig kitarthas-
sunk Nemes szándékunk-
ban; Hogy hallván a szent 
Igét, Teljesítsük Isten aka-
ra t já t : Mert, aki tüzedben 
ég, Bűnök meg nem ront-
hatják. Nélküled nem lehet 
Mennybe jutnunk, élő ke-
nyerünk: Segítséget benned 
nyerünk. 

4. Kérjük a Szenthárom-
ságot, Hogy szükségünk lás-
sa, S küldjön mennél több 
jó munkást A nagy ara-
tásra, Kik a népet javítsák 
A Szentírás tiszta beszédé-
vel, És nevedben tanítsák 
A te örök Igéddel Alázat, 
bűnbánat, Könyörület gya-
korlására S örök béke vá-
rására. 

Saját dallam. (178.) 

3 5 0 » Tar t sd hitünket 
mindig ébren A te élő, szent 
Igédben, Krisztusunk, ki 
szeretsz minket S látod erőt-
lenségünket. 
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2. Izraelnek hű pásztora, 

Te légy kicsiny nyájad Ura; 
Adj nekünk jó vezetőket, 
Nem napszámra működőket. 

3. Mi magunkban mit se 
érünk, Soha semmit el nem 
érünk ; Ezért hozzád fohász-
kodunk, Csak tebenned biza-
kodunk. 

4. Vezess minket kies he-
lyen, Zöld pázsiton, árnyas 
hegyen : Legelőjén szent 
Igédnek, S káros, hamis 
tantól védj meg. 

5. Hogy Igédnek igazsága 
Termőföldjét megtalálja Ben-
nünk, s magja el ne vesszen, 
Hanem gyökeret eresszen. 

6. Ha pedig eltévelyedünk, 
Jó pásztorunk, te légy ve-
lünk ; Tárt karodba emeld 
fel őt, Juhodat, az eltévedőt. 

7. Add, Urunk, hogy véges-
végien Megmaradjunk szent 
Igédben; Soha tőle el ne tér-
jünk, Igaz hittel erre ké-
rünk. 

Az Isten házától távollevő 
keresztyének éneke. 

Dallama : Ki dolgát 
csak Istenre hagyja. (262.) 

r 

3 5 1 . 0 mily boldog 
mind az a szent hely, Hol az 
Ige szárnyat vehet, Amit 
ember Istennek szentel S 
ahol Sión együtt lehet: Éne-
kelnek, imádkoznak, Iste-
nünknek így áldoznak. 

2. De, hol Isten Igéje drá-
ga, Mint volt Éli idejében, 
S mi tartozik hitünk dolgára, 
Nem halljuk a szent Igében: 

Ott az ünnep fájdalomra 
Változik és siralomra. 

3. ím Jákob a szentek 
szentjének A pusztában he-
lyet talált ; És hajdan az 
őskeresztyének, Akiknek sor-
sa rosszra vált: Barlangot 
és szakadékot Használtak, 
mint szent hajlékot. 

4. Hiszünk az Ür áldott 
szavában, Hogy ott van, 
ahol tisztelik, S összejönnek 
csak ketten-hárman Hall-
gatni szent beszédeit; Szent-
egyházát így szervezi, Meg-
áldja és megszenteli. 

5. Mi is összejöttünk egy-
mással, Hogy az Urat dicsér-
hessük, És áldozat-bemuta-
tással Szeretetét növelhes-
sük ; Olvasásunk, hallgatá-
sunk Legyen tovább hala-
dásunk. 

6. Add áldásod úgy meg-
nyerhetnünk, Hogy a mag 
jó földbe essék, És tebenned 
örvendezhetnünk, Ki maga 
vagy a kegyesség; Jósággal 
áldd meg szívünket, Növeld 
hitünk- s erényünket. 

7. Jézus, te vagy hitünk 
alapja, Dönthetetlen kő-
sziklája; Lelkünk, amit vár, 
tőled kapja, Üdvét másban 
nem találja. Add az istenfé-
lelemben Kitartanunk ren-
dületlen. 

8. Házaddá szívünket szen-
teld fel, Ott érezzük kegyel-
medet, Hogy mindenek szív-
vel, lélekkel Féljenek és tisz-
teljenek, Míg mindnyájan 
egy templomba Megyünk : 
a te hajlékodba. 

Blasius János. 
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VII. A magasztos szentségekről. 
A szent keresztségről. 

Dallama: 
Szívből szeretlek, Istenem. (385.) 

3 1 } 2 ' Keresztségem nagy 
kegyelem, Isten keblén van 
a helyem, Immár újjászület-
tem; A bűntől elátkozottan 
Eredettől elkárhoztam, Is-
tentől megvettettem. A ha-
lál már leselkedett, Hogy a 
pokol mélyére vet: Kereszt-
ségem kisegített, Ismét ve-
led egyesített, Én Jézusom, 
keresztségem, :,: Véred ál-
tal üdvösségem! 

2. Keresztségem nagy ál-
dása Az ördög megtaga-
dása, Nincs felettem hatal-
ma! Ha ezt meg nem tettem 
volna S ő utána mentem 
volna, Sírna lelkem fájdal-
ma: Ó j a j nekem véghetet-
len, Hogy az ördög rabja 
lettem ! De Isten megbé-
kélt velem: Terád bízott a 
kegyelem, Én Jézusom, stb. 

3. Keresztségem győzedel-
me, Hogy a pokol fejedelme 
Nem veszélyes ellenség; 
Hadd dühöngjön hatalmával, 
Hadd rémítsen borzalmával: 
Véd engem a keresztség ! Bol-
dogságom annál nagyobb, 
Mert országod tagja vagyok; 
Segíts engem védelmeddel, 
Kövesselek szeretettel, Én 
Jézusom, stb. 

4. Keresztségem égi zálog, 
Vele bátran szembeszállók 
Ördöggel és halállal ; Ke-
resztségem szentségével Küz-
dők a bűn örökével És az 

egész világgal! Jó pászto-
rom, juhod vagyok, Mást én 
neked nem adhatok: Egész 
szívem legyen tied, így vár-
hatom kegyelmedet, En Jé-
zusom, stb. 

5. Keresztségem védő paj-
zsom; A világ, bár hábor-
gasson, Semmire se megy 
velem ; Kovácsolhat fegyve-
reket, Soha neki nem enge-
dek; Tőrt is vethet ellenem: 
Szeretetét mért kívánjam ? 
Több, amit az üdv honában 
Magától az Űrtól kapok, Ki-
hez bátran kiálthatok : Én 
Jézusom, stb. 

6. Keresztségem enyhülé-
sem Minden keresztviselés-
ben, Kétségbe nem kell es-
nem; Isten adja rám a ter-
het, Hogy, ha érzem a ke-
servet, Ot buzgóbban keres-
sem. Azért adja keresztün-
ket, Mert igazán szeret min-
ket; Meg is szentel kereszt-
jével, E szózatra ébresztvén 
fel: Én Jézusom, stb. 

7. Keresztségem tőled vet-
tem, Isten, akit véghetetlen 
Szeretlek jóvoltodért, Amit 
velem gyakoroltál, Mikor 
magadhoz csatoltál, E nagy 
ajándékodért ; Tiszta szívet 
ad j énnekem, Vezérem Szent-
lelked legyen, Igazgasson, 
irányítson S e sóhajra ő 
indítson: Én Jézusom, stb. 

8. Keresztségem szerezte 
meg, Hogy mindenkor sze-
resselek, Másra ne vágya-
kozzam; Te igazgass engem, 
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kérlek, Mint akarja a Szent-
lélek, Hogy teveled lakoz-
zam. Növeld hitem, remény-
ségem Szereteted melegé-
ben; S ha végsőt kell sóhaj-
tanom, Ez hangozzék el aj-
kamon: Én Jézusom, kereszt-
ségem, :,: Véred által üdvös-
ségem ! Pesek Keresztély. 

Dallama: 
Mit a világ nagy bölcsei. (161.) 

3 5 3 » Krisztus elment 
a Jordánhoz, Amint Atyja 
rendelte, S keresztséget vett 
fel, János Kezéből, az életre, 
Hogy bűnünket mind lemos-
sa Ezzel a szent fürdővel, 
S a halált is eltapossa Az 
isteni erővel : Életadó vé-
rével. 

2. Halljuk meg, mit művel 
bennünk A keresztség szent-
sége, S keresztyénül mit kell 
hinnünk, Hogy ne essünk 
vétségbe! Isten mondja: E 
szentségben Nemcsak a víz 
szerepel, Hanem az ő Igéjé-
ben Van az, ami megszentel : 
A Szentlélek keresztel! 

3. Több bizonyság nem is 
kellett Szavakkal vagy ké-
pekkel, Mint az, hogy a Jor-
dán mellett Az ő szava csen-
gett fel: Ez az én szerelmes 
Fiam, Ez van az én ked-
vemre, Hallgassátok mind-
annyian Parancsának en-
gedve, Beszédére figyelve ! 

4. Isten Fia, Isten s ember 
Alit ottan egy-személyben 

A földre szállt Szentlélekkel, 
Fehér galamb képében; így 
lesz ránk is kész valóság, 
Hogy a szent keresztségben 
Jelen van a Szentháromság 
Létünk földi részében És az 
egek egében. 

5. Híveinek meg is hagyta, 
Hogy világgá menjenek S 
hirdessék, hogy bűnbánatra 
Térjenek az emberek ; Aki 
megkeresztelkedik S hite 
van, az üdvözül, Benne új já 
is születik, Kárhozatra nem 
kerül: Egét kapja lakhelyül. 

6. Aki nem hisz, és átko-
zott Bűneivel vánszorog : 
Sajnos, máris elkárhozott 
S a pokolba tántorog; Mert 
a saját érdemébül Nem üd-
vözül senki se: Eredendő bű-
ne végül Nagy teherrel 
nyomja le, Magában nem 
bír vele. 

7. A szem csak a vizet 
látja A keresztség jelében: 
De a hit a vért is áldja E 
magasztos szentségben ; Ez 
a vér a Krisztus vére, Mely 
megfesti a vizet, S orvosság 
a betegségre, Amit Ádám 
szerezett S bűnünk megtíz-
szerezett. 

f 8. Dicsőség az Úristen-
nek Ezért a szent fürdőért, 
Árassza ránk a Léleknek Ol-
talmazó kegyelmét : Hogy 
az áldott keresztségben Hol-
tig megmaradhassunk S a 
megkötött szövetségben Hí-
ven ki is tarthassunk, Győ-
zedelmet arassunk! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 
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Isten országa kulcsainak hatalmáról. 
Dallama: 

Krisztusom az én éltem. (400.) 

3 5 4 . A k i üdvét szünte-
len Vágyódva keresi, Az 
isteni kegyelem Megadja azt 
neki. 

2. Tévelygése napjait Az 
Isten jósága Rövidekre szab-
ja itt Lelke váltságára. 

3. Hány van, aki nem tud-
ja, Kegyes-e hozzája Az 
Űr, avagy haragja Neheze-
dik rá ja ! 

4. S van-e nagyobb fájda-
lom, Mint nem tudni róla, 
Hogy Istennél irgalom Vár 
a halandóra? 

5. Nem lehet az isteni 
Szándék oly kegyetlen, Hogy 
sírjanak hívei Véges-véghe-
tetlen. 

6. Szent evangéliumát Hir-
deti a népnek, A kegyelem 
zálogát S örök üdvösséget. 

7. Az emberek hibáját Ja-
vukra fordít ja S káros tu-
datlanságát Végképen ki-
irtja. 

8. Érdemmel az emberek 
Nem igazulhatnak, Bocsána-
tot, életet Csak kegyelme 
adhat. 

9. Mindezeknek jeléül Fiát 
adta nékünk Könyörületes-
ségbül, Hogy levegye vét-
künk. 

10. És a Fiú emberi Ter-
mészetet vett fel Földi test-
ben isteni Örök szeretettel. 

11. Életét is odadta In-
gyen kegyelemből, Mikor vé-
rét ontotta Értünk szere-
tetből. 

12. Egy Fia az Istennek 
Megerősítette Vérével a ke-
gyelmet S bizonyossá tette. 

13. Aztán az Űr lelkét kell 
Bizonyságul vennünk, Hogy 
Krisztus dicsőséggel Lakozik 
mibennünk. 

14. Apostolok hirdették 
Szívvel és lélekkel, S meg 
is erősítették Csodatéte-
lekkel: 

15. Hogy Jézusunk nevé-
ben Bocsánatot nyerhet, S 
helye lesz fent az égben A 
bűnös embernek. 

16. Atyjától nyert hatal-
mát Krisztus rájok hagyta 
A bűnben megtartásra S a 
bűnbocsánatra, 

17. Mondván: amit meg-
kötnek, Kötve lesz a menny-
ben, És amit megoldanak, 
Oldva lesz a mennyben. 

18. Hatalmukat végtére, 
Mint Jézustól kapták, Az ő 
rendelésére Az egyháznak 
adták. 

19. így akar ő lakozni 
Mindig az emberben, Hogy 
mindenki igazi Tanulságot 
nyerjen 

20. Örök élte üdvének Biz-
tos áldásáról, Avagy bűnös 
éltének Elkárhozásáról. 

21. S lehet-e a híveknek 
Nagyobb bizonyosság, Mint 
hinni, hogy Istennek Szava 
az igazság? 

22. Általa az egyházak 
Űjjáteremtődtek : Támaszt-
ván hű szolgákat, Igehirde-
tőket, 

23. Hogy hívei őt hallják 
A gyülekezetben, S kedvű-
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ket ne találják Hamis beszé-
dekben. 

24. Az ó embert levetve 
Újjászülessenek És Krisz-
tusban örökre Üdvözülhes-
senek. 

25. Lelküket a keresztség 
Mosta le tisztára, Minden 
bűntől mentesség Biztosítá-
sára. 

26. És ugyanezt nyerték 
meg Az úrvacsorában, Tes-
tének és vérének Kiszolgá-
lásában. 

27. A kenyér az ő teste, A 
bor az ő vére: Élveznünk 
ezt rendelte Emlékezetére. 

28. Halálra szánt testében 
S kiontott vérében Marad 
lelkünk szentségben S vele 
szövetségben. 

29. Ez visz biztos ú t j á ra 
Üdvözülésünknek, Ez a bi-
zonyossága Örök életünknek. 

30. Krisztus e két szent-
ségben Biztosít bennünket, 
Hogy vele közösségben Meg-
nyerjük üdvünket. 

31. Adjunk hálát mindnyá-
jan, Hogy mindezt számunk-
ra Anyaszentegyházában Mű-
veli javunkra. 

32. Lelkünk ezért tenéked 
Örök hálát adhat, Urunk, 
hogy a te néped így meg-
látogattad. 

33. Add, Urunk, hogy él-
vezzük, Amit adtál nékünk, 
S bűnösen is megnyerjük 
Örök üdvösségünk! 

Augusta János. 

Az úrvacsoráról. 
Az úrvacsora 

megszenteléséről. 
Dallama: Hitünk szerint 

Krisztus szavában. (N. L. 210.) 

3 5 5 . H ozsánna, hála, 
dicsőség légyen Az egek 
egében, Dávid Fia, szentsé-
gednek ; Hajolj hozzánk s 
ígéretednek Üdvét add meg 
hű népednek. 

2. Áldott, aki az Urnák 
nevében Jön, mert személyé-
ben Igazság van és dicső-
ség; Üdvösségünk ez a kö-
zösség, Ó te áldott égi 
Felség ! 

f 3. Mi mindnyájan teljes 
hittel valljuk, Amint Krisz-
tus mondta, Hogy e kenyér 
az ő teste, Mely a világ bű-
nét felvette S értünk jutott 
a keresztre. 

f 4. Hasonlókép az újszö-
vetségnek Kelyhe az ő vére, 
Mely érettünk ontatott ki, 
Bűneinkből ez tisztított ki: 
Adjunk ezért hálát neki. 

5. Kérjük az Istent, az 
egek Urát, Hogy a szent va-
csorát Méltóképen élvezhes-
sük, Hitünket megerősíthes-
sük, Üdvünket megszerez-
hessük. Tranovszky György. 

Dr. Luther Márton Sanctusa. 

3 5 6 . C-zsaiás könyvé-
ben ránk maradt, Hogy égi 
t rónján látta az Ura t ; Alak-
ja tiszta fényben ragyogott, 
Palás t ja betölté a templomot ; 
Feléje lelkes két szeráf ha-
jolt, S mindkettejüknek hat-
hat szárnya volt: Kettő 
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ezekből arcukat fedé, Kettő 
a lábukat takarta bé, Kettő 
lebegve könnyen repkedett ; 
S harsogva zengtek ily di-
cséretet: Szent, szent az Űr, 
a seregek Ura, Szent, szent 
az Ür, seregek bölcs Ura, 
Szent, szent az Űr, seregek 
jó Ura! A széles föld egy 
nagy halleluja; Küszöb, ge-
renda megrendült bele, S a 
ház gomolygó köddel volt 
tele. Tranovszky György. 

Más, régi cseh ének. 

3 5 7 . A tya-Isten, vilá-
gok bölcs teremtője, Isten 
Fia, hívek jóltevője, S tel-
jessége az Űr kegyelmének, 
Ajándékban gazdag Szentlé-
lek: Szent, szent, szent Ür-
isten, seregeknek Ura, Az 
eget s az egész földet betölti 
dicsőséged, Boldog, aki di-
csér téged. 

12. Szent, szent, szent 
vagy, erős Isten, seregek 
Ura, Az ég és föld tele van 
veled, Magasztalja dicsősé-
gedet. 

f 3. Atya, Fiú és Szentlé-
lek, Szent, szent Isten, hála 
néked ; A te neved áldott 
legyen Most és mindörökké, 
ámen! 

Dallama: Nagy kegyelme 
az Üristen Fiának. (103.) 

3 5 8 . J ézus Krisztus, e 
magasztos szentségben Ven-
dég légy a hívek szívében 
Testeddel, véreddel : Benned 
legyünk s te bennünk kegyel-
meddel. 

f 2. Hiszünk a mi áldott 
Urunk szavában, Hogy eb-
ben a szent vacsorában 
Krisztus testét vesszük, Ki-
nek értünk kiszenvedtét érez-
zük. 

3. Szava szerint itt van az 
ő szent vére Minden bűnünk 
eltörlésére : Megmossa szí-
vünket És a hitben felüdíti 
lelkünket. 

4. Jézus Krisztus, aki ha-
lált szenvedtél : Mindörökké 
dicsőíttessél ! Végy be ke-
gyelmedbe S holtunk után 
örömedbe vezess be! 

Saját dallam. (N. L. 210.) 

3 5 9 ® H i t ü n k szerint 
Krisztus szavában Teljes 
igazság van: Hogy a ke-
nyér az ő teste, Mely éret-
tünk jutván keresztre, Bű-
neinket megszenvedte. 

2. S a bor az ő igazi vére 
Lelkünknek üdvére, Melyet 
bőven ontott értünk, S most 
ivásra nyújtván minékünk, 
A gonosztól nem kell fél-
nünk. 

f 3. Krisztusunknak hála s 
dicséret, Ki az ő népének 
Ilyen áldást osztogatva A 
bukástól őt visszatartja : Le-
gyen meg szent akara t ja ! 

Saját dallam. (179.) 

3 6 0 . Urunk, hallgasd 
meg kérelmünket, Erősítsed 
meg a mi hitünket, Hogy 
Krisztusba beoltassunk És 
az örök dicsőségbe jussunk. 

f 2. A kenyeret testének 
mondta, Tanítványai közt 
szétosztotta S szólt: Vegyé-
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tek és egyétek, Emlékemre 
ezt cselekedjétek. 

f 3. Majd a kelyhet is elő-
vette, Értünk ontott véré-
nek nevezte, Nékik azzal bo-
csátván át, Hogy hirdessék 
ártat lan halálát. 

4. Krisztus, ki meghaltál 
érettünk : Ó bocsásd meg 
mind, amit vétettünk; Pokol 
helyett miénk a menny Le-
gyen, Urunk, hitünk szerint, 
ámen! 

Tranovszky György. 

Az úrvacsora megszentelésénél és méltó élvezéseért. 
Ennek a szentségnek 

hasznairól és a hozzá való 
megfelelő előkészülésről. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

3 6 1 . Bölcsesége, nagy 
hatalma S jósága az Isten-
nek íme, hogy felmagasz-
tal ja Életét az embernek ; 
A mennybe szállt, de önma-
gát Hagyta étkül : szent 
testét, S italképen szent vé-
rében Van az örök üdvös-
ség. 

2. Mi van közelb az Atyá-
hoz Az ő Egyszülötténél ? 
S dicsőséges, szent Fiához 
Testénél és vérénél? Akiben 
ő a lelki fő, S e vacsorát 
élvezte: Az Istenben s ben-
ne Isten Lakozik mind-
örökre. 

3. Hogy ez így van, szent 
Igéje Szavaiból láthatjuk ; 
Hogy miképen megyen vég-
be, Nem tudjuk; de azt 
tar t juk : Őszinte hit nem 
kétkedik Az isteni Igében; 
Az Ür mondta, aki tudta, 
Mit és hogyan beszéljen. 

4. Acsarkodjék bár elle-
nünk Hatalma a világnak: 
Mindig van Immánuelünk ; 
Nekünk ugyan mit ár that? 
Kár e munka, mert javunkra 

Van ez az „Isten velünk", 
Bízzál, lelkem, mert Istenben 
Békességet élvezünk. 

5. Ez az ital, ez az étel 
Erősíti hitünket, Felemeli 
szentségével Roskadozó lel-
künket; Megtisztítván, meg-
újítván Szeretetben, remény-
ben: Véd a rossztól, a go-
nosztól Halhatatlan erény-
ben. 

6. De az ember úrvacsorát 
Hasznára úgy vehet fel, Ha 
vizsgálja önnönmagát Töre-
delmes lélekkel. Ki méltatlan 
vesz részt abban Képmuta-
tók módjára: ítéletet s nem 
életet Vesz lelkének kárára. 

7. Aki élni akar vele, Tisz-
telje az ég Urá t : Álljon elé 
és vesse le Az ó Ádám sa-
ru já t ; Bűnbánattal, áhítat-
tal, Hittel vegye magába, 
S mindenképen legyen készen 
Ü j életnek út jára . 

8. Az Ür testét méltón vár-
va Csak úgy lehet tisztel-
nünk, Ha a kenyér s bor 
lát tára Erős a hit miben-
nünk: Hogy üdvünket sze-
rezzük meg A kenyérben s 
a borban, Ha úgy vesszük és 
élvezzük, Hogy Krisztus is 
jelen van, 

9. S ezt mondjuk ci szaza-
dossal: Uram, méltók nem 
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vagyunk, Hogy hozzánk jöjj, 
kik csak rosszal S nem jó 
szívvel fogadunk. Nekem 
elég a te Igéd, Hogy tisztá-
vá lehessek, S mind hitem-
re, mind lelkemre Orvossá-
got vehessek. 

10. Halálának emléke is 
Üjuljon meg mibennünk, 
Mert az Ür kiszenvedve is 
Egyedüli védelmünk ; Meg-
kínozták, ostorozták, Káro-
molták, gúnyolták És lök-
dösték, megpökdösték, Ke-
resztre is hurcolták. 

f 11. Bárányunk, ki értünk 
holtál, Fel se vetted kíno-
dat, S bűneinkért magad 
voltál Engesztelő áldozat : 
Hála néked és dicséret Üd-
vösségünk keresztjén, A Ki-
rálynak, akit áldhat Minden 
élő teremtmény. 

Tranovszky György. 

Saját dallam. (181.) 

3 6 2 . I me az úrvacso-
ra, Amit az Ür parancsola; 
Idézzük fel az utolsó napok-
ban A kenyérben s a borban 
Az ő emlékére, Lelkünknek 
üdvére. 

2. Asztalhoz ült s kezébe 
Kenyeret és kelyhet véve 
Azt testének, ezt vérének 
mondotta: Közöttük szétosz-
totta, Hogy magukhoz ve-
gyék S őt el ne feledjék. 

3. Ártatlanul szenvedett, 
Érettünk megfeszíttetett : 
Testét együk ebben a szent 
kenyérben, S vérét igyuk 
kelyhében; Öt kell befogad-
nunk, Kitől megváltattunk. 

4. Hit nélkül e vacsora Ma-
gában mit se ér soha; Ha 
nem hisszük, hogy az Ür 
halt érettünk, Akik sokszor 
vétettünk : Hiába élvezzük, 
Hasztalanul vesszük. 

5. Hinnünk kell, hogy éret-
tünk Halt meg, s hogy így 
cselekedjünk, Ö akar ta ; eb-
ben kell megmaradnunk S 
az ő út ján haladnunk És 
csak ezt remélnünk, Míg a 
földön élünk. 

6. Együnk, igyunk s há-
lálva Emlékezzünk halálára ; 
Dicsőítsük Isten örök hatal-
mát, Teljesítsük parancsát: 
Krisztusban így lehet Elér-
nünk az eget. 

j- 7. Fia a nagy Istennek, 
Ki bűnünket szenvedted meg : 
Add, hogy méltó vendégeid 
lehessünk S teljes hittel 
vehessük E nagy szentsége-
ket, Tőled rendelteket. 

8. Kérünk, Urunk, tégedet, 
Hallgasd meg a te népedet, 
Amely téged i t t a földön 
követni Akar, s veled lehetni 
Odafenn a mennyben An-
gyalok közt, ámen! 

Musophilus János. 

Agnus Dei. 
Dallama: 

Ő ártatlan Bárányunk. (95.) 

3 6 3 . Isten csendes Bá-
ránya, Kit megöltek a ke-
reszten: Értünk mentél ha-
lálra, Hogy a bűnös örven-
dezzen ; Véreddel megváltot-
tál: Légy kegyelmes Urunk, 
Ó drága Jézusunk! 
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2. Isten csendes Báránya, 
stb. Légy türelmes Urunk, 
Ö drága Jézusunk! 

3. Isten csendes Báránya 
stb. Békédet add, Urunk, 
Ó drága Jézusunk! 

Németből. Tranovszky György. 

Dallama: Zengjen hálaének. (297.) 

3 6 4 . Adjunk most há-
lákat Az égi Királynak, Ki 
jóságból magát adta értünk: 
Teste volt étkünk. 

2. Ital drága vére Volt a 
szent kenyérre : Köszönetet 
mondjunk hát mindnyájan E 
szent órában. 

3. Isten egy Fiának, Az 
égi Királynak, A legjobbnak 
és a legbölcsebbnek, Istennel 
egynek: 

4. Mindnyájan hódolunk, 
Szívből hálálkodunk És há-
lánkkal tehozzád fordulunk, 
Ö kedves Urunk! 

5. S ha mindazt megtettük 
És teljesítettük, Amire az 
Ür Igéje intett: Taníts meg 
minket 

6. El nem bizakodnunk, 
Fel nem fuvalkodnunk, Mél-
tatlanul szolgálván nevednek 
S dicsőségednek. 

7. Trónodnál hódolva A 
sok égi szolga Nem szűnik 
meg téged köszönteni S di-
csőíteni. 

8. Éjjel-nappal néked Har-
sog a dicséret: Szent, szent, 
szent és áldott az ég Ura, 
Seregek Ura! 

f 9. Urunk, nekünk is add 
Örök országodat, Ahol téged 
méltón dicsérhetünk S áment 
zenghetünk ! 

3 6 5 . Köszönjük, Úr-
istenünk, légy áldott, Hogy 
szüntelen jóságod Végtelen 
kegyelmeddel Sok jót tesz az 
emberrel. 

2. Több nekünk, mint bár-
mely teremtménynek, A te 
jótéteményed ; Rajtunk van 
a te kezed, Nem hagyod el 
hívedet. 

3. Te az embert szíveden 
hordozod, Ajándékkal hal-
mozod, Napod, esőd felhozva 
Mind jóra, mind gonoszra. 

4. Te, kinek nincs kezdete, 
se vége, Áldásod nem kí-
mélve Táplálod és ellátod 
Ezt az egész világot. 

5. Te a zsidó népnek a 
pusztában Étket adtál man-
nádban; Most aranynál drá-
gábbat Adsz híveid nyájának. 

6. Hallatlan a különbség 
ezekben A vett eledelekben: 
Nekik mannád hullattad, Ér-
tünk magad áldoztad. 

7. Krisztus, élő kenyerünk, 
engedd meg Úgy élveznünk 
tégedet, Hogy ezt hittel te-
hessük S tetszésed megnyer-
hessük. 

8. Hogy ez ételt s italt tisz-
telettel Szeressük, s hű lé-
lekkel, Igaz hittel keressük 
És üdvünkre vehessük. 

f 9. Köszönjük meg Krisz-
tusnak mindnyájan, Hogy 
kegyes jóvoltában Testét s 
vérét kaphattuk, Ehettük és 
ihattuk. 

10. Dicsértessél, mennyben 
Egyvalóság, Ó szentséges 
Háromság; Keresztyének, 
jöjjetek, Buzgó áment zeng-
jetek ! 
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Husz János: 
Jesus Christus, nostra salus. 

Saját dallam. (182.) 

3 6 6 . J ézus Krisztus, 
Üdvösségünk, Engesztelést 
szerzett nékünk : Szenvedése, 
halála Szolgált lelkünk vált-
ságára. 

2. Erről meg nem feledkez-
nünk Rendelé szent testét 
vennünk Elrejtve a kenyér-
ben S drága vérét szent 
kelyhében. 

3. Magát próba alá vesse 
Kiki, hogy őt élvezhesse, 
Mert az, aki méltatlan, íté-
letét veszi abban. 

4. Légy hálás az Úristen-
hez, Ki így táplál, így ke-
gyelmez: Fiát adta halálra 
Bűneid bocsánatára. 

5. Bátorsággal hiheted el 
Azt, hogy ez a szent eledel 
Orvosság a betegnek, Aki 
bűne miatt szenved. 

6. Ne feledd, hogy e kegye-
lem Útja igaz töredelem : 
Térj azért bűnbánatra, Ne-
hogy bosszút végy magadra. 

7. Maga mondja : Jertek 
hozzám, Terheteket idehoz-
ván; Betegnek van szük-
sége Az orvosi segítségre. 

8. Ha segítség nem kell 
neked, Krisztus halált mért 
szenvedett? Nem lel semmi 
hasznot itt, Ki magára tá-
maszkodik. 

f 9. Ha ezt szívből vallod, 
hiszed S életeddel erősíted: 
Lelkednek megnyugvása Lesz 
e szentség bő áldása. 

10. A hit nyomban gyü-
mölcsöt ad: Szeresd fele-
barátodat, Tégy vele jót 

szüntelen, Mint veled tesz a 
kegyelem ! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

A megszentelt kenyér és bor 
titkairól. 

3 6 ^ « Krisztus, aki tes-
tünket felvette, Szavát soha 
meg nem szegte, Méltó min-
den tiszteletre. 

2. Mikor arra indult ret-
tenthetlen, Hogy érettünk a 
kereszten Sok fájdalmat el-
szenvedjen : 

3. Nagy szentséget ha-
gyott emlékére, Hogy az 
ember felidézze; Nem a vi-
lág kincsét nézte, 

4. Mégis a legjobbal áld 
bennünket, Gyarapítja örö-
münket, Templomává alkot 
minket. 

5. Igéjének ez a foglalatja : 
Nekünk testét s vérét adja, 
Ösvényünket megmutatja. 

6. A kenyeret és bort vá-
lasztotta Eszközül s amint 
mondotta, Éhségünket el-
oszlatta. 

7. Titok ez a mi üdvössé-
günkre, Hogy az ember ré-
szesülve Benne : méltán meg-
becsülje. 

8. Az egység a fő e közös-
ségben Üdvözítőnk szemé-
lyében, Mindnyájunk fővezé-
rében. 

9. Sok mag és fü r t van e 
szentségekben: így kell ne-
künk szeretetben Eggyé len-
nünk az életben. 

10. Isten szeret, nekünk is 
szeretnünk Kell és ebben 
növekednünk : Bűnt, hara-
got félrevetnünk. 

16 
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11. A kenyér s bor azt is 

jelzi nékünk, Hogy sok lesz 
a szenvedésünk, Míg hozzá 
a mennybe érünk. 

12. Az ép magvak rotha-
dásba mennek, Cséplést, őr-
lést elszenvednek, Míg meg-
ehetőkké lesznek. 

13. A szőlőt is sok gond-
dal művelik, Összezúzzák, 
kipréselik S csak azután 
élvezhetik. 

14. Krisztus nyomán men-
jen minden dolgunk, Míg so-
kat kell nyomorognunk : Nem 
a könnyebb végét fognunk. 

15. Tövisből volt Krisztus 
koronája: Mért vágyódnánk 
mégis drága, Ragyogó 
gyöngykoronára ? 

16. Azt is jelzi a kenyér-
s bor-lényeg: Hogy benne 
mit nyer a lélek, Ha szereti 
e szentséget. 

17. Kenyér adja fő elede-
lünket, Bor vidítja fel lel-
künket: Krisztus ekkép éltet 
minket. 

f 18. Ó Jézusunk, végtelen 
édesség : Mérhetetlen a ke-
gyesség, Amit nekünk nyúj t 
e szentség. 

19. Kenyér és bor, amit 
szemünk nézlel: Hitünk ma-
gad téged észlel, Aki min-
dent jól intézel. 

20. Élő kenyér, te műveljed 
bennünk E titokhoz, amely 
üdvünk, Tiszta szívvel köze-
lednünk. 

21. Hogy értelmünk alá-
zatra vessük, Nálad jobban 
ne szeressük S szent Igédet 
követhessük. 

22. Teljesülni így fog az 
ígéret, És mi szívből hisz-

szük néked, Hogy jobboddal 
el is végzed. 

23. Ad j minekünk tűrő re-
ménységet, Szeretetet, békes-
séget, Mindhalálig hithű-
séget : 

24. Hogy a mennyben te-
reád találjunk, Ó mi szent, 
szent, szent Királyunk, S 
mindörökké áldva áldjunk! 

Tranovszky György. 

Az úrvacsora méltó 
élvezőiről. 

Dallama: 
Krisztus az én oroszlánom. (118.) 

3 6 S » Krisztusunk, hogy 
részünk légyen Áldozata 
szentségében : Mint főpap, 
az úrvacsorát szerezte, 

2. Hogy együk a szent ke-
nyeret, Amit testének neve-
zett, S igyuk a bort, amin 
vérét értette. 

3. Szentség az Ür vacso-
rája, A gonosz nem méltó 
rá ja ; És részt benne csakis 
azok vehetnek, 

4. Akik újjászülethetnek S 
ördögéi nem lehetnek, Mert 
az Ürnak Lelkétől megihlet-
tek. 

5. Hogy ezt méltón élvez-
hessük, Magunk próba alá 
vessük, Ne legyen a lelkünk 
másnak szolgája. 

6. Aki nem az Ürnak ál-
doz, Nem méltó e lakomá-
hoz, S most is amaz ősi kí-
gyót szolgálja. 

7. Isten fia s lánya talál 
Méltó helyet ez asztalnál; Az 
veheti Krisztus testét és vé-
rét, 

8. Ki az Igét megértette 
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S mindig abból merítette A 
hit, remény és szeretet eré-
nyét; 

9. Ki igaz bűnbánatával 
Kegyelmet a Krisztus által 
Nyert a hitben, mely a bű-
nöst megvédi; 

10. Ki vétkeit abbahagyta, 
A világot megtagadta, S 
megígérte, hogy Istennek fog 
élni; 

11. Ki testét megfeszítette, 
Vágyait megöldöklötte S 
Krisztusunkhoz hasonlóvá 
így leszen; 

12. Ki áldoz az igazságra, 
És csak az Ürnak szolgálva 
Kegyelméből mindenkivel jót 
teszen: 

13. Az méltó e lakomára, 
Mert nincs semmi csalfasága, 
S Krisztus ama tagjainak ré-
sze lett, 

14. Akikkel szent közös-
ségben Él hitben és szere-
tetben, Mert az egyház ke-
belében nyert helyet. 

f 15. Krisztus, add, hogy 
méltók legyünk, Mikor hoz-
zád közeledünk : Üdvöt ve-
gyünk testedben és véredben. 

16. Bűneinktől te tisztíts 
meg, Gyengeségünk te gyó-
gyítsd meg, Te, ki véred on-
tottad a kereszten! 

Augusta János. 

Saját dallam. (183.) 

3 6 9 . О Jézusunk, drá-
ga Urunk, Vőlegénye lel-
künknek: Bárhol legyünk, 
hozzád megyünk, S megbo-
csátod bűneinket, 

2. Asztalodhoz, a gazdag-
hoz, Ahol ingyen kegyelmed 

Drága étket: tested s véred 
Osztogatja mindeneknek. 

3. Jer, vígadjunk s hálát 
adjunk Örvendező lélekkel : 
Asztalához hív magához 
Krisztus Urunk a hívekkel. 

4. Ott veheted s élvezheted 
Ételét és italát, Mely az 
égbe dicsőségbe Segíti a hí-
vek karát. 

5. Ha tetteid és vétkeid 
Kárhozatba vinnének : Ide-
jén vett szentségének Ereje 
megtarthat téged. 

6. Mert azoknak, kik Urok-
nak Bizalommal szolgálnak : 
Semmi nem árt s nem tehet 
kárt Ördög, halál, bűn, gya-
lázat. 

7. Megterheltek, ide jertek 
Megkönnyítni szívetek Orvo-
sunkhoz: Krisztusunkhoz, Ki 
meggyógyít benneteket. 

8. Ö gyógyít meg, ő segít-
het Mindazokon, akik őt 
Keresik fel sebeikkel, Mint 
kegyelmes Üdvözítőt. 

9. Im vegyétek, élvezzé-
tek Igazságban, szentségben, 
Tiszta szívvel, igaz hittel, 
Örök élet reményében. 

10. Mily fájdalom, mily 
szánalom, Hogy ezt sokan 
nem érzik, Nem javulnak, 
és az Ürnak Kész kegyelmét 
elmellőzik. 

11. Pedig nekik rendeltetik, 
Hogy életük nyomorát Mind 
levetve s elfeledve Élvezzék 
az úrvacsorát. 

12. Megenyhülést, menekü-
lést, Erősítést keresve Igaz 
hitben, szeretetben Amaz 
örök, ú j életre: 

13. E vágyam hoz aszta-
lodhoz, Én egyetlen Jézu-
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som, Hol, mint vendég, ma-
gam mindég Nagyboldogan 
táplálhatom 

14. Valóságos, drágaságos 
Testeddel és véreddel A hi-
vőket s remélőket Gazdagító 
kegyelmeddel. 

15. Pártfogóan mosd le ró-
lam Lelkem undok bűneit, 
Hogy könnyebben elkerüljem 
A kárhozat gyötrelmeit. 

16. Te a nemes, töredelmes, 
Buzgó lelket szereted, S bűn-
bánatos, alázatos Szívben 
leled örömedet. 

17. Nem is lehet soha ne-
ked Más kedvesebb áldozat, 
Mint a jó, hív és buzgó szív, 
Boldogságot csakis ez ad. 

18. A te áldott lakomádat 
Üdvére az veheti, Ki bajá-
ban, fájdalmában Lelkét hoz-
zád emelheti. 

19. Szükségemben, ínsé-
gemben, Jézus, téged keres-
lek, Szánj meg engem, légy 
mellettem, Könyörgésem meg 
ne vessed. 

20. Megtisztulttá, szaba-
dulttá Bűneimtől másképen 
Nem lehetek, csak ha veled 
Élek teljes közösségben. 

21. Krisztus Urunk, lebo-
rulunk: Add, hogy benned 
élhessünk S majd egedben 
véghetetlen Lakomádnak ör-
vendhessünk. 
Scherer Zs. Lednicky J. 

Dallama : 
Krisztus érezvén halálát. (184.) 

3 7 0 . 0 magasztos szent-
ség, melyet Jézus, a meg-
dicsőített Mester adott hí-
veinek ! 

2. Ez eledel oly fenséges, 
Ez ital oly üdvösséges: Ö 
szerzé, a dicsőséges. 

3. Testét s vérét kell élvez-
nünk, Halálára emlékeznünk, 
S meglátnunk, hogy ne vét-
kezzünk. 

4. Nem arannyal fizette ki 
Váltságunk a názáreti: Ér-
tünk vérét ontotta ki. 

5. Áldozatul kiszenvede, 
Oltára a kereszt leve, Atyjá-
val kiengesztele. 

6. Míg sebéből vérrel áldoz, 
Értünk kiált az Atyához S 
könyörög az ég Urához. 

7. Ember, győzd le kétsé-
gedet, Térj meg, bízzál, üd-
vödre vedd E kenyeret s e 
serleget. 

8. Mert a kenyér s bor ké-
pében Szent testében és vé-
rében Ő van jelen e szent-
ségben. 

9. A kenyérben az ő testét 
Együk, a megfeszítettét, Ke-
gyetlenül megsebzettét. 

10. A kehelyben az ő vérét 
Igyuk, mely, ó szörnyű em-
lék, Oldalából bőven ömlék. 

11. Ha nem az ő testét 
esszük S magunkhoz nem 
vérét vesszük: Örök éltünk 
tönkretesszük. 

12. Éhezőnek bő lakoma, 
Szomjazónak hűs itala Az 
Ür Jézus szent asztala. 

13. Jöjjetek, ti megterhel-
tek: Mindnyájan felüdülhet-
tek, Hitben újabb erőt nyer-
tek. 

14. Jöjjetek e lakomára 
Krisztus Urunk parancsára, 
Az í rás bizonyságára. 

15. Krisztus elé térdepelve, 
Testét s vérét megtisztelve 
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Járuljatok e szent helyre. 
16. Legyen minden hivő 

lélek Élvezője szent testé-
nek: Induljon meg az ú j 
élet! 

17. S aki az ő szent kely-
hének Élvezője és vérének: 
Azé lesz a örök élet. 

18. Ellenségtől ne féljetek, 
Gonosszal ne törődjetek: Az 
Ür lesz majd tivéletek ! 

19. Mert ég és föld elmúl-
hatnak, De szavai megma-
radnak Ügy, amikép meg-
írattak. 

20. Jézus, égi Fejedelmünk, 
Ki meghaltál miérettünk : 
Add emlékét ünnepelnünk 

21. Tested megkínzatásá-
nak, Drága véred ontásának, 
Mindnyájunk megváltásának. 

22. Közöttünk jelenléted-
del Táplálsz minket szent 
testeddel S itatsz minket 
szent véreddel. 

23. Bennünk találd hajlé-
kodat, Ne hagyd árván 
fiaidat, Segítséged meg ne 
tagadd. 

24. Jöjj hamar az ítéletre, 
S a világnak véget vetve Fo-
gad j minket kebeledre. 

25. Ott dicsérünk majdan 
téged, S asztalodnál, mint 
vendégek, Mindig együtt le-
szünk véled. 

26. Ott lakol az Úristen-
nel És a kegyes Szentlélek-
kel, Krisztus, örök érdemed-
del. 

Dallama: 
Az Ür Jézus példájára. (320.) 

3 7 1 . M indenható Úr-
istenünk! Egy Fiadat küld-
ted nekünk: Jézus Krisztust, 

embertestben És emberi ter-
mészetben. 

2. Hozzánk jött a menny-
országból, Meg is váltott a 
haláltól: Drága vérét kion-
totta, Testét s vérét értünk 
adta. 

3. Dicső teste az Istennek, 
Szent kincse a hű lelkeknek: 
Az igazat vigasztalod, Biza-
kodót oltalmazod. 

4. Drága vére, a szent s 
áldott, Legyőzte a gonosz-
ságot; Legyen lelkünk meg-
tartója S a bűntől megtisz-
títója. 

5. Látogass meg, Urunk, 
minket, Világosítsd meg szí-
vünket; A Szentlélek le-
gyen bennünk, Hogy tégedet 
megismerjünk. 

6. Minden bűntől őrizked-
jünk; És amiket elkövet-
tünk, Add, hogy szívből 
megbánhassuk S keserve-
sen megsirassuk. 

7. Add, hogy ha majd meg 
kell halnunk, Magunk után 
jó hírt hagyjunk ; Azt is add 
meg jóvoltodból, Hogy ne 
féljünk a pokoltól. 

8. S ha a végső nap jövend 
el: Hozzánk való kegyelmed-
del Halálodnak érdeméért 
Bocsásd meg a bűnös vétkét. 

f 9. Dicsőség a mi Atyánk-
nak, Az ő kedves egy Fiá-
nak S vigasztaló Szentlélek-
nek, A lényegben egy Isten-
nek! 

10. Mint kezdetben volt, 
úgy legyen Zavartalan és 
végtelen; Mert ránk maradt, 
emlékére Dicső teste, drága 
vére! 

Husz János. 
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Előkészület az úrvacsorához. 
Saját dallam. (180.) 

3 7 2 » Készülődjél, ked-
ves lélek, Ne terheljen többé 
vétek; Hagyd el a bűn sö-
tétségét, Keresd az Ür fé-
nyességét. ímhol üdve éle-
tünknek Asztalához vár ben-
nünket, Sátorát ma benned 
tartja, Ki az eget átfog-
hatja. 

2. Mint az ara jegyeséhez, 
Ügy siess e vőlegényhez, Ki 
szíveden kopogtatva Üdvös-
séged tartogatja. Nyisd e 
kaput Urad felé, Vesd ma-
gad a lába elé S mondjad: 
Uram, átkarollak És el-
hagyni sohse foglak. 

3. Földi kincsnek nagy az 
ára, Sok pénz kell rá, na-
gyon drága : S azért, amit te 
adsz nekünk, Földi kincset 
nem fizetünk. Hegyek mé-
lyén és bárhol nincs A vilá-
gon sehol oly kincs, Mely 
felér ez adománnyal: Szent 
vacsorád mannájával. 

4. Ó mily éhes már a lel-
kem Arra, kitől mindent 
nyertem, Aki után vágyako-
zom És könnyezve sóhaj-
tozom! S mily nagy lelkem 
szomjúsága Üdvözítőm ita-
lára, Hogy megtisztult éle-
temmel Egyesüljek Iste-
nemmel ! 

5. Boldog öröm s szent fé-
lelem Reszket végig a lelke-
men; Mély titok, megfejthe-
tetlen, Van ebben az ele-
delben. Bámulattal nézek 
rá ja Az Ür csodás munká-
jára : Nincs, akinek gondo-

Iatja Hatalmadat felfog-
hatja ! 

6. Eszünkkel fel nem ér-
hetjük E csodát s meg nem 
érthetjük, Hogy bár vele 
ezrek élnek: Nincs vége e 
szent kenyérnek ! S olyan 
gazdag ez a kehely: Kiürül, 
de mégse fogy el; Egyedül 
az Ür Szentlelke Hatolhat e 
rejtelembe ! 

7. De ha lelkünk hozzá tér 
meg S hiszünk az Ür Igé-
jének : A sötétség fényre vá-
lik, Szentlelkével megvilágít. 
Jóra ez fog megsegítni, Nagy 
dolgokra lelkesítni, Életün-
ket megújítja, Hitünket meg-
nagyobbítja. 

8. Aki méltó élvezője, Gaz-
dag áldást nyer belőle: Hit, 
szeretet, mit ebben lel Szent 
frigyben az Üristennel; Aki 
pedig meg nem térve Mél-
tatlan az Ür kegyére: Nem 
szerezhet bocsánatot, Hanem 
örök kárhozatot. 

9. Jézus, napja életemnek, 
Jézus, lelke örömemnek, Jé-
zus, szívem orvossága, Éle-
temnek boldogsága: Add a 
bűntől menekednem E meny-
nyei eledelben Lelkemnek 
üdvösségére, Nevednek di-
csőségére. 

10. Uram, tiszta szeretet-
ből Értem jöttél az egekből, 
Életed is feláldoztad, Hogy 
a bűnöst feloldozzad. S ami-
kor ezt cselekedted, Vérrel is 
megpecsételted : Drága vé-
red a kereszten Tanúja, 
hogy szeretsz engem. 

11. Jézus, aki az életnek 
Kenyere vagy : ó engedd meg, 
Hogy szívemből hálálkodva. 



Méltó legyek asztalodra. Sze-
reteted lássam ebben A szent 
lelki eledelben, S vendégedül 
áldj meg engem Ügy a föl-
dön, mint a mennyben! 
Franck János. Nigrínyi Jónás. 

Dallama : 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

3 T 3 . LJram, gazdag 
asztalod van Minden bűnös 
részére, És atyai jóvoltod-
ban Méltatsz a szent ke-
nyérre. Uram, terád hall-
gatva Jöttem hívó szavadra : 
Add, hogy méltó vendég le-
gyek S el ne játsszam kegyel-
medet. 

2. Add, Uram, hogy bűn-
bánattal Keresselek tégedet; 
Tölts meg igaz áhítattal S 
tedd házaddá lelkemet; Te 
vagy az én Istenem, Benned 
bízom, légy velem, S add 
meg, hogy e szentségedben 
Üdvösségem élvezhessem. 

3. Irgalmadból lehet ven-
nem Testedet és véredet: 
Ne hagyd soha elfelednem, 
Mit adott a szeretet. Kár-
hozatot, gyötrelmet Ne hoz-
zon rám kegyelmed, Amit, 
Uram, nem vesztemre Sze-
reztél, de életemre. 

4. Segíts, hogy az igaz hit-
nek Engedjen az értelem, 
S hitem magad világítsd meg, 
Mikor benne kétkedem. Is-
merjem meg lelkemet S 
óhajtsam e kenyeret, Mely 
éhségem csillapítja S lelkem 
veled gazdagítja. 

5. Emlékezzél, Uram, arra, 
Hogy Jézus a te neved ; Em-
lékezzél, hogy javamra Ál-

doztad fel életed; Halld meg, 
Uram, szavamat, Nekem ad-
jad magadat, Hogy véred-
nek hulló cseppje Lelkemet 
megpermetezze. 

6. Tőled ered minden élet, 
Magunk mit se tehetünk; 
Ha ránk törnek a veszélyek, 
Te adj erőt minekünk! Sze-
génységem ne csodáld, Add, 
hogy a te vacsorád Életemet 
megkönnyítse S lelkemet 
megerősítse. 

7. Add élveznem javaidat, 
Ó mennyei szeretet, Ha a 
gonosz világ miatt Félel-
memben reszketek. Szent 
vérednek ereje Legyen lel-
kem fegyvere, Hogy vele 
szembeszállhassak S hitem-
ben megmaradhassak. 

8. Add szívembe jól bevés-
nem, Hogy halálod életem; 
Szeressem, aki testvérem S 
egy kenyeren van velem; 
Add, hogy benned örvendve 
Jussak hozzád a mennybe, 
Hogy kegyelmed teljességét 
Lássam: Isten dicsőségét! 
Neumann G. Hruskovics S. 

Saját dallam. (184.) 

3 7 4 . К risztus érezvén 
halálát, Hogy magához fűz-
ze nyájá t : Ránk hagyta 
szent vacsoráját. 

2. Hittel vegye minden em-
ber, Amit ebben Krisztus 
rendel: Ja j annak, ki hinni 
nem mer! 

f 3. Elővette a kenyeret, 
Megszegte és híveinek Adta, 
hogy abból egyenek. 

4. Vegyétek, ez az én tes-
tem, Mely értetek kiszenved-
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ten Mindig rám emlékez-
tessen ! 

f 5. A kelyhet is elővette, 
Tiszta borral megtöltötte S 
ily szavakat szólt fölötte: 

6. Igyátok, ez az én vérem, 
Bűnösségtek érzetében, Eny-
hületnek reményében! 

7. Ezt mindnyájan élvez-
zétek, Emlékem ne feledjé-
tek, Hogy a mennyet elnyer-
jétek ! 

3. Ki nem mind a kettőt 
vette Ügy, amint az Űr ren-
delte: Pokoltűzre jut a lelke. 

9. Aki pedig parancsára 
Igaz hittel ju t hozzája: A 
mennyország lesz hazája. 

10. Ezt a tiszta Bárányt 
néktek Fogantatta a Szent-
lélek, Benne Krisztust élvez-
zétek. 

11. Elhagyván a bűn ösvé-
nyét, A mennyei üdvös-
ségért Élvezzétek testét s 
vérét 

12. Ügy, amint azt ő ren-
delte Halálának emlékére 
S lelketek megmentésére. 

13. Dicsőség a mi Atyánk-
nak, Az ő drága egy Fiának 
S a Szentlélek hatalmának. 

14. Krisztus, a te szenve-
désed Töröljön el minden 
vétket, Hogy majd együtt 
lakjunk véled! 

Dallama: 
A mélységből emelem fel. (244.) 

3 I t t vagyok, mint 
bűnös féreg, Asztalodnál, 
Jézusom, Te várod itt a ven-
déget, Akit bűnnek terhe 
nyom; Mikor éhség tör le 
engem S szomjúságom gyötri 

lelkem: Segíts, Uram, Jé-
zusom ! 

2. Te vagy az én hű őrizőm, 
Te adod a kenyeret; Ki ben-
ned hitt örvendezőn S min-
dig téged követett : Soha 
többé nem lesz éhes, Szom-
júságot sohse érez, Ö jóság, 
ó szeretet! 

3. Legelődre vezess által, 
Jó pásztorom, engemet; 
Kegyelmednek forrásával 
Üdítsd hervadt szívemet ; 
Hiszen minden hű léleknek 
Ezt ígérted, aki benned Bízik 
s óhajt tégedet. 

4. Mint tévedt juh a pusz-
tában, Ha tégedet kereslek: 
Add, hogy mannád áldásában 
Enyhületet nyerhessek ; Vé-
red mossa bűnömet le, Hogy 
tisztultan mindörökre Ke-
gyelmedben élhessek. 

5. Mint a fáradt, tikkadt 
szarvas Vágyik a hűs pa-
takra: Ügy óhajtom, hogy 
rám hallgass, Krisztus, bű-
nös fiadra; Bűnbánattal kér-
nem engedd, Végy le rólam 
minden terhet, Ne roskad-
jak alatta. 

6. Add, Uram, hogy tiszta 
szívből Bűnbánatot fogad-
jak, Hogy a bűntől, mint a 
tűztől, Féljek s visszariad-
jak ; Áldj meg engem igaz 
hittel, Hogy a te nagy kin-
cseiddel Megváltottad ma-
radjak. 

7. Taníts istenfélelemre, 
Hogy minden bűnt kerüljek 
S a világnak nem engedve 
Jóságodnak örüljek ; Szere-
teted éreztetve Gyújts en-
gem is szeretetre, Hogy sen-
kit ne gyűlöljek! 
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8. Haljon meg a bűnös 
élet, Az ó ember énbennem, 
Hogy ezután neked éljek, Ki 
éltetni fogsz engem ; Ben-
nem halál van s gonoszság, 
Benned élet és mennyország: 
Mily jó volna ott lennem! 

9. Űjítsd meg az én szíve-
met, Hogy mást ne is kí-
vánjak, Csak tégedet, ó sze-
retet ! Mert a bűnös világnak 
Én immáron búcsút mondok : 
Sohse voltam benne boldog, 
Pokol az és útálat. 

10. Gazdagítson kincsed 
engem A szeretet nevében; 
Lakozzál az én szívemben, 
Te vagy minden reményem. 
Senkit többé nem ismerek 
S nem akarok, csak tégedet, 
Jézus, drága vendégem. 

11. Legyen azért hála ne-
ked Jóságodért, Jézusom ; 
Önerőmből kegyelmedet Meg-
szerezni nem tudom, De azt 
teljes hittel várom, Hogy 
meglelem boldogságom Asz-
talodnál, pásztorom! 
Sieber Justus. Blasius János. 

Hálaadás az úrvacsorában való részesedésért. 
Saját dallam. (185.) 

3 T 6 « H á l a legyen Is-
tennek jóvoltáért, Ezért a 
szent vacsoráért; Legyen 
az ő szent teste és szent 
vére Lelkünknek üdvössé-
gére. Urunk, légy kegyel-
mes! Jézus, add, hogy drága 
testeddel, Mely alakot Má-
riában vett fel, S véred ere-
jével Küzdjünk minden ve-
széllyel. Urunk, légy kegyel-
mes! 

2. Szent testeddel váltottál 
j meg bennünket, Megszerez-

^ ted életünket; Drágább kin-
* eset ennél nem is nyerhet-

tünk, Ezért kell rád emlé-
keznünk. Urunk, légy ke-
gyelmes! A szeretet hozott 

V le téged A keresztfán ontani 
szent véred; Bűnünk meg-
fizetted, Istent kiengesztel-
ted. Urunk, légy kegyelmes! 

3. Legyen az Ur áldó kegye 
mivélünk, Hogy parancsa 

r szerint éljünk, Szeretetben, 

hitben, őszinteségben E 
testvéri közösségben. Urunk, 
légy kegyelmes ! Szentlel-
keddel vezess bennünket, 
Tisztességben töltsük éle-
tünket, És egyházad éljen 
Egységben és békében. 
Urunk, légy kegyelmes! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (258.) 

3 7 7 . J ézusom el nem 
hagyom, Meggyógyult már 
bűnös lelkem, Mert e boldog, 
szép napon Asztalának ör-
vendhettem; Nincs lelkem-
ben fájdalom. Jézusom el 
nem hagyom! 

2. Jézusom el nem hagyom, 
Mert kegyelmét megmutatta; 
Szövetségét áldanom Kell, 
mert magát nekem adta, S 
őt enyémnek mondhatom. 
Jézusom el nem hagyom! 

3. A te tested és véred, 
Uram, amit most élveztem: 
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Üdvözítő ígéret, Hogy ve-
lem van rendületlen A meny-
nyei hatalom. Jézusom el 
nem hagyom! 

4 Ó milyen nagy boldog-
ság! Megnyugtat e szent 
pillanat S üdvözít a való-
ság, Hogy láthattam Krisz-
tusomat; Ő a vágyam, sóha-
jom : Jézusom el nem ha-
gyom ! 

5. Mózes, ne is fenyegess, 
Mert a törvény betöltetett; 
Immár Jézust emlegesd: A 
harag lecsendesedett ; Szen-
vedése oltalom. Jézusom el 
nem hagyom! 

6. Nem engedlek téged el, 
Ki felvetted sok bűnömet, 
Mely halálos méreggel Kár-
hozatba dönt engemet; Mi-
kor súlyos járma nyom: Jé-
zusom el nem hagyom! 

7. Jézusom el nem hagyom, 
Testvérének fogad engem ; 
Ezer ördög támadjon S ál-
dozatát lássa bennem: Jézus 
az én csillagom, Jézusom el 
nem hagyom! 

8. Gyötrő lelkiismeret, 
Nyugodj meg, nincs tartozá-
som: A sebektől szenvedett 
Jézus lett az én váltságom, 
Közbenjáróm, vigaszom. Jé-
zusom el nem hagyom! 

9. Ha az ördög agyarog, 
Hogy Istené lehetek-e? Ezt 
felelem: Az vagyok, Enyém 
Krisztus szeretete. Gúnyo-
lódj bármily nagyon: Jézu-
som el nem hagyom! 

10. Hol van, halál, fulán-
kod ? Krisztus megsemmisí-
tette; Rettegésem nem látod, 
Éltem el nem veheted te, 

Nem lehetsz rám ártalom : 
Jézusom el nem hagyom! 

11. Lángod, pokol, kiége, 
Tőled nem kell már retteg-
nem : Krisztusomnak szent 
vére A bűntől megtisztít en-
gem ; Tüzedet elolthatom : 
Jézusom el nem hagyom! 

12. Az Ür Jézus megmarad 
Az én drága vőlegényem : 
Neki adom magamat, Hogy 
az ördög ellen védjen; Nem 
lehet kárt vallanom: Jézu-
som el nem hagyom! 

13. Te légy velem, Jézu-
som, Ha majd közel lesz 
halálom. Mikor pályám meg-
futom S lelkem kezedbe 
ajánlom, Ez legyen az ajka-
mon: Jézusom el nem ha-
gyom! 

14. Hiszem azt is tenéked, 
Hogy kegyelmes jóvoltodból 
Ügy, amint azt ígérted, Fel-
támasztol mély síromból. 
Ámen végső óhajom: Jézu-
som el nem hagyom! 
Mayer J. F. Sztránszky D. 

Dallama: 
Istennek szent nevében. (312.) 

3 7 8 . J ézus, kiért epe-
dek, Mért szeretsz oly na-
gyon, Hogy testedet s vé-
redet Ehetem s ihatom? 
Méltán örvendezem : Mert 
mint kedves vendéged Egye-
sülök tevéled, Ó Immá-
nuelem ! 

2. Te voltál az áldozat Bű-
neimért, értem, Szorongat-
tatásomat Immár nem is 
érzem; Ha Jézus van ben-
nem: Vége van a gonosz-



3 5 1 

nak, Tőle el nem választhat 
A halál se engem. 

3. Mily öröme szívemnek 
Egyesülni véle: Nem isme-
rek félelmet, Bánatomnak 
vége ; Minden elpusztulhat 
A földön és az égen, De az 
én üdvösségem Soha el nem 
múlhat. 

4. A legnagyobb kegye-
lem E terített asztal: Nin-
csen semmi érdemem, Mégis 
megvigasztal ; Megváltásom 
ára Ez az élet kenyere, Lel-
kem üdvöt nyer vele Isten 
parancsára. 

5. Nincs határa, mértéke 
Annak, amit vettünk, Pedig 
ily nagy értékre Méltatlanok 
lettünk ; Ismerjük magun-
kat, S mégis a te irgalmad, 
Halálod és fájdalmad Nyúj-
tod mindnyájunknak. 

6. Gyűlölt téged a világ, 
Halálod akarta: Isten szen-
vedő Fiát Epével itatta ; így 
bántott, kínozott, S mégis a 
te véreden Nyertem vissza 
életem, Mely már elkár-
hozott. 

7. Dicsőítlek, ó áldott 
Uram és Istenem, Értem 
szenvedt halálod Fájdalmát 
érezem; Téged dicsőítlek, 
Bárányunk, ki levetted Vál-
lunkról a keresztet S meg-
váltottál minket. 

8. Emlékedet kivánom Lel-
kemben viselni: Engemet a 
világon Nem csábít el sem-
mi; Segélyt tőled várok, 
Rátekintek sebedre S min-
den gondot feledve Rendü-
letlen állok! 
Neumann G. Hruskovics S. 

Dallama: Ó Istenünk, 
te legszentebb Háromság. (12.) 

3 7 9 . eOzíwel , szájjal, 
istenfélő lélekkel Dicsőítsük 
Istent buzgó énekkel Ke-
gyelméért, mit mindennap 
látunk S mit bőséggel tanú-
sít irántunk. 

2. Áldjuk Istent tiszta szív-
ből mindnyájan, Hogy leha-
jolt mihozzánk jóvoltában, 
S megbocsátván minden bű-
neinket Kegyes volt meg-
gyógyítani minket. 

3. Kegyelméből mindnyá-
junkat megszánva Egyetlen-
egy Fiát adta halálra; Di-
csőségét ránk is kiterjesztve 
Jogot adott az örök életre. 

4. S volna akár száz világ 
a birtokunk, Méltó hálát 
néki mégse adhatunk, Meg-
fizetni képesek nem lennénk 
Soha az ő végtelen kegyel-
mét. 

5. Eledelül magát adta lel-
künknek, Megmentett a kár-
hozattól bennünket, Üjjá-
szűlte éltünket a Lélek, Hála 
neki és örök dicséret! 

6. Bűneinkért haragjától 
tarthattunk, És ő mégse ál-
lott bosszút mirajtunk ; 
Atyailag bánt mindenkor vé-
lünk, Haragjától nem kell 
többé félnünk. 

7. S hogy ez iránt ne lehes-
sünk kétséggel, Szövetségét 
megújítá készséggel : Meg-
vendégelt Fiának testével S 
megitatott ártatlan vérével. 

8. Mily nagy az Ür könyö-
rületessége, Sem a földön, 
sem az égben nincs vége: 
Bőven adja minden gyerme-



kének, Őt dicsérje minden 
igaz lélek! 

9. Isten, tiéd légyen min-
den tisztesség, Az ország, a 
hatalom s a dicsőség; S hála 
azért, ami bennünket ért, 
Mérhetetlen gazdag kegyel-
medért. 

10. Dicsérjétek ti is, min-
den angyalok, Velünk a ti 
üdvözítő Uratok; S minden-
féle hatalom a mennyben 
Szent nevének dicséretet 
zengjen ! 

11. A teremtett világnak 
teljessége, Mennynek, föld-
nek magassága, mélysége 
Dicsőítse az Isten jóságát, 
Magasztalja csodálatosságát ! 

f 12. Hála keljen szívéből 
a híveknek: Halleluja, dicső-
ség az Istennek; Fogadja be 
népét kegyelmébe És vezesse 
égi örömébe! ' 

Dallama: Örökre elrejted 
orcád tőlem, Üdvösségem? (277.) 

A lélek. 

3 8 0 . M i é r t kívánsz, ó 
Jézusom, egyesülni vélem ? 
Hiszen semmi jót nem tet-
tem s nincsen bennem ér-
dem! Adni semmit Nem 
tudok, mert nincsen mit, 
Csak dicsérlek, Üdvösségem! 

Jézus. 
2. Ha az égben vagy a föl-

dön még nagyobb jó lenne, 
Mint Megváltód: az is tied 
s a híveké lenne; Vedd tes-
temet S igyad az én vére-

met : Szenvedésed enyhül 
benne. 

3. L. Milyen csodás ele-
dele van e szent asztalnak! 
Ki foghatná fel mély titkát 
ennek az italnak? Istent ér-
zem Bennök, ámbár nem ér-
tem, De hiszem és magasz-
tallak. 

4. J. Engemet végy ma-
gadhoz e drága eledelben, 
Ahogy téged én szeretlek, 
úgy szeress te engem; Ma-
radj enyém, S mindig tied 
leszek én ügy a földön, 
mint a mennyben. 

5. L. Jézusom, nagy aján-
dékkal tiszteltél meg engem, 
Enyém lett a paradicsom a 
te személyedben; Szent e 
kenyér S égi ital ez a vér: 
Nagyobb jót nem lehet nyer-
nem. 

6. J. Én vagyok a te Jézu-
sod, ki megszabadítlak, Or-
vosod, ki mindenféle bajból 
kigyógyítlak, Üdvözítlek, 
Betegségben segítlek S hű-
ségedért boldogítlak. 

7. L. Ujjongjatok velem 
együtt, angyalok az égben, 
Dicsérjétek Jézust, aki sok 
jót adott nékem; Öt követ-
vén S a világot megvetvén, 
A gonosztól nem kell fél-
nem. 

8. J. Bennem bízzál, én 
kedvesem, mint vőlegényed-
ben, Semmiféle szomorúság 
ne legyen szívedben; Boldog, 
aki Mindenkor ezt teheti 
Teljes istenfélelemben. 

9. L. Téged illet, Jézusom, 
a buzgó, kegyes ének, Ujjon-
gás az Ürban s minden hála 
és dicséret; Ó angyalok Ve-



3 5 3 

lem együtt mondjatok Hálát 
Isten kegyelmének! 

Jézus és a lélek. 
10. J. Megmarad e kötelék 

a szeretet jegyében. L. Add, 
hogy ez a tűz belőlem soha 

ki ne égjen. J. Követsz tehá t? 
L. Életen s halálon á t Kö-
vetlek, ámen, úgy légyen! 
M. G. H. Hruskovics Sámuel. 

Jegyzet. Az úrvacsorához éne-
kelhetök és éneklendök a Krisz-
tus Urunk kínszenvedéséről és 
haláláról szóló énekek is. 

VIII. Istentisztelet után való énekek. 
Saját dallam. (186.) 

3 8 1 . Isten, könyörülj 
mirajtunk : Áldj meg min-
ket, kik hozzád sóhajtunk. 

2. Világítsd meg szent ar-
codat, Hogy megismerjük a 
te utadat. 

3. Áldásodat add miné-
künk, Te légy, Isten, a mi 
békességünk. 

4. Dicsőség az Úristennek, 
A Fiúnak és a Szentléleknek. 

5. Mint kezdetben volt, úgy 
legyen Most és örökkön 
örökké, ámen! 

Dallama : 
Eljöttünk, ó Jézusunk. (177.) 

3 8 2 . Vége mar az íma-
nak És az igehirdetésnek ; 
Hála az ég Urának, Őt illeti 
a dicséret, Hogy mostan is 
megsegített, Kegyelmében 
részesített. 

2. Ünnepünk ím véget ér 
Áldásodnak Igéiben; Most 
már kiki hazatér: Ó könyö-
rülj híveiden ; Ösvényeden 
te vezérelj A Szentlélek ere-
jével. 

3. Áldd meg ide jöttünket, 
Aldd meg kimenetelünket, 

Áldd meg eledelünket, Áldd 
meg minden küzdelmünket ; 
Aldj meg itt lenn boldog 
véggel S ott fenn örök üd-
vösséggel ! 
Schenk H. M. Myller János. 

Dallama : 
Amit a szent próféták. (9.) 

3 8 3 . A menny örök 
Királya, Ki minden jót 
adhat: Szórjon áldást út-
jára Szegénynek, gazdagnak. 
Töltse be a lelkünket Örök 
kegyelmével S boldogítson 
bennünket Üdvünk örömé-
vel! 

f 2. Áldásod, ó Jézusunk, 
Szálljon mindnyájunkra, 
Hogy holtunkkal bejussunk 
Paradicsomunkba. Add érez-
nünk mindenben A te ke-
gyességed, És az angyal-
seregben Dicsőítnünk téged! 

Boszák Kelemen. 

Dallama: 
Eljöttünk, ó Jézusunk. (177.) 

3 8 4 . Hála legyen s di-
cséret Jézusnak, hogy itt 
lehettünk S az isteni Igének 
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Hallgatásán részt vehettünk; 
Szent nevének dicsérete Le-
gyen szívünk köszönete. 

2. Istennek szent nevében 
Áldott meg az Ür szolgája: 
Távozzék hát serényen Kiki 
csendes otthonába ; Vezérel-
jen a Szentlélek Isten útján, 
keresztyének ! 

3. Kegyelmeddel légy ve-
lünk, Irányítsad szándékun-
kat ; Aldd meg a mi kenye-
rünk, Munkánkat és vagyo-
nunkat ; Légy holtunkban 
fényességünk, Holtunk után 
békességünk ! 
Németből. Krman Dániel. 

Dallama: 
Jézus Krisztus, Üdvözítőnk. (182.) 

3 8 5 . Le .«egyen Isten szent 
áldása Hitünk örök kútfor-
rása, Mely Krisztusból fa-
kadott, Mikor értünk áldoz-
tatott . 

2. Kegyelme van áldásá-
ban, Mint manna volt a 
pusztában, Népe megmen-
tésére, Minden ba j elűzé-
sére. 

3. Áldj meg minket, Urunk 
Isten, Légy mivelünk, Urunk 
Isten! Világítsd meg orcá-
dat, Ne hagyjad el kicsi 
nyájad. 

4. Az Ür adjon békességet 
S növelje az üdvösséget 
Krisztus által mibennünk, 
Mert így lehet hozzá men-
nünk. 

f 5. Menjetek el, megáldot-
tak, Ti hit által választot-
tak, Békességet remélvén 
Az igazság szent ösvényén. 

6. Igazságra szomjazzatok, 
Szeretetben fáradjatok: így, 
amint ő ígérte, Istenáldást 
nyertek érte. 

7. Ezért szenvedt Isten 
Fia, Ezért kellett meghal-
nia; Emlékét így őriztük, 
Vacsoráját így élveztük. 

8. Benne higgyünk, vele 
járjunk, Soha tőle meg ne 
váljunk, Igazságos lélekkel, 
Józan istenfélelemmel. 

f 9. Hogy mindezt ne csak 
reméljük, De mindnyájan el 
is érjük: Ez t add meg, ó 
ég Ura, Szent Fiadért, hal-
leluja ! 

f 10. Ámen ; amit tőle ké-
rünk, Bizonnyal megadja né-
künk, Kinek neve szent le-
gyen Most és mindörökké, 
amen! Prázsszky Lukács. 

Saját dallam. (187.) 

3 8 6 . Halld meg a mi 
imánkat, Mindenható Isten, 
Ad j helyet a fohásznak, Re-
ményünknek i t t lenn; Mert 
mi hozzád kiáltunk, Te vagy 
a mi kőszálunk, Veled biz-
ton állunk. 

2. Bennünket megváltottál 
Véráldoza tóddal, Diadalmat 
arattál Isteni jobboddal A 
pokolnak mélységén, Óriási 
térségén, Szörnyű erőssé-
gén. 

3. Megnyitottad kapuját 
Előttünk az égnek, Akik hí-
vek, oda át Mind elérnek té-
ged; Vezess e szebb hazába, 
az örömök hónába, Örök 
boldogságra ! 
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IX. A házaséletről. 
Új házasok összeadásánál. 

Dallama: 
Elmúlt már az éj ideje. (303.) 

Зб'Т'« Atyánk, a te nagy 
jóságod, Az isteni szeretet, 
Szerezte a házasságot, S te 
azt meg is szenteled, Meg 
is tartod, meg is áldod. 

2. Kérjük a te kegyelme-
det, Add, hogy ez ú j háza-
sok S mind, akik e törvé-
nyedet Megtartják s ártat-
lanok : Boldogságnak ör-
vendjenek. 

3. Adj kitartást mindket-
tőnek Atyai jóvoltodból, 
Hogy erőt nyerjenek tőled, 
S ördögtől és pokoltól An-
gyalaid védjék őket. 

4. Részeltessed áldásodban, 
Tartsd meg őket épségben, 
Gyarapítsad minden jóban, 
Szeretetben, hűségben Éle-
tükben, halálukban. 

5. Legfőbb gondjuk arra 
legyen, Hogy tégedet félje-
nek, Tisztességben s szeplő-
telen Tisztaságban éljenek 
S ne égjenek majd odalenn. 

t 6. Halld meg szívünk kö-
nyörgését : Legyen velünk 
kegyelmed Krisztusunknak 
érdeméért, Nemzetségük nö-
veljed S add meg lelkük 
üdvösségét ! 

Keresztyén házasok éneke. 
Dallama : 

Szép tündöklő hajnalcsillag. (307.) 

3 8 8 . М н у szép a szent 
házasságban Részesülni ál-
dásában A jóságos Isten-

nek; Mint boldogít, földre 
érve Hozzánk minden segít-
sége Magasából a menny-
nek; Tiszta Lesz, ha I f jak, 
vének téged félnek s téged 
áldnak Üdvéért a házas-
ságnak. 

2. Ha fé r j és nő mind a 
ketten Kitartanak rendület-
len A hitvesi hűségben: Bol-
dogok, ha szegények is, S az 
angyali seregek is Örvendez-
nek az égben. Féreg, Méreg 
El nem foj t ja , ki nem oltja 
szívük lángját, Istennek 
szent adományát. 

3. Lombos fa a család fője, 
Hitvese a szőlő tője, Virágok 
a gyermekek, Kik szülőik 
örömére, Isten s ember tet-
szésére Gyümölcsökké fejle-
nek; Jőnek, Nőnek, Gyara-
pítják, izmosítják egyházun-
kat, Istentől nyert oltalmun-
kat. 

4. Légy vidám; a házassá-
got Ő szerezte, az az áldott 
Hatalom, ki irántunk Szere-
tetre melegedik S vigasz-
talva közeledik Hozzánk, 
mint hű barátunk. Kezdi, 
Végzi Minden dolgunk, s 
földi gondunk eloszlatva Jól 
és bölcsen igazgatja. 

5. Ha a boldog halandóra 
Jön is olyan nehéz óra, Mely 
a lelket búsí t ja: Türelemmel 
elviselhet Minden gondot, 
minden terhet, Isten jóra 
fordítja; Engedj, Szenvedj 
Kis ideig: gyorsan segít az 
ég Ura, Derű támad a 
borúra. 
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6. Jöj j , Királyunk, hívunk 
téged, Nyúj t s tanácsot, se-
gítséget, Légy örömünk, vi-
gaszunk: Néked ezért mind 
a ketten Hálát adunk s vég-
hetetlen Tisztelettel áldo-
zunk ; I t t lenn S ott fenn 
Jótetszésed s rendelésed tel-
jesítjük, Szent nevedet di-
csőítjük ! 
Gerhardt P . Mlynárov niés. 

A házasélet elrendeléséről és 
komolyságáról. 

Dallama: 
Ö mily boldog az az ember. (282.) 

3 8 9 . M i k o r Isten el-
gondolta A mennyboltot s 
megalkotta : Napot adott 
szép egének, Holdvilágot 
sötét éjnek. 

2. Megtelt a föld fűvel, 
fával, Élőlények halmazával, 
Közepén az édenkerttel, Tele 
minden örömekkel. 

3. Az embert is megfor-
málva Ebbe a nagy gazda-
ságba Rendelte, hogy ő gon-
dozza S a világot kormá-
nyozza. 

4. Látván pedig, hogy ma-
gában Nincs jó dolga e vi-
lágban: Oldalára Évát adta, 
Ki mindnyájunk édesanyja. 

5. Aláveté őt urának, Min-
den helyes parancsának, S 
gyarapodást hangoztatva 
Mind a ket tőt megáldotta. 

6. Ártat lan volt mind a 
kettő, Mikor maga a Terem-
tő Szerezte ezt a megáldott, 
Szent és tisztes házasságot. 

7. A fé r f iú ezt fogadja : 
Apját, anyjá t odahagyja S 
hitveséhez ragaszkodik, Aki 
őrá támaszkodik. 

8. így a kettő egy testté 
lesz, E s amit az egyik érez, 
Azt a másik szintén érzi, 
Egymás t óvja, egymást védi. 

9. Jóban, rosszban mind-
örökre Egybeforrva, össze-
kötve Ha az egyik elesnék 
is: Közel van a segítség is. 

10. Ha a felek nem perel-
nek, Mindent könnyen el-
viselnek Egyetértve, meg-
békélve A Szentlélek örö-
mére. 

11. Ez igazság tudatában 
Éltek boldog házasságban 
Pátr iárkák, fejedelmek, Pró-
féták, megannyi szentek. 

12. Püspökök és apostolok 
Megnősültek, és e dolog Nem 
volt gátul semmiképen Tiszt-
ségük betöltésében. 

13. A jó erkölcs emberé-
nek A házasság tisztes élet; 
Szeplő ezért meg ne sértse, 
Ez az Isten rendelése! 

14. Ami tiszta az Istennek, 
Legyen tiszta az embernek; 
Amit Isten kötött egybe, 
Ember soha szét ne tépje! 

15. Urunk, te ad j tisztasá-
got, Óvd a tisztes házassá-
got, Hogy hűségben élhesse-
nek É s tégedet szeressenek. 

16. Hajadonok, nőtelenek 
S özvegyek is mind éljenek 
Tisztaságban, becsületben S 
maradjanak kegyelmedben! 

(Lengyelből.) 

A 128. zsoltárból. 
Dallama: 

Ö mily boldog az az ember. (282.) 

3 9 0 . Bo ldog fé r j , ki 
Istent féled, S hitből fakad 
kegyességed : Két kezeddel 
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megkeresed Mindennapi ke-
nyeredet. 

2. Feleséged szőlőtőke, 
Gazdag termést várhatsz tő-
le ; Olajágak gyermekeid, 
Kik asztalod körülveszik. 

3. Ilyen boldog az az élő, 
Aki mindig istenfélő; Csábí-
tásra sohse hallgat, Átok 
raj ta nem foganhat. 

4. így leszel az Űrtól ál-
dott, S örvendezhetsz, mi-
kor látod Gyarapodni szent-
egyházad, Melynek semmi 
baj nem árthat. 

5. Ott van az Ür mindig 
veled, Megnyújtja az élete-
det, Hogy fiakban bővel-
kedve Él j a földön örö-
medre. 

6. Isten, áldásodba fogadd 
A Kü s tisztes házasokat, 
Hogy tebenned örvendjenek 
És tégedet dícsérjeneüT) 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Gyermekringató gyönyörű 
ének. 

Dallama: 
lm újra felderült a nap. (316.) 

3 9 1 . I t t fekszel, én szén 
gyermekem, Ártatlan mag-
zatom, Szegényesen, félmez-
telen, Míg bölcsőd ringatom. 

2. Mily jó, hogy a keresz-
telés Istennel egybeköt : 
Álmodban angyal-lebbenés 
Virraszt fejed fölött. 

3. Szegény szülőid bűnösek 
Vagyunk az Ür előtt, De ő 
annál kegyelmesebb : Adott 
elég erőt. 

4. 0 lesz Atyád, ki úgy sze-
ret, Mint édes gyermekét; 
Lemosta minden vétkedet, 
Azért vagy tiszta, szép. 

5. Mi tett fehérré, mint a 
hó? Jézusnak vére az! S a 
keresztvíz, a látható? Az 
örök élet az! 

6. Isten Fia a hívekért 
Gyermekké változott S reád 
is, aki veszni tért, Üdvössé-
get hozott. 

7. Ha ördög törne ellened, 
Rajtad hatalma nincs, Ben-
ned soha kárt nem tehet : 
Tiéd az égi kincs. 

8. Elszenderülhetsz, nincs 
okod Aggódni álmodon: Az 
Isten üdvözítni fog Most és 
mindenkoron. 

9. Az egyház érted, mint 
anyád, Buzgón imádkozik, 
S amit kér, áldást adva rád, 
Valóra változik. 

10. Távozzál, ördög, meg 
ne bántsd Ez Isten gyer-
mekét, Kit Jézus vére óv s 
megáld, Mert megkeresz-
telék. 

11. Aludjál, édes gyerme-
kem ! A szent angyalsereg 
Véd mostan is, mint szünte-
len, S álomra integet. 

12. Jó Istenünk, marad j 
velünk, Reményünk csak te 
vagy; Míg tar t e földi éle-
tünk, Segítséget te ad j ! 

13. Add nagyra nőni keb-
leden E drága gyermeket: 
Vezesse istenfélelem, S sze-
ressen tégedet! 

14. Lelkét pedig, ha menni 
kell, Mert már a test kidőlt: 
Magadhoz vedd az égbe fel 
És üdvözítsed őt. 

15. Hálával áldjuk, Jézu-
sunk, Benned a kisdedet, Ki 
által mennybe juthatunk : 
Add ránk kegyelmedet! 

а. и. в. H. s. 
17 
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Gyermekek éneke. 
Dallama: Fordítsd el, Urunk, 

szörnyű haragodat. (339.) 

3 0 2 « Kedves gyerme-
kek, virágos kertetek Isten-
nek zengjen s ujjongva ör-
vendjen, Mondván : Dicséret 
Örökké tenéked, Ó kegyes 
Atyánk ! 

2. Te vagy Teremtőnk, ha-
talmas megmentőnk, Van 
miből élnünk, van jó egész-
ségünk ; Veled pihenünk, 
Veled járunk-kelünk, Ó ke-
gyes Atyánk! 

3. Bűnben születtünk, kár-
hozottak lettünk, De Egy-
szülötted váltságul küldöt-
ted; Tisztára mostál, Üd-
vösségre hoztál, Ó kegyes 
Atyánk! 

4. Nincs erő bennünk min-
dent megfizetnünk, Csak 
hálás szavunk az, amit ad-

hatunk; Bárcsak lehetne Ez 
is tetszésedre, Ó kegyes 
Atyánk ! 

5. Őrizz meg ebben a te 
félelmedben; Legyen, ó ké-
rünk, Szentlelked vezérünk, 
Néki szolgáljunk, Ösvénye-
den já r junk, Ó kegyes 
Urunk ! 

6. Hitben, reményben és 
minden erényben Add izmo-
sodnunk s egyre gyarapod-
nunk; A menny kapuját 
Nyisd meg Krisztuson át, Ó 
kegyes Atyánk! 

7. Tar tsd meg minékünk, 
egek Ura, kérünk, Jó szü-
lőinket és nevelőinket; Jóra 
vezetnek: Magad fizesd ezt 
meg, Ó kegyes Atyánk! 

8. Mindenek felett a te 
szereteted Óvjon bennünket, 
testünket, lelkünket; S ál-
dást adva ránk, Vigy jobb 
hazánkba át, Ö kegyes 
Atyánk ! 

HARMADIK RÉSZ. 
í . Az Isten Igéjéről 

és annak lényegéről 
a kátéban. 
A szentegyházról. 
Krisztus Urunkról. 
A megigazulásról. 

5. Az örök életre való előre 
elrendelésről. 

6. Az imádságról. 
7. A bünbánatról. 
8. A keresztviselésről. 
9. A tisztes, erkölcsös életről. 

I. Az Isten Igéjéről 
és annak lényegéről a kátéban. 

Hálaadás az Isten szent 
Igéjéért. 

Dallama: Ó Babilon, 
vized mellett. (N. L. 297.) 

3 9 3 « Is ten, ki a vilá-
gosság Kútfeje vagy s min-

denünk, Kit üdvösség és 
boldogság Forrásának isme-
rünk : Köszönjük, hogy szent 
Igédnek Tisztaságát magad 
véded S meg is tartod szá-
munkra, Hogy ez oszlop 
mindig álljon, S küzdel-
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műnkben semmi járom Ne 
lehessen kárunkra. 

2. Világosság, hála néked, 
Igazságra vezérelj ; Míg 
miénk e szent szövétnek S 
megvilágít fényével : Csalá-
dodhoz tartozásunk, Fiaid 
közt számításunk Biztosítja 
üdvünket; Igéd a bűnt el-
hárítva És hit által megtisz-
títva Meggyógyítja lelkün-
ket. 

3. Ha Krisztusunk lakik 
bennünk, Nincsen semmi 
fájdalmunk, Van okunk, 
hogy örvendezzünk : Paj-
zsunk ő és oltalmunk, Hata-
lom az üdvösségre, Méz min-
den keserűségre, Életadó 
kenyerünk, Sionnak bő kút-
forrása, Melyből szomjunk 
oltására Élő vizet nyerhe-
tünk. 

4. Ez az Ige egyesíti Lel-
künk s Krisztus egyházát, 
Vele Mihály leteríti A sár-
kányt és a sátánt; Annak, 
aki meghallgatja, Megszabja 
és megmutatja Ütját a szent 
életnek, És beléje mélyedése 
Mennyei gyönyörködése Min-
den igaz léleknek. 

5. Add, Urunk, hogy a te 
Igéd Verjen bennünk gyö-
keret, Mint a mag, mely jó 
földbe ért, Bőven adjon ke-
nyeret; Tanítson meg félel-
medre, Hitre, istenismeretre 
Belső erőt szerzenünk, Hogy 
jó harcot harcolhassunk S 
győzedelmet arathassunk, 
Bárki támad ellenünk. 

6. Mint mi bátran s békes-
ségben Forgattuk a szent 
Igét: Vegye teljes épségé-
ben Által minden nemzedék ; 

Áldd meg a szent hajléko-
kat, Iskolákat, templomo-
kat, Mint tulajdon házadat; 
Az oltárt, mely néked épül, 
Ne mozdítsa el helyébül Sem-
miféle áradat. 

7. Özönvízzel mért ölted 
meg Azt az első világot? 
Siló sátra mért nem kellett? 
Jeruzsálem mit ár tot t? Ma-
gad mondtad meg az okát: 
Meggyalázták, kigúnyolták 
A te drága Igédet. Most is 
lehet ilyen átkunk : Hogy 
viruló éltet látunk, S halál 
az és enyészet! 

8. Győzd meg, Urunk, 
mindazokat, Akik minket 
gyűlölnek, Hogy hagyják el 
rossz útjokat, Bűneiket te 
öld meg ! Boldog órát adj 
reájuk, Szemükön ne legyen 
hályog, Saullal is ezt tetted; 
Hogy igazak lehessenek És 
tégedet kövessenek, Mert 
így el nem veszhetnek. 

9. És ha próbát kívánsz 
tenni, Urunk, a te népeddel, 
Mit hisz s mit tud cselekedni : 
Imáját se feledd el; Segítsd 
biztos győzelemre, Hogy so-
ha őt le ne verje Az ellenség 
hatalma, S érezze meg, hogy 
te vagy ott Sión hegyén a 
legnagyobb S legbiztosabb 
oltalma ! 
Titius Zakariás. Hruskovics S. 

A 67. zsoltárból. 
Dallama: 

Mit a világ nagy bölcsei. (161.) 

3 9 4 . L egyen velünk az 
Üristen Kegyelme és áldása, 
Szent arcával fényt derítsen 
Örök éltünk út jára ; Ismert 

17* 
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legyen áldott műve, Minden-
ki őt kövesse, S Jézus Krisz-
tus dicső neve A pogányt 
megnyerhesse És Istenhez 
vezesse. 

2. Isten, szavunk hozzád 
kiált Háládatos lélekkel, S 
dicsőít az egész világ Ma-
gasztaló énekkel. Bíránk is 
vagy, a vakmerő Gonosz-
ságnak vesztére; Szent Igéd 
a jó legelő Minden népnek 
üdvére, Űt az igaz erényre. 

3. Isten, a föld minden 
népe Jótettekkel dicsérjen ; 
Gazdag lett a föld termése 
Szépen kikelt Igédben. Ez-
után is áldj meg minket, 
Atya, Fiú, Szentlélek: Te 
vagy, aki megsegíted Mind, 
akik tőled félnek S téged 
szívből dicsérnek. 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

A 19. zsoltárból. 
Mire tanít bennünket 

az égbolt pályafutása, és 
mire az Isten törvénye. 

Saját dallam. (188.) 

3 9 5 . LLrőd, égi Felség, 
Az egész mindenség Hirdeti, 
csodálja; A menny bolto-
zatja S minden csillagzatja 
Kezednek munkája ; Nap 
nap után halad, Csodás ha-
talmadat Példázzák s elis-
merik; Az egymást követő 
Éjek a Teremtő Bölcseségét 
hirdetik. 

2. Nincs beszédük nékik, 
Nincsenek igéik: Szavuknak 
zengését Mégis meghall-
ha t ja S kézről-kézre adja 
Magasság és mélység; Rend-
re keringenek A csillag-

rendszerek, Köztük a nap 
sátora Ragyogó, szépséges 
És gyönyörűséges, Mint egy 
tündérpalota. 

3. Fölkelte idején, Mint 
i f jú vőlegény, Innen indul 
fürgén Napi pályájának, 
Kész diadalának Előre örül-
vén; Es alkonyodásig Egy 
végtől a másig Végigfutja 
szép egét: Semmi sincs oly 
messze, Hogy meg ne érezze 
Sugarának melegét. 

4. Istennek törvénye Téríti 
helyére Lelkünk tévelygését; 
S van elég bizonyság, Hogy 
mindenek lássák Az ő böl-
cseségét ; Kijelentései Az 
örök isteni Gondviselést mu-
tatják, Helyes tanácsai, Pa-
rancsolatai A homályt el-
oszlatják. 

5. Szívünkben így terem 
Az istenfélelem Egy egész 
életre : Mindig igazságos 
Jogos és méltányos Az Ür 
ítélete; Nem láthatsz ara-
nyat Annyit a nap alatt , 
Ami vele vetekszik; Méznek 
édessége S élvezhetősége 
ínynek jobban nem tetszik. 

6. Ki a parancsokat Meg-
tar t ja , az sokat Nő szellem-
erőben : Gondosan tanulva 
S buzgón gyakorolva Jutal-
mat nyer bőven; Vétkünk 
megmutatják És megútál-
tat ják, Hogy tőlük megtisz-
tuljunk; Urunk, kegyelmed-
del Bűnünket fedezd el, Ne 
hagyj belepusztulnunk! 

7. Gonosz indulattól, Gőg-
től és haragtól Tartsd vissza 
szolgádat: Ne bántson enge-
met A lelkiismeret S a ver-
gődő bánat; Ajkamnak szó-
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lása, Szívem dobbanása Hála 
legyen s tisztelet, Hogy té-
ged Istenem, Oltalmam, min-
denem, Soha meg ne sért-
senek ! 

Dallama: 
Az egyházat megismerni. (194.) 

3 9 6 . /Az örök újszövet-
séget Ha szívesen veszitek 
S a sátánt, az ellenséget Bát-
ran visszavetitek : Krisztus 
és szent Igéje Legyen a ti 
kősziklátok, S lelketeknek 
üdvére Mindörökre bizton 
álltok. 

2. Mert ő maga az egyet-
len, Ki sohase tévedhet, És 
Mesterünk mindenekben ; Öt 
érté az egeknek Ura, szólván 
ekképen: ím ez az én kedves 
Fiam, Ebben van a tetszé-
sem, Hallgassátok mind-
annyian. 

3. Vajha az Űr szózatára 
Fülünk mindig hallgatna : 
Számunkra is bizonyára Ezer 
áldás fakadna, Hogyha más 
nem hatna ránk, Mint az, 
amit Jézus tanít, S hitből 
végrehajtanánk Igéjének pa-
rancsait. 

4. Hozzánk való szent be-
szédét Lelkünk merre keres-
se? Hol találjuk szent Igé-
jét Tévedésbe nem esve? 
Tanítása lényegét Nagy 
hasznára mindnyájunknak 
Szolgái feljegyezék: Nekik 
adjuk át magunkat! 

5. Szent könyvének igaz-
sága A mi vezérfonalunk, 
Kegyelméből boldogságra S 
üdvösségre juthatunk ; A té-

velygőt javítja, A homályt 
megvilágítja, A bűnöst ellá-
gyítja, A bánkódót felvi-
dítja. 

6. Vezérünknek elégséges 
A hit s remény ú t j á ra : He-
lyes, biztos, nem kétséges, 
Tévedésünk kizárja ; Ha 
őszintén forgatjuk S ra j ta 
hittel elmélkedünk : Az Ür 
Lelkét megkapjuk, Nem 
hiába esedezünk. 

7. Aki Igém tanítását, 
Amint Krisztus hirdeti, Meg-
ta r t ja : az bölcs, és házát 
Kősziklára építi. Tombolhat 
a vihar itt, Szörnyű árvíz 
támadhatja: E vár erős fa-
lait Semmi meg nem ingat-
hatja. 

8. De az, aki meg nem 
tar t ja Beszédemet s meg-
veti: Hajlékát az ilyen bal-
ga Csak homokra építi. Ha 
rátörnek a szelek És áradat 
fenyegeti: Összedől az épü-
let S gazdáját is eltemeti. 

f 9. Isten! Evangéliumunk, 
Mely lelkünknek kincstára : 
Szent alapul add a magunk 
S utódaink számára ! Tév-
utakon ne járjunk, Hamis 
tanok megcsalhatnak: Kész-
örömest szolgáljunk Neked 
s szabad egyházadnak! 

Tranovszky György. 

Saját dallam. (189.) 

3 9 7 . Isten, könyörülj 
mirajtunk, Hogy kegyed-
ből gazdag áldást kapjunk; 
A te örök fényességed Osz-
lasson el minden sötétséget. 
Krisztus, bocsásd meg bű-
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nünket, Ne hagyj veszni mezzen És elvesznünk ne 
bennünket; Add, híveid ör- engedjen! 
vendjenek, Pogányok meg- 3. Hála neked, mi Urunk-
ismerjenek S kegyelmedből nak, Igaz szívünk s hitünk 
megtérjenek. téged áldjon; Szent Igédtől 

2. Dicsér téged minden megjavulnak Nagyon sokan 
néped, Főkép a te remek ezen a világon. Atya-Isten 
teremtésed: A nagy világ áldj meg minket, Fiú, te is 
örvendezve Zengedez a te áldj minket, Áldj meg min-
tiszteletedre. Bíránk, ki a ket, ó Szentlélek, Hogy az 
földi vétket Igazsággal íté- ördög erejének Ne enged-
led: Add, hogy Igéd elter- jünk, csak tenéked! 
jedjen, Bennünket megvédel- Dr. Luther Márton. -

A szent Káté foglalatja. 
Dallama: 

Ó mily boldog az az ember. (282.) 

3 0 8 . Ismerjük meg, 
hittestvérek, Mit hisznek a 
keresztyének : Káténkat, mely 
megmutatja, Mi e vallás 
foglalatja. 

2. íme a tízparancsolat: 
Más Istentől őrizd magad, 
Nevem könnyen fel ne ve-
gyed, Tartsd meg az én 
ünnepemet. 

3. Tisztelettel nézz szü-
lédre, Ne tör j mások életére, 
Ne paráználkodjál, ne lopj, 
Hamis tanúságot ne mondj. 

4. Ne kívánd meg másnak 
házát, Feleségét, se jószágát ; 
Isten csak a jót szereti, A 
gonoszat megbünteti. 

f 5. Vétek terhel mindnyá-
junkat, Alázzuk meg hát 
magunkat Istennek, s hogy 
üdvöt lássunk, Ez legyen a 
hitvallásunk. 

6. Hiszünk egyetlen Isten-
ben, Mennyet s földet terem-
tőben, Mindenható szent 
Atyánkban, S hiszünk az ő 
egy Fiában, 

7. Ki érettünk rendelteték, 
Szentlélektől fogantaték, 
Szűz Máriától születék És 
keresztre feszítteték. 

8. Alászállott a poklokra, 
Az ördögöt megrontotta, 
Majd feltámadt, mennybe 
mène S üle Atyja jobb fe-
lére. 

9. Onnan kell majd eljön-
nie Élőt s holtat ítélnie: Bár 
törne már át az egen, Hogy 
örömünk teljes legyen! 

10. Hiszünk az Ür Szent-
leikében, Egyházának fen-
ségében, Szenteknek közös-
ségében S bűneink eltörlé-
sében. 

11. Hatalmaddal, Krisztus 
Urunk, Hisszük, mi is fel-
támadunk, Örök tűztől men-
tek lészünk S örök élet lesz 
a részünk! 

f 12. Hogy soha el ne kár-
hozzunk, Istenhez kell imád-
koznunk, Mint Krisztusunk 
tanította S híveinek aján-
lotta. 

13. Atyánk, ki vagy a 
mennyekben: Gondolatban, 
szóban, tettben Szenteltes-
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sék meg a neved, S minden-
koron tiszteljenek. 

14. Jöjjön el a te országod, 
Terjesszed az igazságot; 
Akaratod teljesedjen Ügy a 
földön, mint a mennyben. 

15. Add meg napi kenye-
rünket És bocsásd meg vét-
keinket, Mikép mi is megbo-
csátunk, Ha megsértett em-
bertársunk. 

16. Kísértésbe ne vigy min-
ket, A gonosztól szabadíts 
meg, Mert tiéd a nagy min-
denség, A hatalom s a di-
csőség ! 

f 17. Hitünk erősítésére S 
üdvünknek elnyerésére Az 

Istennek szentségei Fognak 
minket segíteni. 

18. Nem csak víz a kereszt-
ségünk, Hanem újjászületé-
sünk A Szentlélek erejével, 
Örök hajlék reményével. 

19. A bűnbánók a harag-
nak Átka alól feloldatnak ; 
Amit hittel végzünk itt lenn, 
Megszenteli a jó Isten. 

20. Közösségünk nagy cso-
dája Krisztusunk szent va-
csorája: Ki méltókép élvezi 
őt, Megnyeri az Üdvözítőt. 

f 21. Erősíts meg, Urunk 
ebben A szent s igaz isme-
retben, Aztán vezess az 
egekbe, A te örök örömedbe! 

Tranovszky György. 

Isten tízparancsolatára vonatkozó ének. 
Dallama: Atyánk, 

ki vagy a mennyekben. (216.) 

3 9 9 . Isten, hogy meg-
ismertesse Magát s velünk 
tiszteltesse : Törvényt adott 
minden népnek, Zsidónak és 
keresztyénnek Szigorú tíz-
parancsával Hű szolgája, 
Mózes által. 

2. Izrael, halld beszéde-
met: Én vagyok a te Iste-
ned, Aki nehéz rabságodból 
Kihoztalak Egyiptomból ; 
Rajtam kívül más, idegen 
Istened soha ne legyen. 

3. Ne imádd a bálványo-
kat, Se képeket, se szobro-
kat, Mert én vagyok, el ne 
feledd, A te Urad és Iste-
ned ; Ilyenekkel tiszteletem 
Megosztását nem tűrhetem. 

4. Hiába az én nevemet Se 
ajkadra sohase vedd, Se 
szívedbe be ne fogadd, Ne 

idézd fel haragomat; Mert 
ha szavad s szíved álnok, 
Könyörtelen bosszút állok. 

5. Ez is egyik parancsolat: 
Szenteld meg az én napomat, 
Fordítsad azt, nekem szánva, 
Szent Igémnek hallására, 
Hogy ez a nap áldott legyen 
Rajtad s egész háznépeden. 

6. Testi s lelki szüléidét S 
előljáró feleidet Megbecsülő 
tiszteletben Tartsad egész 
életedben: Jó dolgod úgy lesz 
majd néked, Hosszúra így 
nyújtod élted. 

7. Nem szabad megölnöd 
senkit, Sőt szeretned kell 
mindenkit : Érezz inkább 
megbocsátást, Énrám bízd 
a bosszúállást; Ügy bán j 
ellenségeiddel, Mint igazi 
híveiddel. 

8. Paráznaság testben, szív-
ben Soha meg ne szeplősít-
sen; Utálom e bűnt kegyet-
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len Én nem hagyom meg-
büntetlen É tilalom-megsze-
gőket: Mind pokolra vetem 
őket. 

9. Senkire ne irigykedjél, 
Lopásra ne vetemedjél; Ha 
eladsz, ne csalárdsággal J á r j 
el, hanem igazsággal: Ami-
lyen a te mértéked, Ügy 
mérek majd én is néked. 

10. Hamis tanúbizonysá-
got Soha ne tégy, mert meg-
bánod; Sok kárt csinál ha-
mis nyelved, Sok kínt kell 
majd elviselned; Mert az, 
aki hazudozik, Mind raj ta-
veszt s elkárhozik. 

11. Ne kívánd meg mások 
házát, Feleségét vagy szol-
gáját, Vagy bármi más va-
gyonukat, Se kicsiket, se 
nagyokat: Ez az én paran-
csolatom, Kijelentett aka-
ratom. 

12. Maradj istenfélelem-
ben, Teljes szívből szeress 
engem; Légy hűséges és tü-
relmes, Légy irántam enge-
delmes; Legyen benned jó-
akarat: Neked adom orszá-
gomat. 

13. Segíts nekünk, jó Iste-
nünk, Akaratod betöltenünk 
I t t a földön ideiglen, Örökké 
ott, a mennyekben Krisz-
tus Urunk szent nevéért S 
közbenjáró érdeméért. 

Imádságszerű ének 
Isten tízparancsolatából. 

Dallama : 
Az idö már eljövendő. (386.) 

4 0 0 . E n Istenem, hű 
Istenem, Szívembe vésd tör-
vényed: Attól, bármily ne-

héz legyen, Semmikép el ne 
tér jek; Segíts engem, örök 
Isten, Akaratod teljesítnem, 
Parancsodat követnem. 

2. Te egyetlen reménysége 
Szívemnek, ó segíts meg, 
Hogy emberi segítségre Sem-
miben ne építsek; Ne enged-
jek a világnak, Bálványokat 
ne imádjak, Csak tenéked 
szolgáljak. 

3. Szövetséged, örök Isten, 
Add egészen ismernem, Hogy 
hiába ne említsem Szent 
neved, sőt tiszteljem, Hogy 
naponként jobban értsem, 
Amit a szent keresztségben 
Fogadtam és ígértem. 

4. Add vigyázva, imád-
kozva Töltenem az ünnepet 
És Igéddel foglalkozva Di-
csőítnem szent neved; Add 
örömem benned lelnem, Jó-
ságodat megízlelnem És 
Igédet követnem. 

5. Add tisztelnünk szülein-
ket, Kiktől csak jót vehe-
tünk, Hogy az Ür megáld-
jon minket, S hosszú legyen 
életünk; Hallgassuk, akik 
oktatnak, Vezetnek és tá-
mogatnak, Mert javunkra 
fáradnak. 

6. Add, hogy bosszút sohse 
álljak Haragomban, mér-
gemben, Inkább könnyen 
megbocsássak Annak, aki 
sért engem ; És ha jóban 
lesz majd része, Szívem ezt 
ne búsan nézze, Sőt örömmel 
tetézze. 

7. Add, a sötét gonoszsá-
got Halálosan gyűlöljem, 
Hogy a testi bujaságot, Mint 
a poklot, kerüljem; Teremts 
bennem tiszta lelket, Iste-
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nem, hogy ne engedjek Sem-
miféle véteknek. 

8. Add, Uram, hogy igaz-
ságod Értelmében élhessek, 
Kerüljem a kapzsiságot, Lo-
pást el ne kövessek; Ne ad-
jak a kevélységre, Gondol-
jak a szegénységre, Mikor 
nagy a szüksége. 

9. Segíts felebarátomnak 
Ügyét mindig védenem, És 
ha róla rosszat mondnak, 
Pár t já t fogjam melegen; 
Őszinteség ú t ján járjak, Ha-
misságot megútáljak, Soha 
meg ne próbáljak. 

10. Add, hogy mások tulaj-
donát Ravaszul ne óhajtsam, 
Testem, lelkem minden javát 
Csak tetőled várhassam, Azt 
is mások kára nélkül, Aján-
dékul, segítségül, Kegyel-
mednek jeléül. 

11. Érzem, Uram, azt a vá-
gyat, Hogy parancsod meg-
tegyem; Óhajtom, hogy ve-
led járjak S akaratod meg-
legyen: De bevallom gyen-
geségem, Nincsen elég ké-
pességem, Jóra való kész-
ségem. 

12. Atya-Isten, arra kér-
lek, Adj erőt szent életre; 
Fiú-Isten, ad j készséget Jó-
cselekedetekre ; Szentlélek, 
halld fohászomat: Add, hogy 
felebarátomat Szeressem, 
mint magamat! 

Dallama: 
Az Isten tízparancsa ez. (191.) 

• Ember , hogy a 
mennyországot Megnyerd, 
ez a hivatásod: A parancsot 
igaz hittel Teljesítsed tiszta 
szívvel. Kyrie eleison ! 

2. Én vagyok a te Istened, 
Nem mások vagy idegenek; 
Bennem bízzál, mint atyjá-
ban Hisz a gyermek nem 
hiában. Kyrie eleison ! 

3. Tiszteld, imádd szent 
nevemet, Könnyelműen fel 
ne vegyed; Szenteld meg az 
ünnepnapot : Megerősít áhí-
tatod. Kyrie eleison ! 

4. Tiszteld atyád és anyá-
dat, Hogy ne érjen késő bá-
nat; Ne ölj, fel ne bosszan-
kodjál, Bujaságtól tartóz-
kodjál. Kyrie eleison ! 

5. Ne lopj, mert csak kárát 
látod, Ne tégy hamis tanú-
ságot, Ne kívánd meg más-
nak házát, Feleségét vagy 
jószágát. Kyrie eleison ! 

f 6. Isten, add ránk áldá-
sodat Betöltenünk parancso-
dat; Légy éltünkben erőssé-
günk, Halálunkban üdvössé-
günk. Kyrie eleison! 
Dr. Luther M." Tranovszky Gy. 

Az ünnepnap 
megszenteléséről. 
Saját dallam. (190.) 

4 0 2 . Isten rendelé el 
Az ő napját megszentelnünk 
S örök törvényével Híven 
meg is ünnepelnünk; Szen-
teljük a pihenésnek És a 
megbékélésnek Ezt a napot, 
testvérek ! 

2. Hanyag, miért mondod, 
Hogy az ünnep nem kell né-
ked? Mindenre van gondod, 
S mellőzöd az üdvösséget? 
Azt hiszed, hogy bölcs vagy 
ezzel ? Esztelenül cselekszel : 
Allatsorban senyvedsz el. 
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3. Ha Isten nem adna Me-

zőt, halmot, szép rónákat: 
Az emberek ra j ta Vájjon 
mikép szántanának ? Ha 
hetednap nem pihensz meg: 
Minden erőd elveszted, Csak 
a zavart növeszted. 

4. Egykoron a manna Bő-
ven hullott a zsidóknak ; 
Szombaton hajnalra Meg-
szűnt, s éhen mégse voltak; 
Egyikük nem ünnepelte E 
napot, bár tehette, A paran-
csot megszegte: 

5. Kínos szegénysége Nem 
nyert semmi kíméletet; Mi-
kor kényelmére Szombaton 
fá t szedegetett : Megkövez-
ték. Szentelje meg Mindenki 
az ünnepet, Szerezhet még 
eleget ! 

6. Ember, meg ne szegjed 
Az Ür kedves ünnepnapját: 
S azok közt lesz helyed, Kik 
az áldást bőven kapják; Ké-
szen légy a szolgálatra, így 
jutsz el a nagy napra, Amaz 
örök szombatra. 

Dallama : 
Urunk, ne adj zsarnok kezére. 

4 0 3 . Hagyj fel, ó nép, 
keménységeddel, Nyisd meg 
szíved és füledet, S fontoljad 
meg nagy figyelemmel, Mit 
parancsol az Űr neked. 

2. Szól: Én vagyok a te 
Istened, Én törtem össze 
jármodat: Nekem szolgálj, 
le kell döntened Az idegen 
bálványokat. 

3. Magadnak ily faragott 
képet Ne mer j csinálni, esz-
telen, S ne is imádj, mert 
ezt a vétket Bosszútlan el 
nem engedem. 

4. Isten nevét ne vedd 
hiába Ajkadra szörnyű vét-
kedül: Ki szent nevem így 
meggyalázza, Megbüntetem 
kegyetlenül. 

5. Hat nap kemény mun-
kába' teljen, A hetedik a 
pihenő, Mint ahogy én is 
megpihentem : Munkára így 
lesz ú j erő. 

6. Tiszteld atyádat és anyá-
dat, Kik felneveltek tégedet: 
Jó dolgod így lesz, mert meg-
áldlak S hosszúra nyújtom 
életed. 

7. Ne légy gyilkos, ne légy 
parázna, Ne lopj és semmi 
kárt ne tégy S az igazság-
tól messze járva Hamis tanú 
sohase légy. 

8. Ne kívánd meg mások-
nak házát, Feleségét s más 
vagyonát, Se szolgáját, se 
gazdagságát, Se bármilyen 
tulajdonát. 

9. Uram, tudom, hogy min-
den ércet Felülmúl zengő 
szózatod: Szívünket is há-
lára ébreszd Teljesítnünk 
akaratod ! 

Saját dallam. (191.) 

4 0 4 . A z Isten tízpa-
rancsa ez S bizonnyal mind 
javunkra lesz, Amit Mózes-
sel közle fenn A Sínai ős, 
szent hegyen. Kyrie eleiS(6n) 

2. Csak én vagyok a te 
Urad, Ne tisztelj rút bálvá-
nyokat, Csak énbennem bíz-
zál, szeress, Csak engem 
félj, engem keress. Kyrie 
eleison ! 

3. Ne gyalázd meg az Ür 
nevét, Meglakol, ki ellene 
vét; Ne igazodj más beszéd-
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hez, Mint amit ő mond és a szegény szűkölködőt, S ha 
végez. Kyrie eleison! rád szorul, segítsd meg őt. 

4. Hetednapom te és veled Kyrie eleison! 
Családod is szentelje meg, 9. Ne tégy hamis tanúsá-
Pihend ki fáradalmadat , got, Ne mondj undok ha-
Reám vesd minden gon- zugságot; Védd a mások 
dódat. Kyrie eleison ! igazságát, Takargassad gyar-

5. Atyád s anyád tisztel- lóságát. Kyrie eleison! 
ned kell S szolgálnod is sze- 10. Ne kívánd a mások 
retettel, Amennyire csak te- házát, Feleségét, gazdagsá-
heted: Hosszú így lesz az gát; Amit nem kívánsz ma-
életed. Kyrie eleison! gadnak, Ne kívánd ember-

6. Őrizkedj a gyilkosság- társadnak. Kyrie eleison! 
tói, Irigységtől, gonoszság- 11. E parancsot azért nyer-
tól: Inkább te légy a szen- ted, Hogy bűnödet megis-
vedő, Gonoszt jóval meg- merjed; Gyakorold is buz-
fizető. Kyrie eleison! gón őket, Amint az Ür vár-

7. A házasság szeplőtelen, ja tőled. Kyrie eleison! 
A hitvestárs mind hű legyen, 12. Segíts nekünk, Krisz-
Tisztaéltű és szemérmes, tus Urunk, Ki által meg-
Mértéktartó és erényes, igazulunk, Hogy magunkat 
Kyrie eleison! megjavítsuk S Istent meg 

8. Lopásra ne vetemedjél, ne haragítsuk ! Kyrie eleison ! 
Uzsorától őrizkedjél, Szánd Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

A közönséges keresztyén hitvallásra. (302—310. 
sz. ének.) Lásd: ' 202—207. lap. 

Az Ür imájára. Fohászok. (328-351. sz. én.) Lásd 220—232. „ 
A szent keresztség szentségéről. (352—353. sz. 

ének.) Lásd: .... .... 233—234. „ 
A mennyország kulcsainak hatalmáról. (354. sz. 

ének.) Lásd: 235. „ 
Az úrvacsora szentségéről. (355—380. sz. ének.) 

Lásd: .... 236—252. „ 
A szent káté öt részéből vett ének. 

Saját dallam. (192.) ragtól, A parázna gondolat-
Á А К T tói, A lopástól, hazugságtól, 

l an í t s engem, ó Minden gonosz kívánságtól, 
szent Isten, Parancsaid tel- Hogy kedved megnyerhes-
jesítnem, Hogy hitemben sem. 
megállják S csak tenéked 2. Szívből hiszek egy le-
szolgáljak; Szent nevedet tenben, Mennyet s földet te-
megtiszteljem, Ünnepedet remtőben, Ki ezt nemcsak 
megszenteljem, Feljebbvalóm alkotta, Hanem fenn is tar-
kövessem, Embertársam sze- totta. Hiszek Jézus Krisztu-
ressem; Óvakodjam a ha- sunkban, Fiában, a mi 
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Urunkban, Aki értem szüle-
te t t S halálával fizetett; 
Feltámadván mennybe tére, 
Várok újabb eljöttére. Hi-
szek az Ür Szentlelkében, 
Szentjei közösségében És az 
örök életben. 

3. Mi Atyánk, add, hogy 
tiszteljük Nevedet és meg-
szenteljük, Szép országod 
terjedjen Mindenütt és én-
bennem ; Akaratod teljesít-
nem Adj erőt és békét né-
kem, S hogy szükségben ne 
legyünk, Add meg napi ke-
nyerünk; Vétkem iránt légy 
türelmes, Büntetésre kése-
delmes, Kísértésbe ne vigy 
minket, A gonosztól szaba-
díts meg, Magasságos Is-
tenünk ! 

4. Megköszönöm üdvössé-
gem, Uram, hogy a kereszt-
ségben Üj emberré születtem 
S néked esküt tehettem, Az 
ördögöt megtagadtam, Tisz-
tes életet fogadtam, Hogy 
meglássam szent orcád S el-
juthassak tehozzád. Atya, 
Fiú és Szentlélek, Ó áldd 
meg e szövetséget, Hogy 
mindennap meghalhassak 
Minden gonosz indulatnak S 
ú j életben járhassak! 

5. Krisztus Urunk teste, 
vére Halálának emlékére 
Erősíti hitemet, Felüdíti lel-
kemet ; Haragod megenyhül 

abban A megváltó gondolat-
ban, Hogy értem, ki vétke-
zett, A te Fiad fizetett: 
Testét adta áldozatra, Drága 
vérét kiontotta ; Legyen elég 
ez áldozat, Add elérnem or-
szágodat, Nyújtsd felém 
szent karodat! 
s. D. h . s. 

Más, rövidebb ének, a szent 
káté öt részéből, gyermekek 

számára. 
Dallama: 

Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

4 0 6 . Isten, a te kátéd 
tanát, A Szentírás kivonatát, 
Tisztaságban őrizzed meg A 
te kicsiny seregednek. 

2. Add a törvényt megis-
mernünk, Bűneinkért veze-
kelnünk Krisztus Urunk ha-
lálával, A Szentlélek viga-
szával. 

3. Atyánk, hozzád rebeg 
ajkunk, Segítni más nem tud 
rajtunk, Csak a te szent ke-
resztséged S az istenes, tisz-
ta élet. 

4. Emeld fel az elesettet, 
Bűnbánatát siettessed ; Já-
ruljon szent asztalodhoz, így 
jusson a boldogokhoz. 

5. Add, hogy Igéd bennünk 
élve Szent neved dicsősé-
gére Tisztaságban megma-
radjon, Neveljen és üdvöt 
adjon ! Blasius János. 

Két ének, az ágostai hitvallás összes tételeinek foglalatja. 
Dallama : 

Az idő már eljövendő. (386.) 

4 0 7 . 1. Isten, haldd 
meg könyörgésem: 2. Érzem 
ősi vétkemet, 3. De Fiad, ki 

meghalt értem, 4. Megigazít 
engemet. 5. Ige s szentség 
két szolgálat; 6. Igaz erény 
hitből támad: 7. Ezt gon-
dozza egyházad. 
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8. Szentségtörő, ki a drága 
9. Keresztséget megszegi ; 
10. Aki jár úrvacsorára, 
11. A gyónást is végezi, 
12. De lelkében nincs bűnbá-
nat: 13. Hitetlen, kit üdv 
nem várhat, 14. S pásztora 
csak sajnálhat. 

15. Amit a szentegyház 
rendel 16. S a világi hatalom 
17. Az utolsó ítélettel: 18. 
Mind tisztelni akarom; 19. 
Csak ne hagyj bűnt elkövet-
nem, 20. Hanem a jót csele-
kednem, 21. Szentekhez nem 
esengnem. 

22. Tőled van az úrvacsora 
23. És a papi házasság; 24. 
Mise nekünk nem kell soha, 
25. Fülgyónás csak járom-
ság. 26. Nem ismerünk hús-
tilalmat, 27. Szerzetesi foga-
dalmat, 28. Sem püspöki 
hatalmat. 

Befejezés. 

Ezt vallották elődeink A 
hatalmas gyűlésben, Szívem 
ezért hálára int Jézusomnak 
nevében ; Evangélikussá let-
tem : Add Igéd megismer-
hetnem És szerinte élhet-
nem! 
Németből. H. S. 

Dallama: Tarts meg, Uram, 
szent Igédben. (200.) 

Bevezetés. 

4 0 8 . Legyen a mi bol-
dogságunk Ágostai hitvallá-
sunk, Mit őseink, az áldot-
tak, Bátran hittek és val-
lottak. 

Hitvallás. 
1. Örök Isten lényegedben 

Egy vagy három személyed-
ben: Atya, Fiú és Szentlélek, 
Ezt valljuk mi, keresztyének. 

2. Ezt is valljuk bátorság-
gal: Eredendő bűnünk által 
Kárhozatra méltók lennénk, 
Hogyha új já nem születnénk. 

3. De felvette kegyelmével, 
Személyének egységével Em-
beri természetünket És le-
vette bűneinket. 

4. Ki hittel néz Jézusára, 
Üdvözül az bizonyára: El-
fedezi bűnét az Űr, És a 
bűnös megigazul. 

5. Hithez jutni akkor fo-
gunk, Ha szilárdan ragasz-
kodunk Igéjéhez, szentségé-
hez: A Szentlélek erejéhez. 

6. Az igazi hitből ered Az 
igaz jócselekedet : De a hit 
az eredeti, A cselekvés csak 
követi. 

7. Hisszük, hogy a szent-
egyházban Van meg teljes 
valójában Az Igének tiszta-
sága S a szentségek kiadása. 

8. Sokféleség van a nyáj-
ban; Éppen így a szentegy-
házban Jók közt rossz is 
helyt találhat, De érvényes 
a szolgálat. 

9. A keresztség üdvössége 
A kegyelem teljessége: A 
csecsemőt felavatja, Vétké-
től megtisztogatja. 

10. Az Űrnak szent vacso-
rája Mindnyájunknak vált-
ságára Krisztusunknak em-
lékére Valóságos teste s 
vére. 
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11. Bűnünk számát nem 

tudhatjuk, Mindet fel nem 
sorolhatjuk ; De a gyónás 
üdvösséges, Ezért illő, sőt 
szükséges. 

12. Aki bűnben találtatott, 
Tartson igaz bűnbánatot Tel-
jes töredelmességben, Hit-
ben s engedelmességben. 

13. Élnünk kell a szentsé-
gekkel, Mint kegyelmi esz-
közökkel, Isten dicsőítésére, 
Hitünk erősítésére. 

14. Az egyházban tanításra 
Csak annak van hivatása, 
Ki ajtón át megyen oda, 
Mint a pásztor az akolba. 

15. Amiket az egyház ren-
del, Tartsd meg lelkiisme-
rettel; De ezekből, el ne fe-
ledd: Nem csinálhatsz érde-
meket. 

16. A világi hatóságnak 
S a felsőbbség parancsának 
Isten szerint engedni kell, 
Kivéve, ha bűnt követel. 

17. Krisztus Urunk vége-
zetre Eljön majd az ítéletre: 
A híveket üdvözíti, A gono-
szat tűzre veti. 

18. A bűn óta az akarat 
A világi rendben szabad; 
De ami a Lélek dolga, Ön-
magától fel nem fogja. 

19. Isten minden alkotója, 
De rossznak nem okozója: 
Az ördög s az elvetemült 
Gonosz ember szerzi a bűnt. 

20. Helyes a jócselekedet; 
De az írás arra vezet, Hogy 
csak a hit igazít meg S a 
kegyelem üdvözíthet. 

21. Szentekhez ne imád-
kozzunk, Csak Istenhez fo-

hászkodjunk ; De tartsuk 
meg szent hitüket És köves-
sük erényüket. 

A többi hét cikk, mint 
függelék. 

22. Az Ür rendelt a hívek-
nek Kenyeret s bort min-
deneknek: így a kenyér egy-
magában Nem szentség a 
vacsorában. 

23. Hitveséhez ragaszkodó 
Legyen a nem tartózkodó ; 
Általános e rendelet, Kivétel 
a pap se lehet. 

24. Krisztus egyszer áldoz-
tatott S megtörte a kárho-
zatot; Beteljesült az üdvös-
ség: A misére nincsen szük-
ség. 

25. Az Igében nem találjuk, 
Hogy bűnünket elszámláljuk: 
Mindegyikből meg kell tér-
nünk S kegyelmet az Úrtól 
kérnünk. 

26. Minden böjtöt nem ve-
tünk meg, De ellene mond 
hitünknek Csak a hústól 
tartózkodnunk: A bűntől 
kell óvakodnunk! 

27. Isten tőlünk nem akar-
hat Szerzetesi fogadalmat ; 
Olyan dolgot nem is kedvel, 
Amit nem ő maga rendel. 

28. A püspök híven gon-
dozza Egyházát és kormá-
nyozza; De ne törjön ura-
lomra, Se világi hatalomra. 

Befejezés. 
Hitvallásunk más kérdését 

S tüzetesebb kifejtését Ne 
emberi találmányban Lásd, 
hanem a Bibliában. 
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Isten, add e gondolatban 

Megmaradnunk változatlan, 
Hogy ez a tan sziklán álljon 
S fiainkra tisztán szálljon. 

Szentháromság, téged ké-
rünk, Add e kincset úgy is-
mérnünk, Hogy örökre téged 
valljunk, Dicsérjünk és ma-
gasztaljunk ! 
Becker Kornél. H. S. 

Az Isten Igéjének és 
szolgáinak megtartásáért. 

Saját dallam. (382.) 

4 0 9 . Krisztus Urunk, 
hálát adunk Nekünk ígért 
kegyelmedért S velünk kö-
zölt szent Igédért; Add, 
hogy folyton gyarapodjon, 
Terjesztessék, hirdettessék 
S a sátántól ne sértessék. 

2. Isten, te védd a szent 
Igét; Legyen áldva szép 
világa, Hogy az ördög go-
noszsága El ne oltsa, meg 
ne rontsa Rossz tanáccsal, 
csalárdsággal, Istentelen áru-
lással. 

3. Oktatóink, buzdítóink 
Kies helyet keressenek, He-
lyes úton vezessenek; Velük 
menjünk, ne tévedjünk: Adj 
e végett segítséget, Vess 
véget a sötétségnek. 

4. Nincsen ebben semmi 
kedvem, Mert nincs fénye, 
sem reménye: Csak Isten-
nek szent Igéje Világít meg 
s enyhít minket; Tartsd meg 
nekünk szövétnekünk, Örök 
Bíránk, jó Istenünk! 

Blasius János. 

A keresztyén hitnek minden 
cikkét egyesítő és az üdvösség 

egész rendjét magában 
foglaló aranyláncocska. 

Dallama: 
Ó mily boldog az az ember. (282.) 

4 1 0 , H iszem, hogy az 
istenlényeg Atya, Fiú és 
Szentlélek, Ki mindennek 
alkotója S mindörökké fenn-
tartója. 

2. Az ember az Isten képét, 
Bölcs, szent, igaz fényessé-
gét, Bűnbe esvén, megron-
totta És magát elkárhoz-
tatta. 

3. De Isten megkönyörülve 
Ajándékul Fiát küldte : Krisz-
tust, ki megmentett minket, 
Visszaadta életünket. 

4. Holtával s feltámadtával 
Kiengesztelt az Atyával: Az 
ördögöt letiprotta, Az egeket 
megnyitotta. 

5. Megnyertük a Szentlé-
lekkel, Az Igével s szentsé-
gekkel Krisztusunkban a ke-
gyelmet: Ki fogja fel e sze-
relmet ? 

6. Aki örök hálájában 
Szívből hisz Megváltójában 
S töredelmes bűnbánattal 
Küzd meg minden feladattal : 

7. Mint Istennek kedves 
ember, Holta után életet 
nyer; Aki nem hisz, bűnnel 
tele : Pokol mélyén lesz a 
helye. 

8. Isten, áldlak és dicsér-
lek; Add, hogy igaz hitben 
éljek, Lelkem bűntől mentes 
legyen S üdvözüljek benned, 
amen! 
Star M. Blasius János. 
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II. A szentegyházról, annak alapjáról, 
fejlesztéséről és megújításáról. 

Szent János jelenéseiből a 
12. fejezet. 

Saját dallam. (193.) 

4 1 1 . LLgyházunk, e 
szép hajadon, Tölti be a szí-
vemet, Erényeit magaszta-
lom, Elfog a nagy tisztelet; 
Ő az élet, benne élek, Örö-
memben, keresztemben Nem 
maradok magamban : Tőle 
nyerem kárpótlásom, Meg-
enyhíti fájdalmam, Hogy 
boldognak lásson. 

2. Egyszer mintha a fen-
séges Nap lett volna sátora: 
Fején tizenkét szépséges 
Csillag volt a korona; Hol-
don állott, s mint megáldott 
Asszony, akit Isten segít, Ha 
napjai beteltek: Fiat szült, 
ki ha felléphet, Vasvessző-
vel legeltet Minden pogány 
népet. 

3. Ott lesett egy vörös sár-
kány, Hogy a Fiút felfalja, 
De minden bősz háborgásán 
Kifog Isten hatalma: Meg-
menekült, mennybe került, 
Letiporta őt a porba; Anyja 
még a pusztában Él, de Is-
ten, az ő Atyja, Kegyelme 
jóvoltában Soha el nem 
hagyja. 

f 4. Dicsőség a mi Atyánk-
nak, S Fia, Krisztus nevé-
nek, Ki fe je e szentegyház-
nak; És a kegyes Szentlélek 
Legyen velünk, ha könnye-
zünk, Vigaszával, oltalmá-
val, Hogy a sárkány meg-

törjön, Az Űrtól el ne térít-
sen, Bennünket ne gyötör-
jön: Ezt adja meg Isten! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (194.) 

4 1 2 . A z egyházat meg-
ismerni Tudományban gaz-
dagság; A szentekkel együtt 
lenni Végtelen nagy boldog-
ság! Ki elhagyja s megveti: 
Megbűnhődik halálában, Mint 
elveszett mind, aki Nem 
volt Noé bárkájában. 

2. Az egyház az Isten háza, 
Az igazság oszlopa, A szent 
város kősziklára Épült erős 
temploma ; Bármily dühvel 
támadja Őt a pokol: semmi 
haszna, Soha le nem ront-
hatja, Mert az Isten oltal-
mazza. 

3. Az igazi szentegyháznak 
Biztos jele, próbája, Hogy 
híve az igazságnak S ragasz-
kodik hozzája, Az isteni Igé-
nek Rendjén él a szentsé-
gekkel S Krisztust vallja 
fejének Tiszta hittel, szere-
tettel. 

4. Halld meg a jó pásztor 
hangját, Nyilván szól a hí-
veknek: Juhocskáim szavam 
hallják S bizalommal követ-
nek; Ahol ilyen szent jelet 
Nem látsz: magát bár fel-
fújja, Igaz egyház nem 
lehet, Hatalmának nincs 
nagy súlya. 
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f 5. Ember, siess Betle-

hembe, Uradat ott találod; 
Amikor Jeruzsálembe Men-
tek a bölcs királyok: Meg-
tévesztő útakon Jártak s 
ma is tévednének, Ha világi 
hatalom Fénye után törtet-
nének. 

6. J á r j a keskeny úton bát-
ran, Üdvre csak az vezérel; 
Maradj meg az igazságban 
S attól soha ne t é r j el ! Gyász 
az egyház palástja S minden 
kincse a keresztje: De az 
Urat meglátja, Ki híven ki-
tart mellette. 

f 7. Atyánk, magad kor-
mányozzad Az egyháznak 
hajóját, A gyengét, az el-
hagyottat, Ha viharok so-
dorják. Szabadságod s béké-
det Add, hogy csendben 
szolgálhassuk ; Zaklatástól 
te védj meg, Hogy tehozzád 
eljuthassunk ! 

Tranovszky György. 

Az egyház örvendetes 
megújításáról. 

Saját dallam. (195.) 

4 1 3 . A z ég Urának, 
kegyelmes Atyánknak, Di-
cséretet zengjünk, Hatalmá-
nak s szent akaratának En-
gedelmeskedjünk. 

2. Népét erővel, világot 
verővel, Annyira segíti, 
Hogy az a sárkányt, Fia ne-
vében, A földre teríti. 

3. Dicsőség néked, tisztelet 
s dicséret, Királyok Királya, 
Te vagy az Ür és egyedül 
téged Illet minden hála. 

4. Te vezetsz minket, védi 
lépteinket Erőd s hatalmad; 

Menedékünk és jóltevőnk te 
vagy, Ki szégyent nem vall-
hat. 

5. Aki éretted valamit el-
vesztett, Százszor vissza-
kapja; Benned bízunk, ki 
nemes harcunkat Jóra for-
díthatja. 

6. Az ördögnek nem volt 
helye a mennyben, Földre 
taszíttatott ; Szent János 
látta a nagy küzdelmet S 
hallá a szózatot. 

7. Mostan tűnt elő, hogy 
üdv, ország, erő Egyedül 
Istené, S a sárkány letaszí-
tásával a Hatalom Krisztusé. 

8. A szent Igével s a Bá-
rány vérével Diadalmaskod-
tak, Mert szembeszállva a 
halállal is Bátran viaskodtak. 

9. Ü j hangzengéssel, mint 
nagy mennydörgéssel, Szólt 
a halleluja : Dicsőséggel 
uralkodik immár Az egek-
nek Ura! 

f 10. Menny, örvendezzél, 
föld is zengedezzél: Urad 
diadalma Megmutatta, hogy 
hiába minden Ellenség ha-
talma. 

11. Megfenyegeti, ostorát 
hirdeti, Akik a hívőket Meg-
kínozzák : örök gyötrelemre 
ítéli el őket. 

12. Ezen örvendjünk s tel-
jes szívből zengjünk Néki 
hálát adva, Hogy eljött a 
Bárány menyegzője : Az 
igazság napja. 

13. Urunkért i t t lent szen-
vedjünk el mindent Magunk 
megtagadva, S mindhalálig 
bátran járjunk az Ür Nyom-
dokán haladva. 

14. Ő ékességet ad és bé-
18 
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késségét: Nagy vigasz van 
ebben, Önmagáért letörli 
könnyünket Az örök életben. 

f 15. Zengjen az ének az 
Üdvözítőnek, Tisztesség, di-
cséret Az Atya, Fiú és Szent-
léleknek, Az egy Istenség-
nek! 

16. Dicsőség néked, tiszte-
let s dicséret, Királyok Ki-
rálya, Te vagy az Űr és 
egyedül téged Illet minden 
hála! 

ár t neki, Mert fegyverét, a 
szent Igét, Semmi meg nem 
döntheti. 

5. Urunk, Atyánk, tekints 
le ránk S nyisd meg azok 
szemeit, Kik vakságból s 
hanyagságból Igédet nem 
ismerik, Nem hallgatják, 
nem olvassák, Csak másokat 
vádolnak S haragudva rájok 
durva Rágalmakat kohol-
nak. 

6. De én vallom és javal-
lom Páltól közölt Igédet: 
Ég s föld múlhat, elpusztul-
hat, De a te szent beszéded, 
Nagy hatalmad s birodalmad 
Állani fog örökre; Tagadhat-
ják, támadhatják: De csak 
sa já t vesztökre. 

7. Isten enyém, és tudom 
én, Hogy halálod életem: 
A drága vért bűneimért Te 
fizetted helyettem; így örök-
re hozzád kötve Hálát adok 
tenéked: Földön s mennyben 
segíts engem, Amint azt 
megígérted. 

8. Tudom, Uram, hogy ba-
jukban Megsegíted híveid, 
Kik személyed s szent Igé-
det Igaz hittel tisztelik; Aki 
enged beszédednek, Megme-
nekül bajától: Tőled kérek 
segítséget S nem félek a 
haláltól ! 2 

•BftsLiuther- Mariée: H. S. 

A 137. zsoltárból. 
Saját dallam. (N. L. 297.) 

Г 

4 1 5 . О Babilon, vized 
mellett Üldögéltünk bú-
songva S keseregve, sírva 
kellett Emlékeznünk Sionra; 
Bánat fogott el bennünket, 

Dallama : 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

4 : 1 4 : « Régesrégen sötét-
ségben Volt Igéd, ó Istenünk, 
Míg kegyelmed segedelmet 
Nem adott megismernünk. 
Különösen sikeresen Pál 
apostol hirdette Kegyelme-
det: a te neved Dicsértessék 
érette ! 

2. Add, hogy Igéd szövét-
nekét Megismerve örüljön 
S tántorogva a pokolba 
Örökre ne kerüljön: Aki 
kétség és sötétség Homá-
lyában sínylődik S ember-
szóra támaszkodva Sötét-
ségben tengődik. 

3. Ügy nyered meg s úgy 
érdemled Jó keresztyén ne-
vedet, Ha hitedben rendü-
letlen Krisztus ú t j á t köve-
ted, Bizalmadban alázatban 
Tőle vársz segítséget S kész 
lélekkel, becsülettel Tanúsí-
tod hűséged. 

4. Más nem enged, csak 
kegyelmed, Urunk, ilyen 
szerencsét; Ki megkapta, az 
tudhatja, Mi az öröm s bé-
kesség. Krisztus megáll, 
nincs már halál, A pokol se 
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Hárfánk, lantunk s hegedűn-
ket A fűzfákra aggattuk; 
Mennyi gúnyt és megkísér-
tést, Mennyi szégyent, meny-
nyi sértést Szenvedtünk el 
alattuk ! 

2. Míg közöttük így seny-
vedtünk S zokognunk se le-
hetett: Azt akarták, énekel-
jünk Vígasságos éneket. Ki-
gúnyolták lelkünk gondját, 
Csúfondáros szóval mondák: 
Amint otthon tettétek, Ne 
a rabság keménységét, Ha-
nem Sión dicsőségét S bol-
dogságát zengjétek! 

3. Hogy lehetne vígan len-
nünk Ily szomorú rabság-
ban És Istennek énekel-
nünk Ilyen gonosz ország-
ban? Jeruzsálem, ha én té-
ged Valaha elfelednélek S 
rólad meg nem emlékszem: 
Feledjen el az Ür engem És 
ragadjon az én nyelvem Az 
ínyemhez egészen! 

4. Uram, hogyha nem tisz-
telném Jeruzsálem fenségét 
S vígságomban elfeledném A 
te neved szentségét : Jeru-
zsálem sorsát látva Gondolj 
az edomitákra, Kik ily han-
gon beszéltek : Forgassátok 
fel tövestül A szent várost 
mindenestül, Kímélni ne 
merjétek ! 

5. Babilon, te nyomorult 
lány, Meglátod rossz vége-
det: Boldog lesz, ki idő múl-
tán Megfizette béredet ; 
Gőgért gőggel, rosszért rosz-
szal Bánik veled, a gonosz-
szal, S haragjában tombolva 
Megragadja fiaidat, S bol-
dog lesz, ha bűnöd miatt A 
sziklához paskolja. 

f 6. Legyen neked, égi 
Atya És Fiú és Szentlélek, 
Miképen kezdetben vala, 
Mindörökké dicséret! A si-
ralom bús völgyében Jár-
junk Isten tetszésében, Aka-
ratát kövessük, Hogy el-
hagyván e világot S minden 
bűnt és gonoszságot: Üd-
vünket elnyerhessük! 
Dachstein ( F j "7 Tranovszky Gy. 

A kesergő és a vigasztaló 
ember beszélgetése az üldöz-

tetés idején. 
Dallama: 

Jézus, drága Üdvözítőnk. (109.) 

4 1 6 . A kesergő ember. 
Ö ja j nekem, meggyötört-
nek, Fájdalmaim összetör-
tek; Mert vétettem, téve-
lyegtem, Istenem felbőszítet-
tem: Ezért büntet így enge-
met, Mikor kemény próbára 
vet. 

2. A vigasztaló ember. Mért 
keseregsz mindhiába, Mint 
aki már végét j á r j a? Miért 
esel bús kétségbe, Míg nem 
tudod, mi a vége? Felvidító 
gondolatnak Add magadat, 
ne bánatnak! 

3. A kesergő. Sok és súlyos 
volt a vétkem, Ezért nagy 
a bűnhödésem ; Elleneim 
irigykednek, Ravaszkodnak, 
tőrbe ejtnek: Isten büntet 
így engemet, Mikor kemény 
próbára vet. 

4. A vigasztaló. Nemcsak 
téged kísértenek, Nem első 
vagy, ki kesereg; Keserűn 
át juthatsz végre Az édes-
nek örömére: Ezért vidám 
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gondolatnak Add magadat, 
ne bánatnak! 

5. A kesergő. Kacag ra j tam 
a mindenség, És a gonosz 
eretnekség Megvetését nem 
titkolja, Még Istent is ká-
romolja Azt mondván, hogy 
nincs a mennyben, Akiben 
még reménykedjem. 

6. A vigasztaló. Isten 
olyan embert szeret, Aki sok 
baj t elszenvedett Lelkének 
megmentésére És az ő dicső-
ségére: Ezért vidám gondo-
latnak Add magadat, ne bá-
natnak ! 

7. A kesergő. Szülőföldem', 
jó anyámat, Kenyéradó szép 
hazámat, Templomomat, va-
gyonomat I t t kell hagynom 
s családomat : Fájdalmamat 
hogy enyhítsem ? Megvert 
engem a jó Isten! 

8. A vigasztaló. Ne ret tegj 
a borzalomtól S ellenséges 
hatalomtól : Egyszer ők is 
elpusztulnak S nem árthat-
nak egyházunknak ; Ezért 
vidám gondolatnak Add ma-
gadat, ne bánatnak! 

9. A kesergő. Ó mint gyö-
tör a mindenkép Farizeus, 
eretnek nép ! Hogy sóhajt-
sak, hogy hallgassak? S mit 
feleljek, mikor vernek? Fáj-
dalmamat hogy enyhítsem ? 
Megvert engem a jó Isten! 

10. A vigasztaló. Mért ret-
tegsz a szenvedéstől, Átok-
tól és üldözéstől? Példát 
maga adott az Ür, Hogy kell 
tűrnünk ártatlanul : Ezért 
vidám gondolatnak Add ma-
gadat, ne bánatnak! 

11. A kesergő. Siralma 
nem érhet véget A rabbá 

lett keresztyénnek : Távol 
Isten kenyerétől Lelke meg-
hal az éhségtől. Fájdalma-
mat hogy enyhítsem? Meg-
vert engem a jó Isten! 

12. A vigasztaló. Sírás, 
nyögés, kínszenvedés, Rab-
lás, fogság, száműzetés, El-
vétele az Igének: Jele, hogy 
jön az ítélet. Ezért vidám 
gondolatnak Add magadat, 
ne bánatnak! 

13. Legyen tehát édes ne-
künk, Ha hitünkért szen-
vedhetünk; Nem örök, ami 
keserű: Ború után jön a 
derű. Ámen! Isten mindezt 
hallja S híveit megvigasz-
t a l j a . Lednicky Jerémiás. 

Ézsaiás 5. részéből 
az 1. és következő versek. 

Dallama: 
Föl kell immár szívünket. (202.) 

4 1 7 . E neklem az Ür 
nevét Nagy szeretetéről : 
Szerelmesem énekét Az Ür 
szőlőjéről. Szeretetből hozta 
létre Gyönyörűségére: Méltó 
erről zengenünk S róla pél-
dát vennünk. 

2. Szőlőjét egy termékeny 
Jó helyre plántálta, Mert 
azt messze vidéken Legjobb-
nak találta; És körül is ke-
rítette, Köveit kiszedte, 
Aztán nemes tőkékkel Lát ta 
el bőséggel. 

3. Tornyot, saj tót állított 
S már a termést várta: De 
hiába számított, Hasznát 
mégse látta, Mert jóízű szőlő 
helyett Fanyar egrest sze-
dett; Megbánta az egészet, 
Nagy haragot érzett. 



4. S szóla az Ür: Jöjjetek 
Ide mindenünnen, ítéletet 
tegyetek E különös ügyben: 
Mit kellett még cselekednem 
S mit kell immár tennem, 
Mikor hosszútűrésem Célhoz 
nem ért mégsem? 

5. Kijelentem szándokom 
S nem válik az köddé : E 
szőlőt nem gondozom, Nem 
is őrzöm többé ; Kerítését 
széjjelbontom, Gyepüjét le-
rontom : Enyészetnek adas-
sék És eltapodtassék. 

6. Senki meg nem műveli, 
Nem metszi, kapálja, A tö-
vis, gaz felveri, Parlag lesz 
a tá ja ; Meghagyom a felle-
geknek: Ha arra tévednek, 
Esőt rá ne adjanak, Tovább 
haladjanak. 

7. Az Ürnak e szőlője 
Izrael országa ; Tőkéje és 
vesszője Júda lakossága ; 
Egykor maga ültetgette És 
nagyon szerette, Mindig hí-
ven gondozta, Tenyerén hor-
dozta. 

8. Vétkét soká elnézve Ja-
vulását vár ta ; Nem sietett 
vesztére, Bosszúját nem áll-
t a : De ők erre mit se adtak, 
Gonoszak maradtak S az 
Ür minden küldöttét Ke-
gyetlen megölték. 

9. Isten arca búsra vált, 
Elfordult felőlük : Remény-
ségük sugarát Mind elvette 
tőlük ; Elrettentő példát 
adva Kegyelme haragra 
Változott a rossz fiak Go-
noszsága miatt. 

10. Isten, ki elfogadtál 
Minket azok helyett, Akiket 
kivágattál, Mint rossz vesz-
szőidet: Add, hogy nemes 
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termést adjunk, Meddők ne 
maradjunk, Szégyent terád 
ne hozzunk, Szépen virágoz-
zunk! 

11. Érezzük bár haragod 
Mi is gerjelmedben, Mely 
bűnünkért támadott A te 
kebeledben ; Haragodban le-
rontottad Szőlő-birtokodnak 
Egykor kedves szépségét S 
minden erősségét; 

12. Ó mert mi is vétettünk, 
Nem bírván magunkkal, Bán-
tottunk és sértettünk Sok 
gyarlóságunkkal ! Bünteté-
sünk halogattad S most, 
mikor ránk szabtad, Igazad 
elismerjük, Magunkat szé-
gyeljük: 

13. Mégis bízunk, Istenünk, 
A te irgalmadban, Hogy 
örökre nem leszünk Ilyen 
gyalázatban: Idejében össze-
szeded A szétszórt híveket, 
S bennünk új ra feltámad A 
te szentegyházad. 

14. A te szőlőd tőkéi Mind 
kivirágoznak, Megtisztított 
vesszői Szép gyümölcsöt 
hoznak. Segítségül magad 
jöjj el Isteni erőddel, Dor-
gálásod használjon Es ja-
vunkra váljon! 

Dallama: 
Ó mily boldog az az ember. (282.) 

4 1 8 . Ó Isten, mily pá-
ratlanul Sok bánat ér vá-
ratlanul: Sok a vétek vesze-
delme, Keskeny út visz fel 
a mennybe. 

2. Test és vér nem könnyen 
fér be A menny örök örö-
mébe: Kire vessem tekinte-
tem, Ha Krisztust nem kö-
vethetem ? 
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3. Vigasztalást, jó taná-

csot Egyedül csak benne 
látok ; Ki lehetne elhagya-
tott, Ha Jézusban bizako-
dott? 

4. Csodás az ő hivatása, 
Személyének változása ; 
Eszünk ezzel fel nem érhet: 
Isten benne emberré lett. 

5. Szenvedésed és halálod 
Megváltotta a világot, Jézus, 
Uram és Istenem, Dicsősé-
ges Fejedelem! 

6. Benned édes vigaszom 
van Mindenféle bánatom-
ban: Nyomoromban, keser-
vemben Te vigasztalsz min-
dig engem. 

7. Ha lelkemmel küzd a 
testem, Kétségbe már nem 
kell esnem: Teveled rá mit 
se adok, Vigaszodról biztos 
vagyok. 

8. Tied az én testem, lel-
kem, Bűn, halál meg nem 
ront engem : Megnyugovást 
hol is lelnék, Ha nem ben-
ned, drága vendég? 

9. Tudom, el nem hagysz 
engemet, Igazságod nem 
feleded: Te vagy az én hű 
pásztorom, Ki megőrzői 
mindenkoron. * 

10. Ó Jézusom, tisztessé-
gem, Kívánságom, dicsősé-
gem: Te vagy az én gazdag-
ságom, Szereteted boldog-
ságom. 

11. Ki se tudom mondani 
azt, Hogy ad neved drága 
vigaszt; Ki benned hisz, 
benned örül, Vigaszoddal 
veszed körül. 

12. Ezért mondom, ezért 
vallom: Jobb, ha mindjárt 
meg kell halnom, Vagy 

életre nem hivatnom, Mint 
tetőled elszakadnom. 

13. Jézus, kedves vőlegé-
nyem, Boldogító reménysé-
gem: Aki tőled eltávozik, 
Élőhalott s elkárhozik. 

14. Felüdítem magam ve-
led, Szeretlek, mint élete-
met; Elég nekem rád gon-
dolnom : Elenyészik minden 
gondom. 

15. Ha tebenned van re-
ményem, Örömed és békéd 
érzem; S ha fohásszal éne-
kelek, Felvidítod életemet. 

16. Tanúnak Szentlelked 
vesszük, Hogy már itt lenn 
érezhetjük Az öröklét gaz-
dagságát S ízlelhetjük bol-
dogságát. 

17. Mindezekért, én Iste-
nem, Keresztemet elviselem; 
Te adj erre képességet, Hogy 
meglássam dicsőséged. 

18. Segíts, hogy ezt jól 
kezdhessem S szerencsével 
végezhessem ; Add legyőz-
nöm testem s vérem, Hogy 
csúf szégyen sohse érjen. 

19. Igaz hitben tar ts ma-
gadnak, Hogy tebenned él-
jek, haljak; Jézus, én vi-
gasztalásom: Halld meg hő 
fohászkodásom ! 

Moller Márton. 

Saját dallam. (197.) 
r 

4 1 9 . О szent Isten. 
mily keserves Időt kellett 
megérnünk, Sorsunk terhes 
és gyötrelmes, Alig lehet 
megélnünk : Hova tovább, 
annál jobban Van részünk 
bősz ostorodban, Amit el 
kell viselnünk. 
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2. Ismerjük kijelentését 
Krisztusnak, ki ezt mondta: 
A zavar a keresztyénség 
Szép egységét megbontja; Ez 
hisz benne, az becsmérli, 
Vagy magához szabja, méri 
Istenének titkait. 

3. Ily nagy vétkek ára-
datja Mit nem hordoz mé-
hében? Kain Ábelt nyomor-
gatja E siralom-völgyében. 
Ezt teszik a megtévedtek S 
a babonás gonosz lelkek : 
Meggyötrik az ártatlant. 

4. De eljön majd az egyet-
len Igaz bíró órája, Ki a 
vérért a kegyetlen Gaznak 
vérét kívánja: Testvéredet 
add most elő, Te gyilkos, 
vad gonosztevő, Bosszúm el 
nem kerülöd! 

5. Ó egyházunk szent ha-
jója, Csoda van itt teveled: 
Kevés, aki híved volna, A 
rossz világ kinevet, Es az 
ördög, a kegyetlen, Rád hul-
lámot csap szünetlen, Tudja: 
nincs sok ideje! 

6. Tűrd a vihart, álld ki-
tartva, Megváltásod köze-
leg, Hamar elérsz már a 
partra, Hol nincsenek vad 
szelek: Megtörik bősz ellen-
séged, Elvész benne test és 
lélek, Ha idején meg nem 
tér. 

7. Ha világból valók len-
nénk, Gyűlölet ránk nem 
jutna S háborgatást nem 
szenvednénk ; De ,a sátán jól 
tudja, Hogy mint kedves 
gyermekeit, Bennünket az 
Isten segít, Azért harcol 
ellenünk. 

f 8. Isten fent a magas-
ságban, Halld meg, amit 

óhajtunk, Mikor szívünk 
bánatában Keservesen só-
haj tunk: Nézz ránk, kiket 
haragjába' Az ellenség go-
noszsága Meggyötör és fosz-
togat. 

9. Ha büntetni akarsz min-
ket S megtorolni a rosszat: 
Magad büntesd vétkeinket, 
Ne adj ki a gonosznak. Té-
ged bántott a mi vétkünk, 
Tőled vegyük büntetésünk : 
Alávetjük magunkat. 

10. Atyánk, te légy segít-
sége Minden igaz hívednek; 
Vezess örök békességre, 
Vigasztaljon Szentlelked 
Fiadért, à mi Urunkért, A mi 
kegyes Jézusunkért, Ámen, 
ámen, úgy legyen! 

Tranovszky György. 

Dallama: 
Ö én bűnös, jaj, mit tegyek. (220.) 

4 2 0 . Tudod, Urunk, 
hogy egyházunk Mennyi ve-
szély környezi, Mert paran-
csod követi ; Ó hallgasd meg 
kiáltásunk, Hogy a konkoly 
veszélye Ne lehessen vesz-
tére. 

2. Ha a pásztor a juhokat 
Nem eléggé gondozza S nem 
gondol a gonoszra: Jön az 
ördög s rossz magvakat Vet 
a lélek földjébe A te Igéd 
helyébe. 

3. Segíts a te szolgáidnak, 
Hogy a konkolyt legyőzzék 
S ártalmát megelőzzék; Se-
gíts a te fiaidnak, Erősítsed 
hitünket, Jóra vezess ben-
nünket. 

4. Add, hogy híven meg-
őrizzük Hitünk igazságait, 
Igéd tiszta magvait, S a te 
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neved dicsőítsük I t t a mú-
landóságban S majd az örök 
hazában. 

5. S ha a végső aratásra 
Magad jössz, ó szeretet: 
Gyűjtsd össze a híveket, 
Vidd el igaz boldogságra 
Kiválasztott gyermekid S 
üdvösséget adj nekik! 

Saját dallam. (196.) 

4 2 1 . S zörnyűséges idők 
jöttek S kegyetlenül kínoz-
nak, Mindenfelől körülvet-
tek Rémei a gonosznak, 
Bajra ba j jön torlódva: De 
nem mindenki veszi fonto-
lóra. :,: 

2. Keljünk fel és ne vét-
kezzünk, Mindenünk ő pó-
tolja; Igéjére emlékezzünk! 
Krisztus Urunk ezt mondja: 
Csak Istentől kell félnünk, 
Teljes kárpótlást ő maga ad 
nékünk. :,: 

3. Egy az, amit tőlünk el-
vár : Megtérésünk kívánja ; 
Boldog csakis az leszen már, 
Ki bűneit megbánja És hisz 
Krisztus Urunkban, Aki vi-
gaszunk minden bánatunk-
ban. :,: 

4. Te vagy a mi jó pászto-
runk, Juhaidat ismered, S 
a tévédőt, Krisztus Urunk, 
Karjaidra emeled És be-
veszed nyájadba, Ahol a far-
kas hiába támadja. :,: 

5. Kedves Urunk, felkere-
sünk A tékozló fiúval, Ke-
gyelmedért esedezünk : Ne 
súj ts örök borúval; Fiaid-
nak végy minket, Növeld 
hitünket, áldd meg életün-
ket! :,: 

4 2 2 . 0 mily bánato-
san kesereg egyházunk, Se-
honnan nem lehet segítséget 
várnunk : Nézz ránk, nézz 
ránk, ó Jézusunk, kegyelmes 
Királyunk ! 

2. Magunkra maradtunk, 
mint atyátlan árvák, Ellen-
ség támadja hitünk erős vá-
rát : Kelj fel, kelj fel, ó Jé-
zusunk, hogy ne valljuk 
kárát ! 

3. Senki nem sajnálja a te 
szegény néped, Amelyet meg-
váltott értünk ontott véred: 
Szánj meg minket, ó Jézu-
sunk, hagyd el égi széked! 

4. Vége-hossza nincs a 
cselvetésnek, tőrnek, Gonosz-
nál gonoszabb szándékokat 
szőnek: Légy vezérünk, ó 
Jézusunk, hogy féljenek tő-
led! 

5. Minket tekintenek fő-fő 
ellenségnek, Ellenünk dühíti 
őket a nagy méreg: Ébredj 
immár, ó Jézusunk, te nyújts 
segítséget ! 

6. Gonosz eretnekség vád-
jával illetnek, Mert neked 
szolgálunk, kit le nem győz-
hetnek: Légy a miénk, ó 
Jézusunk, te fékezd őket 
meg! 

7. Lehet-e így a te kis se-
reged boldog, Mikor ellensé-
günk mindennek elmondott? 
Ne vedd, ne vedd, ó Jézusunk, 
könnyen ezt a dolgot! 

8. Napunk, Krisztus Urunk, 
te kegyes, te áldott: Mért 
hagyod megvetni tiszta szép 
világod? J á r j előttünk, ó 
Jézusunk, gyújts világos-
ságot! 
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9. Ha elsötétülsz, a csilla-
gok is félnek, A világi böl-
csek hamisan beszélnek : Mu-
tasd magad, ó Jézusunk, 
hogy lássanak téged! 

10. Megígérted nekünk, 
hogy velünk léssz végig, 
Egészen a világ elenyészé-
séig: Maradj velünk, ó Jézu-
sunk, harcunk végeztéig! 

11. Ne hagyj ki bennünket 
támogatásodból, Kik már 
meggyengültünk a támadá-
soktól: Tekints le ránk, ó 
Jézusunk, égi trónusodról! 

12. Vezesd diadalra küzdő 
seregedet, Hogy mindenek 
lássák dicső győzelmedet : 
Ne hagyd árván, ó Jézusunk, 
keresztyén népedet! 

13. Akik életünkre törnek 
alattomban: Add, hogy is-
tenséged ismerjék meg job-
ban, Ki ránk gondolsz, ó 
Jézusunk, a paradicsomban! 

14. Te vagy az élővíz gaz-
dag kútforrása, Te légy e 
gonosz tűz győztes eloltása: 
Magad siess, ó Jézusunk, a 
szabadításra ! 

Sinapius János. 

A szentegyháznak keserves 
zokogása. 

Dallama: Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

4:23. Mindenkitől el-
hagyatott, Gyászba borult 
anya vagyok: Immár földig 
alázottan Élek, aki büszke 
voltam. Szívemig hat a fáj-
dalom, Mert lelkem nagy 
bánata nyom. 

2. Volt nekem szép, díszes 
sátram, Ahol Istent hűn 

szolgáltam; Igéje volt a szö-
vétnek, Fényessége a szent-
ségek. Szívemig hat stb. 

3. Isten ily szép tisztelete 
Hihetetlen gyűlöletre Ra-
gadta az ellenséget, Mely 
ránk irigy szemmel nézett. 
Szívemig hat stb. 

4. Üldözésre vetemedtek 
S még csak sírni se enged-
tek; Ott álltam a szent he-
lyeken S kigúnyolták tisz-
teletem! Szívemig hat stb. 

5. Hasztalan volt a szolgá-
lat, Mert egyszerre nekem 
támadt Mindenféle veszede-
lem: Mindenki csak játszott 
velem. Szívemig hat stb. 

6. Ezt se látták még elég-
nek Ama gonosz ellenségek: 
Sebre sebet osztogattak, Haj-
lékomból kitagadtak. Szíve-
mig hat stb. 

7. Sok más baj is ért en-
gemet, Ami rám úgy nehe-
zedett, Mint valami gyötrő 
álom : Nincs már öröm a 
világon! Szívemig hat stb. 

8. Bánatomban mit tehe-
tek? Nem látom a szövétne-
ket, A ragyogó csillag fé-
nyét: Isten áldott, szent 
Igéjét. Szívemig hat stb. 

9. Megszűntek már a szent-
ségek: Hol találjam őket én 
meg? Szolgáim is elhallgat-
tak: Szegény szívem meg-
szakadhat! Szívemig hat stb. 

10. A bánatok bánatában, 
A fájdalmak fájdalmában 
Sóhajaim kifáradtak, Csont-
jaim is kiszáradtak. Szí-
vemig hat stb. 

11. Felgerjedt az Űr ha-
ragja : Gyarlóságom meg-
sokallva Ellenséges vaske-
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zekbe Adott engem kényre-
kedvre. Szívemig hat stb. 

12. Immár annak rabja let-
tem, Aki mindig gyűlölt 
engem : Ellenségem meg-
gyalázott És a porig meg-
alázott. Szívemig hat stb. 

13. Lelkem bánat tépi, 
veri, Alig tudok lélekzeni; 
És ha nem lesz segítségem, 
Meghalok e gyengeségben. 
Szívemig hat stb. 

14. Pásztoraim merre jár-
tok? Szenvedésem nem lát-
játok? Ha éntőlem elszakad-
tok : Hol vagytok, hogy nem 
itt vagytok? Szívemig hat 
stb. 

15. Ki kergetett el titeket? 
Ki vigasztal meg engemet? 
S rám áldást mért nem adta-
tok, Mikor tőlem elváltatok? 
Szívemig hat stb. 

16. Boldogtalan válás volt 
ez! S lehet-é, hogy egykor 
jobb lesz? Lelkemnek nagy 
keservére Szétesem, mint 
oldott kéve. Szívemig hat 
stb. 

17. Van-e nálam eleset-
tebb? Vigasztalást hol ke-
ressek? Nincs, aki megerő-
sítsen, Egyedül csak a jó 
Isten! Szívemig hat stb. 

18. Mint a csibék anyjuk 
nélkül S juhok kies mezők 
nélkül : Gyermekeim elár-
vultak, Pásztor nélkül 
tönkrejutnak. Szívemig hat 
stb. 

19. Fiaim és leányaim 
Nem lesznek már támaszaim : 
Ravaszsággal elcsábítják, 
Kebelemről elszakítják. Szí-
vemig hat stb. 

20. Barátim is, kik sze-
rettek, Ellenségeimmé let-
tek ; Fájdalmamat fel se 
veszik, Bánatomat kinevetik. 
Szívemig hat stb. 

21. S hozzá mennyi ellen-
ségem Toporzékol vad dühé-
ben! En pedig csak sírdo-
gálok, Vigasztalást nem ta-
lálok. Szívemig hat stb. 

22. Sajnáljatok engem, 
egek, Nap és hold és csillag-
sereg, Hegyek orma, tenger 
mélye, Menny s föld minden 
teremtménye. Szívemig hat 
stb. 

23. Szánj meg te is, jó Is-
tenem, Oltalmadért esede-
zem; Ha próbádat kell kiáll-
nom, Bűnhödésem nem saj-
nálom. Szívemig hat stb. 

24. Hajolj, Uram, hű né-
pedre, Fogadd vissza ke-
gyelmedbe: Hadd érezze az 
ellenség, Mire visz a kegyet-
lenség! Szívemig hat stb. 

25. Vigasztalást benned 
nyerve Élhetek majd örö-
memre Megtalálván mene-
dékem Lent a földön s fent 
az égben. Szívemig hat a 
fájdalom, Mert lelkem nagy 
bánata nyom! sinapius János. 

Az istenfélő lélek vágyódása 
üldöztetése idején. 

Dallama: Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

4 2 4 . E n Uram és én 
Istenem, Csak rád lehet 
tekintenem, Mikor annyi 
háborúság Vesz körül és 
nyomorúság: Szánj meg en-
gem, ha akarod, Mert nél-
küled leroskadok. 



2. Sok a vétkem, beisme-
rem, Kegyelmedért esede-
zem; Mióta felnevelődtem, 
Erkölcsöddel nem törődtem: 
S mégis, bármily csapás ér-
jen, Beléd vetem reménysé-
gem. 

3. Parancsaid nem követ-
tem, Szentül élni nem volt 
kedvem, Méltán ér most 
büntetésem, Bánatom és 
szenvedésem ; De ha van 
még bűnbocsánat, Fordítsd 
felém szent orcádat! 

4. Atyailag vesszőzz en-
gem, Magadtól el ne űzz en-
gem, Engedelmes fiad va-
gyok, Az leszek és az mara-
dok; Keservemben könnyem 
csordul, De arcom csak fe-
léd fordul. 

5. Ha holtig kell is szen-
vednem Gyötredelmes keresz-
temben: Uramat én el nem 
hagyom, Míg a lelkem ki 
nem adom. Jézus, add, hogy 
hű maradjak, Veled éljek, 
veled haljak! 

6. Erősíts, ha tántorodom, 
Állíts fel, ha roskadozom; 
Vigasztaló Szentlelkeddel Te 
gyógyíts meg, ha megsebzel; 
Légy nekem a szenvedésben 
Vigasztaló segítségem! 

7. És ha majd eljön halá-
lom S e világtól meg kell 
válnom: Add utánad men-
nem végül A siralom bús 
völgyébül ; Hatalmadba en-
gedetten Tied legyen testem, 
lelkem ! 

8. Jézus neve, téged kér-
lek, Adj erőt és segítséget; 
Halld meg az én sóhajomat, 
Enyhítsd nehéz bánatomat; 
Jöjj, siess, hogy el ne vesz-
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szünk, Hanem veled örven-
dezzünk ! 

A szentegyház kesergése. 
Saját dallam. (198.) 

4 3 5 . K , adja meg ne-
kem, Hogy könnyforrás le-
gyen S mindig :,: csak sírjon 
két szemem? Hogy szenve-
désemet, Mely lelkem tépte 
meg S földig :,: lesújtott 
engemet : Híven elmondhas-
sam És le is írhassam, 
Forró könnyekkel sirassam ! 

2. Ó én boldogtalan Anya, 
ki odavan: Hová :,: húzhas-
sam meg magam? Sehol a 
világon Helyem nem talá-
lom: Elmúlt :,: az én bol-
dogságom Sok szenvedésem-
ben, Szörnyű keresztemben, 
Melynek súlya megtör engem. 

3. Immár hova legyek? 
Panaszt kinél tegyek ? Ki-
nek :,: mondjam sérelme-
met? A világ nem bánja, 
Fület nem haj t rája, Nehéz 
:,: sorsom nem sajnál ja: 
Boldog akkor lenne, Hogyha 
tönkretenne S meg se marad-
hatnék benne. 

4. É j és nap kiáltok, Se-
gítséget várok: De hajh! :,: 
sehol se találok; Meg nem 
hallják mégsem Az én kö-
nyörgésem, Nehéz :,: s han-
gos kesergésem; Nem segít 
már ra j tam Az Űr sem e 
bajban: Mátkám nem kö-
nyörül raj tam. 

5. Ah, mit is tehetnék? 
Hova is mehetnék? Milyen 
:,: dologba kezdhetnék? 
Amikor szüntelen Zokogva 



3 8 4 

könnyezem, Vakká :,: lett 
mind a két szemem, S fá j -
dalom gyötörte Lelkem, 
majd megölte És egészen 
összetörte. 

6. Hova lett szépségem, 
Régi dicsőségem Ebben :,: 
a nagy szegénységben? Fe-
jem koronája, Az ékes, a 
drága, Imé :,: leesett a sár-
ba ; Ruhám megszaggatott 
És vértől áztatott : Hogy 
bírjam e gyalázatot? 

7. Sión erős vára, Jeru-
zsálem lánya: Nézz rám :,: 
világnak csúfjára, Ki porba 
döntötten Mindent elvesztet-
tem S szegény :,: árva öz-
vegy lettem, Mert ki is fosz-
tottak, El is pusztítottak, A 
világból kitiltottak. 

8. Ah, mért késlekedtek? 
Miért nem siettek? Immár 
:,: semmibe se vesztek? Az 
marad szégyenben, Aki el-
hagy engem Vértől :,: pi-
rosló könnyemben! Jertek, 
töröljétek Le a verejtéket 
S a roskadót emeljétek! 

9. Két karom kitárom, S 
nincs a nagy világon, Aki 
:,: engem még megszánjon; 
Nincs, aki segítsen, Nincs, 
aki enyhítsen, Senki :,: egye-
dül az Isten; Bárcsak venne 
engem Magához az égben 
Az én drága vőlegényem! 

10. Sasszárnyakat veszek, 
Hogy felrepülhessek S vi-
gaszt :,: hamarabb nyerhes-
sek Az ő szent szavából S 
kijussak magából A csúf :,: 
és gonosz világból: Tudom, 
hogy az égben Helyet csinál 
nékem Az én kedves vőlegé-
nyem. 

11. Hozzád, gonosz világ, 
Tévelygő, rossz világ, Lel-
kem :,: immár búcsút kiált, 
Mert én már elmegyek, Hogy 
elkerüljelek Téged, :,: s hogy 
üdvösségemet Ott fenn meg-
láthassam, Ügyem elmond-
hassam S Jézusom magasz-
talhassam. 

12. Ámen! Uram, kérlek: 
Te adj segítséget, Minden 
:,: árvám magad védd meg 
A kegyetlen néptől, Gonosz 
ellenségtől, Kemény :,: ka-
tonák dühétől; Légy velem, 
Istenem, Uram és minde-
nem A földön s a mennyben, 
ámen! 

Saját dallam. (199.) 

4 2 6 . E n kőszálam, erős 
váram : ínségemben, keser-
vemben Jöj j és áldj meg! 

2. Most nincs jelen, de 
megjelen : ínségedben, ke-
servedben Nyugodjál meg ! 

3. Ha bajunk van: bána-
tunkban Senki minket nem 
segíthet Rajtad kívül. 

4. Nincs magára hagyott 
árva, Hogyha benned bízva 
szenved: El nem merül. 

5. Aki pedig hízelkedik S 
szája mézet, szíve mérget 
Hord titokban: 

6. Gonoszsága, hazugsága 
Bérét veszi: tűz égeti A po-
kolban. 

7. Hova lettél, hova men-
tél, Régi hűség, őszinteség, 
Tiszta lélek? 

8. Nincs idelent, a menny-
be ment: Nem láthatom, nem 
mondhatom Őt enyémnek. 



9. Nyomoromban, bánatom-
ban Hova térjek? hol nem 
érhet Veszedelem ? 

10. Senki máshoz, csak 
orcádhoz, Én Teremtőm, 
Üdvözítőm, Jó Istenem ! 

11. Uram, téged esdve 
kérlek: Küzdj érettem, védj 
meg engem A veszélytül. 

12. Mind elessék az ellen-
ség, Ki vérszemet kap s 
ellened Harcra készül ! 

13. Semmi meg nem ret-
tent en.gem, Míg az erős, 
igazi hős: Isten véd meg; 

14. Így az ember győze-
lemmel Megy eléje minden-
féle Ellenségnek. 

15. Zengjen ének és dicsé-
ret A hatalmas, diadalmas 
Úristennek ! 

16. Este, reggel hű lélek-
kel Hívd az Urat : Jézusod 
ad Segedelmet ! 

Lukács 2If, 29-ből. 
Dallama : 

Krisztusom az én éltem. (400.) 

427. Maradj meg ke-
gyelmeddel Velünk, ó Jézu-
sunk, Hogy ördögi cselekkel 
Romlásra ne jussunk. 

2. Maradj meg szent Igéd-
del, Hogy jól ismerhessünk, 
S ösvényeden vezérelj, Hogy 
üdvözülhessünk. 

3. Maradj szövétnekeddel, 
Világosság, bennünk ; Lel-
künk hozzád vezesd el, Hogy 
el ne tévedjünk. 

4. Maradj meg áldásoddal, 
Gondviselő Isten, Gazdag 
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ajándékoddal Segíts mind-
végiglen. 

5. Maradj meg oltalmad-
dal, Dicső hős, mivélünk: 
Győzd le erős jobboddal 
Minden ellenségünk. 

6. Maradj meg hűségeddel, 
Óvjad életünket, Hogy tör-
hetlen lélekkel Tartsuk meg 
hitünket ! 
Dr. Stegmann Józsua. H. S. 

A szentegyház zokogása. 

4 2 8 . О j a j nekem nyo-
morultnak, Sötét gyászba 
borultnak : Mibe fogjak ? 
kihez menjek ? Segítséget 
hol leljek? Pogányok jön-
nek rám, meggyötörnek, Ki-
fosztogatnak és összetörnek, 
Esdve kérlek, Uram, téged, 
Esdve kérlek, Uram téged: 
Alázd meg e pogány népet, 
Alázd meg e pogány népet ! 

2. Sok a tövis körülöttem, 
Mert rózsának születtem : 
Védelemnek örve alatt Min-
denből kifosztanak ; Itt meg-
támadnak, ott cserben hagy-
nak, A békességtől távol 
maradnak. Esdve kérlek, stb. 

3. Uram, hozzád mene-
külök, Máshol meg nem eny-
hülök; Te nyújtsd felém vé-
dő karod, Mikor összeroska-
dok. Jézusom küldjed, hogy 
vele küzdjek S a vérfürdő-
től megmeneküljek. Esdve 
kérlek, Uram, téged, Esdve 
kérlek, Uram, téged: Alázd 
meg e pogány népet, Alázd 
meg e pogány népet! 

Lányi Illés. 
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A 14. zsoltárból. 
Dallama: 

Az idő már eljövendő. (386.) 

4 2 9 . Balgák azok, kik 
ezt mondják: Istent mi is 
tiszteljük, De szívükben ezt 
gondolják: Istent nem is is-
merjük. Olyanok, mint a ve-
szettek, Utálatosakká let-
tek, Nem ismernek jótettet. 

2. Az Isten az embereknek 
Fiaira nézett le Magasából 
az egeknek S az értelmest 
kereste, Aki vétek nélkül élő, 
Bölcs, kegyes és istenfélő, 
Az ő nevét dicsérő. 

3. Letértek a helyes útról, 
Tőle mind elfordultak: So-
kat tar tván önmagukról 
Maguk után indultak. Azt 
hitték, hogy istenesen Élnek, 
pedig nem volt egy sem Igaz, 
ki jót tehessen. 

4. Meddig tart, hogy köny-
nyen veszik Ezt a gonosz 
emberek? Hű népemet miért 
eszik S falják, mint a kenye-
ret? Ők az Urat nem is fé-
lik, Segítségét nem is ké-
rik, Világukat úgy élik. 

5. Rettegnek nagy rette-
géssel Nyugodalmat nem 
lelve, Mert csak tisztes nem-
zetséggel Van az Urnák ke-
gyelme: Mért törnek hát a 
szegényre, Kinek jóság az 
erénye És Isten a reménye ? 

t 6. Ki vezeti üdvösségre, 
Izraelt ki menti meg? Jézus 
az ő üdvössége, Nem lesz 
rabja senkinek! Fiában ad 
segítséget: Egyházunk így 
újjáéled S boldogságot re-
mélhet! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Dallama : 
Egi Felség, te magad. (375.) 

4 3 0 . H a szíved elcsüg-
gedne, Mert gyötrelmek kí-
noznak : Bízzál, Isten ke-
gyelme Mindent jóra változ-
ta t ; Kereszted nem érezed, 
Bánatod meggyógyítja, S 
megéred, hogy könnyedet 
Szent örömre fordítja. 

2. Vá r j Istenre, míg hiszed, 
Hogy ő mindig könyörül 
Azokon is, akiket Már a 
halál vesz körül; Szívesen 
meghallgatja, Akik hozzá 
fordulnak, S meg is szaba-
dí that ja Mind, akik rászo-
rulnak. 

3. Atyád, anyád elhagy-
hat, Mikor húz már az ág 
is, Családod megtagadhat, 
Sőt az egész világ is: Mégse 
essél kétségbe, Míg Istent 
el nem veszted: Kész az ő 
segítsége, Leveszi a keresz-
ted. 

4. Ha még oly nagy lenne 
is Kereszted és szükséged: 
Aki bízik s benne hisz, Nem 
szenvedhet ínséget ; Dávid 
soha nem látta, Hogy az igaz 
éhezzen, S nincsen, aki ma-
gára Hagyatottan elvesszen. 

5. Gyalázatban maradnak 
A szegények minálunk, El-
lenben a gazdagnak Tiszte-
lettel szolgálunk; Pedig aki 
tévelyeg S nem az Urat sze-
reti: Bölcsesége nagy lehet, 
Hasznot mégse hoz neki. 

6. Istennek az ú t ja más, 
Nem is lehet emberi: Kit a 
világ megaláz, Ő magasra 
emeli ; Gonoszat elkárhoztat, 
Megtöri a kevélyet, Minden-
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féle jót s rosszat Igazsággal 
ítél meg. 

7. Ne csüggedj hát, én lel-
kem, Ha az Űr meglátogat : 
Minden nehéz helyzetben Ő 
fogja majd pártodat. Bízva 
bízzál, bajodat Türelemmel 
viselve, És további sorsodat 
Hagyjad a jó Istenre! 

Mlynárov Illés. 

Dallama: 
Ö én bűnös, jaj, mit tegyek. (220.) 

4 3 1 . N ehéz nekem ez 
az élet, Végy magadhoz 
immáron, Uram, mert e vi-
lágon Mindenfelől bajok ér-
nek; Gyászba borult életem 
Kínok között tengetem. 

2. Ha úgy hozza jó tetszé-
sed, Meg is halok szívesen, 
Bánatomat levetem Örvend-
vén a pihenésnek ; Semmi 
baj s gond nem sebez, Fáj-
dalmamnak vége lesz. 

3. Terhem alatt leroska-
dok; Könyeimnek patakja 
Lelkem gonddal i tatja, Va-
lahányszor felvirradok ; Ret-
tegés és gyötrelem Minden-
napi kenyerem. 

4. Mikor látom, hogy aki 
rossz, Milyen könnyen bol-
dogul: Szívem szinte elszo-
rul. Ellenségem ezzel kínoz: 
ím, ez az az ember itt, Akin 
Isten nem segít! 

5. Bemegyek a kamarám-
ba, Térdre hullok előtted 
Vigaszt várván tetőled Be-
teg lelkem bánatára : Te 
látod, hogy könnyezem, Min-
dentudó Istenem! 

6. Én Istenem, reménysé-
gem, Könyörülő szeretet : 

Mikor szánsz meg engemet? 
Miket nem kell még megér-
nem? Meddig kell még szen-
vednem E keserves életben? 

7. Add, hogy immár meg-
nyugodjam; Adj fiadnak ke-
gyelmet, Hogy végre meg-
pihenjek És többé ne szo-
morkodjam; Vigasztald meg 
lelkemet, Szabadíts meg en-
gemet ! 

. 8. Ki tudja, nem lesz-e né-
kem Üdvöm, hogy így bün-
tetsz meg S rám bocsátod 
kereszted ? Hadd nevessen 
ellenségem : Sokan azért 
bűnhődnek, Mert sohase 
szenvednek. 

9. Add rám méltó bünteté-
sem, Itt a földön sújts en-
gem: Csak az örök életben 
Megnyerhessem üdvösségem, 
S elegendő türelmet Adjon 
hozzá kegyelmed! 

10. Balsorsom ha megelég-
led, Könnyeim letörölve Vigy 
az égi örömbe, Hol örökre 
áldlak téged; Fogadjon be 
tá r t karod, Mikor magad 
akarod ! Mlynárov Illés. 

Dallama: 
Szívem mélyén örvendve. (315.) 

4 3 2 . M é r t kell örök 
időkre Magamra maradnom 
És halálra gyötrődve Sorso-
mat siratnom? Megöl így a 
bánat; Ne késsél hát, Iste-
nem, Mutasd immár énnekem 
A te szent orcádat! 

2. Nem hiszem, hogy ke-
gyetlen Tovább akarsz men-
ni S nem akarod keresz-
tem Vállamról levenni : 
Előbb, mintsem várom, Én 
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Uram és Istenem, Szánako-
zol terhemen, Könnyítesz 
igámon. 

3. Könnyem senki ne lás-
sa, Ne hagyj zúgolódnom 
És ördögi tanácsra Kétségbe 
sodródnom; Hogy a szenve-
désben Csábításra ne adjak 
S tőled el ne szakadjak: Te 
légy segítségem! 

4. Bocsássad meg, ha azzal 
Vádollak tégedet, Hogy nem 
mindig azonnal Látom ke-
gyelmedet. Idejében jöj j el, 
Légy segítőm, vigaszom, Ol-
talmazom, támaszom Hatal-
mas erőddel. 

5. Add, Uram, hogy tége-
det E múlandóságban Di-
csérjelek, féljelek Kegyes 
buzgóságban : Szívem téged 
zengjen, Ki meghallod sóha-
jom S teljesíted óhajom A 
földön s a mennyben! 

Mlynárov Illés. 

A 121f. zsoltárból. 
Dallama: 

A mélységből emelem fel. (244.) 

4 3 3 . H a Isten nem vol-
na velünk, Izrael, így szólj 
hozzánk: Ha Isten nem vol-
na velünk, Mindnyájan el-
kárhoznánk. Mert mi kicsiny 
sereg vagyunk, Soká ellen 
nem állhatunk, Ha ránk tör 
az ellenség. 

2. Haragjukban fellángolva 
Elnyelnének bennünket, Ha 
Isten ránk nem gondolna 
S rájuk bízná éltünket. Mint 
a folyam, ha megárad, Min-
ket is elborítnának S átmen-
nének lelkűnkön. 

3. Hála neked, dicső Urunk! 
Nincs lelkünknek gondja 
már : Hálónkból kiszabadu-
lunk, Mint tőréből a madár. 
Hálónk szakad, lelkünk sza-
bad, Védő karod velünk ma-
rad A földön és a menny-
ben! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (200.) 

4 3 4 . Tarts meg, Uram, 
szent Igédben Akaratod sze-
rint élnem; Adj erőt, hogy 
megtarthassam És javamra 
fordíthassam. 

2. Tarts meg, Uram, tiszta 
hitben Krisztusomhoz köze-
lítnem: Hogy halálra kínza-
tása Lett a hívek megvál-
tása. 

3. Tarts meg, Uram, szere-
tetben, Szeresselek fensé-
gedben S veled minden em-
bertársam, Különösen szent-
egyházam. 

4. Tarts meg, Uram, félel-
medben, Tisztaságban, fegye-
lemben : Gondolattal, szóval, 
tettel Ne sértselek csúf vé-
tekkel. 

5. Tarts meg, Uram, ke-
gyelmedben Bűneimtől me-
nekednem; A te Lelked le-
gyen bennem, Dicsőségre 
vezess engem. 

6. Tarts meg, Uram, vé-
delmedben A félelmes sátán 
ellen ; Angyalaid őrizzenek, 
Ha lelkemet környezi meg. 

7. Tarts meg, Uram, viga-
szodban, Ha bánatom s pa-
naszom van ; Reményemmel 
fel ne hagyjak, Kereszt 
alatt ne roskadjak. 
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8. Tarts meg, Uram, biza-
lomban Hinnem igaz jóvol-
todban, Hogy tehozzád iga-
zodjam S tőled el ne tánto-
rodjam. 

9. Tarts meg, Uram, hajlé-
kodban És mennyei udva-
rodban, Hogy tisztemet tel-
jesítsem: Szent nevedet di-
csőítsem. 

10. Tartsd meg, Uram, 
gyermekedet, Akit Fiad ér-
deme vett Ama dicső közös-
ségbe : Szentjeidnek sere-
gébe. 

11. Áment engedj bátran 
zengnem, Mert Krisztus 
megváltott engem ; ígérete 
bizonyságom, Hogy teljesül 
kívánságom ! 
Németből. H. S. 

Serva deus verbum tuum. 
Dallama az előbbié. (200.) 

4 : 3 I S , T a r t s meg, Urunk, 
szent Igédnek, Törd le min-
den ellenséged, Kik Fiadat 
körülvették, Hogy trónjáról 
ledönthessék. 

2. Jézus, terjeszd uralma-
dat, Hogy mindenek uralja-
nak ; Egyházadat magad 
védd meg, Hogy örökké áld-
junk téged. 

3. Adj minekünk, ó Szent-
lélek, Egyetértést, békessé-
get; Légy velünk a végső 
percben S dicsőíts meg fent 
a mennyben. 

f 4. Büntesd meg a cselszö-
vőket, Hatalmaddal rontsd 
meg őket, Hogy ők maguk 
essenek be A másoknak 
szánt verembe. 

5. Ismerjék meg tetteid-
ben, Hogy te vagy az élő 
Isten, S oltalmadnak ör-
vendhetnek, Kik erősen bíz-
nak benned. 

fr~ Tranovszky Gy. 

Dallama: 
Krisztusunk, az alázat. (64.) 

4 3 6 . M e s nincs it t az 
ideje Sión győzelmének; Még 
nem hangzik kürtjele Isten 
seregének; Még most is kell 
küzdenünk A gőgös világgal, 
S ha győzünk is, szenvedünk 
Gúnyolódásával. 

2. Még nem jött el az a 
nap Az Űr hű népének, Mi-
kor minden gonoszat Lesújt 
az ítélet; Még nem gerjedt 
haragra A bosszúló Isten, És 
a béke szép napja Nem vir-
radt fel itt lenn. 

3. Még a bárka el nem ült 
Fent az Araráton; Még az 
ár nem csendesült A bősz 
tengerháton; A vízözön cso-
dáján Noé ma is retteg, Is-
ten népe orcáján Bús köny-
nyek peregnek. 

4. Izrael még nem ment be 
Kánaán földjére; Még a 
pusztán szenvedve Bajának 
nincs vége; Ide-oda hányatva 
Keservét sóhajt ja : Majd 
Amálek támadja, Majd Bá-
lák üt rajta. 

5. Salamonnak szép kora 
Még várat magára, Nincs 
állandó temploma, Városa, 
hazája; Ránk még ma is 
ártalmas Ellenségek törnek, 
Mert téged, ó hatalmas Krisz-
tus, nem ismernek. 

18 
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6. Isten, a te szent néped 
Átkozottnak tart ják, Nem 
törődnek tevéled, Mindenütt 
zaklatják ; Rabsága nem biz-
tat ja , Hogy zengjen, vigad-
jon: De arra van hivatva, 
Hogy feléd haladjon. 

7. Sírva vet még; lelkiben 
A termésre gondol: Gyomlá-
lásban nem pihen, Sok benne 
a konkoly; Reménye így kö-
veti Boldog aratásra, Mikor 
összekötheti Kévéit rakásra. 

8. Amit még nem értünk 
el, Nem veszett el ezért: 
Jótállhatunk éltünkkel Szent 
ígéretedért. Igéd meg nem 
gyengülhet, Nem fogja a 
rozsda: Lelked tanít bennün-
ket Szent igazságodra. 

9. Már feltörnek hangjai 
Vidám énekszónak, Az özön-
víz habjai Már visszahúzód-
nak; Már megkapja Izrael 
Drága örökségét, S a világ 
nem nyomja el Sión dicső-
ségét. 

10. Már közel a várva 
várt Aratási ünnep; Már a 
köd nem vet határt Megnyi-
tott szemünknek; Már győ-
zelmi éneket Zenghetünk, 
hogy itt lenn Gyűjti már a 
híveket A jóságos Isten! 

A Jf2. zsoltár. 
Vágyódás az istentisztelet 

után. 
Dallama : 

Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

4 3 7 . M int a szarvas 
kívánkozik A hűs patak vi-
zére, Lelkem is úgy vágya-
kozik Az isteni Igére ; Szom-

júhozva lelkendez A hatal-
mas Istenhez, Ügy sóvárog 
teutánad : Mikor látom szent 
orcádat? 

2. Éjjel-nappal hulló köny-
nyem Mindennapi kenyerem; 
Kárörvendve kérdik tőlem : 
Hol van az én Istenem? Ke-
serves és bús dolog, Mikor 
arra gondolok, Hogy mi volt 
az Isten háza Az örvendő 
sokaságra. 

3. Mért hagyod el, ó én 
lelkem, Olyan igen magadat ? 
Mért nem győzöd le végetlen 
Nyughatatlanságodat ? Bíz-
zál a jó Istenben: Lesz még 
hála szívemben S megnyu-
godva nézek rája, Szabadító 
orcájára. 

4. Mindig terád emlékezem 
A Jordánnak völgyében; Té-
ged híva esedezem I t t a 
Hermon tövében. Egymás 
után kavarog Szörnyűséges 
viharod, Harsonádnak rémes 
hangja Napjaimat búra 
ha j t ja . 

5. Mélysége az áradatnak 
Elnyeléssel fenyeget, Hullá-
mai rám szakadnak S elbo-
rítnak engemet; De az Űr 
megkegyelmez: Maga áll a 
fejemhez, Hogy szüntelen őt 
dicsérve Zengjek áldást szent 
nevére. 

6. Én Uram és én kőszá-
lam, Erős Isten, kérdelek: 
Mért kell járnom gyászruhá-
ban? Mért hagytál el enge-
met? Ellenségem nem kímél, 
Ráfogása csontig ér, Mikor 
ezzel sért engemet: Hol va-
gyon a te Istened? 

7. Mért hagyod el, ó én 
lelkem, Olyan igen magadat? 
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Mért nem győzöd le végetlen, 
Örök búsongásodat ? Bízzál 
a jó Istenben : Lesz még hála 
szívemben Iránta, ki meg-
segített, Megmentett és üd-
vözített ! Sztryc György. 

A 12Jf. zsoltár. 
Dallama: 

Hála néked, jó Istenünk. (326.) 

4:38» H a az Isten ve-
lünk nem lesz Az irgalom 
nevében És ügyünknek nem 
kegyelmez Magasságos egé-
ben, Ha nem véd a gonosz-
ságtól S az ördögi ravasz-
ságtól : Elpusztulunk azon-
nal. 

2. Mégse kell kishitűség-
ben Emberektől rettegnünk: 
Erős Isten van az égben, Ö 
lesz a mi védelmünk. Fenye-
gető veszedelme Istennel 
nem szállhat szembe, Mert 
övé a hatalom! 

3. Mindenfelől támadhat-
nak, Hogy vesztünkre legye-
nek, Halálra is hurcolhat-
nak : Hasztalanul küzdenek ! 
Mint a hullám ront a part-
nak, Minket verni úgy akar-
nak, Istennel nem törődnek. 

4. Míg eretnek-számba 
vesznek S el akarnak vesz-
teni, Még azzal is dicsekesz-
nek, Hogy ők Isten hívei! 
Isten, a te szent nevedben 
Bánnak velünk ily kegyetlen, 
Türelmedet próbálják! 

5. Torkukat már tátogat-
ják, Hogy végkép elnyelje-
nek: De az Isten akarat já t 
Kijátszani nem lehet; Tőrü-
ket szétfeszítgeti, Tévtanu-

kat mind elveti, Nincs ellene 
fegyverük ! 

6. Isten, te megvigasztalod 
Az elhagyatottakat, Kegye-
lem a te vigaszod, Mikor 
eszünk megakad ; Ez azt 
mondja: I t t a végünk! Pe-
dig hosszú szenvedésünk 
Csak megtisztít bennünket. 

7. Kezedben van ellensé-
günk, S tudod is, mit akar-
hat : Te légy a mi segítsé-
günk, Te végy ra j t a hatal-
mat ; Eszünk szembeszáll 
hitünkkel, Pedig sohse nyer-
hetünk el Vigasztalást hit 
nélkül. 

f 8. Isten, aki sok szépsé-
get Adtál egünk s földünk-
nek: Világítson a te fényed 
S melegítsen bennünket, 
Hogy hitben és szeretetben 
Megmaradjunk törhetetlen, 
Bármit mondjon a világ! 
Dr. Justus J.- Tranovszky Gy. 

Jób könyvének 1. és a Római 
levélnek 8. részéből. 

Si bona suscepimus. 
Dallama: Ámbár 

az Úristen megbüntet. (248.) 

4 3 9 . H 
a áldjuk Istent, 

hogy kegyébül Temérdek ál-
dást onta ránk: Ha majd a 
rosszat adja végül, Panaszra 
mért nyitnók a szánk? Azt 
bünteti s próbálja ki, Aki 
kedves neki: Az ő nevének 
legyen dicséret Mindörökké! 

2. Azért javad menjen bár 
tönkre: Szívedre a bajt 
mégse vedd! Gondold meg, 
ember, hogy a földre Nem 
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hoztál méltó kincseket! Jó 
Istened volt teveled, Ő adta 
mindened: Az ő nevének le-
gyen dicséret Mindörökké ! 

3. Ha hitvesünket, gyerme-
künket S minket halálra 
visznek is : Csak magához 
szólít bennünket S minden-
kit, aki benne hisz; Minden 
övé, s ha elvevé: Csak visz-
szarendelé. Az ő nevének 
legyen dicséret Mindörökké ! 

4. Ki ellenünk, ha ő velünk 
lesz? Ő élet és halál Ura! 
Ördög, pokol bár ellenünk 
les : Tőle el nem szakaszt 
soha! Ha ő kedvel: tűz, víz, 
fegyver I t t minket le nem 
ver. Az ő nevének legyen 
dicséret Mindörökké ! 

Tranovszky György. 

Saját dallam. (201.) 

4 4 0 . É n kőszálam, erős 
váram, Jézus : tebenned 
Minden élő istenfélő Oltal-
mat lelhet, Az üldözött és 
száműzött Bizton pihenhet. 

2. Özvegy, árva nyomorára 
Enyhülést te adsz, Ha nin-
csen más szabadulás, Te el 
nem maradsz : Mind csak té-
ged hívnak, kérnek, Nyújts 
nekik vigaszt! 

3. Szégyenkednünk kell : 
nincs bennünk Istenfélelem; 
Hit, szeretet s remény helyett 
Köztünk bűn terem; A sze-
mérem már nem érdem: 
Sorsa gyötrelem. 

4. Mennyi ínség, keserű-
ség, Szenvedés van itt! Sem-
miségek a szentségek, Meg-
rendült a hit: Ég, föld, ten-

ger, gyarló ember, Minden 
változik ! 

5. Jobbat immár itt ne is 
várj , Míg nem jön az Űr, 
Hogy végképen megítéljen 
Irgalmatlanul S bosszút 
álljon, vagy megáldjon A 
hatalmas Ür! 

6. Nem lesz mindég ennyi 
ínség, Hamar vége lesz; 
Időd lejár, rövidke már, Vi-
gasztaljon ez; Nap s hold-
fogyás és változás Mind vé-
get jelez. 

7. Megszűnt Jónás, Illés, 
sok más Nyomorúsága ; 
Három ifjak tűzben jutnak 
Nagy boldogságra Dániellel, 
a jó ember Diadalára. 

8. Szenakherib király pedig 
És a fáraók, Heródesek s 
más bűnösek, Istentagadók: 
Méltán értek csúfos véget, 
Pokolbavalók ! 

9. Aki kéri, mind megéri, 
Hogy Isten segít, Mert ha-
talma s diadalma Nem kés-
lekedik: Tudta Júda, akit 
ú t j a A Sionra vitt. 

10. Ha megújulsz és meg-
javulsz, Nem árt a világ ; 
Hiúságra, balgaságra Ne 
hajtson a vágy; Minden fé-
nye, dicsősége Hervadó vi-
rág. 

11. Tűz az acélt, kötél a 
bőrt Meghajlíthatja ; Bak-
vér, ha friss, gyémántod is 
Meglágyíthatja ; Isten pedig 
elleneid Elpusztíthatja. 

12. Mi Urunkban, Jézu-
sunkban Van reménységünk, 
Hogy megmenti és terjeszti 
Keresztyénségünk, Megvizs-
gálja, kipróbálja Hiterőssé-
günk. 
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13. Ez erővel, az bölcs fő-

vel Meg nem menekszik, 
Mert Atyánknak az alázat 
Erénye tetszik; A kevélynek 
nincs kímélet, Bárhogy di-
csekszik. 

14. Napon a jég nem ma-
rad ép: Olvad sebtibe; Ele-
fántnak, oroszlánnak Nagy 
az ereje: S vagy nyilaktól, 
vagy hálóktól El kell vesznie. 

15. Dicsérd Urad, Jézuso-
dat, Mert ő menthet meg 
Sok bajodtól, mit másoktól 
Kell elszenvedned : Ellensé-
get, mint rút férget, Pokolra 
vethet. 

16. Belé vetem én is hitem 
És reményemet, Mert ő veté 
háta megé Minden vétkemet: 
Óhajomat, fohászomat Így 
szentelte meg. 

17. Boldogítva füle nyitva 
Mindenki előtt, Ki bajában 
s bánatában Bátran hívja 
őt: Ő tiporja le a porba 
Mind a vakmerőt. 

18. Magasztalunk, hálát 
adunk Sok jótettedért, Hosz-
szútűrő, meg nem szűnő 
Segedelmedért, Dicsőséges, 
üdvösséges Győzedelmedért ! 

Kromholtz János. 

Áhítatos ének 
Jézus Krisztus nevére. 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

4 4 1 . J ézus Krisztus 
mire hív fel Az egeknek egé-
ben: Halld, keresztyén, buz-
gó szívvel A siralom völgyé-
ben. Bármilyen nagy bajba 
vagy, Mindhalálig hű ma-

radj, S tied lesz majd bizo-
nyára Az életnek koronája. 

2. Légy hű, vívd a nemes 
harcot Az igazság javára: 
Ö szabta rá e parancsot A 
keresztyén világra. Sokat 
kell itt szenvedned, De meg-
éred győzelmed, S tied lesz 
majd bizonyára Az életnek 
koronája. 

3. Légy hű, míg élsz, szent 
hitedben: Én vagyok az Üd-
vösség, Gazdag és elveszthe-
tetlen Kincsed lett a ke-
resztség. Szövetségem vet-
ted fel: Légy hát vidám lé-
lekkel, Tied lesz majd bizo-
nyára Az életnek koronája. 

4. Légy hű, szeresd, meg 
ne tagadd A te Urad, Iste-
ned, Szeresd felebarátodat, 
Ellenséged is szeresd; Gon-
dold el, mit szenvedtem Éret-
ted a kereszten: S tied lesz 
a végórára Az életnek koro-
nája. 

5. Légy hű, mikor szenved-
ned kell, Béketűrés segítsen, 
Semmiféle fegyverekkel Sen-
ki meg ne rendítsen ! Szenve-
désed véget ér S dicsőséged 
többet ér: Mert örömnek 
hajnalára Vár az élet koro-
nája. 

6. Légy békében, csendes-
ségben, Minden gondot mesz-
sze űzz: A reménység kön-
tösében Soha meg nem szé-
gyenülsz. Kell-e nagyobb ol-
talom, Mint hatalmas két 
karom? Tied lesz majd bizo-
nyára Az életnek koronája. 

7. Légy hű, maradj isten-
félő Mindenféle helyzetben, 
Ne légy undok bűnnek élő: 
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Higgy az örök életben! Iste-
nedhez térve meg Bánd meg 
minden vétkedet, S tied lesz 
majd bizonyára Az életnek 
koronája. 

8. Légy hű szíved mélysé-
gében, Igaz legyen beszéded : 
Képmutatás köpenyében 
Megútáltat személyed. Ha 
úgy : hát úgy ! Ha nem : nem ! 
Igazat mondj mindenben, S 
tied lesz majd bizonyára Az 
életnek koronája. 

9. Légy hű a számkivetés-
ben, Ha semmid se marad 
is: Nem kerültem azt el én 
sem, Menekültem magam is, 
Egyiptomba siettem; Te se 
maradsz védetlen, Tied lesz 
majd bizonyára Az életnek 
koronája. 

10. Légy hű az elhivatás-
ban, Nézz a dolgok végére: 
így lesz részed bő áldásban 
Lelked igaz üdvére ; Győzzön 
a szent igazság, Pusztuljon 
a ravaszság, S tied lesz majd 
bizonyára Örök élted koro-
nája. 

11. Légy hű a végküzde-
lemben, Légy bátor a halál-
ban, Hogy az ördög meg ne 
ejtsen Az utolsó órában: A 
tisztes harc így nyerhet A 
sátánon győzelmet, S fent a 
mennyben vár reája Az igaz-
ság koronája. 

12. Én Jézusom, légy mel-
lettem, Vedd kezedbe ügye-
met, Add vitézül legyőzhet-
nem Minden ellenségemet. 
Ha teveled küzdhetek, Dia-
dalmat nyerhetek, S enyém 
is lesz bizonyára Az igazság 
koronája. 

Saját dallam. (202.) 

Ш . Föl kell immár 
szívünket Istenhez emelnünk, 
S hogy segítsen bennünket, 
Oltalmát megnyernünk, Mert 
a mai szenvedésben S meg-
kísértetésben Ha magunkra 
maradunk : Nem szabadul-
hatunk. 

2. Ezért hozzád fordulunk 
Nagy alázatunkkal, És te 
eléd járulunk Teljes bizal-
munkkal Törhetetlen erős 
hitben, Ó hatalmas Isten: Te 
légy gondos vezérünk, Magad 
vívj meg értünk! 

3. Ellenséges áradat Tá-
madja meg néped S fenye-
geti nyájadat, Nem törődik 
véled; Szolgálatod néki sem-
mi, Tönkre akar tenni, Hogy 
köztünk ne imádjon Senki a 
világon ! 

4. Sehogy sem fér fejük-
be, Hogy tieid lettünk, So-
hase jut eszükbe, Hogy te 
vagy felettünk ; Önmaguk-
ban bizakodnak, Terád mit 
se adnak, Azt hiszik, hogy 
erősek S mindenkit legyőz-
nek. 

5. Minket, tudod mi vég-
ből, Üdvre választottál S a 
tévelygés bűnéből Kiszabadí-
tottál; Te hívtál a szolgá-
latra Ránk áldásod adva, 
Egyházadba felvettél S 
megerősítettél. 

6. Mindenható Istenünk, 
Tehozzád sóhajtunk: Ha al-
szunk, ha ébredünk, Tartsd 
kezedet raj tunk ; Mutasd 
bennünk erősséged S égi böl-
cseséged, Dicsőíts meg ben-
nünket: Törd le ellenünket! 
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7. Már kezüket emelik A 

te nyájad ellen, Már-már 
szinte elnyelik Ádáz küzde-
lemben: Ne nézd, Urunk, 
részvétlenül, Amíg felénk 
kerül, Szent nevedet gyaláz-
za, Néped megalázza. 

8. Isten! ot t a szent he-
gyen Hallgass kérelmünkre: 
Kelj fel immár s idelenn 
Jöj j segedelmünkre, Tipord 
el az ellenséget S istentelen-
séget, Hogy a te hű népe-
den Diadalt ne vegyen! 

9. Emeld fel szent jobbo-
dat Néped védelmére; Üsd 
arcul, ki megtagad: Méltó 
szégyen ér je! Irts ki minden 
gonoszságot, Minden zsar-
nokságot: Ha már meg kell 
szenvednünk, Győzedelmet 
nyerjünk ! 

10. Légy pajzsunk, mert 
kegyetlen Rossz időket 
élünk: Te vagy a mi egyet-
len Várunk, erősségünk. Biz-
tonságot úgy találunk, Ha 
neked szolgálunk: Add ezt 
mindig éreznünk S benned 
örvendeznünk. 

11. Ne rettegjünk azoktól, 
Kik minket ijesztnek, A sok 
kemény zsarnoktól, Akik 
körülvesznek: Mert te ma-
gad vagy minálunk, Mennyei 
Királyunk, Ki mindenben 
megvéded Megtámadott né-
ped. 

f 12. Add, hogy hívek ma-
radjunk, Örök Messiásunk, 
Keskeny úton haladjunk S 
jobb időket lássunk! Mert 
nálad van üdvösségünk, Min-
den reménységünk A te 
szentegyházadban S örök 
hajlékodban. 

13. Add meg azt, hogy él-
hessünk Dicsőítésedre, És 
boldogan érhessünk Hozzád 
az egekbe: Hogy ott neved 
dicsérhessük És ünnepelhes-
sük, Szent, szent, szent vagy, 
ezt valljuk S neved magasz-
tal iuk ' 

J ' Pacseradszky János. 

Dallama: 
Ö én bűnös, jaj, mit tegyek. (220.) 

4 4 3 . J ézusom, mért 
hagysz el engem? Mért rej-
ted el magadat, Hogy még 
ne is lássalak Bánatomban, 
keresztemben ? Éjjel-nappal 
szenvedőn Alig van már ép 
erőm. 

2. Meddig kell még ily 
gyötrően Szenvednem és 
fáradnom S vigasztalan ma-
radnom ? Ne rejtőzzél tovább 
tőlem : Mutasd immár maga-
dat, Fordítsd felém arcodat! 

3. Ne siess el, hanem szó-
val Biztass, mikor csügge-
dek: Ne félj, megsegítelek! 
És ha ajkad meg nem szólal, 
Dávid Fia, legalább Lásd 
meg lelkem nyomorát! 

4. Fordulj felém, Üdvössé-
gem, Nézd keserves sorso-
mat, Nyújtsd felém szent 
jobbodat: Te vagy legfőbb 
segítségem ; Könnyítsd sú-
lyos terhemet, Ó ne hagyj 
el engemet! 

5. Méltó sohse leszek hoz-
zád: Fogadj akár ebednek, 
Csak ott legyek melletted! 
Kegyelmedből csak egy mor-
zsát ízleltess meg énvelem: 
Elég lesz az énnekem. 
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6. Könyörülő kegyelmedet, 
Jézus, hajnalcsillagom, Sem-
mi másért nem adom, Ma-
gamtól el nem engedlek, Míg 
szabaddá nem teszel És a 
mennybe nem viszel. 

7. Add, hogy szinte már 
kiégett, Könnybe lábadt két 
szemem Meglássa még, Iste-
nem, A te csodás segítséged, 
S örvendhessek szavadnak : 
Kegyelmembe fogadlak! 

Mlynárov niés. 

A 23. zsoltár. 
AzÛr a leg jobb gondviselőnk. 

Dallama: Köszönöm, Atyám, 
ki a mennyekben vagy. (295.) 

444. A Ür az én hű 
őriző pásztorom, Azért sem-
miben meg nem fogyatko-
zom : Gyönyörűséges helye-
ken legeltet És kies élő-vi-
zekhez terelget, Megtölti 
lelkem üdítő reménnyel És 
az igazság ösvényén vezérel. 

2. Ha szinte már a halálnak 
völgyében Járnék s rajta 
már át kêllene lépnem: Ve-
lem vagy, Uram, nem kell 
hát rettegnem, Ostorod, 
vessződ megvigasztal engem; 
Asztalodnál a hívek megeny-
hülnek S ellenségeim mind 
megszégyenülnek. 

3. Szent olajoddal fejemet 
megkened És bőségesen 
megtöltőd kelyhemet ; Amíg 
csak élek, a te nagy jóságod 
Kísér mindenkor és irgalmas-
ságod; Az Ür házában lesz 
az én sátorom: Egész éltem-
ben csak őt magasztalom! 

A lf6. zsoltárból. 
Saját dallam. (203.) 

4 4 5 . L, ros var a mi 
Istenünk, Jó fegyverünk és 
pajzsunk; Ha ő velünk, ki 
ellenünk? Az Ür a mi oltal-
munk. 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. E világ minden ördöge 
Ha elnyelni akarna, Minket 
meg nem rémítene, Mirajtunk 
nincs hatalma. E világ ura 
Gyúljon bosszúra : Nincs 
ereje már, Reá ítélet vár, 
Az ige porba dönti. 

4. Az ige kőszálként meg-
áll, Megszégyenül, ki bántja; 
Velünk az Űr táborba száll, 
Szentlelkét ránk bocsátja. 
Kincsünk, életünk, Nőnk és 
gyermekünk Mind elvehetik, 
Mit ér ez ő nekik! Mienk a 
menny örökre. 

Dr. Luther Márton. 

Róm. 8, 31-ből. 

4 4 6 . A z Ür velünk, ki 
ellenünk? Semmi bajunk nem 
lehet, Amit meg nem enge-
dett; Fiát adta áldozatra: 
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Bennünket is általa Jóval 
hogyne áldana ? Megkínoz-
hat a gonosz had: Szégyent 
azért nem vallunk, Isten a 
mi oltalmunk. Mert ő miné-
künk, kik benne remélünk, 
Mindig csak jót akarhat S 
vigaszt is csak ő adhat. 

2. Szerelméből, kegyelmé-
ből A mi jó Istenünknek Ki 
forgat ki bennünket? Ki az, 
aki elveheti Dicsőségünk 
győzelmét, Isten gazdag ke-
gyelmét ? Éheztetés, üldöz-
tetés? Erőszak, vagy gyil-
kosság? Mélység avagy ma-
gasság ? Sőt győzedelmünk 
fényének örvendünk, Ha Is-
tenben maradunk S tőle el 
nem szakadunk. 

3. Szenvedésünk, kesergé-
sünk Semmiképen nem ér fel 
A menny örök üdvével; A 
küzdelem rövid leszen, De a 
jövő szebb élet Véget soha 
nem érhet; Ha elmegyünk, 
veled legyünk, Ezt add, 
Atyánk, Istenünk, S erősíts, 
ha csüggedünk ; Kedves 
Fiadért, a te Jézusodért Fo-
gadj üdvünk hónába A bol-
dogok sorába! 

Dallama: 
Amit a szent próféták. (9.) 

4 4 7 . Hívek, a menny 
üdvéért Igazság-kedvelők 
S az isteni Igéért Erőszak-
szenvedők : Vigasztalást lel-
jetek Krisztus beszédében, 
Hogy kitartók legyetek Min-
den kísértésben! 

2. Legyen példaadóul Krisz-
tus a híveknek, Kit, bár 

mindenható Űr, Mégis meg-
vetettek. Mindent megvont 
magától S vállalta terhün-
ket, Hogy az örök haláltól 
Megváltson bennünket. 

3. Harminchárom évig élt 
S szenvedett miértünk, De 
gonosszal semmikép Nem 
fizetett nékünk. Nemes pél-
dát így mutat, S kik övéi 
lesznek : Megtagadják magu-
kat S hordják a keresztet. 

4. Ezeket hirdette ő A ta-
nítványoknak És az őket 
követő Késő utódoknak : So-
kat kell az életben Ér tem 
szenvednetek, De lélekben 
énbennem Lesz majd örö-
metek. 

5. Ezt is mondta: Érettem 
Viseltek sok átkot, Rátok 
fognak kegyetlen Minden 
gonoszságot ; De ti ne búsul-
jatok, Ha szenvedtek értem: 
Bőséges jutalmatok Lesz 
majd fent az égben. 

6. Gyűlölni fog miattam A 
föld minden népe, Gúnyoló-
dik hallatlan, Lelketeket 
tépve; Kacagni is fognak 
ők, Míg könnyetek csordul, 
De ez a bú mielőbb Vígas-
ságra fordul. 

7. Magát hozta példának 
Az Ür, ki ezt mondta: Az 
eleven zöld fának lm, ha ez 
a sorsa: Mi lesz majd a szá-
razzal, Amikor idővel Küzd 
a kemény viharral, Az el-
jövendővel ? 

8. Ha a gazdát nyilvános 
Bűnös-számba vették, Ördön-
gös s más csúfságos Névvel 
illethették: Még inkább így 
nevezik Hite cselédeit, Kik 
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őt szívből szeretik S minden-
ben követik. 

9. Ne féljünk a hűtlenek 
Átkos beszédétől, Se a go-
nosz emberek Bősz üldözésé-
től; Hogy Krisztussal a 
mennyben Dicsőségben ül-
jünk: Gyalázatban, szégyen-
ben Sokat kell itt tűrnünk. 

10. Nem nagy kár elvesz-
tenünk Mindenünk a hi tér t : 
Százszor több, amit nekünk 
Isten maga ígért, Mondván: 
Aki vagyonát Énértem vesz-
ti el, Kárpótlom majd odaát 
A menny kincseivel. 

11. E világi javakat Mi-
reánk ő adta : Mért sajnál-
nék azokat Áldozni miat ta? 
Nem lehet az sehogy se Ura 
hű szolgája, Ki őt csak a 
szerencse Idején szolgálja. 

12. Hitünk erős próbája 
Kísértést kiállnunk : Győze-
delmi pálmára Harc nélkül 
ne várjunk. Ha mint derék 
vitézek Álljuk meg a pályát : 
Elnyerjük majd az élet Dicső 
koronáját. 

13. Bátorító szavakkal, 
Hogy nem kell rettegnünk, 
Maga az Ür vigasztal, Hogy 
el ne csüggedjünk : Kicsi 
nyájam, mit féltek? Nem 
lesz bántódástok, Mert az 
Atya tinéktek Szánta az or-
szágot. 

14. Ilyen vigaszt találva 
Megkísértésünkben, Ne gon-
doljunk halálra Keserűsé-
günkben; Távol minden go-
nosztól Kitartók marad-
junk, S a megismert igaztól 
El ne tántorodjunk! 

15. Forduljunk hát lélek-

ben Az Ür Jézushoz itt: 
Boldog, aki énbennem Meg 
nem botránkozik ; Inkább 
meg se ismerje Mi az igaz 
magja, Mint hogy azt meg-
ismerve Csúful megtagadja. 

f 16. Bűnbánattal keressük 
Istennek ösvényét, Hogy hí-
ven betölthessük Minden 
szent törvényét. Amit Isten 
ránk bocsát: Bűnünk meg-
torlása, S ha kegyesen meg-
bocsát, Ez legfőbb áldása. 

17. Tudván, hogy nem ün-
nepre Jön az ünnep napja: 
Készek legyünk érette Min-
den áldozatra, Hogy a nehéz 
órákban Vigasztalást nyer-
jünk S az angyalok karában 
Vég nélkül örvendjünk ! 

Dallama: Krisztus, oltalma 
a keresztyénségnek. (204). 

4 4 8 . Krisztus, oltalma 
kedves egyházadnak, Jöjj 
segítségül a megkínzottak-
nak : Fordíts el minden 
nagy ártalmasságot, Hábo-
rúságot. 

2. Ne adj diadalt bősz el-
lenségünknek, Ne ártson a 
mi testünknek, lelkünknek ; 
Add, hogy tovább is oltal-
madban álljunk, Neked szol-
gáljunk. 

3. Harcolj miértünk, mentsd 
meg gyermekeid, Semmisítsd 
meg a sátánnak tőreit S 
mindazokét, kik ellenünk küz-
denek És tévelygenek. 

4. Békét nyerjenek hatóság 
s egyházak, Békén éljenek 
mind a házastársak, Békét 
találjon szív s lelkiismeret 
Háború helyett. 
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5. így magasztalja gazdag 
kegyességed Most és örökké 
a te kicsiny néped, Kedves 
Jézusunk, drága Üdvözítőnk, 
Legfőbb őrizőnk. 
Apelles (Löwenstern) Mátyás. 

Mlynárov niés. 

Saját dallam. (204.) 

4 4 9 . К risztus, oltalma 
a keresztyénségnek, Jöj j 
segítségül, védd meg a te 
néped, Hogy ellenségünk 
felül ne kerüljön: Megsem-
misüljön ! 

2. Harcolj miértünk, óvjad 
szegény nyájad, Vess véget 
minden gonosz zsarnokság-
nak: Ami ellenáll a te hí-
veidnek, Mind semmisítsd 
meg! 

3. A d j békességet község-
nek, egyháznak, Ad j békét 
minden hajléknak, családnak, 
Adj békét szívnek, lelkiisme-
retnek És mindeneknek. 

4. Ezért tenéked, hatalmas 
Urának, Hálát ad a te ki-
választott nyájad I t t és 
örökre, világ Megváltója S 
oltalmazó ja ! 
Apelles (Löwenstern) Mátyás. 

Hruskovics Sámuel. 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

4 5 0 . T é r j magadhoz, 
drága Sión, Él még a te Is-
tened, Ki atyai keblére von 
És törődik teveled. Azért 
büntet, mert szeret, Más 
szándéka nem lehet; Sión, 

ezt há t jól jegyezd meg S 
vesd már végét gyötrelmed-
nek. 

2. Ha hullámok rettegtet-
nek Vihartól vert tengeren 
É s már azzal fenyegetnek, 
Hogy szétzúznak hirtelen ; 
Ha azt hiszed, alszik ő, Az 
egyetlen segítő: Sión, gond-
nak ne add magad, Elcsen-
desül az áradat. 

3. Hegyek, sziklák megdől-
hetnek, Bár erős mind, amíg 
állt; Vége lehet mindenek-
nek, Pusztulhat a nagy vi-
lág: Ha élünk, ha megha-
lunk, Magunkra nem mara-
dunk; Sión, semmi meg nem 
rendít, Ha van benned ele-
ven hit. 

4. És ha csupa könnyből 
volna Italod és ételed, S ke-
servekbe, sóhajokba Fúlna 
minden éneked; Vér lenne a 
bíborod S koldusbot a va-
gyonod: Sión, ne félj, nincs 
b a j ebben, Míg bízni tudsz 
Istenedben. 

5. Ha gyalázat börtönében 
Fenyegetne csúf halál: Te-
rád az se lenne szégyen, Örök 
élet díja vár. Örvendezve 
m e n j elé, Ezt is az Űr ren-
delé ; Sión, ebben remény-
kedjél S Istenben ne kétel-
kedjél. 

6. Örvendj, itt van már a 
vége, Nézd, az alkony köze-
leg: Add magad az Űr ke-
zébe, Aki megment tégedet; 
I t t a földön megaláz, A 
mennyben megkoronáz; Sión, 
öröm járjon által, Ne törőd-
jél e világgal. 

7. Halleluja! ó te áldott 
Sión, üdv az életed: Jézus, 
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a te napvilágod, Ölel immár 
tégedet; Üdvözölve ő fogad 
S édes békecsókot ad; Sión, 
mért panaszkodnál ? Inkább 
örvendj s vigadozzál! 

8. Angyalok, ti égi lelkek, 
Örvendjetek Sionnal : Kit 
halálig meggyötörtek, Élni 
fog az bizonnyal Örömben 
és békében Az egeknek egé-
ben; Sión, ottan megtalálod 
Véghetetlen boldogságod ! 

Pauli Joachim. 

Dallama: Tarts meg, Urunk, 
szent Igédben. (200.) 

4 5 1 • A/lindenható, jöj j 
az égbül Híveidnek segítsé-
gül: Ellenségünk nagy ha-
ragja Kis nyájadat felfor-
gat ja . 

2. Nekünk semmi erőnk 
nincsen Tenélküled, örök 
Isten; Fékezd meg a gono-
szakat, Őrizd meg az igaza-
kat. 

3. Nincs előttünk nagyobb 
vétek, Mint ha bántják szent 
Igédet, Dicső neved kisebbí-
tik S híveidet eltérítik. 

4. Fáj , ha örvend, mint a 
sátán, Igazságod hanyatlá-
sán Viszályvető ellenségünk 
S nem hagy békét soha né-
künk. 

5. Isten, aki mindezt látod, 
Él még a te igazságod, Nem 
hagyod, hogy megalázzák 
Szent nevedet s meggyaláz-
zák. 

6. Ég, föld, minden véget 
érhet : Szentegyházad nem 
ér véget, De nélküled fenn 
nem állhat; Törd meg, aki 
reá támad! 

7. Allj mellettünk, erős 
pajzsunk, Hogy győzelmet 
arathassunk ; Vess véget a 
csüggedésnek, Rabságnak s 
más szenvedésnek. 

8. Védj meg minket s szép 
hazánkat, Ne engedj át a 
sátánnak ; Tarts meg a te 
szent Igédnek, így dicsérünk 
s áldunk téged! 

Sinapius (Horcsicska) D. 

Gusztáv Adolf svéd király 
harci éneke. 

Dallama: Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

4 5 2 . N e csüggedj el, 
kicsiny népem, Bár az ellen 
mindenképen Tönkre akar 
tenni minket ; Elkövethet 
mindent véled, Gonoszsága 
célt nem érhet: Isten áldja 
f egyverinket ! 

2. Ne búsítson semmi bá-
na t : Nem téged ér a gyalá-
zat, Atyádra hull, vezéredre, 
Aki fent a magas mennyben 
Lakik s onnan néz le min-
den Gonoszlelkű ellenedre. 

3. Sérelmedet bízd az Ür-
ra : Ő az, aki megbosszúlja, 
Tudván, mikor és mikép kell 
Megfizetni a gonosznak, Ki 
kegyetlen annyi rosszat Tett 
a néki kedves néppel. 

4. Mindig Isten volt az Is-
ten! Nem kell félned soha 
mit sem Bármily ravasz el-
lenségtől: Gonoszságát csúf-
fá teszi, Híveit meg kivezeti 
Minden bajból, szenvedésből. 

5. Bátorodjál, Isten nyája, 
E szomorú időtájba' : Harcolj 
Isten szent nevében, Ki a 
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dölyföst megcsúfolva S a ke-
gyetlent letiporva Bosszút áll 
az ellenségen. 

6. Add, Jézusunk, Üdvözí-
tőnk, Ö mi legjobb megsegí-
tőnk, Hogy Urunknak téged 
valljunk; Cselvetést, tőr t el-
kerülve S oltalmadhoz me-
nekülve Érted éljünk, érted 
haljunk ! 
Altenburg M. Lednicky J. 

Saját dallam. (205.) г 
4 5 3 . О Istenünk, halld 
meg a mi hangos szónk : 
Porba su j t a bűn terhe S 
alázatunk töredelme ; Irgal-
mazónk, oltalmazónk, Tekints 
teremtményedre ! 

2. Te törlöd le minden árva 
könnyeit: Mi is, a te gyerme-
kid, Oltalmadban reményke-
dünk; Maradj velünk, egyet-
lenünk, Magasságos Iste-
nünk! 

3. Bősz ellenség gyötri a te 
hű néped, Gyalázza szent 
Igédet: Kelj fel, Urunk, har-
colj vélünk, Törd le minden 
ellenségünk, Te légy a mi ve-
zérünk, 

4. Hogy szent Igéd növe-
kedjék erőben Most és min-
den időben; így lesz nagy a 
tisztességed S végtelen a 
dicsőséged, Mindörökké úgy 
légyen! 

Az 55. zsoltárból; lengyelből. 
Dallama: 

E világi harcomat. (372.) 

4 5 4 . Be lüs szenvedők 
reménye, Kegyelmes Iste-
nem, Halld meg buzgó fohá-

szom: Könnyíts keservemen! 
Hozzád kiált a lelkem, Oly 
bánatos vagyok : Minden-
felől ellenség S mindenki 
elhagyott. 

2. Fondorkodó haraggal 
Tört rám a bősz sereg, Hogy 
féktelen dühükben Romlásba 
döntsenek; Fáradt erőm ha-
nyatlik, Szívem riadtan áll 
S retteg, hogy elragadja A 
félelmes halál. 

3. Ilyenkor túlcsapongok 
A vágy határain: Mért nin-
csenek, miké,nt a Galambnak, 
szárnyaim? A pusztába re-
pülnék, Hol csend uralkodik, 
És ottan megnyugodva Él-
nék halálomig. 

4. Kérünk, Urunk, ve-
szesd el Ármányos tőrüket 
S fékezd meg árulásra Kész, 
fü rge nyelvüket ; Mert ímhol 
már a város Forrong és há-
borog, S csak bosszúságot 
érzek, Mikor rágondolok. 

5. Éjjel-nappal gonoszság 
Vigyáz a kőfalon, És csel-
vetés, erőszak Dúl téren, 
udvaron ; A házban féktelen-
ség, Hamis, ravasz világ, 
És álnokság az utcán És 
minden, ami árt. 

6. Ha bárki nyílt sisakkal 
Támadna ellenem És ártani 
akarva Szidalmazná nevem : 
Mind könnyen elviselném, 
Bármily hatalma van, Elrej-
tőzném előle S megmente-
ném magam. 

7. De csak hozzám hasonló 
Ember tör ellenem : Vezérem 
és barátom Háborgat szün-
telen, Aki előtt kitártam 
Legmélyebb titkom is, Aki-
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vei együtt jártam Az Űr 
házába is. 

8. Isten, hozzád kiáltok 
Most és mindenkoron, És 
reggel, délben, este Hozzád 
imádkozom, Míg meg nem 
hallgatsz engem S oltalmat 
nem nyerek, Ha még olyan 
erös is A támadó sereg. 

9. Uram, hiszem, hogy egy-
kor Meghallgatod szavam 
S megbünteted, kik engem 
Üldöznek untalan, Akikben 
nincs belátás, Hogy hozzád 
térjenek, S változni nem kí-
vánnak, Oly istentelenek. 

10. Az ártatlant megejtik, 
Mert ajkuk csupa méz, Nincs 
semmi szent előttük, De lel-
kük harcra kész; Lágyabb a 
színolajnál Az ő ékes sza-
vok, De jobban megfigyelve 
Éles szablyák azok. 

11. Én lelkem, vesd az 
Úrra A súlyos terheket : 
Nem hagyja ő magukra A 
hozzá híveket; Verembe hull 
az álnok, Élte megrövidül: 
De én, Uram, tebenned Bí-
zom végetlenül! 

Plintovics Ádám. 

A 23. zsoltárból. 
Sa já t dallam. (206.) 

4 5 5 . I_gy pásztorunk 
van, az Isten, Raj ta kívül 
senki sincsen. ígéretét meg 
nem szegi, Nyáját mindig 
jól vezeti, Kies mezőn legel-
teti. 

2. Az ö juha mindig szép 
lesz, Mert szükséget sohse 
érez; Nem fogy ki az ő pa-

takja , Nyáját kegyes indu-
la t ja Bőségesen megitatja. 

3. Azért, ha a halál völgyén 
Mennék által, fel se venném: 
Az ő keze kísér engem Igaz 
úton járnom-kelnem, Soha 
nem hagy eltévednem. 

4. Ő az, aki megvigasztal 
S kegyelmével felmagasztal; 
Igéjében hatalom van: Ol-
talmazom balsorsomban, Vi-
gasztalóm bánatomban. 

5. Olajat önt a fejemre, 
Mindig tele van a kelyhe ; 
Ezért sokan nem állhatnak, 
Irigykednek, háborgatnak, 
De énnekem nem árthatnak. 

6. Az Urnák bőkezűsége 
Lelkem drága öröksége; Hi-
szem, hogy az ő házában La-
kom majd a mennyország-
ban Amaz örök boldogság-
ban. 
Mayer J. F. Mosel Farkas. 

Dallama: Uram, 
magad ítélj meg engem. (250.) 

4 5 6 . M é n bánkódol és 
mért csüggedsz el, Hogy 
szinte félholtnak tetszel, Ó 
én lelkem, én egyetlenem? 
Hogy reánk jö t t a veszede-
lem Órája, és úgy meggyö-
törsz, Egészen összetörsz ! 

2. Bízzál az Úristenben! 
Majdan, Ha nem leszel ilyen 
bajban, Hálásan fogod em-
legetni S dicsőségét fogod 
hirdetni Büszkén, bátran és 
szabadon S nevetsz a bá-
naton. 

3. Mert ő az üdv erős szik-
lája, 0 az Ür, én a szolgája : 
Nem is lehet hát tönkre men-
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nem, Szárnya alá szorított 
engem, Magamra végkép 
nem hagyott, Bár megpró-
bálgatott. 

4. S ha a halál kelyhét kel-
lene Ürítned: ne szólj ellene; 
Engedj az Űr akaratának, 
Mint Jézus az Atyja szavá-
nak, Mert bizonnyal csak 
javunkra Szolgál, nem ká-
runkra. 

5. Emlékezzünk vértanúira, 
Az Ür igaz szolgáira: Kárt 
ők nyereség-számba vettek, 
Halálra mint ünnepre men-
tek, Szégyent, vesszőt, pal-
lost nyertek, Mindent el-
szenvedtek. 

6. Dicsőség a hivő szé-
gyene, Máglyája Illés sze-
kere, És a pallos a lélek 
kulcsa, Mely kinyitja egykor 
számunkra Aj ta já t az örök 
élet Nagy dicsőségének. 

7. Szent Péter csak parányi 
részét Látta s majd ott ma-
radt végkép A szent hegyen 
a Megváltóval, Az üdvünkre 
elváltozóval ; Ó mily kimond-
hatatlanul Sokat adott az Űr ! 

8. Én Istenem, vigasztalá-
som, Terád vetem pillantá-
som : Maradj hozzám mindig 
kegyelmes, Bűnöm bocsásd 
meg, légy türelmes; Ha nem 
leszek örök halott, Szívesen 
meghalok. 

9. Kegyelmed szent, örök 
tüzei, Fiad fájdalmas sebei, 
S bennem a Szentlélek imája, 
Mely Abba! Atyám! ezt 
kiáltja : Vigasztalóm, hogy 
megleszen, Amért esedezem. 

f 10. A lélek kész, a test 
erőtlen, Hogy akaratod be-
töltsem: Te erősíts gyenge-

ségemben, Hatalmadat je-
lentsd ki bennem ; Amen ! 
Uram, hiszek neked, Ó áldd 
meg gyermeked! 

. Tranovszky György. 

Dallama : 
Ó mily boldog az az ember. (282.) 

4 5 7 . A t y á n k , hallgass 
meg bennünket, Halld meg a 
mi kérelmünket : Jóságodat 
jelentsed meg Drágán meg-
váltott népednek. 

2. Egedből most ránk fi-
gyelmezz, Bocsásd imánk Fel-
ségedhez : Kegyelmedért ese-
dezünk, Hajolj hozzánk, jó 
Istenünk ! 

3. Maradj köztünk kegyel-
meddel, Bánj mivelünk sze-
retettel, Gyalázatba ne hagyj 
esnünk, Oltalmazz, hogy 
megmentessünk. 

4. Mind tehozzád meneke-
dünk S egylélekkel esede-
zünk : Viseld gondját hí-
veidnek, Művedet ne semmi-
sítsd meg! 

5. Erőtelen fegyverünkkel 
Szüntelenül küzdenünk kell; 
Védelmezd a szenvedőket, 
Soha el ne hagyjad őket. 

6. Világíts meg világoddal, 
Szentelj meg igazságoddal ; 
Tarts meg minket biztonság-
ban, Testi, lelki boldogság-
ban. 

7. Indul már a hamis sá-
tán Híveidre ba j t bocsát-
ván: Ha nem leszel segítsé-
günk, Legyőz gonosz ellen-
ségünk. 

8. Te adj erőt és kegyel-
met, Elegendő segedelmet ; 
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Légy az ördög romlására, 
Híveidnek áldására. 

j- 9. Örökséged részeseit, 
Minket, a te gyermekeid, 
Szabadítónk támogatja : Fiad 
tiszta áldozatja. 

10. Krisztusunknak érde-
méért S teljes elégtételéért 
Fogadj örök kegyelmedbe S 
vezess a te örömedbe! 

Dallama: E szomorú napot. (108.) 

4 5 8 . A z utolsó időt 
Már megjelentette Krisztus 
a híveknek, Mikor végezetre 
Ez a világ semmivé lesz, És 
az ember, bármit végez, 
Csak gyötrelmet érez. 

2. Mindenütt Igédet Vár-
ják majd a népek; És amint 
támadnak, Nőnek a fájdal-
mak; Kik Jézusért epedez-
nek S üdvösségre töreked-
nek, Háborút szenvednek. 

3. Istennek szent nyája, 
Mely Krisztusra vágyva Az 
ő érdeméből Üdvöt vársz az 
égből: Keseregj, hogy pász-
toraid Szenvedik meg a tisz-
ta hit Kínos fájdalmait. 

4. Ó hű pásztorai A tiszta 
Igének, Kiket juhaiktól 
Messze üldözének, Mondjátok 
ezt: Urunk, kérünk, Bocsás-
sad meg, amit vétünk, Ke-
gyelmet a d j nékünk! 

5. Mint nép vezér nélkül, 
Kút a vize nélkül: Ti is, sze-
gény juhok, Árvaságra jut-
tok; Bárhogy isztok, bár-
hogy esztek, Elégültek még-
se lesztek : Szomjaztok, 
éheztek. 

6. Lelkünk szomorkodva 
S Krisztust szomjúhozva Fé-
lig aléltságban Kesereg bú-
jában, Sőt kívánja, hogy 
meghaljon, Csak hitében kárt 
ne valljon S Krisztusban 
maradjon. 

7. Magadra maradt nyáj, 
Ha Krisztust szereted S el 
akarod érni Mennyei helye-
det: Nikodémusszal jöjj éj-
jel, Szívedben a hit fényével 
Atyádhoz vezérel. 

8. Jézusunk imája Kedves 
az egekben: Atyám, akiket 
rám Bíztál s véren vettem, 
Add, hogy velem lehessenek, 
Lássák dicső győzelmemet 
S téged dicsérjenek. 

9. Nem váratlan a mi 
Megpróbáltatásunk, Meg-
mondta előre Drága Mes-
siásunk: Üldözik és öldökö-
lik, Templomukból kikerge-
tik Mind az ő híveit. 

10. Mikor az utolsó ítélet 
közeleg S eljön Isten Fia 
És az angyalsereg: Alig 
lesz majd, kinek gondja 
Istenfélő hite volna! Ezt az 
í rás mondja. 

11. Ember, légy a hűség 
Eleven példája, S tied a di-
csőség Fényes koronája; A 
hívekkel közösségben Lesz 
részed e dicsőségben Krisz-
tusunk nevében! 

Kaiinka Joachim. 

Ézsaiás lf9-ből. 
Saját dallam. (N. L. 236.) 

4 5 9 . S ion, Isten szent 
városa, E szépséges, e re-
mek Kedveltje és választott-
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ja Bánatában kesereg: En-
gem Isten elhagyott, Árva-
ságra juttatott ; Szenvedés-
ben, gyötrelemben Tart ke-
serves sorsom engem. 

2. Az Űrnak, ki megígérte, 
Hogy segít, ha szenvedek : 
Jaj , ha az van tetszésére, 
Hogy hiába zörgetek ; J a j 
nekem, ha szüntelen Hara-
got tar t ellenem, S ámbár 
tudna, nem ad mégsem Vi-
gaszt e sok szenvedésben! 

3. Szólj, Uram, hogy meg-
segíted Az utánad epedőt, 
És keserves könnyeimet Ki-
apasztod mielőbb. Vigasztalj 
a bánatban : Neked ezer útad 
van Gyermekeid megment-
hetni S nem gátolhat ebben 
senki. 

4. Sión, Sión, mért e két-
ség, Mért e bús könny-ára-
dat? Mért keseregsz, mintha 
végkép Elvesztenéd Uradat? 
Gyermekét a jó anya El-
hagyja-e valaha, Hogy róla 
ne emlékezzék S egészen el-
feledkezzék? 

5. S ha volna oly szeren-
csétlen Anya, kiben megfa-
gyott A szeretet mindenké-
pen : Én vagyok, aki vagyok! 
Hűségem meg nem vonom 
Tőled kedves Sionom, Kiben 
kedvem találhatom S arcom 
feléd fordíthatom. 

6. A világ, a test, a sátán 
Mért szomorít tégedet? ígé-
retem beváltásán Mi gyen-
gíti hitedet? Neved sohse 
feledtem : Tenyeremre je-
gyeztem, Falaid megerősí-
tem, Kérésedet teljesítem. 

7. Mindig itt vagy szemem 
előtt, Ölembe is fektetlek : 

Mint az anya a csecsemőt, 
Oly igazán szeretlek. Tőled, 
Sión, kedvesem, El nem vá-
laszt semmi sem; Szenvedj, 
hű légy s bizonyára Tied 
az üdv koronája. 

8. Ö Uram, én készen állok 
Elviselni ostorod ; Vigaszta-
lást tőled várok: Megtagadni 
nem fogod. Támogass, ha 
elesem, S könnyíts ra j tam 
kegyesen; Büntess meg, de 
meg is szánva Vezess, 
Atyám, jobb hazámba! 
Opitz Márton. Blasius János. 

Saját dallam. (207.) 

4 6 0 . Mikor ínség zak-
lat s nincs már mentség, 
sem segítség: Bízd magadat, 
kedves nyája, A jó Isten ol-
talmára; Ő maga a nagy 
ígéret, A te dicső segítséged, 
Ezért meg is próbál téged. 

2. Jóvoltában bízzál, mint 
Atyádban s kérd őt bátran: 
Én Istenem, te vagy nékem 
Oltalmam és menedékem ; 
Gonosz sereg tör ellenem, 
Kegyetlenül bánik velem : 
Segíts mindet leküzdenem! 

3. Félsz ? nincs okod : szikla 
az alapod, jól tudhatod! Ha 
maga a pokol törne Rád, 
haraggal erőlködve : Dü-
hönghetne, lázonghatna, Tü-
zével is lángolhatna, Ellened 
meg nem állhatna. 

4. Az Ür velünk, előttünk, 
mögöttünk van s fölöttünk! 
Elizeus kérelmére Mennyből 
keltek védelmére Tüzes lo-
vak és szekerek : Fájdalmunk 
így enyhítse meg A mennyei 
angyalsereg ! 

2 0 
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5. Várd a jövőt; ne szabj 

tér t és időt Isten előtt! Ha 
már ember nem segíthet, Is-
ten maga ment meg minket: 
Tüzet küldött segítségre Il-
lésnek megmentésére, Go-
nosznak elvesztésére. 

6. Ha kesergünk, érte kell 
szenvednünk s harcra kel-
nünk : Viseljed el türelmesen 
S küzdj a bajjal győzelme-
sen! Ki hűségét végig állja: 
Fent a mennyben bizton vár-
ja Az igazság koronája. 

7. Tönkre mehet házad, 
becsületed : visszanyered Ott 
fenn neved s hajlékodat, 
Minden igaz vagyonodat ; 
Maga az Ür megígérte: Ami 
kár az embert érte, Százszo-
rosan fizet érte. 

8. Ezért odadd hitvány va-
gyonodat, aranyodat: Mit se 
hoztál e világra, Minden jó-
val Isten álda, Mert jósága 
véghetetlen ; Lelked tovább 
ne csüggedjen: Nem maradsz 
meg ínségedben. 

9. Kínos börtön s csúf ha-
lál e földön meg ne tör jön; 
Egyszer úgyis meg kell hal-
nunk, Fájdalmat is tapasz-
talnunk; Lelkünk' ott fenn 
Jézus vár ja : Mért nem sietsz 
hát utána A szenteknek pél-
dájára ? 

10. Bízzál benne álomra 
pihenve s ú j ra kelve: Aka-
rata úr mindenben Ügy a 
földön, mint a mennyben; S 
ha rossz idők következnek, 
Egy hajszálunk el nem vesz-
het: Szava ezzel örvendeztet. 

f 11. En Istenem, néped 
erőtelen s te végtelen: Szánd 
meg immár fiaidat, Ments 

meg minket, árváidat. Más-
ra nincs mit tekintenünk, Jót 
csak tőled remélhetünk: Se-
gítséget te adj nekünk! 

12. Üdvünkre lesz, ha Krisz-
tusért szeretsz s hozzánk 
sietsz : Vágyaink megvaló-
sulnak, Gyilkosaink elpusz-
tulnak, S hajónk az Ür se-
gítsége Vezeti a biztos rév-
be: Amaz örök dicsőségbe! 

Tranovszky György. 

Buzgó vágyódás isten-
tiszteletre. 

A 84- zsoltár. 
Saját dallam. (208.) 

4 6 1 . Ó mily igen fen-
ségesek, Gyönyörűk és szép-
ségesek Hajlékaid, hatalmas 
Isten ! Tornácodba kívánko-
zik, Mert utánad vágyakozik 
Az én lelkem mindenkor itt 
lenn. Szívem, testem úgy 
lelkendez Hozzád, az élő Is-
tenhez ! 

2. Oltárodnál a fecskének 
S a legutolsó verébnek Fész-
ke van, hol fiai nőnek: S a 
te szolgád, én Istenem, Kirá-
lyom és egyetlenem, Meddig 
lesz még távol tetőled? Bol-
dog, aki szent házadban Áld-
hat minden pillanatban. 

3. Boldog, kinek erőssége 
Te vagy s hozzád visz ösvé-
nye; Ki a világ völgyén át-
menve Egész éltét könnyen 
szánja Éhezésre, szomja-
zásra, Mindenféle veszede-
lemre: Kutat nem kell ki-
ásnia, Esőre nem kell várnia. 

4. Pusztától nem ijedez-
nek, Seregenként igyekeznek 
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Sionig, szent színed elébe ; 
Isten, ó te véghetetlen S 
harcaidban győzhetetlen : 
Könyörgésem hozzád elér-e? 
Szívem keservvel van tele : 
Segíts, Jákob nagy Istene! 

5. Te vagy minden híved 
pajzsa, Tekints rám s fel-
kent Fiadra: Jobb egy nap 
a te pitvarodban, Mint ezer, 
ha nem te vagy ott; S ma-
gam sokkal inkább vagyok 
Őr a te drága, szent kapud-
ban, Mint úr a szép hajlék 
fölött, Hova gonoszság köl-
tözött. 

6. Mert olyan az Ür, mint 
a nap S a pajzs, amely oltal-
mat ad Kegyelemmel és di-
csőséggel; S akik bízvást 
remélhetnek, Az ártatlan, 
tiszta lelkek Nyernek min-
den jót nagy bőséggel; Bol-
dog, aki őt követi S remény-
ségét belé veti! 

A 79. zsoltárból. 
Saját dallam. (209.) 

4 6 2 . C U Király, szép-
séges Örököd a fenséges 
Jeruzsálem szent vára, A 
drága és nemes Vitézek ha-
zája. 

2. S mi sorsa lett azoknak, 
Akik benne lakoztak, Min-
dent neked áldoztak S go-
nosznak ellene Híven hada-
koztak ? 

3. Öröködbe (rettenet!) 
Vad pogányok jöttenek: Há-
zaidat kifosztják, Leront-
ják s szentjeid Szörnyen 
szorongatják. 

4. Jeruzsálem elesett, Ékes-
sége elveszett, Pusztaságra 

változott: Átkozott, aki rá 
S népedre gyászt hozott. 

5. Templomod lerontották, 
Sionod megbontották, Sere-
geid leverték S a szent vért 
kiontva Hatalmad elvették. 

6. Számkivetést szenvedtek, 
Kik felettünk őrködtek Szó-
val, tettel, erénnyel S szent 
fénnyel tündöklő Teljes di-
csőséggel. 

7. Fájdalommal ismerünk 
Haragodra, Istenünk, Mert 
vétettünk ellened; Ha lehet, 
bocsáss meg, Ö örök sze-
retet ! 

8. Illés nehéz napjai Szent-
egyházad bajai: Meddig tű-
röd, hogy bántsák, Meg-
rontsák s gonoszul Vérig 
nyomorgassák ? 

9. Jákobodnak, hívednek 
S agyongyötört népednek 
Halld keserves sírását- Hívá-
sát s a foglyok Sűrű sóhaj-
tását ! 

10. Szánj meg minket: ne 
legyen A te dicső neveden 
Többé semmi gyalázat, Hogy 
meg ne alázzad A te szent-
egyházad. 

11. Halld a gőgös beszédet: 
Káromolja személyed, Ra-
vasz a te ellened, Gúnyra 
vet s homályba Borítja ne-
vedet. 

12. Gerjedelmed mélyével, 
Haragodnak teljével Állj 
bosszút hű népedért, És 
ezért döntsed meg, Akik nem 
ismernek. 

f 13. Add, hogy benned re-
méljünk S haragodtól ne 
féljünk; Ismered sok vétkün-
ket, Terhünket: jó Atyánk, 
Magad segíts minket! 

20* 
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14. Hogy könyörülsz népe-
den S bosszút álsz az elle-
nen: Bizonyítsák tetteid S 
kezeid hatalmát Hirdető mű-
veid. 

15. Mi, legelőd juhai, Ne-
ved fogjuk vallani; Segíts, 
hogy el ne essünk, Szeres-
sünk, dicsérjünk S tehozzád 
mehessünk ! 

Blahoszláv János. 

Dallama: 
E világi harcomat. (N. L. 342.) 

4 6 3 . S zenvedésünk ide-
jén Lélekben lesújtva Elég 
erőnk nem levén Szabadulá-
sunkra: Kiáltsunk fel Isten-
hez, Nyissuk meg szívün-
ket, S higgyük, hogy meg-
kegyelmez, Nem hagy el 
bennünket. 

2. Mindenható Istenünk, 
Tehozzád sóhajtunk : Éjjel-
nappal légy velünk, Tartsd 
kezed mirajtunk. Mutasd 
nekünk erődet S égi bölcse-
séged, Vesd már végét a 
gőgnek És a kevélységnek! 

3. Immár kezet emelnek, 
Hogy nyájad szétvessék, 
Mert nem ismer félelmet A 
gyötrő ellenség ; Ó ne engedd 
hívedet A gonosz kezére, És 
ne hagyd, hogy szent neved 
Ily gyalázat érje. 

4. Kelj föl ezért, hatalmas 
Mennyei kegyelem, Hogy 
bennünket meghallgass A 
te szent hegyeden; Rettentsd 
el és fékezd meg A világ 
híveit, A te igaz népednek 
Bősz ellenségeit. 

5. Emeljed fel jobbodat, 
Bánatunkat vedd el; Alázd 

meg a gonoszat Arculüté-
seddel; Bűnhődjék a zsar-
noknak Sok kegyetlensége, 
S legyen az elnyomottnak 
Teljes dicsősége! 

6. Ha megfogyunk erőben, 
Te légy a fegyverünk Most 
és minden időben, Hatalmas 
Istenünk! Hogy békében él-
hessünk, Tenéked szolgál-
junk, Gyermekeid lehessünk 
S boldogan imádjunk. 

7. Nem félünk a gonosz-
ság Sokféle cselétől, Sem a 
nehéz zsarnokság Keserűsé-
gétől: Te vagy pajzsa né-
pednek, Mennyei Királyunk, 
Mert te magad véded meg 
A mi egész nyájunk. 

8. Add erősen állhatnunk 
Régi hűségünkben S keskeny 
úton járhatnunk Minden ín-
ségünkben; Üdvösségünk ná-
lad van A megmenekvésben, 
Idelent egyházadban S oda-
fent az égben. 

9. Add, hogy téged köves-
sünk És dicsőségedre Veled 
együtt mehessünk Dicsőült 
egedbe; Szent, szent vagy! 
e szavakkal Zengjünk, ün-
nepeljünk S a mennyei ka-
rokkal Vígan énekeljünk ! 
Németből. 

Dallama: 
Az idő már eljövendő. (386.) 

4 6 4 . Csodás a te nagy 
kegyelmed, Könyörülő Iste-
nünk, Ismered a veszedelmet, 
Mellyel meg kell küzdenünk; 
Mert a gonosz nem pihent 
el, De te örök hűségeddel 
Nem kívánod vesztünket. 

2. Jól tudod, mint nő és 
terjed Köztünk a bűn mé-
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telye S ismerős a hitvány 
lelkek Bűnokozta mély sebe; 
Egyre több és több a vétek 
S megnyugvása nincs a nép-
nek, Mely tetőled elszakadt. 

3. Szemed azok ellen szeg-
zed, Kik útadról letérve Bű-
nös vággyal igyekeznek Ama 
gonosz ösvényre; Akik min-
den boldogságuk' Bűnös testi 
kívánságuk Gyönyörében ta-
lálják. 

4. Ezért retteg a természet 
Bánatosan sóhajtva, S hogy 
ne érje bús enyészet, Szabad-
ságát óhaj t ja ; Ég, föld s 
minden tüneménye, Kezed 
minden teremtménye Saj-
nálja e megromlást. 

5. Mi szüntelen benned bí-
zunk, A te jobbod segítsen, 
S kiáltozva téged hívunk : 
Térítsd meg, ó szent Isten, 
Ezt a bűnös, vak világot S 
azt a hiú boldogságot, Mely 
pokolba tántorí t! 

6. Könyörüljön nagy hűsé-
ged, Isten, ki e világot Ügy 
szeretted, ámbár téged Bű-
neivel megbántott ; Add, 
hogy Igéd haladhasson S 

minden szívhez eljuthasson, 
Még ha szikla lenne is! 

7. Hadd tudják meg a vi-
lágnak Vaksággal vert fiai: 
Mily édes a te igádat A bű-
nösnek hordani, Aki érzi 
bűne terhét S jóságodnak bő 
kegyelmét Szent Fiadban 
keresi. 

8. Áldd meg a te váloga-
tott Kicsi nyájad kegyesen, 
Hogy a tőled megmutatott 
Helyes úton mehessen; Hadd 
ismerjék erősséged, Hűséged 
és dicsőséged, Kik rád bíz-
zák magukat. 

9. Édes atya gyermekének 
Kárát mikor tervezte? S na-
gyobb lévén kegyességed, 
Rosszakarónk lehetsz-e ? 
Csak tehozzád esedezünk, 
Vezess minket, maradj ve-
lünk, Mint tetszésed akarja. 

10. Minket, tőkéd gyenge 
ágát, Vigasztal az ígéret, 
Hogy kegyelmed koronáját 
Megadja az ítélet: Meglátjuk 
majd szent orcádat S fényé-
ben a szebb hazának Pászto-
runk a Bárány lesz! 

III. Krisztus Urunkról, személyéről, 
hivatásáról és jótéteményeiről. 
Krisztus Urunkkal való 

Saját dallam. (307.) 

4 6 5 . о S zép, tündöklő 
hajnalcsillag, Teljessége vá-
gyaimnak, Jesse a te gyöke-
red, Jákob-törzsből jóremé-
nyem, Dávid Fia, vőlegé-
nyem: Megfogtad a szíve-
met. Szép vagy És nagy, 

lelki egyesülésünkről. 
Dicsőséges, Gazdag, fényes 
És hatalmas, Királyi és dia-
dalmas. 

2. Te áldott Fia Atyádnak, 
Istennek és Máriának, Min-
dennél felségesebb: Ha szent 
Igéd élvezhetem, A menny 
virága vagy nekem, Tejnél, 
méznél édesebb. Jézus, Jézus, 



» t t » 
Hozsianna, Égi manna, Szent 
kenyerem : Rólad meg nem 
feledkezem. 

3. Öntsd szívembe, égi Fel-
ség, Mennyből sugárzó fé-
nyesség, Lángban égő szerel-
med, Hogy örökre megma-
radjak Szent testedben élő 
tagnak S boldog legyek te-
benned. Érted Égek, Tőled 
várom boldogságom; szerete-
ted Szívemben is lángot ve-
tett. 

4.j Az Űrtól nyert öröm tölt 
el, Ha hitvesi tekintettel 
Pillantasz rám, Jézusom ; 
Mert drága kincs van teben-
ned, Igéd, véred, tested, lel-
ked Üdít földi útamon. Nézz 
rám, Példám, Lelkem üdve 
könyörülve s kegyelmesen, 
Mikor hozzád esedezem. 

5. Te előbb, mint teremtet-
tél, Fiadban máris szerettél, 
Atyám, erős Istenem! Az ő 
frigye, jegyessége Életem-
nek üdvössége: Semmi gond 
nincs szívemen. Üdvre Küld-
ve Örök éltem van az égben: 
add e hitben Jézusomat di-
csőítnem. 

6. Minden húron zene zeng-
jen, Minden ajkon ének 
csengjen Örvendező lélekkel : 
Az én szívem Jézusomnak, 
Egyetlenegy Megváltómnak 
Szerelmében olvad fel ; Cseng-
jen, Zengjen Minden harang 
s orgonahang a Királynak, 
Dicsőségünk zálogának! 

7. Ó mily boldoggá tett az 
ég, Hogy te vagy a kezdet s 
a vég, Óáén kincsem, Jézu-
som ; Te magadhoz veszel 
engem, E biztató reményem-
ben Kezem összekulcsolom : 

Ámen, Ámen! Jöjj, szép-
ségem, Üdvösségem, Jöj j 
sietve : Terád vágyom epe-
kedve ! 
Nicolai Fülöp. Vietórisz József. 

Krisztus Urunkról és jótéte-
ményeiről. 

4 6 6 . 
igaz Atyaisten Fia vagy : 
Tőle jöttél s megszülettél, 
Hogy Megváltónk légy s ma-
radj ; Az az Atya akarata, 
Hogy Igéid hallgassuk És 
mindnyájan meg is tartsuk, 
Mert igazak, nem ravaszak; 
Akik magját befogadják, 
Halált sohse szenvednek, 
Akik pedig kinevetik, Kár-
hozatra sietnek. 

2. Te bűnünket eltörülted 
Mind, amit elkövettünk ; Gyö-
törtettél, kínt szenvedtél Ke-
reszteden érettünk Vissza-
váltván, amit Ádám Kevély-
sége elveszte, Mert a sátán 
környékezte ; Engesztelőnk 
lettél s erőnk, Mikor Atyád 
bocsánatát Azokra, kik vé-
tettek, Magad kérted, mert 
szegények Nem tudták, hogy 
mit tettek. 

3. Benned látom gazdagsá-
gom, Téged vallak kincsem-
nek: Rád kiöntve él örökre 
Lényege az Istennek; Kút-
forrásban nincsen másban 
Sehol se több kegyelem, Mint 
tebenned, egyetlenem; Szom-
jú lélek ital végett Hozzád 
menjen, onnan merjen Élő-
vizet magának: Aki issza, 
nem tér vissza Szomjúsága 
tenálad. 
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4. Jézus, aki egy s igazi 
Közbenjárónk vagy nekünk, 
Aki minket s tetteinket Men-
ted, mikor vétkezünk: Örö-
kébe engedé be Atyád mind 
a híveket, Kiket nagyon 
megszeretett ; Gyökér vagy 
te, tőke vagy te : Ép ágadon, 
a gazdagon, Gyümölcs terem 
utánad S hálát adva ma-
gasztalja A te örök Atyádat. 

f 5. Ismersz minket s bű-
neinket, Üdvözítő Jézusunk: 
Szent véreddel, kegyelmeddel 
Minden bűnt lemoshatunk ; 
Minden előtt elég erőt Adj 
hinnünk és szeretnünk S 
akaratod teljesítnünk ; Hogy 
békével viselvén el, Ha miat-
tad háborgatnak, Seregeknek 
Királya, S veled jussunk, ó 
Jézusunk, Örök éltünk hó-
nába! Boszák Kelemen. 

fa S/v-ta****- Tlt-t-Jb-r*. 
Szent Bcrnát-ihbéikbeers-

-eom- örömének. 
Jesu, dulcis memoria. 

Saját dallam. (210.) 

4 6 7 . J ézusom, mily na-
gyon édes Emléked, a dicső-
séges: Méznél, kincsnél, bár-
milyen nagy, Több nekem, 
ha mellettem vagy. 

2. Nincs énekben zengze-
tesebb, Nincs á fülnek kelle-
mesebb S lelkünket úgy fel-
üdítő, Mint Krisztus, az Üd-
vözítő. 

3. Oltalma vagy bűnbánó-
nak, Segítséged óhajtónak ; 
Jó a téged keresőnek, Sokkal 
jobb a meglelőnek. 

4. Jézus szívem bő áldása, 
Kegyelemnek kútforrása, 

Minden öröm teljessége, Hí-
veinek üdvössége?) 

^ Nyelv azt ki nem beszél-
heti, í rás azt ki nem fejt-
heti; Az hiszi, aki érzette, 
Mi a Krisztus szeretete! 

6. Jézus a mi hős Kirá-
lyunk, Kívánságunk, minden 
vágyunk, Mondhatatlan gyö-
nyörűség, Mindenekben fő 
üdvösség. 

7. Maradj, Urunk, egyetle-
nünk, Világoddal maradj 
velünk; Küzdj meg minden 
sötétséggel, Ragyogj teljes 
fényességgel. 

8. Igazságod tiszta fénye 
Hasson lelkünk mélységébe 
A világot félrevetnünk S 
szeretetre törekednünk. 

9. Jézusunknak nagy ke-
gyelmét, Gondviselő segedel-
mét Bár arannyal, gyönggyel 
mérjük : Gondolatban fel 
nem érjük! i 

10. Bizonyságunk szenve-
dése S értünk ontott drága 
vére, Mely lelkünket megvál-
totta, Hogy az Urat meg-
láthassa. 

11. Meg kell Jézust ismer-
netek, Kegyelmét kell keres-
netek; Ö legyen a ti vágya-
tok, Szeretettől lángoljatok! 

12. Szerelmét megbecsüljé-
tek És őt viszont szeressé-
tek; Gyűljetek e szent illat-
ra Készen minden áldozatra! 

13. Lelkünk igaz örömére 
Jézus méltat kegyelmére, 
Mely napnál is sugarasabb 
S balzsamnál is illatosabb. 

14. Add meg szívem leg-
főbb vágyát : Szereteted 
tiszta lángját ; Add, hogy 
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együtt legyek véled S meg-
láthassam dicsőséged. 

15. Lelkem eléd megy az 
égbe Ezerszeres vágyban 
égve, Hogy ne hagyj el, drá-
ga kincsem, S szép orcádat 
megtekintsem. 

16. Üdvözítőm, magad tu-
dod, Mily tékozló szolga va-
gyok ; Mégis kérem azt a 
kegyed, Hogy méltatlan 
szolgád legyek. 

17. Leborulok lábad elé, 
Mint Magdolna cselekedé, És 
térdedet karolva át Csóko-
lom a lábad nyomát. 

18. Ha kegyelmed meg nem 
nyertem, Sajnálnám, hogy 
megszülettem, S a világot 
megútálván Pusztuljak el, 
azt kívánnám. 

19. Életemben, halálomban 
Benned örök vigaszom van; 
S ha nincs semmi segítsé-
gem, Te vagy minden re-
ménységem. 

20. Neved méznek édes-
sége, Virágillat élvezése, 
Énekzengés a fülemben, Ör-
vendezés a szívemben. 

21. Aki egyszer ízlel téged, 
Bevallhatja, s nem is téved: 
Hogy te vagy az élő manna 
S jobbat nem is kívánhatna. 

22. Jézusom, nem tisztel-
hetvén Méltón, ahogy én 
szeretném : Ügy dicsérlek, 
úgy tisztellek Áhítattal, mint 
a gyermek. 

23. Méltóbb lesz majd tisz-
teletem, Ha testemet levet-
hetem S szentség lesz a ru-
házatom: Ez a nap lesz az 
én napom! 

f 24. lm a világ éjfelében 
Ének zeng a sötét éjben : 

Szüzek immár felkeljetek, 
I t t van a vőlegényetek ! 

25. Felkelek, rád várva, 
készen, Az igazság köntösé-
ben, Melyre gondot kell vi-
selnem S olaj is ég mécse-
semben. 

26. Jöjj ragyogó égi fény-
ben, Jöjj már, kedves vőle-
gényem, Üdvösségem kút-
forrása, Jöjj, lelkemnek Mes-
siása ! Tranovszky György. 

A mennyei vőlegényről. 
Saját dallam. (211.) 

4 6 8 . Lelkem vőlegénye 
Lett az én Uram, Az egek 
egébe Vezető utam; Mert 
ő a Messiás, Senki más : 
Néki szentelt imádatom Ki 
se mondhatom. 

2. Én kezébe tettem Hi-
tem erejét, Ő meg mérhe-
tetlen Drága gyűrűjét Adta 
lényegének, Lelkének, S 
érettem földre költözött, 
Testbe öltözött. 

3. Égi dicsőségbe Emel 
szent frigyem, Rövid je-
gyességre Vágyódik szívem ; 
F á j soká nem látnom Meg-
váltóm, Szívembe zárt ked-
vesemet, Kiért epedek. 

4. Mint az anyavesztett 
Csibe, kis madár, Gyermek 
szinte reszket S búsan sír-
dogál: Sóhaj kél lelkemen, 
Végtelen, E világból távo-
zásra S hozzád jutásra. 

5. Ó én imádságom, Ó én 
sóhajom, Minden kívánsá-
gom, Minden óhajom : Őhozzá 
szálljatok S szóljatok : 
Mondjátok, hogy rágondo-
lok, Míg szívem dobog. 
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6. Jó őróla mennél Többet 
hallanom: De látni minden-
nél Nagyobb óhajom; Ha 
már emléke is Mennybe visz : 
Teljes lesz a boldogságom, 
Mikor meglátom. 

7. Sionnak lányai Ne cso-
dáljanak, Ha lelkem vágyai 
Mennybe szállanak; Ott vár 
rám Jézusom, Krisztusom : 
Ki ne vágyna oda menni És 
övé lenni? 

8. Lelkem e világban Mit 
kívánna már? Fent a menny-
országban Szebb hazát talál. 
Hitére van gondja S ezt 
mondja : Jézusom, ha te vagy 
enyém, Mért epedjek én? 

9. Eszter dicsőségét Mért 
irígyleném ? Fejem tisztes-
ségét Kisebbíteném. Koro-
nám, jogarom Odadom, Csak 
mennyei hivatásom Hiányt 
ne lásson! 

10. Add meg, vőlegényem, 
Míg tar t életem: Csak tené-
ked élnem Tisztán, bűntelen; 
S ha, mint elismerem, Lel-
kemen Folt esik ; nézd a 
szenvedőt, Tisztogasd meg őt ! 

11. És ha méltó bármi Ok-
ból nem lehet: Legalább 
szolgálni Engedd lelkemet. 
Érzi bűnbánatát S így ma-
gát Még mélyebben alázza 
meg, Mert nagyon szeret. 

12. Lábadhoz omolva Csók-
kal illeti S kenettel hódolva 
Hullnak könnyei, Mintha 
maga volna Magdolna, A 
bűnös, kit befogadtál S 
szentté avattál. 

f 13. Én Uram, Jézusom, 
Látod szívemet: Hogy te-
hozzád jusson, Mindent el-

követ; Testben mennél to-
vább Tartanád: Annál in-
kább lesz idelenn Jóra kép-
telen. 

14. Ezért az a vágyam, Ha 
megengeded, Hogy a menny-
országban Éljek teveled. 0 
ha ezt megnyerem, Istenem: 
Még nagyobb lesz dicsére-
tem, Ámen, úgy legyen! 

Tranovszky György. 

Dallama: Ki dolgát 
csak Istenre hagyja. (262.) 

4 6 9 . N e mondjátok ne-
kem, mily gazdag Ezer kin-
csével a világ : Hatalmát 
nem tartom igaznak S nem 
boldogít az, amit ád. Keresse 
más, amit szeret: Jézusom 
áld meg engemet! 

2. Boldogságom kezdete, 
vége, Szépségem ő és ara-
nyam, Szemeimnek gyönyö-
rűsége, Vele a szívem tele 
van. Keresse más, amit sze-
ret : Jézusnál jobb cél nem 
lehet! 

3. Elmúlnak a világi vá-
gyak, A testi szépség oda 
lesz, Idővel mind semmivé 
válnak S az is, mit emberkéz 
szerez. Keresse más, amit 
szeret : Jézusnál jobb cél nem 
lehet! 

4. 0 életem világossága, 
Örök igazság, ép erő; Ö a 
szőlőtő, én az ága, Lelkem 
hatalmas vára ő. Keresse 
más, amit szeret: Jézusnál 
jobb cél nem lehet! 

5. Királyom ő, megszerzi 
nékem Az üdvöt: mennyor-
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szagomat; Velem van a kí-
sértetésben S a kárhozatból 
kiragad. Keresse más, amit 
szeret: Jézusnál jobb cél 
nem lehet! 

6. Az ő vára megdönthetet-
len, Jogara élet és halál; 
Trónja békében, fergetegben 
Dicsőségében bizton áll. Ke-
resse más, amit szeret: Jé-
zusnál jobb cél nem lehet! 

7. Gazdagsága megmérhe-
tetlen, Szépsége meg nem 
változó: Szeretete is véghe-
tetlen, Soha meg nem fo-
gyatkozó. Keresse más, amit 
szeret : Jézusnál jobb cél 
nem lehet! 

8. Ő az, ki egykor fel-
magasztal S jobbjára ültet 
engemet, Meggazdagít örök 
javakkal, Megadja minden 
üdvömet. Keresse más, amit 
szeret: Jézusnál jobb cél 
nem lehet! 

9. Nem sok talán, amit el-
érek, Míg földi pályám meg-
futom: De odafent az örök 
élet Vár rám s szerelmes 
Jézusom. A szívem oda hí-
vogat: Jézusnál érem célo-
mat! 
Angelus (Scheffler) János. 

Hruskovics Sámuel. 

A Jézus Krisztusba vetett 
hitről. 

Saját dallam. (212.) 

4 7 0 . Jézus Krisztusunk, 
Szűznek Fia, Urunk: Szánj 
meg minket S kegyelmed-
del takard bűneinket, Hogy 
szent neved áldassék Dicső-

séggel halmoztassék S örök-
ké magasztaltassék. 

2. Öröktől fogva Élve s 
uralkodva Felségedben Az 
Atyával mindig egy lényeg-
ben : Minden tőled eredett A 
nap alatt s a nap felett, Te 
általad nyert életet. 

3. Te égi kenyér, Mely 
mindennel felér : Hozzánk 
szálltál, Értünk halálbünte-
tést is álltál, Hogy meg-
mentsed lelkünket S meg-
hallgassad kérelmünket ; Ben-
ned bírjuk mindenünket! 

4. Szenvedésedért S üre-
sülésedért Feltámadtál: Em-
bertestben felmagasztaltattál 
Az egeknek egében, A meny-
nyei fényességben, Az isteni 
dicsőségben. 

5. Ott vagy, Főpapunk, Ve-
led járulhatunk Az Atyához, 
Áldozatod elfogadójához ; Ha-
rag já t megenyhíted, Híveidet 
megsegíted S kegyelmébe 
juttatsz minket. 

6. Milyen furcsaság, Hogy 
bár nagy balgaság, Mégis 
voltak, Kik más, csalfa ál-
dozatot hoztak Szégyenére 
a nagynak, Az egy, örök ál-
dozatnak, Mely elég az iga-
zaknak. 

7. Te vagy a szent tő! S 
aki termő vessző Egyházad-
ban: Jó gyümölcs fog meg-
teremni abban; S aki rólad 
leválik, Megsínyli azt mind-
halálig, Elszáradva holtra 
válik. 

8. Te vagy az ajtó! Az 
Atyához tartó Nem találhat 
Más utat, mint egyedül tená-
lad; S aki elhagy tégedet, 
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Csak önmagát téveszti meg, 
Mert a mennybe sohse mehet. 

9. Te az igazság Vagy s 
nem a ravaszság! Biztonság-
ban Él mindenki e hit sáto-
rában ; Aki pedig Igédet 
Nem hiszi, az messze téved 
Utján saját elvesztének. 

10. Te világosság Vagy és 
bizonyosság! Tanításod Ter-
jeszti e nagy világosságot; 
Aki ezt megvetette: Sötét-
ségben tévelyegve Nem jut 
helyes ismeretre. 

11. Te vagy az élet, A biz-
tos ígéret ! Akit egyszer Ke-
gyelmed a szentek közé vesz 
fel : Beszédedben megállva 
Nem lesz annak rossz halála, 
Békén megy a másvilágra. 

12. Rád tekintenek I f jak 
és öregek, És mindnyájan 
Hozzád esdünk teljes buzgó-
ságban: Áldd meg a te né-
pedet, Hogy az egész gyü-
lekezet Érezhesse szerelme-
det. 

13. Maradj mivelünk, 
Atyánk és Istenünk: Csalá-
dodnak Tagjait ne engedd a 
gonosznak! S minden bajtól 
megmentve Híveidet vége-
zetre Vidd be a te örö-
medbe ! Sturm Kristóf. 

Krisztus Urunk személyéről 
és hivatásáról. 

Az Űr Jézus nevére szerzett 
ének. 

Dallama : Eljött immár 
hozzánk a menny. (213.) 

4:71« Jézusunk megis-
merése S vallásának veleje 

Mennyországunk megszerzé-
se, Örök éltünk gyökere; 
Személye és hivatása Lénye-
gének kutatása : Üdvössé-
günk forrása. 

2. Jézus, Isten Fia, testté 
Lett az idők teljében : Benne 
Isten s ember eggyé Vált 
egyazon személyben ; Isten 
örök idők óta S ember, aki 
pártunk fogva Lelkünket 
megváltotta. 

3. Isten ő s hogy égi Fel-
ség, Sok bizonyság jelezte: 
Általa lett a mindenség ; 
Maga Isten nevezte Őt egyet-
lenegy Fiának, A próféta 
igazságnak, Dávid pedig 
Urának. 

4. Örökvalósága tette Áb-
rahámnak elébe ; Magát ki is 
jelentette, Számos csodát 
vitt végbe; Boldog leszel, ha 
szereted Apostoli szent hi-
tedet: Hogy Urad ő s Is-
tened ! 

5. Krisztus evangéliuma 
Megvilágít ebben is, Hogy 
az Ige, Isten Fia, Valóságos 
ember is, Ember testben és 
lélekben, Ki emberi termé-
szetben Szenvedett a keresz-
ten. 

6. Bizonyára ez is teszi, 
Hogy hinnünk kell szavának : 
Magát másnak nem nevezi, 
Mint az ember Fiának; Is-
merjük, mint közvetítőt, Is-
tenembert, Üdvözítőt, Atyjá-
val megbékítőt. 

7. Fontoljuk meg ezt az 
Igét : Szomorú mindhalálig 
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Az én lelkem juhaimért, Kik-
től immár megválik; S feltá-
madván, igazolta Ember-
voltát teste, csontja, Amint 
maga mondotta. 

8. Hála az Ür kegyelmé-
nek, Hogy testünket vette 
fel S mint ember, az isten-
ségnek Dicsőségét érte el ; 
Hatalmat is nyert, hogy 
végre Minden élő-lénynek 
térde Meghajoljon nevére. 

9. Megmarad e győzelem-
ben S elmondhatja szaba-
don, Hogy a földön és a 
mennyben Övé minden hata-
lom. Isten, örök lényegében, 
Ember, teljes dicsőségben E 
személyes egységben. 

10. Hivatásra benne megint 
Más hatalmat láthatunk : 
Melkizédek rendje szerint 
Királyunk és Főpapunk. 
Mert benne oly pap lépett 
fel, Kit isteni eskü kent fel, 
Nem a törvény rendelt el. 

11. Főpapunk ő feláldoz-
ván Önmagát a kereszten 
S tanítván és imádkozván 
Miértünk esd szünetlen; Ki-
rályunk ő, mi hívei; Népét 
mindig védelmezi És az el-
lent leveri. 

f 12. Jézus Krisztus, Isten-
ember, Szűz Fiában Iste-
nünk: Tarts meg igaz isme-
retben S bocsáss meg, ha 
vétkezünk. Te légy velünk, 
ó kegyelem, Hogy ne égjünk 
majd odalenn, Ámen, ámen, 
úgy legyen! 

Tranovszky György. 

Dallama: 
Jézusom, e hajnalon. (299.) 

4 7 2 « Krisz tus Urunk, 
Istennek Fia : hiszünk te-
benned; Atyáddal s a Lélek-
kel Szívünk téged keres fel. 

2. Az Atyának szívében 
Vagy az örök Igében, Te, ki 
mindent alkottál S dicsősé-
get arattál. 

3. Minket saját képedre 
Teremtettél kedvedre : Té-
ged kérünk magunknak, Té-
ged vallunk Urunknak. 

4. Te, az Isten Igéje, Em-
bertestben jövél le, Mellyel 
meg is váltottál, Mikor ér-
tünk megholtál. 

5. Megdicsőült testedben 
Király vagy már egedben, 
Örök, igaz Istenünk, S örö-
kösid mi leszünk. 

6. Akiket oly végtelen 
Drágán vettél, véreden: Te 
vagy e nyáj pásztora, Más-
nak hozzánk nincs joga! 

7. Egymáséi így lettünk 
S bizonyságot szerzettünk 
Szent Igédben, amelyet Mind 
e világ ismerhet. 

8. Mert Igédben szólsz 
hozzánk S kegyelmedet adod 
ránk; Benne vigaszt lelhe-
tünk S reménységet nyerhe-
tünk: 

9. Hogy üdvünket megadva 
S minket meg nem tagadva 
Örömedben lesz részünk S 
ott fenn téged dicsérünk. 

10. Ó felséges Jézusunk, 
Dicsőséges, nagy Urunk : 
Add, hogy téged meglássunk 
S nálad legyen lakásunk ! 

Augusta János. 
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IV. A bűnös ember megigazulásáról. 
Róm. 8j 33-ból. 

Dallama: 
Ő világnak hiúsága. (378.) 

4 7 3 . К i fogja megvá-
dolhatni Isten választott-
jait? S ki merné azt kárhoz-
tatni, Kit Isten megigazít? 
Ha az Isten teszi azzá, Vá-
lasztottá és igazzá, Bárha 
vétkes volt előbb : Ki vá-
dolná bűnnel őt? 

2. A meghalt és feltáma-
dott Jézus, a mi Mesterünk, 
Mit az ördög elragadott, 
Megszerezte minekünk ; Ot-
tan ül az Isten jobbján, Vele 
együtt uralkodván, Bará-
tunk és testvérünk: Ő jár 
közbe miértünk. 

3. Ki szakitna el bennün-
ket Krisztus szeretetétől ? 
Mi növelné félelmünket Bár-
miféle veszélytől? Nyomorú-
ság, szomorúság ? ínség, 
avagy háborúság ? Mezte-
lenség, éhezés ? Hóhérbárd, 
vagy üldözés? 

4. Ha, mint az Ür megírat-
ta, Vágójuhok módjára Te-
miattad napról-napra Ölet-
nénk is rakásra: Nem ad 
okot félelemre A halálnak 
veszedelme, Győzelemre vir-
radunk, Ha szeret a mi 
Urunk! 

5. Mert bizonyos vagyok 
abban, Hogy sem halál, sem 
élet, (S ezzel annál boldo-
gabban Élek a szép remény-
nek!) Sem angyal, sem feje-
delem, Sem a jövő, sem a je-
len Jézusomtól engemet El 
nem választ, mert szeret! 

6. Nincsen olyan nagy ma-
gasság, Nincsen olyan nagy 
mélység, Nincsen olyan ha-
talmasság, Gazdagság, vagy 
szegénység : Hogy Istennek 
szerelmétől, Krisztusban 
nyert nagy kincsétől Meg-
foszthatna engemet, Csak 
Uramnak engedek! 

Hruskovics Sámuel. 

Az újjászületésről. 
Dallama: 

Adjunk hálát Atyánknak. (323.) 

4 7 4 . Kr i sz tus Urunk, 
Atyádnak Egyetlen szülötte, 
Kit a bűnös világnak Vált-
ságul küldött le: Te vagy 
hajnalcsillagunk, Szebbet 
nem is láthatunk, Nem is 
kívánhatunk. 

2. Embertestet öltöttél A 
világromlásban, Tiszta szűz-
től születtél Szent foganta-
tásban ; Megnyitottad a 
mennyet, Mert a halált el-
nyelted, Éltünk visszanyer-
ted. 

3. Add, hogy jobban ismer-
jünk, Hitünkben kitartsunk, 
Őszintébben szeressünk S 
buzgón szolgálhassunk ; Lel-
künk ízlelhesse meg A te 
édességedet S szomjazzunk 
tégedet. 

4. Mindeneket alkotó Erős 
hatalmasság, Mindenen ural-
kodó Örökkévalóság : Vidd 
magadhoz szívünket, Igaz-
gassad lelkünket, Ne hagyja 
Üdvünket ! 

5. Szeretettel öljed meg Az 
ó embert bennünk, Segítsen 
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meg kegyelmed Ü j emberré 
lennünk: Hogy mindig rád 
gondoljunk, Mikor meg kell 
fontolnunk, Akármibe fog-
junk! 

Creutzigerné Meseritz Erzsébet. 

Az embernek merő 
isteni kegyelemből való 

megigazulásáról. 
Saját dallam. (213.) 

4 7 5 . E ljött immár 
hozzánk a menny, Az üdv: 
az Ür kegyelme; Halandó 
érdem sohasem Segít ily 
győzelemre. A hit Jézus 
Krisztusra néz, Ki teljes ál-
dozatra kész Volt s közben-
já r miértünk. 

2. A törvényt, az Ür paran-
csát, Senki be nem tölthette ; 
Az embert a nyomorúság 
Kárhozatba döntötte ; A test 
ellen küzdő lélek Nem felelt 
meg a törvénynek : Ezért 
már-már elvesztünk. 

3. Nem jól hiszik a tör-
vényről, Hogy Istentől úgy 
kaptuk, Hogy a magunk 
erejéből Mindet meg is tart-
ha t juk: Csak tükör az, mely 
rámutat, Mily bűnökhöz ta-
lál utat Az emberi gyarlóság. 

4. Gonoszságunk nem lehe-
tet t Kiirtani végképen: Küz-
dött a szív s nem vehetett 
Erőt a testiségen; Sok lett 
így a képmutató S felger-
jedt a Mindenható, Mert 
mindenki bűnös volt. 

5. S mert halálos végét 
szabá Minden törvénysze-
gésnek : Isten saját Fiát adá 
Érettünk, ki testté lett, A 
törvényt is betöltötte, Aty-

já t is kiengesztelte S harag-
já t megszüntette. 

6. Attól jővén elégtétel, 
Kitől azt elfogadták: Érezd 
át megbecsüléssel Hitünk 
igaz mivoltát S csak ennyit 
mondj : Én Istenem, Halá-
lodból lesz életem, Megfizet-
tél helyettem. 

7. Kétség sohse bántott 
engem, Hogy szent Igéd nem 
hamis, Biztatván, hogy ne 
csüggedjen Csak egyetlen 
fiad is : Ha hisz s megkeresz-
telkedik, A mennyekbe emel-
kedik, Kárhozatra nem jut-
hat. 

8. Istennek úgy léssz ked-
vére, Ha ezt vallod szilárdul, 
De a hitnek tiszta fénye Jó-
tettekben nyilvánul ; Hitben 
keresd nyugalmadat S sze-
resd felebarátodat: így kell 
újjászületned ! 

9. A törvénynek révén ju-
tunk Félelmes bűntudatra : 
De szent evangéliumunk A 
bűnöst megnyugtatja, Ezt 
mondván: Jöj j a kereszthez, 
Nyugalmad és békéd ez lesz, 
A törvény nem kegyelmez. 

10. A jótettek bizonyára 
Igaz hitből fakadnak, S nem 
igaz hit, ha utána Jótettek 
nem maradnak ; Igazság a 
hit erkölcse, Cselekedet a 
gyümölcse, Nincs enélkül 
értéke. 

11. Az Isten nem tagadja 
meg, Hogy óhajunk betöltse; 
De hogy melyik nap adja 
meg, Velünk azt nem közölte. 
Mikor s hogy adja meg ne-
künk A jót, amit remélhe-
tünk : Csak őreá kell bíz-
nunk. 
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12. Ha néha már azt gon-
dolod, Hogy nem törődik 
véled: Ne törje gond a hom-
lokod, Ha suj t is, megsegél-
het; Akárhogy ellentmonda-
nál, Az ő szava bizton 
megáll : Ne rettegj senki-
től se! 

f 13. Dicsőség és hála né-
ked, Ki minket megáldottál, 
Atya, Fiú és Szentlélek, 
Azért, amit megadtál. Vé-
gezd be, amit kezdettél, 
Nevedben megszenteltessél, 
Jöjjön el szent országod. 

14. Akaratod teljesültnek 
Lásd a mennyben s miköz-
tünk, Add meg a mi kenye-
rünket, Bocsáss meg, ha 
vétkeztünk, Ügy, mint mi is 
feleinknek, Kísértésbe ne 
vígy minket És ments meg 
a gonosztól! 
Speratus Pál. Tranovszky Gy. 

Hálálkodás Istennek 
Krisztusban tanúsított 

jótéteményeiért. 
Dallama az előbbié. (213.) 

4 7 6 . Örvendje tek , ke-
resztyének, Hálát zengő 
énekkel A jó Isten kegyel-
mének Szívvel, szájjal, lé-
lekkel, Mit Krisztusban ta-
núsított, Csodákkal is bizo-
nyított S drágán szerzett 
minékünk. 

2. A sátánnak rabja vol-
tam Hatalmába esetten, 
Bűneimben majd megholtam 
Ügy, amint megszülettem ; 
Mind mélyebbre süllyedtem 
le, Homály borult életemre 
Vétkeimnek terhétől. 

3. Jótetteim mit se érnek, 

Annyira megromlottam, El-
lentmondtam a törvénynek 
Szabad akaratomban ; Az 
aggódás kétségbe vitt, Hogy 
már csak a halál segít A 
mélységes pokolban. 

4. Végtelen nagy csügge-
désem Megszánván a jó Is-
ten Könyörült e szenvedé-
sen; És hogy raj tam segít-
sen: Mint jó Atya, hozzám 
hajolt És azt, ki legdrá-
gábbja volt, Feláldozta éret-
tem. 

5. Egy Fiának ezt mondot-
ta: Az idők eljövének, Szállj 
le, szívem választottja, Üdve 
légy a szegénynek; Mentsd 
meg a bűn igájától És a 
halál hatalmától, így éltesd 
őt magadnál! 

6. S a Fiú lejött a földre 
Hallgatván az Atyára, S 
tiszta szűzben testet öltve 
Testvéremmé így vála. El-
rejtőzött hatalmában Sze-
gény szolga alakjában Jöt t 
a sátán vesztére 

7. S szólt: Csak hozzám 
ragaszkodjál, Diadalmad 
eléred, Én leszek az olda-
ladnál, Én küzdök meg te-
érted; Enyém vagy és én a 
tied, Ahol vagyok, ott a he-
lyed, Ellenséged nem árthat. 

8. A gonoszak vérem ont-
ják, De ez a te javad lett; 
Életemet elrabolják, Hited-
del ezt ragadd meg: Halá-
lommal éltet nyertél, Bűnöd-
től megmenekedtél, Üdvös-
séget szereztél. 

9. S mikor végül mennybe 
szállok, A végtelen örömbe: 
Pártfogódul melléd állok És 
a Lelket küldöm le, Hogy 
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hitemre megtanítson, Vi-
gasztaljon, bátorítson S igaz-
ságra vezessen. 

10. Amiket én mondtam s 
tettem, Hallgass a jó pél-
dára, Hogy ezzel is terjed-
hessen S nőjön Isten orszá-
ga; Ne hallgass az embe-
rekre S megtévesztő beszé-
dekre : Végszavam ez te-
hozzád ! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Az emberi nem bűnbeeséséről 
és megváltásáról. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

4 7 7 . A d ám súlyos bűn-
beeste Az embert megron-
totta : Megfertőzött lelke, 
teste Méreggel van itatva. 
Nem segíthet senki minket, 
Egyedül a jó Isten: Ránk 
tekintett s megszánt minket, 
Hogy bajunkon segítsen. 

2. Mikor az Ür ellenére A 
kígyó az ősanyát Rábeszélte 
nagy vétkére S ránk hozta 
a véghalált: Isten ott volt, 
miránk gondolt S nem akar-
ván vesztünket Fiát adta 
áldozatra, Hogy megment-
sen bennünket. 

3. Ahogy másnak ballépése 
Terhelt minket vétekkel: Is-
mét másnak segítsége En-
gesztelt ki Istennel; S mint 
Ádámban mi mindnyájan El 
voltunk már temetve: Krisz-
tus által, halálával Ébred-
tünk ú j életre. 

4. Mikor az Ür Fiát adta 
Nem nézvén a vétekre S ke-
resztre is hurcoltatta, De 
mennybe is vitette: Ezzel 

minket üdvözített, Megmen-
tett a bukástól; S helyet lel-
vén Krisztus keblén, Mért 
félnénk a haláltól? 

5. Ő az élet, út, igazság, 
Ő az a j tó a mennybe, Az Ige, 
a világosság, Isten örök ke-
gyelme, Hogy védelmet, 
segedelmet Bennünk a hit 
támasszon! Hol van erő oly 
vakmerő, Mely tőle elsza-
kasszon ? 

6. Elkárhozott az az em-
ben És üdvétől elesett, Aki 
vigaszt emberben lel S nem 
Krisztusban keresett ; Ha 
Urától és céljától Messzire 
eltévelyeg : Ravasz képpel, 
kísértéssel Őt a sátán ejti 
meg. 

7. Ki reménnyel néz Urára, 
Soha meg nem szégyenül, 
Mert erre a kősziklára Biz-
ton épít s üdvözül. Bármi-
lyen ba j éri: nem baj! Sem-
mi meg nem dönti őt, Isten 
karja védi, tar t ja , Oltal-
mazza a hivőt. 

8. Szívből kérlek, én Iste-
nem, Ne vond meg szent 
Igédet, Sőt ajkamon és szí-
vemen Te őrizd és te védd 
meg! Bűn ha bánthat, mégse 
árthat, Mert enyém az ígé-
ret, Hogy öledben, kegyel-
medben Örök halál nem 
érhet. 

9. Lábaimat ő vezeti Min-
dig: a te szent Igéd; Érzem, 
amint reám veti Világát és 
melegét; Fénye árad, ha 
feltámad Ez a hajnalcsilla-
gunk, S mi a Lélek kegyel-
mének Ütján bizton hala-
dunk. 
Spengler L. Augusztinyi M_ 
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V. Az örök életre való 
előre elrendelésről. 

Dallama: 
Dicsőség az ég Urának (152.) 

4 7 8 . Tudnunk kell, hű 
keresztyének, Hogy láthassa 
az Istenben bízó lélek: Mit 
higgyünk a Szentírásból Az 
előre rendelés Üdvösséges 
voltáról. 

2. Az Atyának kegyessége 
Letekintett az emberi nemzet-
ségre; Krisztus Urunk iga-
zában Bízhatunk, ki ezt 
mondta Evangéliumában : 

3. E világot úgy szerette 
Istenünk, hogy Fiát adta 
érette, Csak hogy senki el 
ne vesszen, Aki benne hisz, 
hanem Örök éltet nyerhes-
sen. 

4. Maga az Ür bír e hitre, 
Ezékiel szavaival ezt említve : 
A bűnösnek e világon Én, az 
Ur, nem halálát: Megtérését 
kívánom ! 

5. Az Ür Jézus érdemei 
Elegendők tartozásunk le-
törleni ; Mindnyájunkért ment 
halálra, Hogy amit elvesz-

tettünk, Keresse s meg-
találja. 

6. A Bárány jut áldozatra, 
Ki az egész világ bűnét el-
vállalta; Amit Ádám rég el-
veszte, A Fiúnak halála Ki-
vívta, megszerezte. 

7. E kegyet jóindulatja 
Kijelenti s mindenkinek meg 
is adja Meghagyván, hogy 
elterjesszék Szent evan-
géliumát S világszerte hir-
dessék. 

8. A zsidókat megvádolta: 
Hálátlanok, hívtalak én már 
régóta Szárnyam alá benne-
teket, Mint csibéit a kotló, 
De ti mégse jöttetek! 

9. Ó én lelkem, kérlek, 
lásd át Az Úristen egy Fiá-
nak igazságát; Ne kutasd az 
Ür titkait, Érd be azzal, 
amire Nyilvánosan megtanít. 

10. Dicsőség az Ürnak 
ezért A Krisztusban nekünk 
adott kegyelemért ; Adjon 
erőt e hitünknek S holtunk 
után magához Mennybe vi-
gyen bennünket! Tranovszky 

VI. Az imáról és hasznáról. 
Dallama: Ó Babilon, 

vized mellett. (N. L. 297.) 

4 7 9 . Isten, aki szere-
tétből Meghallgatod sóha-
junk, S kit végtelen kegyel-
medből Mi Atyánknak mond-
hatunk; Ki a mennyből ránk 
tekintve, Megalázott híveid-
re, Tanítványt látsz miben-

nünk: Add, hogy szívből fo-
hászkodva Akaratod- s pa-
rancsodra Méltóképeii tisz-
teljünk. 

2. Dicsőítsd meg szent ne-
vedet, Amely előtt meghajlik 
A menny és az angyalsereg 
Éneklése felhangzik, Hegyek, 
halmok megrengenek, Ördö-
gök megfélemlenek, Jaj , ha 
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mi nem érezzük! Add, hogy 
a te szent Igéddel Szentsé-
gedre ébredvén fel A te 
munkád végezzük! 

3. Jöjjön el a te országod 
Már e földi hazában, Míg 
híveid ott nem várod Az an-
gyalok karában ; Szívünket 
te magad tedd meg Templo-
mává Szentlelkednek, Hogy 
őt illőn tiszteljük S már a 
múló földi létnek Honában 
az örök élet Édességét ízlel-
jük. 

4. Akaratod teljesüljön, 
Bárminek kell jönnie: Ügy 
a mennyben, mint a földön 
Meg kell annak lennie! Hogy 
akármit hoz a sorsunk, Min-
dig neked szolgálhassunk ; 
És amikor bajra vetsz, An-
nál jobban bízzunk benned: 
Büntetésben adsz kegyelmet, 
Ostorozol, mert szeretsz. 

5. Add meg a mi kenye-
rünket, Ami éltünk fenn-
tart ja , És mindentől óvj 
bennünket, Ami lelkünk 
megrontja : Hogy mindenki 
békén éljen Rövid földi éle-
tében ; Áldd meg minden 
javunkat, Hogy ínséget nem 
szenvedve A te örök végzé-
sedre Rábízhassuk magun-
kat. 

6. Hogyha pedig természe-
tünk Tőled messze szakadott, 
S bűneinkkel felgerjesztünk 
Benned minden haragot : Bo-
csássad meg vétkeinket, Mint 
ahogy mi elleninknek Meg-
bocsátni igyekszünk ; Alá-
zatba öltöztessünk, Hogy az-
zal is jót tehessünk, Ki nö-
veli keresztünk. 

7. Istenünk, adj bátorsá-
got, Bárki támad ellenünk, 
S az ördögi gonoszságot, 
Testet, vért leküzdenünk; Te 
légy a mi hű őrállónk, Vezé-
rünk és közbenjárónk, Ne 
féljünk a f egy vertül: Hogy 
rabságra ne juthassunk, 
Győzedelmet arathassunk 
Minden poklon keresztül ! 

8. S ha nem maradt semmi 
javunk E siralom völgyében, 
Csak keresztünk és bána-
tunk : Tekints ránk az ínség-
ben, Jöj j le hozzánk s irga-
lomból Szabadíts meg a go-
nosztól, Amíg el nem hiva-
tunk Nyomorunkból az egek-
be, S véghetetlen örömedbe 
Hozzád el nem juthatunk. 

9. Urunk, tiéd a dicsőség, 
Az ország és hatalom, Hoz-
zád képest minden felség 
Semmit mondó uralom. Ez 
a világ összeomlik, De ha-
talmad meg nem romlik ; 
Hála neked, Jézusom, Hogy 
imára tanítottál S bizalomra 
indítottál: Meg is hallod, jól 
tudom ! 

Saját dallam. (214.) 

4 8 0 . Mennyei Atyánk, 
Hallgasd meg imánk, Ké-
rünk híveid, Édes gyer-
mekid. 

2. Megszenteltessék S di-
csőíttessék Mindenek felett 
A te szent neved. 

3. Terjeszd, ó áldott, A te 
országod; Ránk is küldjed 
el S végy egedbe fel. 

4. Szent akaratod, Amint 
akarod, Legyen mindenben 
Földön és mennyben. 
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5. Napi kenyerünk Add 
meg minekünk ; Bajba ne 
essünk, Békén élhessünk. 

6. Bocsásd meg nékünk 
Mind, amit vétünk, Mint mi 
azoknak, Kik megbántottak. 

7. Ne vigy minket be Kí-
sértésekbe: Ördög, test, vi-
lág Csupa bűnvirág. 

8. De szabadíts meg A 
rossztól minket; Adj jó ki-
múlást S örök vígadást. 

9. Ország, hatalom, Min-
den uralom Tied s az legyen 
Örökké, ámen! 

Tranovszky György. 

Saját dallam. (215.) 

4 : 8 1 . Imádkozzunk 
Atyánkhoz, Ki fent van a 
mennyekben, Őhozzá és nem 
máshoz, Alázatos lélekben ; 
Amit kérünk, mind megadja, 
Megkönyörül mirajtunk, Tő-
lünk meg nem tagadja. 

2. Mert az Ürtól hallotta 
Minden kedves tanítvány, 
Amikor ezt mondotta Köve-
tőit buzdítván : Mit nevem-
ben kértek s vártok, Közben-
járó szavamra Istentől meg-
kapjátok. 

3. Minden vétket elhagy-
ván, Míg kedvére tehetünk, 
Zörgessünk az a j ta ján; Mert 
ha egyszer elmegyünk Az 
utolsó ítéletre, Szörnyű lesz 
a büntetés Minden bűnös 
emberre. 

4. Boldogtalan halandó, 
Mért oly kemény a lelked? 
Mért vagy olyan hajlandó 
Szenvedni e gyötrelmet ? 
Tudd meg, hogy nem lesz 

kezesed, Ha az örök tűzre 
jut Elhibázott életed ! 

5. ím az aj tó nyitva áll, 
Kész az Ürnak kegyelme: 
Aki kér, megkapja már S 
nem eshetik szégyenbe, Ha 
a bűntől őrizkedik ; így ígér-
te minékünk, Aki ra j tunk 
őrködik. 

f 6. Mi Atyánk a mennyek-
ben, Kegyelmedért könyör-
günk, Kik a földön kegyetlen 
Kínok között vergődünk ; 
Szent legyen itt a te neved, 
Hogy raj tunk az ördögök 
Győzelmet ne nyerjenek. 

7. Szent országod jöjjön el 
Most és mikor meghalunk; 
Juhaid ne hagyjad el, Míg 
fiaid maradunk ; Bármi le-
gyen akaratod, Mi rád bíz-
zuk magunkat, Legyen úgy, 
mint akarod. 

8. Mindennapi kenyerünk, 
Testi, lelki szükségünk, Ami 
nélkül éhezünk S nagyobbo-
dik ínségünk : Istenünk, 
menny s föld Királya, Add 
meg testünk- s lelkünknek, 
Hogy ne legyen hiánya. 

9. Bocsásd meg sok vét-
künket, Mint mi is megbo-
csátunk Minden ellenségünk-
nek: így leszel jó irántunk; 
Hiszem a te ígéreted, Hogy, 
ha jön az ítélet, Nem tagadsz 
meg engemet. 

10. Tartsd távol a kísértést 
És ments meg a gonosztól; 
Te ad j megerősítést Kegyel-
mes jóvoltodból: Hogy ár-
talmas ellenségünk Teveled 
legyőzhessük, Atyánk, ma-
radj mivélünk. 

11. Életben és halálban 
Téged vallunk egyedül, 

20* 
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Urunk: e szent imában Lel-
künk hozzád menekül ; Ó 
hallgasd meg kérelmünket 
S szent Fiadnak nevében Üd-
vözíts majd bennünket! 

Dallama: Fordítsd el, Urunk, 
szörnyű haragodat. (339.) 

4 8 2 . 1 mmár szívünket 
Istenhez emelve Küldjük 
imánkat mindnyájan a 
mennybe A teremtő és meg-
váltó Istenhez És Szent-
lélekhez. 

2. A szent imádság teljes 
igazságban, Hűséges szívben, 
alázatosságban S mélységé-
ben a tiszta szeretetnek Ked-
ves Istennek. 

3. Az Ür kegyelmét erősen 
megköti, Az angyalokat meg-
örvendezteti, Az ördögökre 
szenvedés, gyötrelem : Áttör 
az egen. 

4. Ezt tapasztalván akik 
szentek voltak, Minden ba-
jukban hozzá folyamodtak, 
Általa csodás dolgokat vé-
geztek, Példát szereztek. 

5. A kegyes Mózes imája 
azzal járt, Hogy a hatalmas 
Istennek haragját Vissza-
tartotta, hogy a zsidóságon 
Bosszút ne álljon. 

6. Mózes, e népet, így szó-
lott az Isten, Keménységeért 
meg kell semmisítnem. De 
ő az Urat imával kérlelte S 
kiengesztelte. 

7. Józsua, mikor zsidó har-
cosokkal Küzdött a vészes 
amoreusokkal : Önerejében 
nem eléggé bízva Az Urat 
hívta. 

8. Hallatlan dolgot kívánt 
félelmében, Hogy maga a 
nap megálljon az égen: S az 
Ür a napot visszaparancsolta, 
Megállította. 

9. Mióta fennáll a föld meg 
a mennybolt, Ennél hosszabb 
nap bizony soha nem volt; 
Ezért imánkban mi is csak őt 
kérjük És őt dicsérjük. 

10. Dávid, a dicső király 
és próféta, Bánván, hogy Is-
tent megharagította: Éjente 
fölkelt, sírva mint a gyer-
mek, Ügy kért kegyelmet. 

11. Salamon, a bölcs, (nin-
csen benne kétség,) Befejez-
vén a templom építését: 
Térdre hullt, kezét hálásan 
emelve A magas mennyre, 

12. Kérte az Istent, vegye 
oltalmába, Hallgasson min-
den hivő imájára; Áldozatot 
is benne elfogadjon S rá ál-
dást adjon. 

13. Illés próféta a sok 
vétket látva Imájával a fel-
hőket elzárta ; Negyedfél 
évig aszály uralkodott, Esőt 
nem hozott; 

14. Ismét könyörgött s lőn 
eső bősége: Ily hatalmas az 
ima erőssége, Vétkünk el-
törli, sebünk meggyógyítja, 
Egünk megnyitja. 

15. Ezékiás is a falhoz 
fordulva Sírva könyörgött 
és megszabadula : Hűséges 
lévén az Űr nem büntette, 
Tovább éltette. 

16. Manassé király sok go-
noszságával Nem bírt volna 
meg Isten haragjával; De 
mikor sírva kérte a jó Istent : 
Bocsánatot nyert. 
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17. Tóbiásnak, ki gyakran 
imádkozott, Mennyből az an-
gyal ily szózatot hozott: 
Imád én vittem az Üristen 
elé S ő megkedvelé. 

18. Főkép Jézus volt, aki 
valóságos Isten és ember, 
ilyen imádságos : Gyermek-
korától já r t az Űr házába, 
Szent templomába. 

19. Korholt, tanított népet 
és papokat, Kiűzte onnan 
mind a kufárokat, Kik azt 
latroknak barlangjává tették 
S megfertőztették. 

20. Mindig s mindenütt, 
ahol foglalkozott, Éjjel és 
nappal szívből imádkozott ; 
Alvás helyett is sokszor tet-
te ezt meg : Imába kezdett. 

21. S amire példát maga 
adott nékünk, Arra tanított 
minket is, hogy kérjünk, 
Szüntelen kérjünk, serényen 
keressünk, Buzgón zörges-
sünk. 

22. A kertben is ott imád-
kozott éjjel Arcra borulva, 
véres verejtékkel, S kérte 
híveit, hogy csak vigyázza-
nak S imádkozzanak. 

23. Kereszten függve Aty-
jához kiáltott S könnyhulla-
tással ily fohászt bocsátott: 
Ne nézd, ó Atyám, a bűnösök 
vétkit, Bocsáss meg nékik! 

24. Az apostolok, Krisztus-
tól küldöttek, Jézustól min-
dig szívből könyörögtek Má-
soknak üdvöt, maguknak ki-
tartást , Mindenre áldást. 

25. Kövessük őket a jó cse-
lekvésben S mennél gyakrab-
ban buzgó könyörgésben, 
Leginkább Krisztust, kinek 
imádsága Nincsen hiába. 

26. Nekünk, nyomorult bű-
nösöknek itt lenn Elég a lat-
rot követnünk a hitben, Ki-
nek rövid, de hathatós imája 
Vált nagy javára. 

27. A tiszta ima, alamizsna 
s a böjt Drága áldozat s 
kedves az Űr előtt, Gyara-
pítja az erényt s kiengesztel 
A jó Istennel. 

28. A hű embernek szívbeli 
kérelme Jó szószólója s ha-
mar segedelme ; Istent mind-
addig, míg nincs foganatja, 
Oda nem hagyja. 

29. Mennyei Mester, Krisz-
tus, Isten Fia, Tanítsd lel-
künket jól imádkoznia, Hogy 
bízva bízzunk, ha hozzád só-
haj tunk: Könyörülj raj tunk! 

Dallama: Zengjen hálaének. (297.) 

4 8 3 . M i Atyánk, egyet-
len, Ki vagy a mennyekben: 
Szenteltessék meg szent ne-
ved bennünk, Hogy mind 
tiszteljünk. 

2. Jöjjön el országod Mi-
hozzánk, hogy áldott Szent-
lelked bő ajándékot adjon S 
velünk maradjon. 

3. Akaratod légyen Űr a 
földön s égen, Hogy tisztes-
ség lakozzék lelkünkben Tel-
jes éltünkben. 

4. Add meg kenyerünket 
S vele mindenünket, Ami 
testben, lélekben szükségünk 
S jó segítségünk. 

5. Bocsásd meg vétkünket, 
Mint mi ellenünknek ; Add 
szeretnünk felebarátunkat 
Ügy, mint magunkat. 

6. Ne vigy kísértésbe, Ne 
essünk kétségbe, Maradjunk 



í 

j 

г 

meg híven, rendületlen Szent 
kegyelmedben. 

7. Szabadíts a rossztól Es 
minden gonosztól, Hogy ben-
nünket soha meg ne ejtsen, 
El ne veszejtsen. 

8. Tiéd a mindenség, Ha-
talom s dicsőség; Irgalmad, 
jó Atyánk, velünk legyen 
Örökké, ámen! 

Saját dallam. (216.) 

4 8 4 . A t y á n k , ki vagy 
a mennyekben, S parancsod, 
hogy szeretetben Testvérek-
ként békén éljünk, Mindig 
téged hívjunk s kérjünk : 
Add, fohászunk ne az ajkon, 
Hanem szívből, bent fakad-
jon. 

2. Szenteltessék meg szent 
neved, Hogy megtartsuk be-
szédedet ; Add nevedhez emel-
kednünk, Szentül élni töre-
kednünk; Hamis tantól sza-
badíts meg, Tévelygéstől 
óvj meg minket. 

3. Jöjjön el a te országod, 
Bennünk nyújtson boldogsá-
got ; Lakozzék Szentlelked 
bennünk-, Ajándékit engedd 
vennünk A sátánnak elvesz-
tére, Az egyháznak győzel-
mére. 

4. Akaratod teljesedjen 
Ügy a földön, mint a menny-
ben; Ha jönnek a veszedel-
mek, Elviselnünk adj türel-
met; Irtsd ki a rossz indu-
latot, Mely megszegi akara-
tod. 

5. Add meg a mi kenye-
rünket, Elégítsd ki szüksé-
günket; Óvj meg, Atyánk, a 
viszálytól, Betegségtől, drá-

gaságtól, Hogy mindenkor 
békén éljünk, Nehéz gondtól 
sohse féljünk. 

6. És bocsásd meg vétkein-
ket, Melyek búval sujtnak 
minket, Mint ahogy mi meg-
bocsátunk, Ha megbántott 
embertársunk ; Szolgálatra 
készek legyünk, Szeretetben 
növekedjünk. 

7. Ne vigy minket kísér-
tésbe; Ha a sátán cselvetése 
Csábítgatna : szembeszáll-
junk És keményen ellen-
álljunk; Hitünk legyen kész 
fegyverünk, Szentlelkeddel 
maradj velünk. 

f 8. Szabadíts meg a go-
nosztól És az örök kárho-
zattól; Segíts nehéz helyze-
tünkben, Vigasztalj végküz-
delmünkben ; Boldog legyen 
éltünk vége, Vezess örök 
üdvösségre. 

9. Halld meg, Atyánk, ké- Z 
relmünket És hitünkben 
tar ts meg minket: Hogy ha 
hozzád fohászkodunk, Te-
benned nem csalatkozunk ; 
Dicsőséges szent nevedben 
Örökké úgy legyen, ámen! 

Dr. Luther Márton. 

Saját dallam. (217.) 

4 8 5 . Imádkozzunk, hí-
vek, lélekben, Tekintsünk fel 
Atyánkra az egekben Krisz-
tussal, ki teljes Áldozat volt 
s így kedves, Kedvesebb más 
mindennél Az Atya-Isten-
nél. 

2. Óvakodjunk a sok be-
szédtől, Ne térjünk el az 
isteni Igétől; Urunknak sza-
vával Imádkozzunk hálá -
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val, Szívünk hozzá emelve 
Atyánkhoz a mennybe: 

3. Mi Atyánk, ki vagy a 
mennyekben, Szenteltessék 
meg szent neved mindenben; 
Jöjjön el országod; Legyen 
meg akaratod ; Mindennapi 
kenyerünk Add meg ma 
minekünk ; 

4. És bocsásd meg minden 
vétkünket, Mint mi is, ha 
megbántottak bennünket; Ne 
vigy kísértésbe, Csábításnak 
tőrébe; Szabadíts meg ke-
gyesen A gonosztól, ámen! 

5. Mindenható Atyánk, ezt 
add meg, Szent Fiadnak 
imádságát hallgasd meg; Ó 
töltsed be kérünk, Minden-
napi szükségünk, Krisztus 
drága véreért, Gazdag érde-
méért. 

6. Hallgassad meg azok 
imáját, Akik tőled üdvössé-
gük kívánják; Szolgáljon ja-
vunkra, Ne hagyj minket 
magunkra : Áldásodat adva 
ránk Légy kegyelmes 
Atyánk! 

Prázsszky Lukács. 

VII. A bünbánatról és a bűnök 
bocsánatáról. 

Heu mihi, quam territat. 
Dallama: 

Amit a szent próféták. (9.) 
r 

4 8 6 . 0 jaj , nekem, kö-
zeleg Istennek haragja, A 
lelkem is megremeg: Bűn-
tudat zaklatja; Bánt a lel-
kiismeret, Gyötri a nagy 
szégyen, Feltekintni nem 
merek Istenre az égben. 

2. Immár minden teremt-
mény Én ellenem támad, 
Bűneim nem felejtvén Mind 
rám emel vádat; Kesereg, 
hogy énvelem Múlandóság 
rabja, S az isteni gerjelem 
Őt is szorongatja. 

3. Bánatomban mit tegyek ? 
Mi lesz így a végem? Segít-
séget hol vegyek? Elvesztem 
én régen! Tanúja az igazság, 
Természetem átka S annyi 
gonosz aljasság, Hogy nincs 
szeri-száma. 

4. Vétkem ezt a sorsomat 
Rég magában hordta S rám 
örök baj t tartogat Születé-
sem óta; A sátánra hallgat-
tam, Erényre nem néztem, 
Minden mérték alatt van Er-
kölcstelenségem. 

5. Kétségbe kell valóban 
Esnem ennyi gondban: Mi-
vel vigasztalódjam Szomorú-
ságomban? Én Istenem, ne 
mérjed A sok gonoszt ben-
nem: Igazságos ítélet El-
kárhoztat engem. 

6. Ha bűnömért lakolva 
Kellene fizetnem, Bizonnyal 
a pokolba Kerülne a lelkem; 
Ellene se mondhatnék, Mert 
megérdemlettem, S kegyel-
met nem várhatnék, Mert 
méltatlan lettem. 

7. De a te nagy kegyelmed, 
Atyánk és Istenünk, S halo-
gató türelmed Nem így bá-
nik velünk: Mert te sohsem 
kívánod A bűnös halálát: 
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Kegyesen megbocsátod Min-
den gonoszságát. 

8. Én Istenem, sok vétkem 
Siratom és bánom, Hogy go-
noszul így éltem Ezen a vi-
lágon; Bűnöm terhe fojto-
gat, Nincs más menedékem: 
Terád bízom sorsomat, Ó 
bocsáss meg nékem! 

9. Jobb, ha nincsen kegye-
lem, Állatsorban lenni: Ha 
elpusztul, odalenn Nem f á j 
neki semmi; De ha nekem 
pokolba Kellene kerülnöm : 
Nem lehetne sehova Onnan 
menekülnöm. 

10. Ki fogná ott pártomat 
Örök gyötrelmemben, Ha 
jóságod nem fogad Kegyel-
mébe engem? Indítson meg, 
Istenem, Fiadnak halála, S 
ne fordítson ellenem Vétkeim 
nagy száma. 

11. Izsópjával permetezz 
Ártatlanságának : A kegye-
lem jele ez, Mely belőle 
árad; S vérével, mely kiom-
lott, Mikor általdöfték: Tö-
röld el a megromlott Ember 
minden vétkét! 

12. Ha tisztára válhatok 
S nincs bűn a lelkemen : 
Emelt fővel állhatok Eléd, 
én Istenem, S nem félek, 
hogy haragod Lelkem oda 
űzze, Hová bűnöm ragadott : 
Amaz örök tűzre. 

13. Hiszem, hogy ha meg-
halok, Odafenn a mennyben 
Kegyelemben maradok : Is-
ten megtart engem ; Mun-
kámra megpihenek Békén és 
nyugodtan S hálaadó éneket 
Zengek neki ottan. 

14. Jöj j már hozzám, fiad-

hoz, Jézusom, s vezess be 
Mindörökre magadhoz, Bol-
dog örömedbe, Hol nem szű-
nik meg többé A teljes di-
cséret, S kegyelmedért örök-
ké Magasztallak téged. 

15. Dicsőség az Atyának, 
A kegyes Istennek, S hála 
az ő Fiának Es a Szentlélek-
nek ; Amiképen kezdetben 
Dicsősége vala, Velük zeng-
jen szünetlen Az angyalok 
kara! 

Saját dallam. (218.) 

4 8 7 . 0 j a j nekem mos-
tan, Immár elkárhoztam, Ó 
j a j nekem, szegénynek! Na-
gyokat vétettem, Fá j a szí-
vem, lelkem, J a j nekem, mit 
reméljek ? 

2. Rábíztam a testre, Hogy 
bátran tehesse, Amit akar, 
kedvemre; S bár tudtam, 
mit tettem, Csak tréfának 
vettem, Mintha nem is bűn 
lenne. 

3. S ami még több ennél 
Az én sok vétkemnél: Nincs 
szívemben bűnbánat ; Meg-
bomlott elmével, Megromlott 
érzékkel Nem látom be hi-
bámat. 

4. Inkább telik kedvem A 
bűnt elkövetnem, Mint va-
laha megbánnom; Hasztalan 
a lélek: Megint visszatérek 
S csak a vétket kívánom. 

5. Az én Istenemnek Sohse 
feleltem meg Ügy, mint hoz-
zám illenék : Csak a gyö-
nyört lesem, Élvezem, kere-
sem, Ebből soha nincs elég. 
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6. Ó én lelkem, bánd meg, 
Kit vérével vált meg Jézusod, 
a te Urad: Bánd meg vét-
keidet, Hívjad Istenedet, 
Alázzad meg magadat. 

7. Borulj a térdedre, Bű-
neid ismerd be, Ne aggasz-
szon félelem: Nem hagy ő 
el téged, Megbocsátja vétked 
Az isteni kegyelem. 

8. Sohse csüggedvén el 
Mindent jó reménnyel Kérj 
az egek Urától, Ki soha 
egyetlen Bűnbánó embert 
sem Kergetett el magától. 

9. Nagy az ő kegyelme, 
Hozzá esdekelve Tarts igaz 
bűnbánatot : Bűneid bevallva 
S megtérést fogadva Bocsá-
natát várhatod. 

10. Jézus, kegyelemből 
Tekints rám a mennyből, Ne 
nézd bűnös voltomat; Kö-
nyörülj híveden, Ne szállj 
perbe velem, Szánd meg 
szörnyű sorsomat. 

11. Megvallom tenéked, 
Miben terhel vétek, Hogy 
kétségbe ne essem: Te vagy 
az én Uram, Terád bízom 
magam, Bánj el velem ke-
gyesen ! 

12. Jézusom, emeld fel Is-
mét szeretettel Híved, ne 
hagyj el engem; Ó vedd le, 
tisztítsd meg, Töröld el, 
gyógyítsd meg, Mi romlottá 
lett bennem. 

13. Ó engedd meg nékem 
Tehozzád megtérnem És 
csak néked szolgálnom, S 
akaratod híven, Buzgón tel-
jesítnem Itt és a másvilágon! 

Plintovics Ádám. 

A bűnök bocsánatáért. 
Saját dallam. (219.) 

4 8 8 . 0 
Uram, be rosz-

szul tettem, Hogy nem jár-
tam útadón : Tőled messze 
tévelyegtem, Bűneimnek sú-
lya nyom S nincs hova el-
menekülnöm Haragodat el-
kerülnöm. 

2. Bárhová is rejtőzköd-
jem, Mindenütt látsz enge-
met ; Tengeren túl költöz-
ködjem, Sírba zárjam teste-
met S hordjon bár a szélnek 
szárnya: Kezed mégis rám 
találna. 

3. Im bevallom szégyen-
kedve: Vétkeim sokak s na-
gyok, S bűnbánattal ismerem 
be : Gyermeked már nem va-
gyok ; Csak ne gyújtson bősz 
haragra Bűneimnek ára-
datja. 

4. Hol van, ki megszámlál-
hatná A fövény porszemeit? 
Hol van, ki elsorolhatná Éle-
temnek vétkeit ? Ifjúságom 
óta máig Minden tettem 
bűnre válik. 

5. Vajha bús könnyforrás 
volna Sírdogáló két szemem, 
S könnyem ár ja egyre folyna 
Meggyászolni szégyenem ! 
Vajha hozzád szállna minden 
Ésdeklésem könnyeimben ! 

6. Vajha szívem úgy meg-
telnék, Hogy a könny és 
szenvedés Mind lenyomná 
bűnöm terhét ! És ha még ez 
mind kevés : Verejtéktől 
harmatozván Vért izzadna 
az én orcám! 

7. Fájdalmas megkínzatá-
sod S véred adhat, Jézusom, 
Bús szívemnek orvosságot, 
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Benne érzem vigaszom: Mert 
kegyelmed megnyerése Gond-
jaimnak enyhülése. 

8. Jézusom, te minden ter-
hem Vesd a tenger mélyébe, 
Adj erőt nagy keservemben, 
Mosd a lelkem fehérre, És 
vezessen a te Lelked Meg-
maradnom te melletted. 

9. Jézus, a te Lelked által 
így javul meg életem, A le-
győzött testi vággyal Min-
den bűnöm elvetem: Szándé-
komhoz mindvégiglen Adj 
erőt jól teljesítnem! 
Franck János. Ertel J. Bohumir. 

Saját dallam. (220.) 
Г 

4 8 9 . 0 én bűnös, jaj , 
mit tegyek? Bánt a lelkiis-
meret: Hova hajtsam feje-
met ? Vigasztalást honnan 
vegyek? Jézus az én táma-
szom, Jézusom el nem ha-
gyom! 

2. Bűneimmel megbántot-
tam, S Jézus mégis részt-
vevőn Könyörült a csügge-
dőn; Nem sírok már elha-
gyottan, Fejem gondnak nem 
adom: Jézusom el nem ha-
gyom! 

3. Olyan, mintha nem is 
élne : Súlyos keresztviselés, 
Mérhetetlen szenvedés Sza-
kad itt a keresztyénre; De 
míg benne bízhatom, Jézu-
som el nem hagyom! 

4. Gondolj, Uram, hű szol-
gádra, Míg mostani éle-
tem Nyomorultan tengetem, 
Olyan, mint a füst és pára: 
Ezt szívesen odadom, Jézu-
som el nem hagyom! 

5. Kész örömest meg is 
halok, Csak hogy innen el-
fussak És üdvömhöz eljus-
sak ; Mert síromban nem 
maradok, Nem ér örök árta-
lom. Jézusom el nem ha-
gyom ! 

6. Nála kelek ú j életre, 
Amikor jobb kezével Üdvös-
ségre vezérel, S mély álmom-
ból felébredve Levetem por-
sátorom ; Jézusom el nem 
hagyom ! 

7. Enyém leszel bizonyára 
S meglátom majd egedet, 
Hova elhívsz engemet ; S 
eljutván a boldogságra, Nem 
lesz többé bánatom: Jézusom 
el nem hagyom! 

Dallama az előbbié. (220.) 

4 9 0 . 0 
én bűnös, jaj, 

mit tegyek? Hova hajtsam 
fejemet? Bánt a lelkiisme-
ret, Ideje, hogy felébredjek; 
Másban nem is bízhatom : 
Jézusom el nem hagyom! 

2. Bűneimnek sokasága 
Bántja az én Uramat ; De 
kegyelme megmarad, Szere-
tetből megbocsátja Mind, ha 
látja bánatom: Jézusom el 
nem hagyom! 

3. Súlyos keresztviselésem 
Lelkem mélyen érezi Épp 
úgy, mint más hívei; Nem 
válok el tőle mégsem, Szí-
vembe őt fogadom : Jézusom 
el nem hagyom! 

4. Jól tudom, hogy földi 
éltünk Ködbe vesző árnya-
lat, Mint a múló pillanat, 
A halál jön végre értünk ; 
Fejem sírba haj thatom: Jé-
zusom el nem hagyom! 
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5. Ő ébreszt majd ú j életre ; 
S míg kegyelmét megnyitva 
Lelkem oda állítja Az utolsó 
ítéletre, Ez lesz az én sóha-
jom: Jézusom el nem ha-
gyom! 

6. Maradj velem, égi jóság! 
S ha elődbe elmegyek És 
á that ja lelkemet A mennyei 
világosság, Ott is zengjen 
ajkamon: Jézusom el nem 
hagyom! Flittner János. 

Igaz bűnbánattétel. 
Dallama: 

Szívemben bár kesergek. (348.) 

4 9 1 . 0 
mily nagyon 

háborgat A bűn s a gond-
jaim, Isten előtt vádol-
nak Megsenyvedi csontjaim; 
Mégis hiszem, nem átkoz, 
Hanem kegyelmet ad: Visz-
szatérek Atyámhoz, Keblére 
ő fogad. 

2. Undokságban foganva 
Bűnben születtem én, És té-
ged megtagadva A rosszat 
művelém ; Terád ezért az 
égre Felnézni nem merek : 
Parancsod ellenére Vétettem 
ellened. 

3. Immár csakis Fiadban, 
Jézusban bízhatom : Nem 
hagyhat egymagamban, Mert 
ő a Főpapom; De félek, el 
nem érem, Mert bűneim na-
gyok, S hiába lesz remé-
nyem, Ha méltatlan vagyok. 

4. Szeretnék megjavulni, 
Hogy bűnöm elfeledd, S lé-
lekben megújulni, Hogy hű 
fiad legyek; De úgy, amint 
kívánnám, Erőm nincs arra 
már : A test, világ, a sátán 
Mindig utamba áll. 

5. Nincs hova menekül-
nöm, Én édes Istenem: Po-
kolba kell kerülnöm, Ha nem 
gondolsz velem ; Csak egy az, 
amit kérek, Add rám ke-
gyelmedet, S ha tehozzád 
megtérek, Bocsásd meg vét-
kemet. 

6. Atyánk, Fiad rendelted 
A bűnt eltörleni S a földön 
mindeneknek Éltét meg-
menteni; Amíg hozzád a lel-
kem Erőért esdekel: Hiába 
küzd a testem, Nem választ 
tőle el. 

7. Nem érdemlem kegyel-
med, Amit Fiad hozott, Ki 
bűnömért keresztet, Min-
dent elhordozott ; De sem-
mivé sohsem lesz A te ígé-
reted: Ez az erős hitem tesz 
Igazzá engemet. 

8. Te mondtad: Nem kívá-
nom A bűnös gyötrelmét, 
Megszánom őt, ha látom Igaz 
töredelmét. Boldogok, kik 
megtérnek S többé nem vé-
tenek : Uram, én is megtérek, 
Fogadj be engemet! 

9. A Szentlélek hatalma 
Hitem támassza fel, Ne 
hagyjon egymagamra S 
többé ne bukjam el; Vezes-
sen az erényhez Az isten-
félelem, S bizonnyal az 
enyém lesz A végső győze-
lem. 

10. Áldd meg testem s lel-
kemet És hivatásomat, Ve-
zesd minden ügyemet, Add 
rám áldásodat ; Halld meg 
az én hő imám Szívem 
mélységében, S ha a sátán 
törne rám, Te légy erőssé-
gem! 
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11. Engedj végül meghal-
nom Gond nélkül, csendesen, 
S a lelkemet odadnom Ke-
zedbe, Istenem ! Örvendez-
vén egednek Csak magasz-
taljalak, S hálát zengvén ne-
vednek Örökre áldjalak! 
Németből. Ertel János Bohumir. 

Saját dallam. (221.) 

4 9 2 . E n Istenem, ha 
végtelen Sok bűnöm meg 
nem bánom: Nem menthet 
ki abból senki Ezen a nagy 
világon. 

2. Ha elérvén, a föld szé-
lén Könnyen át is léphetnék : 
Keresztemtől, keservemtől 
Szabaddá nem lehetnék. 

3. Nincs már nékem mene-
dékem, Csak ha megszánsz 
engemet : Vétkem miatt 
drága Fiad Kiengesztelt te-
veled. 

4. Ha bűnömmel bűnhőd-
nöm kell, Engedd szívből 
megbánnom; S ha megadod 
bocsánatod, Ostorodat kiál-
lóm. 

5. Adj türelmet s engedel-
met Agyongyötört szívem-
nek, Hogy javára, ne kárára 
Legyen örök üdvömnek. 

6. Tégy kedvedre, tetszé-
sedre, Alávetem magamat; 
Tarts meg engem hűséged-
ben, Soha el ne hagyjalak. 

7. Mint madárka, vihart 
látva Rémültében, egyedül, 
Odvas fának, kősziklának 
Nyílásába menekül: 

8. Menedékem így lett né-
kem Krisztus, a te mély se-
bed : Bánatomban, halálom-

ban Ott találsz meg enge-
met. 

9. Rejtve, zárva, tűrve, 
várva Ott maradok, Jézu-
som : Mert hogy fényben, 
dicsőségben Látlak egykor, 
jól tudom. 

10. Az Atyának és Fiának 
S a Szentlélek Istennek Di-
csősége: üdvössége Az én 
erős hitemnek! 
Rutilius M. Tranovszky S. 

Lukács 15-ből. 
Az igazi irgalmasságról. 

Jézus fogadja a bűnösöket. 
Dallama: Ki dolgát 

csak Istenre hagyja. (262.) 

4 9 3 . 0 mily édes a bű-
nöseknek, Jézusom, a te be-
széded ; És csak azok álszen-
teskednek, Kik nem értik 
szent Igédet; Az én lelkem 
megnyugtatja, Mert a bűnöst 
befogadja. 

2. Én is azok közé tarto-
zom, Akik tőled eltávoztak, 
De azután, édes Jézusom, 
Ismét hozzád kívánkoznak : 
Jézusom, kérlek tégedet, Fo-
gadd be bűnös lelkemet! 

3. Mint a pásztor jóindu-
lat ja Nyájára hű gondot vi-
sel, Utána jár s buzgón ku-
ta t ja , Ha egy juhot vesztett 
is el : Jézus, találj meg enge-
met, Hogy megmentett ju-
hod legyek! 

4. Az asszony így keres, 
seperget, Ha tízből egy ga-
rast veszít; Elvesztettem (s 
ezért kesergek) Az istenkép 
értékeit: Uram, emeld föl 
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lelkemet, Ó meg ne vond 
kegyelmedet ! 

5. Hadd nyerje meg irgal-
mad ú j ra Az én igaz bűn-
bánatom, Mikor lábad elé 
borulva Sok vétkemet sirat-
gatom ; Te vetted át a terhe-
met, Jézusom, ments meg 
engemet ! 

6. Keresve s megtalálva 
engem Ne hagyj elvesznem 
soha már: Adj egy kevés 
helyet sebedben S vezess 
oda, hol maga vár, Ki a 
teljes üdvöt adja, Mert a 
bűnöst befogadja. 

7. Lelkem majdan karodon 
vidd fel A mennybe, hol ba j 
nem érhet, Oda, hol a te 
szentjeiddel Színről színre 
látlak téged S minden szó 
azt magasztalja, Ki a bű-
nöst befogadja! 
Schmolck B. Blasius János. 

Márk 9, 3Jf. 
A hit megerősítésére a lelki 

harcban. 
Dallama : 

Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

4 9 4 . E n Istenem, mély 
bánattal Tárom fel a szíve-
met, Bár magad is éjjel-nap-
pal Mindig gondját viseled: 
Kísértésre hallgatva Roska-
dok már alatta, S most a 
sátán kénye-kedve Rostál 
hitem fenyegetve. 

2. Mindentudó, örök Isten! 
Te tudod, hogy énnekem Ön-
magamtól semmim sincsen, 
Tőled jutott mindenem: Ami 
jót csak tudhatok S birto-
komban tarthatok, Főkép 

hitem kétségtelen Magad ad-
tad, jó Istenem. 

3. Csakis a te segítséged 
Lehet, Uram keresnem: Adj 
helyet a könyörgésnek, Hogy 
kétségbe ne essem; Sújtsd a 
gonosz szellemet S erősíts 
meg engemet, Hogy kétség-
be ne forduljak S Krisztu-
somban hinni tudjak. 

4. Jézus, a te nagy kegyel-
med Senkit el nem utasít, 
Ki szívbeli töredelmet S bi-
zodalmat tanúsít; Ha több 
hite nem támad, Mint egy 
kicsi mustármag: Olyan erőt 
adsz e hitnek, Hogy hegye-
ket megrendíthet. 

5. Adj kegyelmet, meg-
segítést, Ha elfog a gyötre-
lem ; Add legyőznöm a kísér-
tést, Mikor harcra kél ve-
lem; Növeld hitem erejét, 
Nyújtsd a Lélek fegyverét, 
Hogy a sátánt tönkre ver-
jem S gonosz tőrét össze-
törjem. 

6. Szentlélek, te vigasztaló 
Istenség, a hit által Lényeg-
ben egy örök való Az Atyá-
val s Fiával: Te adod a hi-
temet, Nélküled nem élhe-
tek; Továbbra is állj mellet-
tem, Ajándékod tartsd meg 
bennem ! 

7. Szívembe szállt könyö-
rület, Segítségem te lettél : 
0 végezd el azt a művet, 
Amit bennem kezdettél; 
Éleszd ezt a csepp szikrát, 
Míg belőle szent hit vált, 
Hogy szentjeid seregében 
Hitem célját el is érjem. 

8. Ö szentséges Szenthá-
romság, Végtelen nagy ha-
talom: Te intézed néped sor-
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sát, Te légy velem utamon. 
Ha a sátán megszállott S 
vigasz nélkül kiáltok Ver-
gődve a bús kétségben, Hogy 
elvesztem üdvösségem. 

9. Hálójából ments ki en-
gem, Mely körülvesz kegyet-
len, Hogy hatalmat elestem-
ben Ne vehessen felettem; 
Állj mellém, ha küzdenem 
Kell megállva helyemen, 
Hogy vele megmérkőzhes-
sem S diadallal leküzdhes-
sem. 

10. Nyújtsad gyarló gyer-
mekednek A te áldott job-
bodat, Hogy könnyen meg-
menekedjek S téged el ne 
hagyjalak; Add a sátánt le-
vernem, Dicsekedni ne mer-
jen, Hogy legyőzi, aki ben-
ned Bízva talál segedelmet. 

11. Te vagy az én véghe-
tetlen Üdvöm, Uram, Iste-
nem; Tied az én testem, lel-
kem, Segíts a te híveden! 
Tüzes nyilát te törd meg A 
támadó ördögnek, Szégye-
nítsd meg, s eltiporva Űzzed 
őt a mély pokolba! 

12. Én pedig majd véges-
véglen Dicsőítlek tégedet, 
Hogy elvetted rettegésem 
S megmentettél engemet ; 
Uram, neked szentelem El-
múlandó életem S ha eljutok 
örömödbe, Ott is áldlak 
mindörökre ! 
Hermann János. Hruskovics S. 

Bűnbánatra serkentés 
általános csapások idején. 

4 9 5 . Isten, a te Fiadért 
Légy hozzánk kegyelmes, 
Hogy megbánja, aki vét, S 

legyen töredelmes; Mert az 
Isten gerjedelme Menekülést 
nem engedve Vesszőjével 
súj t ja itt Pásztorait, juhait, 
Jobb erkölcsre így tanít. 

2. Isten soká hivatott, Ke-
resett bennünket: Senki rá 
nem hallgatott, Ezért mél-
tán büntet ; Ráismerünk 
vesszőjére, S ki tudja, mi 
lesz a vége! Kezében van 
mindenünk, S ha kegyelmet 
nem nyerünk, Kárhozatba 
süllyedünk. 

3. Nagy csodákat külde 
ránk, Sok jelre ébredtünk, 
S mégse láttuk, mit kívánt: 
Ügy eltévelyegtünk. Pedig 
ott van Igéjében Az igazság 
régesrégen, Hogy hozzá 
megtérhessünk, Kegyelem-
ben élhessünk És kedvére 
tehessünk. 

4. Sohase volt ennyi gond 
A teremtés óta; Olvassuk 
csak, mit is mond A Szent-
írás róla: Kihűlt hittel, sze-
retettel Csak a gonosz terje-
dett el; Dús a szegényt zsa-
rolja, Kenyerét elrabolja, 
Szívét tőle megvonja. 

5. Fel nem sorolhatók itt 
A világ bűnei, Mindenben 
csak tobzódik És gőggel van 
teli. Isten ezt így nem hagy-
hatja, Ostorát megsuhog-
ta t ja : Jól vigyázz, mert el-
vesztél, Ha az ördögé lettél, 
Kár, hogy meg is születtél ! 

6. Isten már elrendelte 
Végét a világnak: Jövetelét 
hirdette, Mert a bűn eláradt. 
Csak a bolond nem tér észre, 
Sőt kacag az ijesztésre: Eh, 
semmitől ne féljünk, Együnk, 
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igyunk, jól éljünk, Ördögök-
kel cseréljünk! 

7. Ez a világ nem javul, 
Mintha bomlott volna: Csak 
a bűnben gyarapul S rohan 
a pokolba; Mert az ördög 
oda vitte, Hogy semmit se 
ad a hitre ; Az Igével semmit 
sem Törődik, hogy segítsen, 
Azt mondja, hogy nincs Is-
ten! 

8. Már az Ür a fejszét is 
A gyökérre tette, (János 
erről beszélt is,) Hogy a 
tűzre vesse: Boldog, ki ezt 
megszívlelte S reményét az 
Ürba vetve Mindig a jót 
szereti, Az Isten megsegíti 
S örök üdvöt ad neki. 

9. Amit az Ür rendelt el, 
ím valóra vála: Kiki hivő 
lélekkel Vigyázzon magára, 
Legyen mindig istenfélő, 
Krisztushivő, benne élő ; Nem 
tudod, mikorra várd, Isten 
ezt nem bízta rád : Üjra 
megdől a világ. 

10. Mert immáron rejtve 
van Szemünk elől minden, 
S a vak ember így rohan 
Vesztére a bűnben, Keresni 
a földi jókat, Nem az örök-
kévalókat; A mennyet nem 
építik, A kegyest megfeszí-
tik, Éltüket elveszítik. 

11. Istennek nincs ked-
vére A bűnös halála: Fiát, 
Krisztust küldé le Örök 
váltságára, Aki minden bűnt 
lemosva S az ördögöt elta-
posva Istenünkhöz vezetett, 
Halhatatlan életet S üdvös-
séget szerezett. 

12. Keresztyének, jöjjetek, 
Többé ne vétkezzünk, E perc-
től ú j életet, Szebbet, job-

bat kezdjünk; Kérjük Isten 
szent kegyelmét, Irgalmát és 
segedelmét Krisztusért, egy 
Fiáért, A mi Szabadítónkért, 
Az örökké áldottért! 
Németből. Motesicky Gáspár. 

Saját dallam. (222.) 

4 9 6 . 1 sten, halld meg 
imádságom, Alázatos kíván-
ságom; Fogadd el azt nem 
magamért, Hanem a te szent 
Fiadért ! 

2. Kérlek, ne szállj perbe 
velem, Irgalmat adj, én Is-
tenem; Igazulást nem nyer-
hetek, Ha megvonod kegyel-
medet. 

3. Szánj meg, Uram, ments 
meg minket, Vedd le súlyos 
terheinket És ne engedj el-
pusztulnunk, Sem az örök 
tűzre jutnunk. 

4. Hálát adok, én Istenem, 
Hogy ily sok jót teszel velem ; 
Tied legyen a dicséret, Mind-
örökké áldlak téged! 

A bűnök bocsánatáért. 
Saját dallam. (223.) 

4 : 9 7 « Bűneimnek soka-
sága Meggyötörte lelkem, 
Azt se tudom, mibe kezdjek, 
Annyi rosszat tettem ; Én 
Istenem, légy türelmes És 
énhozzám kegyelmes, Hogy 
ne bántson gonosz indulat 
S teljesítsem akaratodat. 

2. Két szemem az égre néz 
fel, Látlak gerjelmedben S 
tudom, hogy sok szenvedés-
sel Látogatsz meg engem, 
Ki megvetvén kegyelmedet, 
Elkövettem ellened Minden 
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vétket, ész nélkül élve, S 
mindent csak a sátán ked-
vére. 

3. Isten, tudod nagy ínsé-
gem S megaláztatásom: Te 
légy az én segítségem S meg-
szabadulásom ! Nem kívánok 
más oltalmat, Csak isteni 
hatalmad ; Ne ródd fel, hogy 
sokat vétettem: Bízom a te 
ígéretedben. 

4. Az ördögnek csalfasága, 
Amelyet követtem, Csábított 
a gonoszságra ; Tudom, hogy 
megszegtem, Isten, a te pa-
rancsodat S méltán érhet 
kárhozat: De nagy vigasz 
lelkem sebére Jézusomnak 
kiomlott vére. 

5. Azoknak a hitvallóknak 
Szól a te hatalmad S azok-
nak a bűnbánóknak Adsz 
biztos oltalmat, Akik hoz-
zád esedeznek S hitükben 
nem tévednek, Hogy meg-
nyervén a te kegyelmed Bű-
neik megbocsátást nyernek. 

6. Irgalomból, kegyelemből 
Tarts meg e szent hitben ; 
Tekints le a magas mennyből, 
Könyörülő Isten ! Adj lel-
kemnek szabadulást, Életem-
nek változást, Hogy ezután 
ne másnak éljek E világon, 
csak az erénynek. 

7. Szánd meg, Uram, s 
emeljed fel, Akit vessződ 
megvert, Ne sújtsd kemény 
ítélettel Az elesett embert; 
Magad mutasd meg az utat, 
Ne a gonosz indulat, Hogy 
választottaid körében Ör-
vendjek az egek egében. 

8. Nincs olyan jó e vilá-
gon, Mint neked szolgálnom; 
Nincsen nagyobb boldogsá-

gom, Mint utánad vágynom; 
Tenélküled, Uram Isten, Nem 
tehetek semmit sem : Te vigy 
mindent jó végezetre És se-
gíts a te örömedbe! 

Vágyakozó ének. 
Saját dallam. (224.) 

4 9 8 . Isten, minden 
szenvedőnek Vigasztaló Aty-
ja : Nyomoromat, bánatomat 
Üdvre változtatja. 

2. Rajta kívül e világon 
Senki se lehetne, Aki rólam 
állandóan Gondot viselhetne. 

3. Nem is bízom senki más-
ban S nincsen reménységem, 
Egyedül a jó Istennek Kész 
segítségében. 

4. Mért kellene lázonga-
nom Te ellened többé? Tu-
dom azt, hogy szereteted 
Megmarad örökké! 

5. Ne nézd, Uram, ne nézd 
immár Az én gonoszságom: 
Hiszen nem él bűntelenül 
Senki e világon. 

6. Keservesen szánom-bá-
nom Nagy könnyelműségem, 
Hogy hiúság volt e földön 
Fő gyönyörűségem. 

7. Most már, amíg itt nem 
hagyom E bűnös világot: 
Életemmel, hűségemmel Te-
néked szolgálok. 

8. Én Istenem, maradj ve-
lem Nappal úgy, mint éjjel, 
Őrizz engem angyalaid Védő 
seregével. 

9. Könyörülő örök Isten, 
Halld meg imádságom: Bo-
csássad meg bűneimet Ezen 
a világon. 

10. Add, Uram, hogy ki-
tarthassak Hűséges hitem-



ben, Ha hegyeken vagy vi-
zeken Kell is általmennem 

11. Légy velem, ha eljutok 
a Végső pillanathoz' Irga-
lomból vedd a lelkem, Jézu-
som, magadhoz! 

12. Ámen, ámen! Add meg, 
Uram, Azt a boldogságot, 
Hogy örömben üdvözöljem 
A te mennyországod! 

13. Amikor ez énekemben 
Istent magasztaltam: Élete-
met és lelkemet Jézusomnak 
adtam! Oriay Dániel. 

Bűnbánó léleknek 
szorongó kiáltása Istenhez. 

Saját dallam. (225.) 

4 9 9 . E n Istenem, én 
bűnös lélek Itt állok szent 
színed előtt : Kegyelmesen 
bánj velem, kérlek, Ne fogd 
perbe a szenvedőt; Könyö-
rülő jó Istenem, Szánakozzál 
keservemen ! 

2. Ó mert nagy a szívem 
keserve Tengernyi sok bű-
nöm miatt; Add, hogy mint 
Péter, visszanyerje Irgalmad' 
elveszett fiad. Könyörülő stb. 

3. Halld, ó halld meg, te-
hozzád küldöm Lelkem ne-
héz sóhajait: Atyám, bo-
csásd meg minden bűnöm, 
Enyhítsd szívem fájdalmait. 
Könyörülő stb. 

4. Én Istenem, meddig zo-
kogjon Reménytelen bús 
gyermeked? Egy szód elég, 
hogy megnyugodjon, Ó telje-
sítsd ígéreted ! Könyörülő stb. 

5. Sebzett lelkiismeretem-
ben Nagy bűnteher van vál-
lamon; Kiáltok, ó hallgass 
meg engem : Irgalmadért fo-

hászkodom ! Könyörülő stb. 
6. Ne érdemem után fizess 

meg, Ne bánj velem bűnöm 
szerint; Add, hogy megint 
tied lehessek, Kire a te ke-
gyelmed int. Könyörülő stb. 

7. Hallasd Igéd s én újra 
élek ; Csak ezt a szót mondd : 
kegyelem, Én megbocsátok, 
béke véled, De több vétked 
már ne legyen! Könyörülő 
stb. 

3. Meghallgattál, érzem, 
tudom már, Meleg ömlik át 
szívemen, Örömem több a 
nyugalomnál, Nem kell to-
vább ismétlenem : Könyörülő 
jó Istenem, Szánakozzál ke-
servemen ! 
Titius M. Kristóf. Glosius J. 

Saját dallam. (226.) 

5 0 0 . M i k o r a bűnös 
Dávid az üdvös Prófétát 
hallotta, Nátánt, kit Isten 
küldött kegyetlen Ostort 
suhogtatva Súlyos bűneért, 
mellyel Istenét Megharagí-
totta : 

2. Mély fájdalommal és si-
ralommal Állt meg színe 
előtt, Szívből sajnálta és 
meg is bánta, Hogy megsér-
tette őt: Jóságos Isten, ha 
már elestem, Szánd meg a 
szenvedőt ! 

3. Emlékezzél meg, hogy 
szent ígéret A te nagy ke-
gyelmed, Amit mutattál s 
tanúsítottál A bűnös ember-
nek : Könyörületed rólam 
levehet Minden súlyos terhet. 

4. Kimondhatatlan nehéz 
bánat van Vergődő lelkemen, 
Hogy oly szerfelett megsér-
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tettelek, Uram és Istenem: 
Enyhülést hozván ó fordulj 
hozzám, Isteni kegyelem! 

5. Nagy keservemmel én 
bűnös ember Tehozzád me-
nekszem, Megvallom neked 
bűnösségemet: Ez az én ke-
resztem. Adósságomat, mely 
már fojtogat, Nincs miből 
fizetnem. 

6. Nincsen énnekem semmi 
egyebem, Mint sok gonosz-
ságom; Bűnben foganva nő 
napról napra Tisztátalansá-
gom ; Igazságlátóm, bűnt 
megbocsátom : Csak tehoz-
zád vágyom. 

7. Ne vond el orcád, mikor 
tehozzád Esengve kiáltok : 
Jézusom, kérlek, mosson le 
véred Rólam minden átkot; 
Tiszta, szent lelket, amely 
megmenthet, Csak tetőled 
várok. 

8. Szabadulásom Igédben 
látom, Uram, s kegyelmed-
ben: Hónál fehérebb tiszta-
ság ébred Mindjárt a szí-
vemben ; Bár megtévedett : 
teremtményedet, Ne taszíts 
el engem! 

9. Irgalmasságod, igazmon-
dásod Rajtam könyörüljön ; 
Vétkemet vedd el ígéreteddel, 
Hogy lelkem örüljön, S ha 
bizton nyerhet tőled kegyel-
met : Nálad üdvözüljön ! 

10. Uram, tedd meg ezt, 
teljesítsed ezt A te Bárá-
nyodért, Az alázatban tiszta, 
ártatlan Egyetlen Fiadért : 
Mosd le a bűnöm és add meg 
üdvöm A te országodért! 

Kromholtz János. 

A sebzett lelkiismeret 
gyötrődésében. 

Saját dallam. (227.) 

5 Ö l . Jézus Krisztus, 
mérhetetlen Bőforrású ke-
gyelem : Mindenfelől zaklat 
engem A szorongó félelem; 
Szívem a lelkiismeret Éles 
nyila sebezte meg, Kegyet-
lenül marcangol. 

2. Uram, légy rám tekin-
tettel Szabadulást szerezve: 
Súlyos terhem te vitted fel 
A fájdalmas keresztre, Hogy 
keserves gondja miatt El ne 
vesszen gonosz fiad És két-
ségbe ne essék. 

3. Én Istenem, mikor régi 
Bűneimre gondolok : Attól, 
hogy így tudtam élni, Csak-
nem összeroskadok; Vigasz-
talóm nincs is nékem Más-
ban, csak a te Igédben: Hi-
szek benne halálig. 

4. Igédben a jóság tiszta 
ígéretét találom: Hogy szí-
vedbe fogadsz vissza, Ha 
vétkeim sajnálom S igaz, 
kegyes indulattal, Töredel-
mes bűnbánattal Állhatok 
meg előtted. 

5. Mikor gyötrő bűntuda-
tom Már-már agyonkeserít, 
S jól esik, ha bevallhatom 
Lelkem fá jó sebeit: Ügy 
szeretnék szabadulni, Se-
beidben megtisztulni, Mint 
Dávid és Manassé. 

6. Szent Igédtől bátorulva 
Lelkem már nem csügged el, 
Színed előtt leborulva Ke-
gyelemért esdekel : Tetézzed 
jótetteidet, Bocsássad meg 
vétkeimet, Mikben oly nagy 
kedvem telt. 
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7. Én Istenem, kegyelem-

ből Mentsd meg bűnös lel-
kemet, Szabadíts meg nagy 
terhemtől, Bocsásd meg sok 
vétkemet, Hogy szívem már 
megnyugodva Állhasson szol-
gálatodra S békességben 
maradjon. 

8. Erősíts meg Szentlel-
keddel E keserves próbában, 
S moss meg engem szent vé-
reddel Az utolsó órában; 
Add, hogy szentül néked élve 
Igaz hittel jussak végre Di-
csőséged hónába. 

9. Ott az égi szent karok-
kal Magasztaljam nevedet 
S örvendező szózatokkal Di-
csérjelek tégedet; Halálodért 
hallgassad meg Amit kérek 
s ne tagadd meg, 0 kegyel-
mes Jézusom! 

Ringwald Bertalan. 

Dallama: Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

5 0 2 . J ézus, éltem meg-
tartója, Bánatom eloszla-
tója: Hajolj alá kegyelme-
sen, Mikor hozzád esedezem; 
Jóságodhoz menekülök, így 
minden bajt elkerülök. 

2. Megérdemlem ítéleted, 
Mellyel vétkem megbünteted: 
Szembeszálltam törvényeddel 
Gondolattal, szóval, tettel; 
Be is vallom pironkodva, 
Méltó vagyok haragodra. 

3. Hitem mégis rendület-
len, Hogy kegyelmed mérhe-
tetlen; Vétkeimért megfizet-
tél, Áldozatul magad estél; 
Ó töröld el véred árán Bű-
neimet, csendes Bárány! 

4. Állandó az én küzdel-
mem, De nincs elég erő ben-
nem: Adj a mennyből 
segedelmet, Hogy ne érjek 
veszedelmet; Állj mellém, 
hogy diadallal Vívjak meg a 
sátánhaddal. 

5. Add, hogy éljek tiszta-
ságban, Szelídségben, józan-
ságban, Alázatban, szeretet-
ben, Reményben és türelem-
ben; Növeljed a hitet ben-
nem Mennyországom meg-
nyerhetnem. 

6. Ne engedd, hogy elve-
szítsem Tőled kapott drága 
kincsem, Amit ingyen ke-
gyelmedből Adtál nekem az 
egekből; Ezért, amíg éltetsz 
engem, Itt is, ott is neved 
zengem. 

7. Isten Fia, hozzád kötve 
Tied vagyok mindörökre : 
Lásd el testem és lelkemet, 
Mindenféle szükségemet; 
Mert tied a nagy minden-
ség, A hatalom s a dicső-
ség! 

8. Szívemben megkönnyeb-
bedtem, Nálad, Uram, vi-
gaszt leltem ; Add, hogy bol-
dog véget érjek S mennél 
előbb hozzád térjek ; Könyö-
rögj is énérettem, Hogy mind 
e jót megnyerhessem. 

f 9. Atyánk, neved legyen 
áldott; Jöjjön el a te orszá-
god; Legyen meg szent aka-
ratod; Adj kenyeret s bo-
csánatot; Kísértésbe ne vigy 
minket; A gonosztól szaba-
díts meg! 

10. Áment mondjunk gon-
dolatban És szívünkből higy-
gyünk abban, Hogy kegyes 
jóindulatja Ámít ígért, meg 
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is adja Kétségtelen bizony-
sággal Fia, az Ür Jézus 
által! Tranovszky György. 

Bűnbánó és vigasztaló ének 
a bűnök bocsánatáért. 

Dallama: 
Jézus, élte életemnek. (85.) 

5 0 3 . J ézusom, ki bű-
nös lelkem A sötétség helyé-
ről Haláloddal a kegyetlen 
Gonosz sátán kezéből Hatal-
masan kiragadtad És ezt 
nekem tudtul adtad A te 
drága Igédben: Ó ad j vigaszt 
énnékem ! 

2. Te igazán felkerested 
Juhodat, ki vesztére Mint a 
bolond, futni kezdett A po-
kolnak tüzébe; Te a sá-
tán megrontója, Bűnösöknek 
Megváltója: Munkáljad meg-
térésem, Hogy hívásod meg-
értsem. 

3. Én vagyok a bűnös 
gyermek, Ki tőled eltávo-
zott; Bennem találsz gonosz 
lelket, Én vagyok az átko-
zott ; Minden vágyam, törek-
vésem Az, hogy Istent meg-
kísértsem, Gonoszságnak en-
gedem Istentelen életem. 

4. Megvallom, hogy nin-
csen bennem Akaratnak 
ereje; Jól tudom, hogy mit 
kell tennem S lelkem kész, 
hogy megtegye: De a vér s 
a test legyőzi, A rossz a jót 
megelőzi ; A jóra csak igyek-
szem, De a rosszat cselek-
szem. 

5. Uram, az én sok vétke-
met Megszámlálni nem tu-
dom, Megsebezte a lelkemet 

A bűn és a fájdalom ; Szí-
vem örök mdnak adod, 
Hogyha ne: . nyer bocsána-
tot: Minden bűnöm feledd 
el, Mely haragra ingerel. 

6. Jézusom, ki szent véred-
del Tartozásom lemostad : 
Add, hogy a te kegyelmeddel 
Üdvösségre juthassak ; Bű-
neimmel zaklattalak, Ke-
resztfára juttattalak; Rab-
ságomból te ments meg, Hogy 
a tied lehessek. 

7. Ha az ördög kegyetlenül 
Rám ijesztve fenyeget S iz-
gat engem szüntelenül Szem-
beszállnom teveled : Add, 
hogy felül-kerülhessek S dia-
dalnak örülhessek; Benned 
legyen reményem, Semmi 
kétség ne érjen! 

8. Drága sebed, piros vé-
red, Szúró töviskoronád 
Végtelen meggyötör téged, 
Nekem boldogságot ád; Ve-
rejtéked hullatása, Tested-
nek megkínzatása, Szenve-
dése, halála Üdvösségem 
munkálja. 

9. Mikor eléd kell majd 
állnom S menekülnöm nem 
lehet: Te légy az én igaz-
ságom, Te karold fel ügye-
met ; Örökre elveszítnélek, 
Ha így szólna az ítélet: Bal-
felől állsz, el veled, Soha nem 
ismertelek ! 

10. Fájdalmam és szenve-
désem Jól ismered, Jézusom ; 
Szívembe a tied vésem, Hi-
temben azt hordozom ; Az én 
könnytől fátyolozott, Szent 
véreddel harmatozott Szívem 
legyen áldozat, Kegyelmedbe 
ezt fogadd! 
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11. Ügy érzem, hogy meg-

nyugtattad Lelkiismeretemet 
S hűségesen megtartottad 
Kegyes ígéretedet : Hogy 
mindenki üdvözüljön Itt 
ezen a kerek földön És az 
örök életben, Aki hisz az 
Istenben. 

12. Hiszek, Uram! Ó segíts 
meg, Te légy az én védel-
mem És te magad erősíts 
meg A halál és bűn ellen! 
Hiszek a te jóságodban, Míg-
len a te országodban Min-
den gondot levetve Dicsér-
hetlek örökre! 
Rist János. Simcinides Ádám. 

Dallama: 
Boldog az az ember. (243.) 

5 0 4 . E n édes Jézusom, 
Vigaszoddal áldóm, Istenem 
és Uram, Egyetlen Megvál-
tóm, Ki méltán bünteted 
Kedves teremtményed: Légy 
hozzám kegyelmes, Hogy 
vigaszt reméljek. 

2. Súlyos volt a terhe A 
te keresztednek, De az én 
bűneim Sokkal nehezebbek ; 
Érzem azt, hogy nagyon 
Bántottalak téged, Tehoz-
zád kiáltok: Uram, ne ítélj 
meg ! 

3. S mivel idéztem fel Mél-
tó haragodat? Nem teljesí-
tettem Parancsolatodat ; If-
júságom óta Bűn terheli lel-
kem: Ezért, Uram, méltán 
Büntettél meg engem. 

4. Légy kegyes megadni, 
Könyörülő Isten, Hogy a te 
Szentlelked Jobb útra térít-
sen; Hogy szívemben hord-
jam A te szent törvényed, 

S tőled, Istenemtől, Segítsé-
get kérjek. 

5. Ne essem kétségbe Sok 
szenvedésemben, Mit bűneim 
miatt Tűrve kell viselnem; 
Bűneim szikláját Vállamról 
levéve Vesd a kegyelemnek 
Tengermélységébe. 

6. Szívesen hordozom Sok 
szenvedésemet, Hogy az 
öröm helyett Bánatot vise-
lek : Rendületlen hiszem, 
Hogy ha hívlak téged, Nem 
marad el, Uram, A te segít-
séged. 

7. Oly kimerült vagyok, 
Tagjaim fáradtak, Mint a 
zöld fa, melynek Lombjai 
lefagytak ; Hozzád kiáltok 
fel, Jézusom, tehozzád: Vi-
gasztalásoddal Fordítsd fe-
lém orcád! 

8. Gyötrődéseimben Téged 
kereslek fel, Béke Fejedelme, 
Segélykérésekkel ; Jézusom, 
ki mindig Meggyógyítónk 
voltál: Ö légy mellettem is, 
Elveszett juhodnál! 

9. Vedd le rólam a te Szi-
gorú vessződet, Mellyel meg-
fenyíted A bűnbe esőket; Le 
is fogod venni Az én kéré-
semre És olajat öntesz Saj-
gató sebemre. 

10. Engedd, Uram, téged 
Hűséggel szolgálnom Amed-
dig csak élek Ezen a vilá-
gon; Magasztalni fogom A 
te szent nevedet S ajándé-
kaidért Hálát adok neked. 

11. Fordítsd felém, Uram, 
A te szent orcádat, Ne hagyd 
elpusztulni Hűséges szolgá-
dat ; Én édes Jézusom, Hall-
gasd meg keservem S nyo-



350 

morúságomból Végy magad-
hoz engem! 

12. Tedd meg ezt miné-
künk Drága sebeidért, Mi-
ket elviseltél A te híveidért; 
Mikor így véget ér Földi 
vándorlásunk, Veled örök 
lesz a Mi uralkodásunk. 

13. Ö te szentséges szent, 
Egy örök valóság, Elválaszt-
hatatlan, Boldog Szenthá-
romság, Ki Atya, Fiú vagy 
S Szentlélek Üristen: Mind-
ezekhez minket Kegyelmed 
seg í t sen! Faber Jakab. 

Saját dallam. (228.) 

5 0 5 . Ö r ö k Isten, Jé-
zusom ! Minden bizodalmam 
S reménységem tebenned van 
Minden pillanatban, Örök Is-
ten, Jézusom! 

2. Megbüntettél engemet, 
Mert bűneim láttad; Ő ne 
hagyd el, ó ne vesd meg A 
te hű szolgádat, Örök Isten, 
Jézusom ! 

3. ím bevallom előtted: 
Nagy volt az én vétkem; 
Könyörülj meg rajtam, 
Uram, Pártfogásod kérem, 
Örök Isten, Jézusom! 

4. Örök Isten, ha a sors 
Rám bánatot hoz még: Add 
meg azt, hogy teáltalad 
Örömre változzék, Örök Is-
ten, Jézusom! 

5. Adj énnékem kegyelmet 
Minden te javadhoz, Mert 
nincs hova menekülnöm, 
Egyedül magadhoz, örök Is-
ten, Jézusom! 

6. Add, hogy teljes szí-
vemből Ismerjelek végül 
S akaratod teljesítsem Ké-

sedelem nélkül, Örök Isten, 
Jézusom ! 

7. Tudom, méltán bűnhő-
dik Minden bűnös ember, 
Kivált akit akaratod Maga-
dénak rendel, Örök Isten, 
Jézusom ! 

8. Ezért gyakran kiáltok 
Tehozzád a mennyben: Min-
denható egy Istenem, Szaba-
díts meg engem, Örök Isten, 
Jézusom ! 

9. Uram, Jézus, akinek 
Nevét zengi ajkam : Az utolsó 
pillanatban Könyörülj meg 
rajtam, Örök Isten, Jézusom! 

10. Szégyellem sok vétke-
met, Amit elkövettem, Mi-
kor, Uram, te ellened Rosz-
szat cselekedtem, Örök Is-
ten, Jézusom! 

f 11. Halld meg az én si-
ralmam, Esdekelve kérlek ; 
Vigasztald meg kegyelmed-
del Szegény teremtményed, 
Örök Isten, Jézusom! 

12. Maradj velem szüntelen 
A te hatalmaddal; Magadtól 
ne űzz el engem, Inkább vigy 
magaddal, Örök Isten, Jézu-
som! 

13. Hogy kétségbe nem 
esve Jutalmamat várjam A 
te örök kegyelmedből Boldo-
gabb hazámban, Örök Isten, 
Jézusom ! 

Dallama: 
Az én Istenemben. (255.) 

5 0 6 . Hc lova futhatnék 
el Bűneim terhével ? Ezen 
a nagy világon Sehol meg 
nem találom Az én segítsé-
gemet, Mely levenné terhe-
met. 



3 4 3 

2. Jézus, mint te mondtad 
S meg is parancsoltad: Sajgó 
szívem egyedül Jóságodhoz 
menekül; Csak egy cseppnyi 
kegyelem Harmat lesz a lel-
kemen. 

3. Atyám és Istenem! Im-
már oda vetem Minden gyöt-
rő vétkemet, Mely sanyargat 
engemet: Sebeidnek mélyébe 
Lelkem örök üdvére. 

4. Kínszenvedéseddel S 
szentséges véreddel Mosd le 
minden bűnömet S öntsd 
szívembe örömed ; Bocsáss 
meg, ha vétkezem S kegyel-
medet keresem. 

5. Megváltó Jézusom, 
Egyetlen vigaszom: Kárho-
zattól megváltva S érdemet-
len megáldva Üdvösségre 
méltattál, Kegyelmedbe fo-
gadtál. 

6. Nagy a gonoszságom, 
De nincs benne károm, Ha 
hitemmel kereslek S megra-
gadom kereszted; A hívőnek 
megadod, Hogy ne lásson 
bánatot. 

7. Nagy a szegénységem 
Ekkora ínségben: De igazi 
vagyonom Te vagy, édes Jé-
zusom; Az isteni kegyelem 
Mindent megad énnekem. 

8. Gyengeségem láttán 
Környezhet a sátán: Félni 
tőle nem fogok, Megvívok, 
megharcoiok ; Ha meglátja 
véredet, Erejének vége lett. 

9. Semmi nem érhet fel A 
te szent véreddel : Egy csepp 
elég belőle, Hogy a bűnt el-
törölje Es ezzel a halálnak 
Hatalmától megválthat. 

10. Magamat, Jézusom, 
Egyedül rád hagyom; Szí-
vem gondot nem érez, Mert 
országod enyém lesz, Amit 
nekem juttattál, Mikor ér-
tem meghaltál. 

11. Szívem úgy emeld fel 
A te Szentlelkeddel, Hogy 
semmilyen kudarcom Tőled 
el ne szakasszon: A jó úton 
haladjak S mindig veled 
maradjak ! 
Heermann J. Motesicky G. 

Dallama: Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

5 0 7 . Uram, a te ger-
jelmedben Ne haraggal bün-
tess engem, Hanem gazdag 
kegyelmeddel Bánj el sze-
gény gyermekeddel ; Hajolj 
hozzám, boldogságom, Hall-
gassad meg imádságom ! 

2. Lelkem vágyva keres té-
ged, Szívvel, szájjal szolgál 
néked; Veled kezdem hajna-
lomat, Hozzád küldöm sóha-
jomat: Vesd rám kegyes te-
kinteted, Hallgassad meg 
kérésemet ! 

3. Kínjaimtól meggyötörve 
És egészen összetörve Segít-
séged várva várván Könny-
től ázik az én párnám: Késő 
este, kora reggel Tele va-
gyok keservemmel. 

4. Halld meg, Uram, fohá-
szomat, Ne engedd meg bu-
kásomat, Hogy tehozzád 
menekülve És minden bajt 
elkerülve Téged, örök Iste-
nemet, Szüntelenül dicsér-
jelek ! 
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A 6. zsoltárból. 

5 0 8 . Uram, ne feddj 
meg búsultodban, Ne osto-
rozz felgerjedésedben, Ne 
haragod szerint dorgálj meg 
engem: Könyörülj rajtam! 

2. Tekintsd, Uram, erőt-
lenségemet, Mert csontjaim 
megtörtek bennem És két-
ségtől háborog a lelkem: 
Gyógyíts meg engemet! 

3. Fordulj felém, Istenem, 
Szánj meg engem, ragadj ki 
e fájdalmakból És könnyíts 
az én lelkemen A te örök 
irgalmadból ! 

4. Mert én Uram, senki a 
halálban Nem tartja fenn 
emlékezeted, Senki néked a 
koporsójában Nem zeng di-
cséretet ! 

Saját dallam. (229.) 

5 0 9 . N incsen olyan 
árva, Ki annyira vágyna 
Anyja után, mint én Vágya-
kozom szintén Hozzád kö-
zelítvén: Halld meg keser-
gésem, Lásd meg szenvedé-
sem, Uram, reményt hozván 
Ó hajolj le hozzám! 

2. Manassé rettegett S 
hozzád esedezett; Dávid nem 
tagadta Bűnét: bevallotta 
S kegyelmedre hagyta; És 
te kegyes voltál, Hozzájuk 
hajoltál : Orcád megmutat-
tad S őket meghallgattad. 

3. Mária Magdolna Lá-
badhoz omolva Bűneit meg-
bánta, Előtted kitárta, Töb-
bé nem próbálta: S te meg-
bocsátottál Néki s vigaszt 

adtál Itt nagy kegyelemben, 
Ott örök örömben. 

4. A bűnbánó latrot, Kit 
hite megtartott, S Pétert 
meghallgattad, Te meg nem 
tagadtad, Kegyedbe fogad-
tad: Sionodból hozzám Alá-
bocsátkozván, Kiáltozásomat 
Kegyelmesen fogadd! 

5. Bűnöm beismerem, Szív-
ből megkönnyezem És sok 
undok vétkem Örök szégye-
nében Kegyelmedet kérem. 
Lelkem, őt kívánjad, A te 
Urad várjad, Vess a gondnak 
véget : Megvigasztal téged ! 

Dallama: Ö Jézusom, 
én édes Jézusom. (230.) 

5 1 0 . 0 Jézusom, én 
kedves Jézusom ! Szerény 
szolgádul így kiáltozom ; Ké-
résemet ha meghallgathatod, 
Ö adj bűnbánatot! 

2. Engedd meg nékem, 
drága Mesterem, Szentül s 
szünetlen rád tekintenem, 
Hogy megtaláljam szent tet-
szésedet : Vigasztalj en-
gemet ! 

3. Siess segítni rajtam, 
Jézusom, Mert te vagy az 
én legfőbb orvosom; Gyó-
gyítsd meg az én bűnös lel-
kemet És vedd le terhemet! 

4. Jöjj el, ó jöjj el, drága 
Mesterem, Mert én csak té-
ged várlak szüntelen, Mint 
a csibe, ha anyja nincs vele, 
Bánattal van tele. 

5. Ne nézd az én nagy vét-
kezésemet, Tekintsed a te 
szent érdemedet; Te mond-
tad: aki hozzád esdekel, Üd-
vösségére lel. 
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6. Ó tedd meg ezt, én jó 

Uram, velem, Vágyam be-
teltét add reménylenem ; 
Ezért örökre zenglek, álda-
lak, Dicsőnek mondalak. 

7. Igazán boldog ember az 
lehet, Ki magáénak mondhat 
tégedet: Vigasztalódik, hoz-
zá gond se fér, A haláltól se 
fél. 

8. Halál nekem se árthat, 
jól tudorn, Amíg mellettem 
állsz, én Jézusom; Feltáma-
dok, meglátom mennyedet, 
Befogadsz engemet. 

9. Ott fenn szünetlen di-
csőítelek: Szent, szent! e 
szózat zengi szent neved, Az 
Úristennek dicsőség legyen 
Most s örökké, ámen! 

Plintovics Ádám. 

Saját dallam. (230.) 
Г 

5 1 1 . 0 Jézusom, én 
édes Jézusom ! Szerény szol-
gádul így kiáltozom; Kérése-
met ha meghallgathatod: Ö 
adj bűnbánatot! 

2. Engedd meg nékem, 
drága Mesterem, Neved szü-
netlen dicsőítenem ; Szolgá-
latodban hűn kövesselek, 
Mindig szeresselek! 

3. Siess segítni rajtam, 
Jézusom, Mert éjjel, nappal 
rád várakozom, Mint any-
jára az elveszett csibe, Ha 
nem jön sebtibe. 

4. Jöjj el, ó jöjj el, drága 
vigaszom, Mert te vagy az 
én legfőbb orvosom; Gyó-
gyítsd meg az én bűnös lel-
kemet És vedd le terhemet. 

5. Ne nézzed az én súlyos 

vétkemet, Nézd, Uram, a te 
ígéretedet, Mit annak adtál, 
ki rád nézve fel Tehozzád 
esdekel. 

6. Ó tedd meg ezt, én jó 
Uram, velem, Vágyam betel-
tét add reménylenem; Ezért 
szívemből zenglek, áldalak, 
Dicsőnek mondalak. 

7. Igazán boldog ember az 
lehet, Ki magáénak mond-
hat tégedet: Vigasztalódik, 
hozzá gond se fér, A haláltól 
se fél. 

8. Halál nekem se árthat, 
jól tudom, Amíg mellettem 
állsz, én Jézusom; Feltáma-
dok, meglátom mennyedet, 
Befogadsz engemet. 

9. Ott fenn szünetlen di-
csőítelek, Szent, szent! e 
szózat zengi szent neved, Az 
Úristennek dicsőség legyen 
Most s örökké, ámen! 

Plintovics Ádám. 

Rex tremendae maiestatis. 
Dallama: 

Krisztus érezvén halálát. (184.) 
f 

5 1 2 . 0 mennyei Feje-
delmünk, Te légy a mi 
segedelmünk, Gyógyítsad 
meg a mi lelkünk! 

2. Gondolj rám, én Üdvös-
ségem, Teremtményid sere-
gében, Kárhozatot ne hagyj 
érnem ! 

3. Mindent értem cseleked-
tél; Keresztfára szegeztettél: 
Végezd, amit megkezdettél ! 

4. Krisztus, igaz bírám né-
kem : Számadásom idejében 
Bocsássad meg minden vét-
kem! 
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5. Odavagyok sok vétkem-

től, Rettegek az ítélettől : 
Ments meg e nagy gyötre-
lemtől ! 

6. Magdolnát is feloldoztad, 
A latrot megvigasztaltad : 
Reményemet megnyitottad. 

7. Fogadjad el könyörgé-
sem, Hogy a megkegyelme-
zésben Elkerüljem bünteté-
sem. 

8. Viselj gondot juhocs-
kádra, Állíts jobbod olda-
lára, Ne a bakok csapatjába! 

9. Vesszenek az átkozot-
tak, Égjenek a kárhozottak, 
En legyek a választottad! 

10. Hogy majd a te örö-
medben Zengjem örök éne-
kekben: Szent az Isten az 
egekben ! 

Saját dallam. (231.) 

t ) l 8 , Könyörülő Űr-
istenünk ! Megfenyítesz, ha 
vétkezünk, És halállal fenye-
geted A tehozzád meg nem 
térő Bűnös embereket. 

2. Mi tehozzád meneke-
dünk, Irgalmadért esede-
zünk, Hogy megbánjuk bű-
neinket S ismét a te kegyel-
medbe Fogadj vissza minket. 

3. Hogy hitünkkel, remé-
nyünkkel Krisztusunkat ke-
ressük fel, S holtunk után 
örömedben Vele és az an-
gyalokkal Lakozzunk a 
mennyben. 

4. Krisztusunk, kínszenve-
désed Bocsásson meg min-
den vétket, Hogy ne jussunk 
majd odalenn Örök tűzre : 
ettől ments meg Krisztus 
Urunk, ámen! 

A bűnös asszonyról. 
Lukács 7. fejezet. 
Saját dallam. (232.) f 

5 1 4 . 0 mennyei Atyánk, 
segíts rajtunk, Hogy szívbeli 
bűnbánatot tartsunk, S erre 
példát mutasson A bűnbánó 
asszony. 

2. Minden gondját bűnbá-
natra szánva És vétkeit 
igazán megbánva, Szégyen-
nel se törődve Borult le a 
földre. 

3. Lukács írja, gondol-
junk rá mostan: Egy bűnös 
nő lakott a városban, Ki 
Jézusról hírt véve Mindjárt 
hozzá mène. 

4. Éppen Simon házánál 
ebédelt, Mikor hozzá az asz-
szony belépett, Lábait át-
karolta, Könnyével áztatta. 

5. Hajfürtjével törölgetni 
kezdte, Kenetével meg is 
kenegette, Csókjaival illette : 
Alázattal tette. 

6. Simon pedig gondolta 
magában: Ha próféta lenne 
igazában, Nem tűrné egy 
percet se, Hogy őt érint-
hesse. 

7. Krisztus tudván, hogy 
győzheti őt meg, Szólni kez-
dett: Egy hitelezőnek Két 
adósa volt, aki Nem tudott 
fizetni. 

8. Egynek ötszáz volt a 
tartozása, Ötven pénzzel volt 
adós a társa ; Ö a pénzt nem 
sürgette, Sőt el is engedte. 

9. Mondd csak, Simon, mily 
gondolatod van : Kettejük 
közt ki szerette jobban? Az, 
kinek jólélekkel Többet en-
gedett el. 
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10. Monda Jézus: Helyes 
volt a válasz! Látod e nőt, 
aki mellett állasz? Mikor 
ide beléptem, Nem törődtél 
vélem. 

11. Te nem adtál kenetet 
hajamra, Te nem adtál vizet 
a lábamra: Ez olajban fü-
rösztve Könnyével öntözte. 

12. Majd a nőhöz fordult ez 
Igével: Asszony, immár menj 
el békességgel! A te hited 
elég lett, Mert megtartott 
téged ! 

13. Mi is ezt a történetet 
hallva Mindannyian igye-
kezzünk arra, Hogy az Ürra 
hallgassunk, Bűnbánatot 
tartsunk. 

14. Nekünk is bűnbánók-
nak kell lennünk, Hogy vét-
künkre bocsánatot nyerjünk, 
Hogy irgalmad, Űristen, Raj-
tunk is segítsen! 

15. Bocsássad meg a mi 
bűneinket, Szent Igéddel vi-
lágíts meg minket, S hitün-
ket az növelje, Hogy behívsz 
a mennybe. 

16. Atyánk, add meg ezt 
Fiad nevében, Aki a Szent-
lélek egységében Örökké egy 
istenség, Övé a dicsőség! 

Bűnbánatra serkentő ének. 
Saját dallam. (233.) 

0 1 5 • В űnbánók legyünk, 
mert rövid az élet, Nem is 
gondoljuk s már itt az ítélet ; 
Gúnyolódásra ne bírjon sen-
kit sem, Hogy vár az Isten. 

2. Kezdettől fogva hív a 
megtérésre, Ezért is késik 
méltó büntetése ; Noéval 

soká hivatta az áldott Első 
világot. 

3. De a gonosznak nem en-
gedheti el, Hogy szembe-
szálljon rendelkezésivel ; 
Vízözönt küldött a világ 
vesztére, Mert meg nem 
tére. 

4. Sodomát Isten Lót által 
hivatta, Angyalokat is kül-
dött le miatta; De a lakos-
ság bűne nem ért véget: 
Mind odaégett. 

5. Mikor Egyiptom kirá-
lyát büntette, Hozzája Mó-
zest és Áront küldötte, Né-
pét végül tíz csapással súj-
totta S vízbe fojtotta. 

6. A pusztában a nőkkel s 
gyermekekkel Millió ember 
élete veszett el; Kettő volt,, 
aki a szent földre ért el Nem-
zetségével. 

7. Jeruzsálemnek évszáza-
dokon át Küldte az Isten a 
próféták sorát; Végre el-
küldte egyetlen szülöttét : 
Azt is megölték ! 

8. És Jeruzsálem hova lett 
végtére? Isten haragja őt is 
utóiérte : Kő kövön benne 
meg nem maradhatott: El-
pusztíttatott. 

9. Szörnyű példák az Isten 
haragjára És mi még ma is 
mit se adunk rája; Pedig 
nekünk szól elriasztásunkra 
S okulásunkra. 

10. Krisztus megmondta, 
hogy jövetelére Mily jelek 
jönnek a földre, az égre: 
Háború, dögvész, éhség tá-
mad ebbül, A föld megren-
dül. 

11. S vájjon korunkban 
nem így van és lesz-e? Ott 
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van már a fák gyökerén a 
fejsze ! Sokszor nehezül ránk 
az Úrnak járma, De mind-
hiába ! 

12. Bűn és gonoszság érleli 
végünket, A nap kelletlen 
melenget bennünket : Szol-
gaságából, mit rég hordozott 
már, Szabadságot vár. 

13. Mert immár ma is min-
den hivatásban Nagy a rom-
lás a sok bűn kovászában; 
Bár Mózesük és prófétáik 
vannak: Rá se hallgatnak! 

14. Mindezekért azt kívá-
nom epedve : Krisztus, sietve 
jöjj végítéletre S vezess 
magadhoz a te országodba, 
Égi honodba! 

Dallama: Nyoszolyámből 
ma is vígan keltem. (311.) 

5 1 6 . S íess, siess mar 
a bűnbánattal, Ne nézzen rád 
az Ür bősz haraggal; Ha őt 
ki nem engeszteled, Nyomo-
rúság gyötri életedet. 

2. Először is hittel gondolj 
rája, Hogy halálod' Isten 
nem kívánja, Hanem inkább 
életedet S hogy tetszését 
megnyerd mindenkinek. 

3. Időt adott Isten éle-
tünknek, Hogy megtartsuk 
benne a lelkünket: Holtunk 
után jót nem látunk, A po-
kolból nem lesz megváltá-
sunk. 

4. Azt hiszed, hogy míg 
tart ifjúságod, Élvezned 
kell minden balgaságot S 
kiélvezed if jú korod Tetszé-
sedre úgy, amint akarod. 

5. Nagyon megcsal ez a 
reménységed, Idő előtt jön 

a halál érted: Készülj már 
a másvilágra, Ott más idő 
vár az ifjúságra. 

6. Nézz másokra, kik itt 
éltek nálunk: Maradt-e csak 
emlék is utánuk? Senki rá-
juk nem gondol ma, Mintha 
soha nem is éltek volna! 

7. Szerezd meg a világ di-
csőségét, Gazdagságát s 
minden tisztességét: Ha a 
lelked mégis kárt vall, Nem 
ér fel a világ jutalmával. 

8. Az ítélet szörnyű napján 
minket Pártfogás és vagyon 
nem segíthet: Magadra vess, 
ha elkésel, Magad fizetsz 
méltó büntetéssel. 

9. A világon minden mú-
landóság, Nincs a földön 
semmi állandóság ; Maradj 
istenfélelemben, Ez a javad 
minden mindenekben! 

10. Hívságot elhagyva, fél-
retéve Igyekezzünk Isten fé-
lelmére ; Abban lássuk vagyo-
nunkat, Amit Isten ajánl 
mindnyájunknak. 

11. S mert szándékát tisz-
tán, jól megértned Elegendő 
időt szabott néked: Ne kés-
sél a megtéréssel, Mielőtt a 
halált küldené el. 

12. Bűnbánattal té r j a ke-
gyelemhez, Hagyd el a bűnt, 
fordulj Istenedhez: Az Ür 
meg is adja néked Kegyel-
mét s az örök üdvösséget. 

13. Uram Jézus, vedd a 
terhemet le, Lelkem pedig 
fogadd kegyelmedbe: ím be-
vallom minden vétkem., Légy 
az enyém, Uram, Üdvössé-
gem! 

14. Igazgasd a szívem 
Szentlelkeddel, Segítségét 
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tőlem sohse vedd el; Légy 
mellettem, ha bajom van, 
Vigasztalóm minden bána-
tomban. 

15. Adj kitartást minden 
jóreményben Akaratod sze-
rint néked élnem; Vezess, 
Uram, hadd menjek be, Hol 
nincs bánat: a te örömedbe! 

16. Ámen, ámen! add ezt 
mindnyájunknak, Hogy sze-
ressünk jobban, mint ma-
gunkat, Hogy tehozzád el-
juthassunk És a mennyben 
veled lakozhassunk! 

A lelket bűnbánatra 
ébresztő ének. 

Dallama: 
Ó felséges Atya-Isten. (306.) 

5 1 7 . Kelj fel, Isten 
teremtménye Bűneidből hoz-
zá térve Megváltásod örö-
mére. 

2. Itt az idő, hogy felkel-
jünk, Mély álmunkból fel-
serkenjünk, Istenünkhöz 
emelkedjünk. 

3. Bűneidből felébredve 
Vésd azokat emlékedbe, Bízd 
a többit Istenedre! 

4. Mert vétkeztél nagyon 
sokat, Megszegted a paran-
csokat: Ez okozta bukáso-
dat. 

5. Ádám a bűnt elkövetve 
A gyümölcsöt megízlelte : 
Holtát el nem kerülhette. 

6. Isten képét elvesztetted, 
Az ördögé lett a lelked: Az 
édenből kikergettek. 

7. Csak az Isten szánt meg 
téged: Ő munkálta üdvössé-
ged, Szeretetből tette érted. 

8. Bár Isten volt kezdet 
óta, Érted vállalt ember-
volta Ügyed szívből felka-
rolta. 

9. Soha meg nem szűnt 
szeretni, Kegyes volt le-
ereszkedni És a Szűztől meg-
születni. 

10. Érted hagyta el az 
eget, Munkálkodott, serény-
kedett, Éhet, szomjat elszen-
vedett. 

11. Szenvedését nem so-
kallta, A lelkét is érted ad-
ta: Hogy övé légy, azt 
akarta. 

12. Ö én lelkem, szép virá-
gom, Semmi jobb nincs a 
világon Nálad, legfőbb drá-
gaságom ! 

13. Arany, ezüst becses 
lehet, Drágakő is: de mit 
tehet? Nem mérhető össze 
veled ! 

14. Drága vérnek árán tet-
szel, Örök halált nem szen-
vedsz el, A pokoltól meg-
menekszel. 

15. Ó én lelkem, maradj 
annál, Hogy drágább vagy 
az aranynál; Jaj , ha hálát 
mégse adnál! 

16. Gondolj az ő nagy kín-
jára, Teremtödnek fájdal-
mára, Istenednek halálára ! 

17. Igyekezzél jónak lenni, 
Parancsait meg nem szegni, 
Istent fel nem ingerelni! 

18. Mert eléje kell majd 
állnod, Vele lesz nagy szám-
adásod És a sátán lesz a 
vádlód. 

19. Nyilvánvaló lesz ott 
minden, Titok nem lesz tet-
teidben, Reszketni fogsz fé-
lelmedben. 
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20. Mit ér ott a nagy ígé-
ret? Ki nyújt érted kezessé-
get? Megmenteni ki fog té-
ged? 

21. Könyörülő jó Istenünk! 
Amikor majd eléd megyünk, 
Irgalmaddal maradj velünk! 

22. Drága lelkem, életem-
nek Kincse, akit bűn terhel 
meg: Csak az Űrtól várj 
kegyelmet ! 

23. Ha a testtől meg kell 
válnod, Istenednél megtalá-
lod A te örök boldogságod. 

24. Krisztus, add, hogy rád 
hallgassunk, Bocsánatra szá-
míthassunk S aztán veled 
lakozhassunk ! 

Serkentés bűnbánatra. 
Mi ennek a lényege. 

Dallama: 
Szerelmetes, jóságos. (280.) 

5 X 8 » Keresztyének, ser-
kenjünk Igaz bűnbánatra : 
Mindnyájunknak el kell men-
nünk Az ítélet-napra. 

2. Mikor számot kell ad-
nunk, Milyen volt az éltünk: 
Nehéz lesz ott megállanunk 
S nem lesz menekvésünk. 

3. Élők s holtak bírája, 
Jézus, e napokban Minden 
tettünk elénk tárja S szá-
monkéri ottan. 

4. Mindenható Isten ő: Ki 
áll ellent néki? Bölcs, min-
denütt jelenlevő: Ki kerül-
hetné ki? 

5. Igazságnak lelke ő Rész-
rehajlás nélkül: Hogy lehet-
nél megmenthető Bűneid 
terhétül? 

6. Ott a bűnök feltárva 
Életre támadnak : Fellobog 

a pokol lángja, J a j a gono-
szaknak ! 

7. Elől az Ür angyala Űzi 
őket hátra, Hátul meg az 
ördög hada A pokolba 
rántja. 

8. Szörnyűséges, félelmes 
A pokol a tűzzel: Fájdalmas 
lesz és keserves, Tele zajjal, 
bűzzel. 

9. Szörnyűbb, hogy e fáj-
dalmak Véget sohse érnek: 
Senki nem kap nyugodalmat 
S kíntól mentességet. 

10. Emlékedben ezt tartva 
Urunkhoz kell térned, Míg 
kapuját nyitogatja Gazdag 
kegyelmének. 

f 11. Három rész van a 
boldog, Kegyes megtérés-
ben; Képmutató, ki e dolgot 
Nem tartja eszében. 

12. Az első a bűnbánat, A 
szív töredelme : Vallomása 
után várhat Égi kegyelemre. 

13. Második az élő hit Jé-
zus Krisztusunkban: Ez az, 
ami megerősít Minden bá-
natunkban. 

14. Nézd a Júdás elestét, 
Bár bűnét megbánta, Meg 
is gyónta, és a testét Csúf 
halálra szánta: 

15. Mindhiába, hitetlen 
Volt az Ürral szembe'; Pedig 
olyan mérhetetlen Istennek 
kegyelme. 

16. Hitből jön a szükséges 
Üj engedelmesség: E há-
romban teljessé lesz Az igaz 
szövetség. 

17. Krisztusunk az Igében 
Ezt várja örökké, Mondván: 
Menj el békességben S ne 
vétkezzél többé! 
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f 18. Téríts minket magad-
hoz, Mindenható Isten; Buz-
gó, igaz bűnbánathoz Ke-
gyelmed segítsen! 

19. Tartozásunk engedd el, 
Dicsőség Királya, Hogy az 
adós kegyelmeddel Szent 
Fiad' is áldja. 

20. Add szívünkből szeret-
nünk Felebarátunkat, Hogy 
soha el ne veszthessünk Té-
gedet, Urunkat! Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (234.) 

5 1 9 , Istenem, jóvol-
todat Keresem, ha szenved-
nem kell, Mikor érzem hara-
godat Az én sok és nagy 
vétkemmel. 

2. Meg kell őket vallanom, 
Hogy ne csaljam önmaga-
mat; Vagy hazugnak kell 
tartanom Igazságos hatal-
madat. 

3. Elifáz, a bölcs ember, 
Jób barátja, jól gondolta: 
Hogy nincs, ki bár jó lélekkel 
Isten előtt tiszta volna. 

4. Rettegnem kell az előtt, 
Akitől az ég is reszket; Én 
Jézusom, te adj erőt, Hitem-
ben kárt ne érezzek. 

5. Emlékembe rovattad 
Szent Dávidot és Magdolnát: 
Bűnbánatunk elfogadtad. Ó 
ha lelkem felkarolnád! 

6. Elűzöd-e hívedet Egy-
formán a hűtelennel? Aki 
hittel közeledett, Befogadod 
kegyelemmel. 

7. Hallgassad meg kérel-
mem, Istenem a magasság-
ban, Jézusommal örvendez-
nem Az örökkévalóságban ! 

Tranovszky Sámuel. 

Saját dallam. (235.) 

5 2 0 . L égy irgalmas, 
kegyelmes, Szelíd és türel-
mes, Mindenható Istenünk ; 
Légy mivelünk, Hozzád ese-
dezünk. 

2. Bűnünket nem tagad-
juk, Őszintén bevalljuk ; 
Szánj meg minket szavadért, 
Nekünk ígért Örök iga-
zadért. 

3. És legdrágább javadért, 
Egyetlen Fiadért, Ki meg-
menté lelkünket, Életünket : 
Hallgass meg bennünket. 

4. Mert senkiben nem le-
het Reményünk, csak ben-
ned; Minden ének s dicséret 
Tied legyen Mindörökké, 
ámen! 

Az 51. zsoltár 12—13. 
versére. 

Dallama: Eljött immár 
hozzánk a menny. (213.) 

5 2 1 . Teremts bennem 
tiszta szívet, Én Uram és 
Istenem, Megromlott már s 
nem a tied; Fájdalommal 
viselem Eredendő s szerzett 
vétkem: Add tehozzád visz-
szatérnem, Hogy új éltet 
kezdhessek. 

2. IJj lelket is teremts ben-
nem, Mely szavadra hall-
gasson És nevedben minde-
nekben Diadalmat arasson; 
Hogy testemnek ellenálljon, 
Hite mindig tettre váljon 
És minden jót szeressen. 

3. Ne vess el szent orcád 
elől, Bár erre rászolgáltam: 
Jézusomban kegyelmedből 
Igazulást találtam; Tekints 
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az ő érdemére S ne vétkeim 
tengerére, Mert így el kell 
pusztulnom. 

4. Szentlelked el ne vedd 
tőlem, Hadd lakozzék én-
bennem ; Üzz ki minden bűnt 
belőlem, Tiszta legyek szí-
vemben, Hogy Lelkeddel hoz-
zád kötve Kövesselek mind-
örökre S méltó legyek te-
hozzád. 

5. legyen ismét boldogsá-
gom Az üdv s a bűnbocsá-
nat; S amint teljes hittel 
várom : Vigasztalást talál-
jak Jézus, a te érdemedben, 
Mert nélküled testem, lel-
kem Az ördögé s halálé. 

6. Szentlelkednek jóvoltá-
val Őrizz engem kegyesen, 
Segíts minden bajon által, 
Hogy kétségbe ne essem ; 
Maradj mindig énrnellettem 
Téged illőn tisztelhetnem: S 
enyém lesz az üdvösség! 
Erzsébet Ludmilla. Hruskovics S. 

Dallama: 
Isten az én üdvösségem. (352.) 

5 2 2 » Teremtőm a ma-
gasságban, Isten, Atyám, 
erős váram, Ki Jézussal ural-
kodol S Szentlelkeddel vi-
gaszt hozol: 

2. Bevallom, hogy ifjúsá-
gom Óta sok a gonoszsá-
gom; Bűnbánattal nem tö-
rődve Merültem a gyönyö-
rökbe. 

3. De immáron felserkenve 
Sírva nézek sok vétkemre, 
Hogy testemnek így enged-
tem S vágyaimat így követ-
tem. 

4. Isten, utam s igazsá-
gom: Ne nézd az én gonosz-
ságom; Moss meg engem, 
bűnöm vedd el A te drága, 
szent véreddel. 

5. Jézus, samaritánusom, 
Enyhíts az én fájdalmamon, 
Barmodra végy engemet is, 
Kösd be az én sebemet is. 

6. Fejtől sarkig semmi ép-
ség Nincsen bennem, sem 
egészség; Szívem, lelkem és 
értelmem Mind gonoszra vált 
énbennem. 

7. Ama három i f ja t haj-
dan, Kik hitükért voltak 
bajban, A tűzből is kimen-
tetted, Mert erősen bíztak 
benned. 

8. Izraelt te ragadtad ki 
A fáraó bősz kezéből; Pétert 
is a vész helyéről: Heródes-
nek börtönéből. 

9. Te óvtad meg a haláltól 
Dánielt az oroszlántól, Dá-
vidot is Góliáttól És Saultól, 
barátjától. 

10. Magdolnát is, ki meg-
hatva Minden bűnét megsi-
ratta, Mikor lábad mosta, 
kente S hajfürtjével töröl-
gette. 

11. Meghallgattad az eltor-
zult Latrot is, ki hozzád for-
dult: Boldogító ígérettel Az 
egekbe emelted fel. 

12. Örök Király! ha má-
soknak, Kik tehozzád fo-
hászkodnak, Örök üdvöd 
kínálgatod: Hívedet is meg-
hallgatod. 

13. Ezért én is, bűnös em-
ber, Bár igen sok s nagy 
vétkemmel : Határtalan fáj-
dalmamban Beléd vetem bi-
zodalmam. 
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14. Benned élek, benned 
halok, Megváltottad lettem 
s vagyok, Hogy örökké tisz-
teljelek, Szüntelenül dicsér-
jelek. 

15. Halld meg, Urunk, 
híveidet! Add, hogy nagyok 
és kicsinyek Mind tehozzád 
iparkodjunk S veled együtt 
uralkodjunk ! 

Lukács 15. 
A tékozló fiúról. 

Saját dallam. (236.) 

5 2 3 . A tékozló fiúról 
Maga Urunk Jézusunk szól; 
Atyját ekként kérte meg : 
Add ki a részemet, Elha-
gyom a családom, Hadd lá-
tom, mi van a világon! 

2. Űr s örökös létére Fé-
nyes sorsát félretéve Szom-
jazta a világot, Kalandokra 
vágyott; így hallgat a tes-
tére Vesztére, ki rossz útra 
tére. 

3. Mikor részét megkapta, 
Tivornyára tartogatta : Más 
vidékre költözött S víg cim-
borák között Élvezetek után 
járt, Paráznáit, úgy élte 
világát. 

4. Barátai kedvellték, Míg 
pénzének hasznát vették; De 
mikor már odavolt S min-
dent eltékozolt: Mindnyájan 
megtagadták, Ott hagyták, 
csúfságra juttatták. 

5. Hogy tönkrement vég-
képen, Éhínség lön a vidé-
ken; Ür már nem maradha-
tott: Egy gazdához jutott, 
Ki kondásnak felvette S fe-
lette nagyon éheztette. 

6. Igen búsult magában S 
felsóhajtott fájdalmában: 
Örömöket hajszoltam S mily 
sorsra jutottam! Konda mel-
lett kushadok, Koplalok, 
szerencsétlen vagyok. 

7. Szánj meg, Atyám, en-
gemet, Hogy vétkeztem te 
ellened: Adj kegyelmet én-
nékem, Bocsásd meg nagy 
vétkem, Mert nélküled vesz-
nem kell Ezekkel a szenve-
désekkel. 

8. Tovább nem is maradok, 
Visszatérek, leborulok Atyám 
elé bánattal S teljes alázat-
tal: Méltatlan bár nevedre, 
Fogadd be fiad kegyelmedbe ! 

9. Mikor otthon megjelent, 
Atyja mindjárt eléje ment., 
Mihelyest őt meglátta, S szív-
ből megsajnálta: Isten ho-
zott, kedvesem, Gyermekem, 
pihenj meg keblemen! 

10. Szeretettel fogadta, 
Vétkét fel nem hánytorgat-
ta, Karjaival átfonta, Ölelte, 
csókolta, Visszavette meg-
áldva Házába nagy boldog-
ságára. 

11. Hozzátok ki remekszép, 
Legragyogóbb öltözetét, Gyű-
rűt is az ujjára, Sarut a 
lábára: így lesz e nap ked-
vessé, Teljessé és dicsősé-
gessé. 

12. Kövér tulkot vágjatok, 
Nagy lakomát csináljatok, 
Együnk, igyunk, vígadjunk 
S illő hálát adjunk: Mert 
akit elvesztettem, E perc-
ben újra visszanyertem. 

f 13. Urunk, bölccsé tégy 
minket Felismernünk vét-
keinket, Hogy tehozzád meg-
térjünk S bocsánatot kér-
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jiink; Ó ne hagyd el megté-
vedt S megtépett boldogta-
lan néped! 

14. Te a bűnöst megszá-
nod, Mert halálát nem kívá-
nod: Megtérése kell neked, 
Csak azért bünteted Meg-
próbáltatásokkal, Bánattal, 
súlyos fájdalmakkal. 

15. Tetszésedre cselekszel 
S ha késel is kegyelmeddel: 
Vétkünket, mely megbán-
tott, Mindig megbocsátod 
S visszaadod minekünk Örö-
künk, amit elvesztettünk. 

16. Mi lehet a világon Vi-
gasztalóbb drágaságom, Mint 
Krisztusom érdeme S az 
Űrnak kegyelme? Ebben él-
nünk és halnunk, Ö Urunk, 
növeld bizodalmunk! 

A 102. zsoltárból. 
Hosszantartó szenvedésben. 

Dallama: 
Boldog az az ember. (293.) 

Könyörülő Isten, 
Halld meg imádságom, Jus-
son el tehozzád Az én kiál-
tásom: Súlyos idejében Szí-
vem panaszának Ne fordítsd 
el tőlem Szentséges orcádat. 

2. Szorongásom napján 
Hozzád fohászkodván, Én 
jóságos Atyám, Hajtsd le 
füled hozzám ! Tégedet keres-
lek Meggyötört lélekkel : 
Siess, Uram, siess Megmentő 
kezeddel ! 

3. Elszálltak, mint a füst, 
Az én jó napjaim, S mint az 
üszök, akként Égtek ki 
csontjaim; Véremet se érzem 
E keserves bajban, Csontnál, 

bőrnél egyéb Alig van már 
rajtam. 

4. Mint ahogy a naptól A 
fű is kiszárad, Szívem is 
hervasztja Az örökös bánat: 
Éjjel is, nappal is Könnyei-
met ontom, Még a kenyérre 
sincs Elegendő gondom. 

5. Gonosz ellenségim Be-
lőlem gúnyt űznek, Kár-
örvendve néznek, Ellenem 
esküsznek ; Kenyér helyett 
hamut Kell ennem egyedül, 
Italomba pedig Sűrű köny-
nyem vegyül. 

6. Ügy vagyok már, mint 
a Pelikán az erdőn S a 
puszta vándora: Árván és 
kesergőn ; Nincsen a vilá-
gon, Aki megsegítsen, Nincs 
egy jóbarátom, Csak az a 
jó Isten! 

7. Te, Uram, megmaradsz 
Most és mindörökre, És a te 
emléked Nincs időhöz kötve : 
Felkelsz és könyörülsz Sio-
nod megtartva, Mert itt az 
ideje, Hogy könyörülj ra j ta! 

Dallama: Tekints le, Uram, 
méltatlan szolgádra. (240.) 

LJram, tehozzád 
kiáltok bajomban, Siralmas 
szívem csak tefeléd dobban: 
Hajtsd le füledet, halld meg 
bánatomat, Fordítsad énrám 
irgalmasságodat. 

2. Kegyelmet adva s imá-
nak engedve Tekints le, 
Uram, gyarló gyermekedre, 
Mert soha többé nem lehet 
tévednem, Ha útjaidon ma-
gad vezetsz engem. 

3. Tebeléd vetem minden 
reményemet, Az én bizal-
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mam a te szereteted; Nem 
hagysz el, Uram, nyomorú-
ságomban, Nem búsítasz 
meg sok nehéz gondomban. 

4. Megköszönöm, ha meg-
büntetsz engemet, Mert te 
Atyám vagy s én a te gyer-
meked; Haragod előtt meg-
alázom lelkem, Mert tudom, 
hogy azt jól megérdemeltem. 

5. Boldog az olyan ember 
bőségesen, Kit az Úristen 
nem hagy el sohasem: Ha 
bűnhődik is, amikor hibázik, 
Vele az Isten atyailag bánik. 

6. Utadon járnom te segíts 
meg engem, Ne engedj, 
Uram, holtig tévelyegnem ; 
Adj életemben kitartást, buz-
galmat, Halálom után örö-
kös uralmat! 

Saját dallam. (237.) 

5 2 6 » Uram, nehéz per-
ceimben Tebenned van az 
én minden Bizalmam, Mert 
rajtam te segítsz. 

2. Bízd magadat, Isten 
nyája, Urunknak az oltal-
mára, Mert maga Ment meg 
a gonosztól. 

3. Jól tudom, hogy senki 
sincsen Más, ki minket meg-
segítsen: Ő maga Ment meg 
a gonosztól. 

4. Mindenkit hív: Jertek 
hozzám, Kik utánam vágya-
kozván Jobb éltet Reméltek 
éntőlem. 

5. Siessünk, kik őrá vá-
runk, Adjuk elő kívánságunk 
Felséges, Hűséges Urunk-
nak. 

6. Tudom, hogy az Ür ha-
talma S hozzánk való nagy 

irgalma Eddigien Semmi-
ben nem fogyott. 

7. Nem szabad hát elcsüg-
gednem S káromlással sér-
tegetnem Istenem Énnekem: 
fiának ! 

8. Isten senkit el nem ha-
gyott; Aki hozzá folyamo-
dott: Ingyen vett Kegyel-
met őtőle. 

9. Jöjj, én kedves Üdvözí-
tőm, Minden bajban meg-
segítőm : Lássalak, Áldja-
lak, kérjelek. 

10. Segítségét nem ha-
lasztja, Mindeneknek ké-
szen adja, Kik benne Ör-
vendve megtérnek! 

A 130. zsoltárból. 
Saját dallam. (372.) 

5 2 7 . A mélységből kiál-
tok Hozzád éjjel, nappal, Én 
Istenem, te áldott: Segíts 
oltalmaddal ! Hallgasd meg 
az én szómat, Bocsássad 
füledbe S könyörögni-való-
mat ínségemben vedd be! 

2. Ha rajtunk a bűnöket 
Fognád számonvenni : Én 
Uram, te előtted Meg nem 
állna senki; De te mindig 
hajlandó Vagy a kegyelem-
re: Bárcsak minden halandó 
Félne és tisztelne! 

3. Ö enyhíti bánatom, Ö 
az én reményem : Tudom, 
hogy megbízhatom Szent 
ígéretében; Ö az, aki nyug-
tot ad, Ö az, aki felkelt: 
Jobban várom az Urat, Mint 
az őr a reggelt. 

4. Vár j Uradra, Izrael, Te 
is bízzál benne: Megsegít 
majd, hogyha kell, Bőséges 

23, 
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kegyelme ; Bizonnyal meg-
szabadít Minden kísértéstől 
És megmenti fiait A bűnbe-
eséstől. 

Dallama: 
Az idő már eljövendő. (386.) 

5 2 8 . Téged hívlak, én 
Istenem, Hallgassad meg 
fohászom: Segíts az én ínsé-
gemen, Ne hagyj el, ha hi-
bázom; Vezess inkább bűn-
bánatra, Mely lelkemet meg-
nyugtatja, Ó csak ne gyúlj 
haragra ! 

2. A te örök kegyelmedért 
Tekints rám az egekből S 
jóságodért és nevedért Ments 
meg minden vétektől ; Ne 
ródd fel, hogy megromlottan 
Nagyon sokszor megbotlot-
tam S gonoszságra hajlot-
tam. 

3. Te légy, Uram, segítsé-
gem Éjjel, nappal kegyesen, 
Hogy pokoli ellenségem Ha-
talmába ne essem; Kegyel-
mednek erejével Útjaimon 
te vezérelj Szembe minden 
veszéllyel. 

4. Krisztus, add, hogy tisz-
ta hitben Szeresselek tége-
det, Hogy parancsod telje-
sítsem S bűnnel meg ne 
sértselek; Ó Jézusom, Üdvö-
zítőm, Vigasztalóm, meg-
enyhítőm: Te vagy üdvre 
segítőm ! 

5. Jézusom, én bűnös em-
ber Nem segítek magamon, 
Te légy velem kegyelmeddel, 
Mert különben elbukom ; 
Hadd örvendjek vigaszod-
nak: Kik tebenned bizakod-
nak, Szégyent vallni nem 
fognak. 

6. Dicsőség az Úristennek 
Az egeknek egében, Atya, 
Fiú s Szentléleknek, Egynek 
három személyben; Büntess, 
hogy megjavulhassunk, Add, 
hogy nálad lakozhassunk S 
veled uralkodhassunk! 

Dallama: 
Atya-Isten, dicsértessél. (386.) 

5 2 9 » Uram, hozzád 
kiáltozom S éjjel, nappal fo-
hászkodom: Hallgassad meg 
óhajtásom És keserves zo-
kogásom ! 

2. Megtérni nem igyekez-
tem, Szüntelenül csak vét-
keztem ; Gonoszságom nem 
tagadom, Mert nagy az én 
bűnbánatom. 

3. Bűneimben henteregve 
Nem juthatok kegyelmedbe; 
S ha kegyelem nincs szá-
momra, Mehetek a mély po-
kolba. 

4. Az ördögnek ravasz 
tette, Mely Évát is meg-
ejtette, Kárhozatba döntött 
engem, Ezért kell most veze-
kelnem. 

5. Lányok, ifjak: se gőgö-
sek, Se paráznák le legye-
tek; A hívek rám hallgassa-
nak, Mert a bosszú el nem 
marad. 

6. Isten csak a jót szereti, 
De a gonoszt megbünteti, 
Mint Dávidot Sionunkban S 
a véneket Babilonban. 

7. Elrettentő példa erre 
A zsidók végveszedelme, So-
dornának pusztulása S a szép 
Trója leromlása. 

8. Rám támadt a világ ura, 
Rosszra sorsom így fordula; 
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Istenem, te őrizz engem, 
Hogy a sátán el ne nyeljen. 

9. Enyhítsd, Uram, hara-
godat, Vedd le rólam osto-
rodat; Add, hogy hozzád 
közeledjem S a gonosztól 
őrizkedjem. 

10. Kegyes sarnaritánu-
sunk, Bűnösökért jött Jézu-
sunk: Barmodra tégy, mert 
elhagyott, Megsebezett, sze-
gény vagyok! 

11. Vigy be vendégfoga-
dódba, Gondolj az én nyomo-
romra; Add, ne űzzek go-
noszságot, Kevélységet, buja-
ságot. 

12. Krisztus, halld meg 
kérésemet, Vigasztald meg 
bús lelkemet S vezess engem 
a mennyekbe, A te örök 
örömedbe ! Awus Vilmos. 

Dallama: 
Ën Jézusom, e szent napon. (83.) 

0 3 Ö . Kiáltozva közelí-
tek Tehozzád, Jézusom, Mert 
magamtól nem segítek Sem-
mikép magamon: Törj meg, 
kérlek, minden vétket, Hall-
gasd meg szózatom! 

2. Jól tudod, hogy mit kí-
vánok És mit kérek tőled, 
Mert szívemben magad látod 
Minden kérhetőmet; Nem is 
lehet itt senkinek Elfutni 
előled. 

3. Kegyelmeddel szóval, 
tettel Soká ellenkeztem, 
Hova tovább, annál inkább 
Hűtlenné lettem: Add meg-
bánnom e vi" ágon Minden 
gonosztettem ! 

4. Ö adj, kérlek, töredel-
mes Szívet e nagy harcban, 
Hogy Igédet engedelmes Lé-

lekkel hallgassam Hozzád 
vágyva s téged várva Minden 
pillanatban. 

5. Erősítsd meg szent hite-
met, Hogy bízzam tebenned, 
Világítsd meg értelmemet, 
Hogy bírjam kegyelmed ; 
Ezt az álnok, csúf világot 
Megtagadnom engedd! 

6. Add, hogy szívem meg-
halhasson Minden gonosz-
ságnak És hogy híven szol-
gálhasson Uram parancsá-
nak Szembeszállva s ellen-
állva A bűn hatalmának. 

7. Add szívesen elszenved-
nem, Amit énrám küldtél, 
Hogy keressem mindenek-
ben, Amit célul tűztél, Míg 
érettem a kereszten Halált 
is eltűrtél. 

8. Uram, halld meg pana-
szait A szomorkodottnak ; 
Vigasztald meg őket, akik 
Hozzád kiáltottak; S tőled 
majdan én is halljam: Jöj-
jetek, áldottak! (Jöjjetek a 
mennyországba, Örök bol-
dogságra!) Boszák Kelemen. 

Saját dallam. (239.) 

5 3 1 . Lnnberek, kik 
mind alusztok, Lelketeknek 
kárt okoztok, Vájjon arról 
mit se tudtok: 

2. Milyen bosszú vár tirá-
tok, Hogyha a sok gonosz-
ságot Mindjárt abba nem 
hagyjátok? 

3. A könnyelmű ember szá-
ja Mit se hajt az igazságra: 
Isten keze sujt le rája. 

4. Nabukodonozor király 
Nem hitte, hogy bármit csi-
nál, Az Úristen felette áll: 
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5. Isten bosszút állott raj-
ta, Hét éven át fűre hajtva 
Baromsorsra kárhoztatta. 

6. Sodornának bűnös népe 
Lót szavait félretéve Rohant 
szörnyű végzetébe. 

7. Tudták Isten akaratját, 
Bűneiket el nem hagyták : 
Ott vesztek az ördögadták. 

8. Istennel mi sem törő-
dünk, Míg tart erőnk, egész-
ségünk: Mindig csak a bűn-
nek élünk. 

9. Pedig kincsed meg nem 
menthet, Ha az Isten bűnös 
tested Általadja a férgeknek. 

10. Ó mily hamar meg kell 
halnunk És mindenről szá-
mot adnunk Istennek, ki ítél 
rajtunk ! 

11. Késő lesz, ha bűnbe 
rántja A világot gonoszsága 
És a sátán ravaszsága. 

12. Viszályt támaszt s ve-
szedelmet, Jóbarátok perle-
kednek, Egymás ellen fene-
kednek. 

13. Az aratók mind alusz-
nak, A konkoly felburjánoz-
hat, A búzára nagy kárt 
hozhat. 

14. Krisztus nyája szinte 
gyászol: Farkas tört rá, ó 
de hányszor! Mert kevés az 
éber pásztor: 

15. Ki juhait megvédhetné, 
Hozzá visszavezethetné, Ked-
ve szerint legeltetné. 

16. Ő mi áldott Krisztus 
Urunk! Te vagy a mi Jó-
pásztorunk : Szívből hozzád 
csatlakozunk. 

f 17. Világ Ura mindenek-
ben: Ne hagyj minket őri-
zetlen Ezekben a rossz évek-
ben! 

18. Kegyelmedbe fogadd 
néped. Amint egykor meg-
ígérted Hű fiaid seregének. 

19. A gonosztól ments meg 
végkép S szent Fiadnak ér-
deméért Add meg lelkünk 
Üdvösségét! Latobor Vilmos. 

Saját dallam. (238.) 

5 3 2 . Itt a földön csak 
tebenned Van bizalmam s 
reményem, Jézusom, mert 
a kegyelmet Csak tetőled 
remélem. A világon senki 
sincsen, Aki rajtam úgy 
segítsen, Hogy vigasszal 
édesítsen ; Ezért zengem : 
segíts engem, Ne maradjak 
örök szégyenben! ^ r U r « / ^ ^ , 

2. Jóllehet sok s nagy a 
vétkem S megharagította-
lak, Mert könnyelműn által-
léptem Parancsolataidat : 
Még nagyobb a te kegyel-
med S könyörülő segedel-
med Irántunk, míg hiszünk 
benned, Ki bennünket bár 
megbüntet, Párt já t fogja a 
menekültnek. 

3. Légy velem a vándorok-
nak Nehéz útján, Istenem; 
Add a tiszta angyaloknak 
Segítségét érzenem, Hogy 
engem, a te hívedet, Csúf 
bukástól őrizzenek, Minden 
bajtól megmentsenek : Én 
kőszálom, neved áldom, Éle-
temet neked ajánlom. 

4. Ezt add nekünk jóvol-
todért, Üdvösségünk remé-
nye, Krisztusunkért, egy 
Fiadért, Ki az egek egébe 
Biztos út és csalhatatlan, 
Dicsősége halhatatlan, Dicsé-
rete lankadatlan; Földön s 
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egen más soha nem Méltó 
erre, csak magad, ámen! 

Hubert Konrád. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

5 3 3 . l e k i n t s le ránk, 
kegyes Urunk, Könyörülj 
meg mirajtunk, Lábad elé 
leborulunk, Kegyelmedért 
sóhajtunk ; Szentlelkeddel 
bűnünk vedd el, Hogy rabjai 
ne legyünk, Védj meg min-
ket s szabadíts meg, Ha rá-
galmaz ellenünk. (Akaratod 
és parancsod Legyen a mi 
fegyverünk!) 

2. Mint a juhok, eltéved-
tünk, Mert tégedet elhagy-
tunk, Más vezetőt nem is 
leltünk, Nélküled majd meg-
haltunk; Terelj újra helyes 
útra, Ne szállj perbe mi-
velünk ; Senki nálad meg 
nem állhat, Szemedbe nem 
nézhetünk. (Te emelj fel ke-
gyelmeddel, S bocsásd meg, 
ha vétkezünk!) 

Saját dallam. (240.) 

5 3 4 « Tekints le, Uram, 
méltatlan szolgádra, Teben-
ned bízó szívem bánatára : 
Te vagy reményem, te vagy 
segedelmem, Nem büntetsz 
meg úgy, ahogy megérdem-
lem. 

2. Tudom, Uram, hogy vét-
keztem ellened, De lelkem 
mégis tehozzád közeleg, És 
halálomig meg nem válva 
tőled Dicsőítni fog téged, 
Teremtőmet. 

3. Légy, Uram, áldott: ad-
jon nagy kegyelmed Sok bá-
natomban kitartást, türel-
met; Rám tör az ellen min-
den rágalommal, Tele a szí-
vem gyötrő fájdalommal. 

4. Neked ajánlom teste-
met, lelkemet, Tartsd meg 
e földön teljes épségemet; 
Kincseket ne adj, szegénység 
ne érjen, Csak a te Lelked 
legyen segítségem! 

Saját dallam. (241.) 

5 3 5 . M i é r t szomorko-
dol S miért panaszkodol Én 
bánatos lelkem ? Vigaszta-
lódjál meg: A te Urad áld 
meg Az örök életben. 

2. Őrá bízd ügyedet S 
minden reményedet, Ő nem 
vezet félre: Gondot viselve 
rád Híven kísér Atyád 
Trónusa elébe. 

3. Ámbár megbántottad, 
Mert meg nem tartottad A 
szent fogadalmat : Hozzá 
visszatérve Az Ür Jézus 
vére Lesz a te oltalmad. 

4. Élj szent Igéjével, Bő 
eledelével Éhező lelkednek : 
S tested, az ördögöt, Bár-
hogy erőlködött, Könnyű 
lesz leverned. 

5. Bűneid abbahagyd, 
Alázd meg magadat Krisz-
tus Urunk előtt: Érdeméért 
néked Megbocsátja vétked 
S mindjárt megnyered őt. 

6. Ha kedved megőrzöd, 
Teljesen legyőzöd A gonosz 
világot ; Jézus árnyékában 
Vonulhatsz meg bátran: Ő 
a te barátod! 
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7. Ügy szeretett téged, 

Hogy bizony teérted Halált 
is szenvedett : Lehajtotta 
fejét, Hogy az eget elérd: 
Megváltott tégedet. 

8. Mivel hálálhatod Ezt az 
áldozatot, E nagy szerete-
tet? Amire szert tettél, 
Mindent tőle nyertél : Add 
neki szívedet! 

9. Ő ígéri néked, Hogy be-
fogad téged Erős szárnya 
alá: Vele biztonságban Élsz 
majd boldogságban, Mert ő 
így akará. 

10. Végtelen szeretet Tisz-
tel meg tégedet, Mert Jézus 
számodra Az ártatlanságnak 
És az igazságnak Koszorú-
ját fonta. 

11. Nagy dicsőségedre Ö 
teszi fejedre E koszorút 
végre, S ezt hordod szünte-
len Az örök győzelem Dicső 
emlékére. 

12 Ennél többet ne várj, 
Krisztus nyomába já r j S ne 
vétkezzél többé: Hogy vele 
az égben Teljes dicsőségben 
Élhess mindörökké! 

A 119. zsoltár 176. versére. 
Erravi, sicut ovis. 

Saját dallam. 

5 3 6 . Mi„t a juh, elté-
vedtem: Uram, keress en-
gem; Mutassad meg kegyel-
med, vesztemet ne engedd. 
Szememre ne vesd és ne em-
legesd Gyarlóságom ; inkább 
mutasd énnékem Igazságod 
bőségben : Szolgádat keresd 
meg s magadhoz vezessed. 

2. Te vagy az én remé-
nyem, Uram, téged áldlak, 

Bár rossz sorsa keményen 
sújtja hű szolgádat. Ne en-
gedj buknom s romlásba 
jutnom Mindenkorra ; hi-
szen a te jóságod Engem 
mindig megáldott S nem 
hagyhat el többé, velem lesz 
örökké ! 

Saját dallam. (242.) 

5 3 7 . Nehéz sorsom 
mélységéből Kiáltok fel hoz-
zád, Uram: hajolj le az ég-
ből, Mutasd meg szép orcád. 
Te vagy minden reménysé-
gem, Add, ne legyen bús 
kétségem, Kegyelmedet ké-
rem. 

2. Ha sok bűnöm veszed 
számba, Amit elkövettem, 
S nem kegyelmed igazsága 
ítél majd felettem: Színed 
előtt meg nem állok, Iga-
zulttá sohse válok; Könyö-
rülj, ó áldott! 

3. Ha te vagy a segítsé-
gem, Nem lehetek árva : 
Ezért, amíg tart az éltem, 
Te légy hitem vára, Mert 
szabaddá teszel engem, Ыа 
meg lehet keservemben Bo-
csánatod nyernem. 

4. Bízott lelkem s meg 
nem törve Hallgatott a szó-
ra: Az Ür az ő megmentője 
Es oltalmazója; Szent Igéje 
a szövétnek, Mely világít 
minden népnek, Kik útjára 
lépnek. 

5. Bízzatok az Úristenben, 
Halandó emberek, Dicsérjé-
tek őt a mennyben, Angyali 
seregek ; Trónusok megha-
joljatok, Ördögök elnémul-
jatok: Nincsen hatalmatok! 
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6. Isten adja a kegyelmet, 
Türelmes is lesz még: Nem 
kívánja az embernek Halá-
lát és vesztét; Szüntelen 
hív s így szól nektek: Mun-
kálkodók, hozzám jertek, 
Könnyebbséget nyertek ! 

7. Ő váltotta meg a népet 
Egy Fiát küldvén el, Aki 
rólunk minden vétket Lemo-
sott vérével; A bűnöst nem 
kárhoztatva Ránk kegyel-
mét árasztotta, Szavát meg-
tartotta. 

8. Adjunk már a dicsősé-
ges Háromságnak hálát S 
köszönjük az Ür szentséges, 
Ártatlan halálát; Hiszem 
azt, hogy érdemével S vég-
hetetlen kegyelmével Egye-
sít az éggel. 

f 9. Dicsőség az Üristen-
nek: Atyának, Fiának S 
vigasztaló Szentléleknek, A 
Szentháromságnak ; Mint 
kezdetben volt, úgy legyen 
Mostan is a földön s egen 
Mindörökké, ámen! 

p. A. 

Dallama : 
Ó én bűnös, jaj, mit tegyek. (220.) 

5 3 8 . S zivem egesz 
mélységéből Kiáltok fel, Is-
tenem : Segíts árva lelke-
men; Küldj vigaszt a magas 
égből, Kegyelmedet áhítom, 
Reménységem, Jézusom ! 

2. Küzdök a sok nehéz-
séggel, Szüntelenül zokogva 
Várok mentő karodra; Tölts 
meg élő reménységgel, Váltsd 
örömre sóhajom, Remény-
ségem, Jézusom! 

3. Szakadékba visznek, 
csalnak Rossz szándékú em-

berek, Szánj meg, Uram, en-
gemet: 'Az emberi hamis 
tannak Engedd ellentmonda-
nom, Reménységem, Jézu-
som! 

4. Miért tombol gerjedelme 
Haragodnak, Istenem A te 
földi férgeden? Mért bocsá-
tod kebelembe Nyilaidat? 
Irgalom ! Reménységem, Jé-
zusom ! 

5. Keserűség kenyerével 
Etetsz engem szüntelen, Mert 
mindennap vétkezem ; Szo-
morúság epéjével Itatsz mi-
kor szomjazom, Reménysé-
gem, Jézusom! 

6. Bűneimnek undoksága 
Összecsapott felettem És 
marcangol kegyetlen ; Fáj-
dalmaim sokasága Mégis 
enyhül, jól tudom, Remény-
ségem, Jézusom! 

7. Kegyelmednek nagysá-
gával, Mely végtelen, mint a 
menny S nem hagy foltot 
lelkemen, S szereteted izsóp-
jával Permetezd meg bána-
tom, Reménységem Jézu-
som! 

8. Csüggedés nem árthat 
nekem, Mert benne van bi-
zalmam Az én erős Uram-
ban; Te is, lelkiismeretem, 
Hiába vagy gyilkosom: Re-
ménységem Jézusom! 

9. Rám támadhatsz, gonosz 
világ: Magamat meg nem 
adom, Győzedelmed taga-
dom; Ha a tőröd szívembe 
vág: Megment lelki orvo-
som, Reménységem, Jézu-
som! 

10. Csalhatatlan remé-
nyemben, Mely mindig az 
égre néz, Keresztem se lesz 
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nehéz; Türelmet ad elvisel-
nem, Mikor már-már elbu-
kom: Reménységem, Jézu-
som! 

11. Az Igét, a szentsége-
ket S hitem tartsd meg én-
bennem Teljes egész éltem-
ben; Hiszem is, hogy telje-
síted Minden kegyes óha-
jom, Reménységem, Jézu-
som! 

12. Ámen! Uram, adj vég-
tére Boldog halált énnekem, 
Ismerjelek teljesen, S Ábra-
hámnak kebelére Kísérj 
végső útamon, Reménysé-
gem, Jézusom! 

A hiábavalóságok után 
magába térő ember éneke. 

Dallama: 
E világi harcomat. (372.) 

5 3 9 . S zánom-bánom vét-
kemet, Hogy elkárhozottan 
A jó Istent szerfelett Meg-
haragítottam : Holott híven 
szolgálnom Volt parancso-
latja, Ki nékem e világon 
Életemet adta. 

2. Vakságom elfedezte 
Szörnyű tévedésem', Azt hit-
tem, a szerencse Ad minden 

jót nékem; Nem tetszett hű 
lélekkel Istennek szolgál-
nom : Engedetlenségemmel 
Nőtt az adósságom. 

3. Tévedése hitemnek Nem 
fakadt egyébből, Mint gon-
datlan lelkemnek Könnyel-
műségéből ; Buknom kellett 
volna már Romlott szívvel, 
fővel, Ha vesztemre a halál 
Váratlanul jő el. 

4. Isten velünk érzése, 
Hogy minket meg nem lep: 
Az igaz megtérésre Időt ad 
s kegyelmet; Jósága meg-
bocsátja, Ha ellene vétünk, 
Türelmének palástja Takar-
gatja vétkünk. 

5. Én őszintén megbántam, 
Amit elkövettem: Ne légy, 
Uram, irántam Engesztelhe-
tetlen ; Ne emlegesd továbbra 
Az én bűnösségem : Maga-
mat megalázva Kegyelme-
det kérem. 

6. Uram, veled maradok 
Erőtlenségemben, Ki, ami-
kor akarod, Megsegítesz en-
gem Azokkal, kik mindvé-
gig Benned bizakodnak, 
Szereteted remélik S hozzád 
fohászkodnak ! 
Lengyelből. Komenszky J. Á. 

Szent Dávid hét bűnbánati zsoltárja. 
I. bűnbánati zsoltár 

(a szent bibliában a 6-ik). 
Dallama: 

E világi harcomat. (372.) 

5 4 0 . (Jram, búsulásod-
ban Ne dorgáld meg lelkem 
S felháborodásodban Ne os-
torozz engem : Könyörülj 

meg énrajtam, Csontjaim 
megtörtek S fájdalmaim 
mindenkép Szörnyen meg-
gyötörtek. 

2. Szomorú az életem S 
mégse jutok hozzád, Míg 
felém nem fordítod, Uram, 
a te orcád; Mentsd meg az 
én lelkemet Kegyes jóvol-



tódért, Szabadíts meg en-
gemet Irgalmasságodért. 

3. Lehet-e a halálban Reád 
emlékeznünk? Lehet-e a po-
kolban Rólad vallást ten-
nünk? De míg élünk, szünte-
len Dicsérhetünk téged, Mert 
most és mindörökké Nagy a 
dicsőséged. 

4. Megfáradott lelkemet 
Elnyomta a bánat, Köny-
nyeimmel öntöztem Árva 
nyoszolyámat; Zokogásra 
fordítom Örvendő zsoltárom, 
Hogyha a te kegyelmed Hasz-
talanul várom. 

5. Elhervadott az orcám 
Sok bánatom miatt, Megvén-
hedett az ellen Sok bántalma 
alatt, Akik rosszat kívánva 
Velem szembeszálltak És 
szomorú sorsomban Örömet 
találtak. 

6. Menjetek el éntőlem, 
Kik ellenem tesztek S ve-
lem szemben álnokul Rosz-
szat cselekedtek, Mert az Ür 
meghallotta Az én zokogá-
som S mindjárt meg is hall-
gatta Mély fohászkodásom. 

7. Szégyen érjen titeket, 
Kik reám támadtok S ellen-
séges lélekkel Igen hábor-
gattok ; Forduljatok vissza 
a Hirtelen szégyenben, El-
jött az én oltalmam, Égi 
segedelmem ! 
Németből. 

il. (a szent bibliában 32.) 
Saját dallam. (243.) 

5 4 1 . Boldog az az em-
ber, Kinek hamissága Tel-
jes kegyelmet nyer S nin-
csen gonoszsága; Boldog az 

a férfi, Kinek vétkét az Ür 
Számon sohse kéri, S lelké-
ben megjavul. 

2. Mikor rejtegettem Nagy 
gonoszságaim, Nehéz volt a 
lelkem, Kiégtek csontjaim ; 
Éjjel, nappal bántott Lelki-
ismeretem, Bűn ekéje szán-
tott Kiaszott testemen. 

3. Ezért fel is tettem, Hogy 
nincs mit tagadnom: Amiben 
vétettem, Őszintén megval-
lom; S mihelyt megvallot-
tam, Kegyelmet is nyertem, 
Gondjaim legottan Mind el-
felejtettem. 

4. Ezért könyörögnek Hoz-
zád mind a szentek, Mivel az 
ördögnek Tőrétől nem men-
tek; De az igaz hivőt El 
nem gáncsolhatja: El nem 
érheti őt A víz áradatja. 

5. Uram, te vagy nékem 
Oltalmam és váram, Te vagy 
üdvösségem A háborúság-
ban; Minden kísértéstől Te 
őrzöl meg engem : Lelkem 
mélységéből Dicsőséged zen-
gem. 

f 6. Ember, bölccsé tesz-
lek És kedvedbe járva Én 
magam vezetlek Az erény 
útjára; Csak ne légy, mint 
a ló S öszvér értelmetlen, 
Mely zabiára való, Máskép 
engedetlen. 

7. Mert a hitetlennek Baja 
is elég lesz, De ki bízik 
benned, Békességet élvez ; 
Mindig tiszta lévén Lelki-
ismerete Az erény ösvényén 
Ünnep az élete. 

f 8. Ti igaz-lelküek, Mél-
tán örvendjetek, S ti hálás-
szívüek, Éneket zengjetek! 
Atya, Fiú, Lélek, Szent, 
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szent, szent odafenn: Di-
csőítlek téged, Egy Úristen, 
ámen ! Tranovszky György. 

III. (sorrend szerint 38.) 
Dallama: 

E világi harcomat. (372.) 

Uram, gerjedel-
medben Ne büntesd a lel-
kem És haragos kedvedben 
Ne ostorozz engem: Mert 
már a te nyilaid Csontomig 
sebeztek S a te súlyos kar-
jaid Énrám nehezedtek. 

2. Semmit se hagy épség-
ben Haragod énrajtam, Jól 
tudom, hogy ínségem Bű-
nöm miatt kaptam: Össze-
csapott sok vétkem Hulláma 
felettem, Ennyi teher énné-
kem Elviselhetetlen. 

3. Megsenyvedi, megrotha-
dott Sebem sokasága, Mit 
szívembe fogadott Lelkem 
balgasága ; Meggörnyedve 
viselem Szomorú igámat, 
Elhibázott életem Nem menti 
a bánat. 

4. Sóhajtozom utánad: 
Uram, ments meg engem, 
Fordítsd felém orcádat Erőt-
lenségemben; A rossz lelki-
ismeret Háborgása zaklat, 
Hol ide, hol oda vet, Nyu-
galmat nem adhat. 

5. Testemben is hiába Ke-
resek ép tagot: Erőm, sze-
mem-világa Végképen elha-
gyott; Akik hozzám tartoz-
tak És szerettek engem: 
Mind, mind félreállottak Ne-
héz keresztemben. 

6. Ellenségim szüntelen 
Ártani akartak, Tőrt vetet-
tek ellenem, Mindenkép meg-

martak, Bukásomban gú-
nyoltak, Rossz híremet köl-
ték, Csalárdságot gondoltak, 
Kedvük ebben tölték. 

7. De én siket maradtam, 
Oda se figyeltem S mint a 
néma, hallgattam, Semmit 
se feleltem: Mert én téged 
vártalak, Én Uram, Iste-
nem ; Ö hallgasd meg fiadat, 
Ne légy könyörtelen! 

8. Ne engedd, hogy ör-
vendjen Gonosz ellenségem, 
S bűnbánatom csüggedjen A 
csúf vereségen ; Vessződ 
mégse lephet meg Abban a 
tudatban, Hogy még többet 
érdemlek, Mint amennyit 
kaptam. 

9. De ha elhatalmasul 
Sorsom nehéz járma: Erő-
södik, sokasul Elleneim szá-
ma; Mert akiket szerettem, 
Azok is megvetnek, És akik-
kel jót tettem, Gonosszal 
fizetnek. 

f 10. Ó ne hagyj el enge-
met, Ne távozzál messze, 
Hogy kesergő lelkemet Bá-
nat ne epessze. Uram, te 
légy segítőm Nehéz helyze-
temben S üdvösségre veze-
tőm Odafenn a mennyben! 

Tranovszky György. 

IV. (sorrend szerint 51.) 
Az öröklött és valóságos 

bűnök bocsánatáért. 
Dallama : 

Készülődjél, kedves lélek. (180.) 

О 4 3 , Könyörülj meg 
kegyelmedből Rajtam, ó te 
Véghetetlen ! Szabadíts meg 
nagy vétkemtől, Mert meg-
bántam, amit tettem. Uram, 
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téged bántottalak, De te a 
bűnt nem tűrheted, S bármi 
legyen a nap alatt: Igaz a 
te ítéleted. 

2. íme bűnben fogantat-
tam, Bűnben jöttem e vi-
lágra, Magad vezetsz csal-
hatatlan Erre a nagy igaz-
ságra; Permetezz meg izsó-
poddal S hónál tisztább lesz 
a lelkem ; Vigasztalj meg jó-
voltoddal: Erőt mindig tő-
led nyertem. 

3. Ne nézd az én bűneimet, 
Töröljed el tartozásom, Te-
remts bennem tiszta szívet, 
Te légy lelki újulásom; Ma-
gadtól ne vess el engem És 
ne vedd el a te Lelked: Add 
tebenned örvendeznem, Adj 
szívembe engedelmet. 

4. Tanítom a bűnöseket, 
Hogy csak a te utad járják, 
Istenükhöz megtérjenek S 
vétkeiket bánva bánják ; 
Megtorlástól óvj meg engem, 
Istene az üdvösségnek, Hogy 
örömmel zengje nyelvem 
Igazságod s dicsőséged. 

5. Égő s véres áldozatban 
Örömedet nem találod, De 
szívbeli alázatban Töredel-
münk jelét látod; Fogadd el, 
ha ilyet hozunk, Tégy jót a 
te egyházaddal : Oltárodon 
így áldozunk Neked tetsző 
áldozattal ! 
Hegenwald E. Tranovszky Gy. 

V. (sorrend szerint 102.) 
Dallama: Atyánk, 

ki vagy a mennyekben. (216.) 

5 4 4 . Isten, halld meg 
imádságom, Jusson hozzád 
kiáltásom: Orcádat ne rejtsd 

el tőlem Szorongató, bús 
időmben ; Hajlítsd hozzám 
szent füledet, Hamar hall-
gass meg engemet. 

2. Napjaim mind füstbe 
mennek, Csontjaim már el-
senyvednek; Hervadt szívem 
tépelődik, Élelemmel nem 
törődik ; Madár vagyok a 
pusztában, Mely kesereg bá-
natában. 

3. Ellenségim nem nyugod-
nak, Mindennap csak gúnyo-
lódnak Látván, hogy por a 
kenyerem S italomat köny-
nyel nyelem; Mert haragod 
s búsulásod Felemelt és meg-
alázott. 

4. Uram, mért e nagy ha-
ragod? Nem tudod, mily 
gyarló vagyok ? Napjaim 
csak tűnő árnyak, Szívem, 
mint a fű, kiszáradt; De te, 
Uram, mindenható Vagy s 
örökké megmaradó! 

5. Sionodat magad védjed, 
Add rá újra békességed; Erő-
sítsd meg szent bástyáit, 
Uram, mert a te szolgáid 
Csak őbenne gyönyörködnek, 
Csak őérte könyörögnek. 

6. Hadd féljenek a pogá-
nyok, Minden népek és ki-
rályok: Mert Siont ő épí-
tette S magát ki is jelen-
tette; A könyörgőt megsaj-
nálta, A kevélyet megalázta. 

7. S mindez könyvben íras-
sék meg A jövendő nemze-
déknek: Hogy Isten meg-
hallgatta itt A foglyoknak 
panaszait, Hogy minden lánc 
elszakadjon S minden hű 
szív hálát adjon. 

8. De nekem, a meggyö-
törtnek, Napjaim megrövi-
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dűltek I Istenem, ne vigy el 
engem Éltem felén, mint ér-
demlem; Adj időt, hogy fel-
kelhessek S bűneimtől meg-
térhessek ! 

f 9. Ég és föld mind úgy 
elmúlik, Mint a ruha meg-
avul itt: Te örökké ugyanaz 
vagy; Kegyelmet adj az 
igaznak, Hogy szolgáid ör-
vendjenek És örökké dicsér-
jenek ! Tranovszky Gy. 

VI. (sorrend szerint 130.) 
Saját dallam. (244.) 

5 4 5 . A mélységből eme-
lem fel Kiáltásom, szóza-
tom: Halld meg, Uram, fi-
gyelemmel Könyörgésem, só-
hajom; Ha csupán azt néz-
néd bennünk, Mennyi vétek 
nyomja lelkünk: Ki állna 
meg előtted? 

2. Uram, a te kegyelmed-
ből Bocsánatot nyerhetünk : 
óhajokból, érdemekből Nem 
lesz örök életünk ; Senki 
magát ne dicsérje, De min-
denki tőled félve Kegyel-
medet keresse. 

3. Én is benne bizakodom, 
Nem építek magamra, Egész 
szívem neki adom; Csak az 
lehet javamra, Amit ő mond 
Igéjében, Mely vigaszom s 
menedékem: Soha ezt el nem 
hagyom. 

4. Ha reggeltől estig lenne, 
Vagy estétől hajnalig : Re-
ménységem mégis benne S 
szavában lesz holtomig. Iz-
raelnek nemzetsége, Lelké-
ből lett magva, népe: Istenre 
várj mindenkori 

f 5. Ha minálunk sok a 
vétek, Nála több a kegye-
lem, Az ő áldott jobbkezé-
nek Segítsége végtelen; Mint 
jó pásztor, meggyógyítja Iz-
raelt s kiszabadítja Minden-
féle bűnéből! 

Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

VII. (sorrend szerint 1)3.) 
Saját dallam. (245.) 

5 4 6 . Uram, halld meg 
könyörgésem És bűnbánó 
esdeklésem: ígéreted szerint 
szánj meg engemet! 

2. Ne fogd perbe a hivő-
ket; Ki állhatna meg előt-
ted? Hisz aki él, egy se igaz 
Istennél ! 

3. Ellenségem üldöz en-
gem, Kegyetlenül veri lel-
kem, Hogy kétségbe taszít-
son a mélységbe. 

4. Nagy szorongattatásom-
ban Hitemben megfogyat-
koztam: Jöjj, emelj fel, vi-
gasztalj meg Lelkeddel! 

5. Emlékemben a mult ott 
áll, Mikor meg nem bocsá-
tottál Az előtted kegyelemért 
esdőknek. 

6. Bár ezen jár gondola-
tom, Karom feléd nyújto-
gatom, Lelkem sóhajt s mint 
tikkadt föld, úgy óhajt. 

7. Halld meg, Uram, hű 
szolgádat, Ne rejtsed el szent 
orcádat : Fáradt vagyok, 
majd a sírba roskadok. 

8. Beléd vetem reménye-
met, Add megnyernem ke-
gyelmedet Veled járnom s 
csak tenéked szolgálnom. 
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9. Ragadj ki e nehézségből, 

Ellenségem vaskezéből: Csak 
hatalmad adhat nekem oltal-
mat. 

10. Taníts engem, erős Is-
ten, Akaratod teljesítnem : 
Lelked mutat mindenekben 
jó utat. 

f 11. Uram, a te szent ne-
vedért S a te örök igazadért 
Minden vétkem bocsássad 
meg énnékem! 

12. Te légy az én segítsé-
gem, Rontsd meg minden 
ellenségem : Szolgád vagyok 
s mindenkor az maradok! 

Tranovszky György. 

Dávid hét bűnbánó 
zsoltárából összeállított ének. 

Dallama: 
Szívből szeretlek, Istenem. (385.) 

5 4 7 . ILn Uram és én 
Istenem! Nagy teher az én 
szívemen A te méltó nagy 
haragod; Tagjaim mind el-
ernyedtek, Csontjaim is meg-
dermedtek Annyira, hogy 
félholt vagyok. Meddig fogsz 
még ostromolni, Haragudni, 
megtorolni ? Légy irgalmas, 
sírva kérlek, Mielőtt a sírba 
térek; Ó Istennek szent Bá-
ránya, adj kegyelmet, Vedd 
le rólam ezt a terhet! 

2. Ne számítsd fel mind a 
vétket S szigorúan ne ítéld 
meg: Add élveznem szent 
örömed; Ha őszinte a bűn-
bánat, Jutalmazza kész bo-
csánat: Töröljed el sok bű-
nömet! Hozzád ezért imád-
kozunk S mindnyájan így 
fohászkodunk: Ó szent Is-
ten, égi béke, Megtérőnek 

menedéke, Ó Istennek szent 
Báránya, adj kegyelmet, 
Vedd le rólam e nagy terhet! 

3. Kezed érzi bűnös lel-
kem, Épségemet elvesztettem, 
Nincs békéje csontjaimnak; 
Bánatomban meggörnyedtem, 
Az én gyászom mérhetetlen, 
Ezért, Uram, téged hívlak: 
Terád várok minden perc-
ben, Te felelj meg énhe-
lyettem ! Engesztelőm, miért 
késel Sietni a segítéssel? Ô 
Istennek szent Báránya, adj 
kegyelmet, Vedd le rólam f 
nagy terhet! 

4. Irgalmadnak, kegyel-
mednek Mértékével ítéljed 
meg Bűneimet, én Istenem! 
Ne nézz lelkem ős vétkére, 
Izsópoddal moss fehérre, 
Igéd legyen szövétnekem ; 
Tisztítsd meg az én szívemet, 
Áraszd reám kegyelmedet, 
Szállj meg engem Szentlel-
keddel, Bűnbánatom ne fe-
ledd el: Ö Jézusom, engesz-
telő áldozatom, Áldás le-
gyen Sionodon! 

5. Uram, nagy a gyötrődé-
sem, Halld meg az én kö-
nyörgésem, Napjaim már 
tünedeznek ; Csont és bőr 
lett egész testem, Fájdalmá-
ban sír a lelkem, Elleneim 
tönkre tesznek; Mert ma-
gadtól elvetettél, Haragod-
ban földhöz vertél ! Ö ne vigy 
el keservemben Napjaimnak 
felén engem : Szent köny-
vedbe, én Jézusom, te je-
gyezd be, Hogy bevettél ke-
gyelmedbe. 

6. A mélységből hívlak, 
Uram, Téged kiált esdő sza-
vam: Légy kegyelmes, hall-
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gasd őt meg! Hogyha min-
den gonoszságot Számon-
kérne igazságod: Ki állna 
meg teelőtted? De te hallod 
könyörgésünk S megboesá-
tod minden vétkünk: Biza-
lommal várhatok már, Mert 
magadnak megváltottál ! Ó 
Istennek szent Báránya, adj 
kegyelmet, Vedd le rólam 
ezt a terhet! 

7. Ne szállj perbe hű szol-
gáddal, Mert a bűnös maga 

által Soha meg nem igazul-
hat; Azért hozzád emelem 
fel Bús szívemet két kezem-
mel : Add, hogy benned meg-
újuljak! Idején add kegyel-
medet, Bocsássad meg sok 
vétkemet, Lelked legyen 
vigasztalóm, Vezérem és ta-
nácsadóm; Égi Felség, a te 
neved hirdettessék S mind-
örökké dicsértessék! 

Blasius János. 

VIII. A keresztviselésről. 
A szenvedésben. 
A 6. zsoltárból. 

Saját dallam. (246.) 

5 4 8 . C n Istenem, ke-
resztemben Haragoddal ne 
sújts engem, Bár nem va-
gyok hibátlan S nagyon is 
rászolgáltam. Nem tagadom 
soha én se : Van okod a bün-
tetésre, Csak azt kérem, Is-
tenem, Atyailag bánj velem! 

2. Megérdemelt harag he-
lyett Add rám a te kegyel-
medet ; Gyógyítsd meg, hogy 
ezután Ne jár jak a bűn 
után! Nézd, erőm sincs már, 
mint hajdan, Semmi szépség 
nincs már ra j tam: Siess, 
ments meg engemet, Mert 
halálom közeleg. 

3. A keserves töprengés-
ben Szinte eláll szívverésem : 
Megtompult már énnékem 
Mindenféle érzékem. Én Is-
tenem, meddig késel A szük-
séges segítéssel? Kisebb-e a 
segítség, Mint amily nagy az 
ínség ? 

4. Vigaszoddal siess hoz-
zám, Mielőtt még elkárhoz-
nám ; Nyújtsd kezedet, Is-
tenem, Segíts árva lelke-
men! S bár ellened sokat 
vétve Méltatlan e tisztes-
ségre: Uram, soha ne feledd, 
Szeretet a te neved! 

5. Emberek, kik véget ér-
tek S e világból sírba tértek : 
Többé mit se tehetnek, Té-
ged is elfelednek ; Mert hogy 
adjon tiszteletet S hogy 
zenghesse dicséreted, Akit 
kiterítettek, Sötét sírba te-
mettek ? 

6. Sóhajtásom, kesergé-
sem, Panaszom és csügge-
désem Eléggé nem mondja 
meg, Mit és mennyit szen-
vedek ! Könnyeimnek ára-
datja Almomat is hábor-
gatja, Végigrázza testemet, 
Szinte megfojt engemet. 

7. Arcom felismerhetetlen, 
Idő előtt megvénhedtem, Oly 
sorvasztó szenvedés Ez a 
keresztviselés ; Mert szünte-
len küzdenem kell Gonosz és 
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sok ellenemmel, Kik halálra 
sebeznek S végül ki is ne-
vetnek. 

8. Távozzatok, hitetlenek, 
Zsarnokok és kegyetlenek : 
Kifelé képmutatók, Belül 
istentagadók ; Isten hallja 
kiáltásom, Szívből fakadt 
sóhajtásom, S könnyeimnek 
engedve Nem marad el ke-
gyelme. 

9. Fülét az Ür megnyi-
totta, Kiáltásom meghallot-
ta S közeledvén hozzája 
Felderült az orcája; Mikor 
pedig megtörötten Színe 
előtt könyörögtem : Mérhe-
tetlen kegyelme Kezét tette 
fejemre. 

10. Bármily szégyen érjen 
engem Rövid földi életem-
ben: Azokat, kik üldöznek 
És belőlem gúnyt űznek, Ha-
marosan kudarc éri S kény-
telen mind elösmérni, Hogy 
nem ár that semmit sem, 
Mert te vagy az egy Isten! 
Krieger János. Sinapius Dániel. 

Nagyon súlyos helyzetben. 
Saját dallam. (247.) 

5 4 9 . И м и meg, Isten, 
kiáltásom, sóhajom, Hogy 
kétségbe ne taszítson sok 
bajom; Te ismered keserve-
met : Kegyelmedért esede-
zem oly nagyon. 

2. Nálad nélkül semmi ba-
jom nem lehet, Megátkoz-
hatsz, meg is áldhatsz enge-
met, Rászolgáltam, meg is 
bántam: Vihar után derül-
jön rám szép eged! 

3. Sok türelmet adjon Lel-
ked hatalma, ínségemben ne 
hagyj, Uram, magamra : Tag-
jaimon, csontjaimon Áttör 
az én betegségem fájdalma. 

4. Tudom én, hogy mindig 
gondom viseled Akkor is, 
ha bús kétségek gyötrenek: 
Minden ínség s keserűség 
Jóságodra emlékeztet en-
gemet. 

5. Örökké nem kell a ter-
het hordanom, Idők multán 
véget ér az ártalom ; Csak el 
ne hagyj, velem maradj Ke-
gyelmeddel, dicsőséges Jé-
zusom ! 

6. Ha nevedért még többet 
kell szenvednem S éjjel-
nappal agyongyötör keser-
vem: Segíts engem keresz-
temben, Add e sorsot kész 
lélekkel viselnem! 

7. Legyen bennem elég erő 
s akarat Legyőzhetnem elle-
neim s magamat; Benned 
lássam, senki másban Legis-
legfőbb örömem a nap alat t! 

8. Add örökké hatalmadat 
zengenem, Felségedet di-
csőítse énekem Szentjeiddel 
boldog hittel: Szent, szent, 
szent az én Uram és Istenem ! 
Schechsius P. Mlynárov I. 

Saját dallam. (248.) 

5 5 0 . Á mbár az Úris-
ten megbüntet, Mindjárt ha-
lálra mégse vet; Haragja 
bár lesújt bennünket, Meg 
is vigasztal, mert szeret. 
Nem is harag: jóakarat Kí-
séri utamat; Mért oly ke-
gyetlen búsítnod engem, Ó 
én lelkem? 

24 
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2. Haragját el fogom vi-
selni, Elismerem nagy vétke-
met: Ítéletében soha semmi 
Igaztalanság nem lehet. Nem 
bánkódom az ostoron: Öröm-
mel csókolom. Mért oly ke-
gyetlen stb. 

3. Bár e világon elhagyot-
tan, Belé vetem reményemet: 
Tudom, nem hagy szégyen-
ben ottan, Hol vétkeim ítéli 
meg. Én Istenem, esedezem: 
Tekints rám kegyesen! Mért 
oly kegyetlen stb. 

4. El tőlem, el, gonosz hi-
tetlen, Te csak a rosszat 
műveled: Maga az Űr van 
énmellettem, Keblére vonja 
lelkemet. Megvigasztal, ha 
bánattal Sújtott s felma-
gasztal: Mért oly kegyetlen 
búsítnod engem, Ó én lel-
k e m ? Lányi Illés. 

Dallama: 
Szívemben bár kesergek. (348.) 

5 5 1 . Mindenfe lő l ke-
ményen Zaklat nehéz sorom, 
De Jézus a reményem Most 
és mindenkoron ; Halálomig 
szolgálom, Mert ő ad életet 
S minden jót e világon Csak 
tőle nyerhetek. 

2. Lelkem, bízzál az Úr-
ban, Az ő gondjára add De-
rűben és borúban Minden 
szándékodat; Utadban ő ve-
zérel, Lesújt s emel megint: 
Uram, hadd jár jak én el Pa-
rancsaid szerint! 

3. Uram, neked ajánlom 
Hűséges lelkemet, Hogy 
mindig úgy szolgáljon, Amint 
te rendeled ; Engedjen a 
tiednek Az én akaratom, Ha 

jóságod s kegyelmed Enyém-
nek mondhatom. 

4. Parancsodból akármi 
Essék meg énvelem : Ká-
romra nem fog válni, Nincs 
benne sérelem; Tovább meg 
nem kínozhat, Mint magad 
akarod, S gátat vet a go-
nosznak Oltalmazó karod. 

5. Ha bármilyen sokáig 
Bánkódva szenvedek S ezer 
bajom halálig Gyötör meg 
engemet : Nem kell bús 
csüggedésben Tengetnem 
életem, Rövid lesz szenve-
désem, Örök lesz édenem. 

6. Mert örömből örömbe 
Nincsen bemenetünk, Ideig 
és örökre Vígak nem lehe-
tünk ; Sok szenvedés jut 
arra, Ki Jézust vallja itt, Ha 
élvezni akarja A menny vi-
galmait. 

7. Uram, szívem keservét 
Magad vigasztalod, Ha üd-
vödnek kegyelmét Lelkem-
nek megadod; így gondom 
elfelejtem S eloszlik bána-
tom, Míg lelkemet szünet-
len Feléd fordíthatom. 

8. Nélküled, Üdvözítőm, 
Semmit nem tehetek, De ha 
te vagy segítőm, Mindent 
elérhetek ; Mert véled a vilá-
got S testem legyőzhetem, 
Ha megsegítsz, imádott Uram 
és Istenem! 

9. Jöhet nyomor, baj, bá-
nat, Elveszhet életem: Nem 
kár, amíg megállhat Lelki-
ismeretem; Nem is lehet kí-
vánnom Mennyei koronám, 
Míg harcom e világon Végig 
nem harcolám. 

10. Ha itt véget nem érne 
Múlandó életünk : Az öröklét 



reménye Nem lesz szövétne-
künk; S habár az Űr ígérte, 
Hozzá el nem jutunk, Ha 
nem küzdünk meg érte! Ezt 
mondja Krisztusunk. 

11. Az én boldog világom 
Benned van, Istenem: Min-
den más a világon Csak ár-
nyék énnekem; Ó mert ha 
jó is ér itt, Az ember veze-
kel: Vigasztaló Igéid Örömbe 
visznek el! Tranovszky Gy. 

A 13. zsoltárból. 
Isten hosszútűrése fokozza 

a buzgóságot. 
Saját dallam.. (249.) 

5 5 2 . LJram, meddig fe-
ledkezel Énrólam s mért 
veszítesz el? Meddig rejted 
el szent orcádat? Meddig 
t a r t ez a gyötrő bánat? És 
szabaddá mikor teszel? 

2. Meddig kell még tépe-
lődnöm S keseregnem itt e 
földön ? Ellenségem mért 
emeled fel, Míg én búba me-
rült lélekkel Éjjel, nappal 
csak vergődöm? 

3. Lásd meg, Uram, hely-
zetemet S halld meg az én 
kérésemet! Hogy ebben a 
vak éjszakában Ne aludjék 
el a halálban : Világosítsd 
meg szememet! 

4. Ne mondhassa ellensé-
gem, Hogy már le is győzött 
engem; És kajánul ne ör-
vendhessen Azt hivén, hogy 
végkép elestem S nincs már 
semmi reménységem. 

5. Én meg bízom kegyel-
medben S örvendek az én 
szívemben; Hogy a rossztól 

megoltalmazol S üdvöddel 
megajándékozol: Ezért a te 
neved zengem! 

Dallama: A világon lévő. (368.) 

5 5 3 . E gyetlen Istenem ! 
Ügy elfog a gyötrelem Nyo-
morúságomban, Mindenféle 
bajomban ; Nincsen boldog-
ságom, Csak múlandóságom 
Ezen a nagy világon. 

2. Istenem, te áldott! ím 
tehozzád kiáltok : Tekints 
rám kegyesen, Fordulj hoz-
zám szívesen ; Te vagy a 
vigaszom, Örömem, táma-
szom, Hogy ne legyen pana-
szom. 

3. Segíts meg engemet 
Mindenkor, ha szenvedek, 
Hogy kijussak ebből A ke-
serves életből ; Te légy a 
vigaszom, Örömem, táma-
szom, Hogy ne legyen pa-
naszom. 

4. Árulóim ellen Te oltal-
mazz meg engem, Kik vesz-
temre lesnek És halálra ke-
resnek ; Szégyenítsd meg 
őket A gonosztevőket, Se-
gítsd meg a hívőket! 

5. Uram, ne hagyj engem 
Továbbra is szenvednem: Ki 
remélve vár rád, Ne hagyd 
el a bús árvát; E világon 
nincsen Ki ra j tam segítsen, 
Egyedül a jó Isten! 

6. Nagy szegénységemben 
Uram, te ments meg engem; 
Lásd meg bizalmamat, Ne-
ked adom magamat: Re-
ménységem te vagy, Vigasz-
talást te adj, Én Istenem, el 
ne hagyj! 
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372 
7. S ha bujdosásomból Ki-

ragadsz jóvoltodból : Add 
hálát érzenem Te irántad, 
Istenem, Egyetlen Fiaddal 
S Szentlelkeddel, azzal Az 
én áldott Urammal! 

8. Amen! kegyes Urunk, 
lm tehozzád fordulunk : Vál-
toztasd örökre Bánatunkat 
örömre ; Neved dicsértessék 
És magasztaltassák, Mind-
örökké áldassék! 

A 1^3. zsoltárból. 
Vágyódás Isten és segítsége 

után. 
Saját dallam. (250.) 

5 5 4 « U r a m , magad ítélj 
meg engem És oltalmazd 
meg ügyemet Ama gonosz 
nemzetség ellen, Mely keser-
ves, bús helyzetemben El-
veszteni vágy engemet S ál-
nokul fenyeget. 

2. Én Istenem, én erőssé-
gem: Miért vetsz így meg 
engemet? Miért kell ily ke-
serűségben Járnom mindig 
s ily vergődésben? Elleneim 
ijesztenek S üldöznek enge-
met. 

3. Világosságod égi fénye 
Mutassa meg ösvényemet, S 
igazságod az üdv helyére: 
Szentségednek dicső hegyére 
Hozzád vezesse lelkemet Di-
csérni szent neved. 

4. Add, Uram, hogy én is 
bemenjek Oltárodhoz, mint 
gyermeked, És tebenned én 
is örvendjek A hatalmas, 
erős Istennek; Hárfán zeng-

jem Felségedet S méltón 
dicsérjelek. 

5. Mért hagytad el magad, 
én lelkem? Keserved mért 
nem szünteted? Mért búsulsz 
oly nagyon keblemben? Sza-
badítod van az Istenben, 
Őneki ad j tiszteletet S hálás 
dicséretet ! 

Saját dallam. (251.) 

5 5 5 . T e légy bírám, Is-
tenem, Törd meg minden el-
lenem ! Te ismersz engem 
Fájó lelkemben, Uram ott 
fenn a mennyben: Vigaszt, 
vigaszt kér, Jézusom, bús 
híved, Adj tiszta szívet! 

2. Te, ki éltem őre vagy, 
Bilincsemben itt ne hagyj ! 
Törd meg szívemet, Kevély-
ségemet És erőtlenségemet ; 
Ítéleted legyen Igéd szavá-
ban Örvény az árban! 

3. Mért hervasztja szíve-
met Kínos lelkiismeret Csa-
lódva minden Törekvésem-
ben, Uram ott fenn a menny-
ben? Segíts, segíts, vigaszo-
dat szomjazom, Hajnalcsil-
lagom ! 

4. Vezess a te hegyedre 
Az angyali seregbe: Ott tisz-
teljelek És dicsérjelek, Hár-
fahanggal zengjelek ! Aki 
neved magasztalja, jól tu-
dom: Az jár jó uton. 

5. Én lelkem, ne csüggedj 
el, Fájdalmadból ébredj fel! 
Legyen bizalmad: Az Ür 
nyugalmad, Vérted, pajzsod, 
oltalmad; Hatalmával ő vé-
delmez legjobban Gyaláza-
todban! 

Lányi Illés. 
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Isten akarata mindig 
jóra irányul. 

Saját dallam. (252.) 

кка лд 
О О О . IVlind jó, amit Is-
ten tészen, Amit akar, meg-
adom: Bármilyen sors lesz 
a részem, Megnyugvással 
fogadom. ínségemben meg-
ta r t engem S minden bajból 
kiragad: Reá bízom ma-
gamat. 

2. Mind jó, amit Isten té-
szen, Soha félre nem vezet; 
Ő igazgat minden vészben 
Helyes ú t ra engemet; Elég 
nekem a kegyelem, Mert a 
baj t elhárítja, Sőt javamra 
fordítja. 

3. Mind jó, amit Isten té-
szen, Rám is árad kegyelme, 
Orvossága mindig készen : 
Nem önt mérget kelyhembe. 
Hűségére, kegyelmére, Mely 
eddig is segített, Mindig 
bizton építek. 

4. Mind jó, amit Isten té-
szen, Ö véd mindig a rossz-
tól; Nála magam bizton ér-
zem: Eltérít a gonosztól; 
Örömemben, keservemben 
Nyilvánvaló jósága Remény-
ségem kőszála. 

5. Mind jó, amit Isten té-
szen, Bár keserű a kehely, 
Nem rettegek tőle mégsem: 
Kiürítem, hogyha kell! 
Megvigasztal, felmagasztal, 
Édessé lesz ajkamon S 
megenyhül a fájdalom. 

6. Mind jó, amit Isten té-
szen, Ebből mit se engedek; 
ínség, halál, gond emésszen: 
Mégis megtart engemet. Bár-

mi érjen, van reményem, 
Karjaiba ő fogad : Reá bízom 
magamat ! 
Rodigast S. Mlynárov I. 

Megnyugvás Isten 
akaratában. 

Saját dallam. (253.) 

5 5 7 • Ami a jó Isten-
nek kell, Az a legjobb aka-
rat, Segítségért jólélekkel 
Rábízhatod magadat ; ínsé-
gedben, keservedben Meg-
fenyít, de mértékkel: Aki 
bízik, nem eshetik Kétségbe 
és nem vész el. 

2. Isten az én bizodalmam, 
Reménységem, életem, Amit 
akar, rajtam abban Nem 
eshetik sérelem. Igaz ma is, 
hajszálam is Számontartja : 
ne féljünk, Megvédelmez s 
mindent megtesz, Hogy ne 
legyen szükségünk. 

3. Ezért mikor idehagyom 
Ezt a bűnös világot, Maga-
mat az Ürnak adom, Szembe 
véle nem szállok ; Végper-
cemben szegény lelkem Szin-
tén neki ajánlom, Mert ér-
tem vett győzedelmet Bűnön, 
poklon, halálon. 

4. Kérlek, Uram, esedezve, 
Add meg ezt is kegyesen: 
Ha a sátán környékezne, Ne 
engedd, hogy elessem! Sege-
delmet s győzedelmet Adj, 
hogy neved szent legyen; Ki 
ezt várod és kívánod, Velem 
együtt mondd: ámen! 
B r a n d M . ' Plintovics Á. 
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A szent keresztviselés 
hasznáról. 

Dallama: Ki dolgát 
csak Istenre hagyja. (262.) 

5 5 8 . A kereszttel kö-
zelebb a menny! Kit Isten 
meg nem látogat: Nem is-
meri soha idelenn Se önma-
gát, se az Urat; Boldog, aki 
sok bajt érez, Mert így jut-
hat az erényhez. 

2. A kereszttel jobb a ke-
resztyén ! A harcost harc 
ismerteti ; Puszta a föld 
mindent elvesztvén, Ha eső 
nem öntözgeti. Aranynak 
tűz a próbája, Keresztyénnek 
nehéz pálya. 

3. A kereszttel erősebb a 
hit! Teher alatt nő a pálma, 
A szőlőt is zúzzák, préselik, 
Borrá máskép sohse válna. 
Nő a hit a szenvedésben, 
Mint a gyöngy a tenger-
mélyben. 

4. A kereszttel nő a szere-
tet! Szél a lángnak élesz-
tője; Ha borúsnak látjuk az 
eget, Nap ragyog majd a 
felhőre. Izzó lesz a szív a 
bajtól, Mint a tűz nő az olaj-
tól. 

5. A kereszttel nagyobb a 
remény! Ez soha meg nem 
szégyenít; A gonosztól szen-
ved az erény, De Isten látja 
könnyeit. Horgony a mi re-
ménységünk, Kárörömtől mit 
se félünk. 

6. A kereszttel több az 
imánk is! Szagosb a fű, ha 
dörzsölik; Elfelejti az ég 
Urát is, Ki viharral nem 
küszködik. Dávid nem ír 

zsoltárokat, Ha nem szenved 
nagyon sokat. 

7. A kereszttel több lesz a 
vágyunk ! Völgyből hegyre 
kívánkozunk ; Ha sokáig 
pusztában járunk, Kánaánra 
jön óhajunk. A galamb, ha 
ág nem várja, Visszarepül a 
bárkába. 

8. A kereszttel üdv lesz 
halálunk! Mert végre meg-
pihenhetünk ; Megszűnik o t t 
nyomorúságunk S mind, 
amitől csak félhetünk. A ke-
reszt, mely sírunk zárja, 
Győzedelmünk koronája. 

9. A kereszttel szebb a di-
csőség! Az Ür ama koro-
nája, Mely boldoggá teheti 
hősét És a győztes küzdőt 
várja. Ez a díja küzdelmünk-
nek Édesíti keservünket. 

10. A kereszttel közéig 
Jézusunk ! Ha nincsen más 
menedékünk S már-már él-
tünk végéhez jutunk: Jézus 
lesz a segítségünk. Vele i t t 
lenn meghalhatunk, De oda-
fenn feltámadunk. 

11. Jézus, add, hogy a te 
kereszted Egyre jobban meg-
szeressem, Erőmön túl úgy-
sem terhelsz meg, Hogy azt 
el ne viselhessem; A hit, re-
mény és szeretet Könnyítse 
meg keresztemet! 
Schmolck B. Hruskovics S. 

Dallama: 
Az én Istenemben. (255.) 

5 5 9 . Bízzál Istenedben 
Mindenkor, én lelkem: Ő az, 
aki megtarthat S gyötrel-
medben meghallgat ; Benne 
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bízzál egyedül S minden go-
nosz elkerül. 

2. Bízzál Istenedben, Mikor 
életedben Sok dolog elszo-
morít S az Űrtől eltántorít; 
Bánatod elhárítja És örömre 
fordítja. 

3. Bízzál Istenedben, Ha 
szenvedésedben Bűnöd ter-
hét érezed S bánt a lelkiis-
meret; Ő az, ki meggyógyít-
hat S Igéjével megnyugtat. 

4. Bízzál Istenedben, Ha 
rettenthetetlen Ördög, halál 
fenyeget S megtámadja hi-
tedet; Hatalmát ő vévé el 
Szent Fiának vérével. 

5. Bízzál Istenedben Nehéz 
helyzetedben, Mikor nagy a 
bánatod, Mert mindenki el-
hagyott; Ő minden bajt el-
oszlat És örömre változtat. 

6. Bízzál Istenedben; Ha 
betegségekben Sínylődnek az 
emberek, Gyötrődnek és vér-
zenek : Te ne hagyd el maga-
dat S egészséged megmarad. 

7. Bízzál Istenedben, Mi-
kor küzdelmedben Minden-
felől bántanak S mindenek-
ben ártanak; Ővele az ellen-
ség Barátod is lehet még. 

8. Bízzál Istenedben Min-
den ínségedben : Az igaz, bár 
szenvedhet, Soha éhen nem 
veszhet; Ő táplálja híveit, 
Csodamódon megsegít. 

9. Bízzál Istenedben, Bár 
gonosszal szemben Sokat 
kell is szenvedned S minde-
nedet elveszted ; Hogyha 
tönkre mentél itt, Ott fenn 
mindent megtérít. 

10. Bízzál Istenedben, Hű 
segedelmedben : Meghallgat-
ja kérelmed S megadja a ke-

gyelmet ; Őt magasztald szü-
netlen It t s az örök életben! 

Lednicky Jerémiás. 

Dallama : 
Az én Istenemben. (255.) 

Lelkem, Ínséged-
ben Bízzál Istenedben, Neki 
ajánld mindened, Mert ő tar t 
meg tégedet ; Megszabadít 
terhedtől, Minden súlyos 
kereszttől. 

2. Szenvedhetsz szükséget, 
Súlyos betegséget, Üldözhet-
nek szünetlen, Gyötörhetnek 
kegyetlen: Imádkozzál seré-
nyen S túlesel a veszélyen. 

3. Mikor a világot Hálát-
lannak látod: Ne búsulj, ne 
csüggedj el, Isten gondol 
ügyeddel; Hittel siess hoz-
zája, Bánatodat megszánja. 

4. Hogyha küzdened kell 
A rossz emberekkel: Ne 
bántson az tégedet, Táma-
dásuk fel se vedd; Szabadu-
lást találhatsz, Ha Istenhez 
kiáltasz. 

5. Az igaz keresztyén Kí-
sértésbe esvén Soha vissza 
nem riad, Krisztusához hű 
marad, Elviseli keresztjét 
A mennyei kincsekért. 

6. Keresztyén, tudd meg 
ezt: Nem fogy el a kereszt! 
Egyik alig végződik, Már a 
másik kezdődik; Kiálts fel 
az Istenhez S mindentől 
megvédelmez. 

7. Ha nő a kereszted, Jé-
zus van melletted: Segítsé-
gét adja rád Éjjel, nappal 
egyaránt, Számontartja ba-
jaid, Mindentől megszabadít. 
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8. Akik nem szenvedtek 
Keserves keresztet : Könyö-
rögni nem tudnak, Istenhez 
nem fordulnak ; Imádkozni 
az siet, Kit fájdalmak gyöt-
renek. 

9. Ezért, kedves lélek, Ha 
kereszted érzed : Jézusodat 
keressed, Gondjaidat rá ves-
sed, Ő ragad ki bajodból, 
Ő ment meg a kínoktól. 

10. Ha nem mindig leled 
Könnyebbülésedet: Nem kell 
mindjárt elhagynod, Inkább 
nála maradnod, Benne bíz-
nod, őt kérned, Segítségét 
remélned. 

11. Tudnod kell, hogy ne-
ked Maga ígérte meg, Hogy 
azokat segíti S szenvedésük' 
enyhíti, Kik védelmül őt ké-
rik, Őt hívják és dicsérik. 

12. Jézusunk, vess véget 
A sok szenvedésnek, Mellyel 
a te híveid Fájdalmukat 
viselik; Múljon el a gyötre-
lem S dicsérjenek szüntelen 

13. Ott, ahol a bánat Örö-
mükre válhat Azoknak, kik 
jobb éltet Krisztusunktól re-
méltek S boldogságuk ta-
nyáját Bizonnyal megtalál-
ják! Lednicky Jeremiás. 

2. Méznél is édesebb a te 
beszéded, Szívemnek jólesik, 
mint a harmat, Mely felvi-
dítja a mezőt, a rétet; Igédre 
vár lelkem s téged hallgat, 
Felüdítsz engem, nem kell 
rettegnem, Magad vagy ol-
talmam, erős védelmem. 

3. Keresztviselés a földi 
életben A hivők legnagyobb 
bizonysága, De ha csak gon-
dol is terád a lelkem, Vigasz-
talást talál bánatára; Sem-
mi viharban, sem zivatarban 
Nem vagyok, Jézusom, nálad 
magamban. 

4. Világ, tebenned sok gya-
lázat érhet, Mert Üdvözítőm-
től el nem állok ; Barátim el-
hagytak, de mégse félek : 
Jézusom kezéből többet vá-
rok; Mindenben kedvez, meg 
is kegyelmez, Megáll a sza-
va, hogy mindig velem lesz. 

5. Hiábavalóság, immár el-
hagylak, Én Jézusom, te 
léssz gazdagságom ; Hozzád 
vágyódom, az örök javaknak 
Megízlelése lesz boldogsá-
gom ; Holtig dicsérlek, kö-
vetlek téged, Mert még a 
sírban is te vagy az élet! 
Fritsch Ahasvér. Ertel J. B. 

Saját dallam. (254.) 

5 6 1 . D icső Immánuel, 
hivők Királya, || Lelkemnek 
öröme, üdvösségem:!. Szerel-
mednek bennem égő szent 
lángja Megfogta szívemet, 
mélyen'érzem; A földön nin-
csen ily drága kincsem, Jé-
zus, ha enyém vagy, enyém 
lesz minden. 

Jézus beszéde a hivő lélekkel 
a keresztviselésben. 

Dallama: 
Ó világnak hiúsága. (378.) 

A lélek. 

5 6 2 . Mikor jon mar 
Üdvözítőm E siralom-völ-
gyébe? Ki lenne más meg-
segítőm S terhemet ki ven-
né le? Mikor jön el, hogy 
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köszöntsön És kelyhembe 
mézet öntsön ? Mért késel, 
ó egyetlen, Kiért eped a lel-
kem? 

Jézus. 
2. Kedvesem, kár keser-

vedben Mély bánatot érze-
ned: Ha igazán szeretsz en-
gem, Igyad az én kelyhemet ! 
Aki soha nem szenvedett, 
Nem tudja, mi a szeretet; 
Hogyha szeretsz, kedvesem, 
Szenvedned is kell velem! 

A lélek. 
3. Mások sohsem szomor-

kodnak, Csak örömet ismer-
nek: En pedig csak bús gyá-
szomnak Fájdalmain keser-
gek; Mások kedvük szerint 
élnek, Csapások csak engem 
érnek; Mások előtt hódol-
nak, Engem pedig gúnyol-
nak. 

Jézus. 
4. A szerencse gyermeké-

nek Kedvezhet a nagy vi-
lág : Boldog véget mégse 
érhet, Sorsa könnyen visz-
szavág. Akik mindig örven-
deznek, Maguknak csak bajt 
szereznek: Rövid lesz a viga-
lom, Soká tart a fájdalom. 

A lélek. 
5. Igen, de az én keresztem 

Soha nem ér végére: Alig 
hogy fellélegzettem, Baj jön 
a ba j helyére; S ha viselem 
évről évre, Még csak ne is 
szóljak érte? Mindvégig csak 
hallgassak S még csak ne is 
sóhajtsak ? 

Jézus. 
6. Aki engem szívből sze-

ret S nem játék a szerelme: 

Soha az én keresztemet Nem 
veti a szememre; Nem nézi, 
hogy mennyit szenved S 
lesz-e vége a tehernek: Az 
igazi szeretet Nem ismer 
önérdeket. 

A lélek. 
7. Mért csak nekem kell 

hordoznom ? Másnak mért 
nem jut kereszt? Mért alatta 
roskadoznom? Más mért jár-
hat egyenest ? Engedd, Uram, 
hogy beszéljek: Küldj eny-
hítő segítséget Nékem, aki 
szenvedek S nem bírom már 
terhemet ! 

Jézus. 
8. J a j annak, ki vonakodva 

Atyjának nem engedett; Tu-
dom én, mi lesz hasznodra: 
Vedd fel az én terhemet! 
Ne nézd, másnak mennyit 
adtam, Viseld, amit terád 
szabtam: Akár kevés, akár 
sok, Nincsen benne hántá-
sod. 

A lélek. 
9. Lehet-é nem szomor-

kodnom Ily keserű kelyhe-
men ? Örömtelen búslakod-
nom S csak a vesszőt érze-
nem? Letegyem, vagy neki-
álljak Tovább vinni bús igá-
mat? Jézusom, hogy élhes-
sek: Keresztemtől te ments 
meg! 

Jézus. 
10. Aki bátran nekilendül, 

Elér célja feléhez És ha 
nem fél a tehertül, Nagy 
fájdalmat nem érez; Békén 
viseld a kereszted, Az én 
példám kell követned: A 
szeretet végtelen, Könnyít 
minden terheden. 



A lélek. 
11. Engedek már, szenve-

dek már, Amint Jézus kí-
vánja : Bizonyosan kedvem-
ben jár, Nem zaklatom 
hiába. Keresztemben meg-
maradok, Vele élek, vele 
halok; A világot megvetem, 
Csak Jézusom szeretem! 

Jézus. 
12. Én magam is így aka-

rom, így vagy kedves gyer-
mekem; A mennyet is ne-
ked adom, Csak t ű r j békén, 
csendesen. Szenvedj, ahogy 
én szenvedtem, Küzdj is, 
ahogy én küzdöttem: így 
majd bizton vár reád Ott 
fenn örök koronád! 
Németből. 
Mlynárov Illés és Blasius János. 

A keresztyén türelemben 
való gyakorlás. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

5 6 3 . A z Istennek jótet-
szése Tetszik nekem s báto-
rít: Lelkem semmi gyötrő-
dése Tőle el nem tántorít ; 
Ö enyhíti, csendesíti Min-
denféle bajaim, Tőle várok 
biztonságot Életemnek út-
jain. 

2. Az Istennek jótetszése 
Boldogságom kútfeje ; Meg-
próbálhat, de én mégse Szál-
lok szembe ővele; Elviselem 
türelmesen Vesszejét is, 
hogyha kell: Rám szabhatja 
akaratja, Tőle mégse állok el. 

3. Az Istennek jótetszése 
Szívem is megindítja; Amit 

egyszer ő elvégze, Senki meg 
nem másítja ; Zokogással, 
jajgatással Semmit el nem 
érhetünk : Ellentmondás, zú-
golódás Mit se használ mi-
nekünk. 

4. Az Istennek jótetszése 
Mindig kedves énnekem ; 
Nála nélkül csüggedésre 
Vinne kínos életem ; Amit 
adott, mind a napot Szá-
montartja, mert övé: Szent 
nevében mindig készen Ha-
ladok a cél felé. 

5. Az Istennek jótetszése 
Jóban, rosszban egyaránt 
Kész alap az építésre, Mert 
áldását adja ránk; Örömét 
is, keservét is Megnyugvás-
sal viselem, Mert velem lesz 
s megvédelmez Az isteni ke-
gyelem. 

6. Az Istennek jótetszése 
Megnyugtatja lelkemet : Ma 
elmaradt segítése Holnap jön 
el, úgy lehet; Amit tervez, 
mindig meglesz, Részünk 
mindig kiadta: Ha késnék is, 
meglesz mégis, Nem aggó-
dom miatta. 

7. Az Istennek jótetszése 
Semmit se hagy kívánnom: 
Eltem az ő céltűzése Tart ja 
fenn e világon. E hitemen 
építenem Jó alapon sikerül: 
Tőle várom boldogságom, 
Benne bízom egyedül. 

8. Az Istennek jótetszése 
Háladásra lelkesít: Ö ren-
delt a szenvedésre, Ő az, aki 
megsegít; ínség, halál hiába 
vár : Megment az Ür enge-
met; Életben is, halálban is 
Mindenkor csak nyerhetek ! 
János Frigyes. Resatkó T. S. 
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Dallama: Ó Babilon, 

vized mellett. (N. L. 297.) 

5 6 4 . Legyen, mint az 
Ür akarja! Ez a világ enge-
met El nem ámít, bár ha-
talma Mély pokollal fenye-
get. Téged hívlak a szük-
ségben S míg te leszel se-
gítségem, Tőre soha nem 
ejt meg; Az vigasztal min-
dig engem, Hogy megállok 
vele szemben, Megoltalmaz 
kegyelmed. 

2. Benne élni úgy akarok, 
Hogy kerülöm a gonoszt; 
Jót és rosszat elfogadok, 
Amit az ő keze oszt. Ha ké-
sik is egy-két nappal, Biz-

megvigasztal: Enyém 
lesz a győzelem; S ha sze-
rencsés lesz a vége, Minden-
kép csak nyerek véle, Mert 
az Ür van énvelem. 

3. Uram Jézus, boldog-
ságra Vezet a te kereszted: 
Viselnem kell bizonyára, Ha 
rólam ezt végezted ; Ezért 
bizton, bátran futok, Míg 
a célhoz el nem jutok, Mert 
úgy tudom s úgy érzem, 
Hogy tiéd az akaratom, Tiéd 
minden gondolatom, Tiéd 
vagyok egészen. 

4. Isten visz, hogy üdvö-
zítsen, Az egeknek egébe, 
Ahol semmi bánat nincsen, 
Csak az Isten békéje. Az ő 
neve tiszteltessék, Mindnyá-
junktól dicsértessék It t és 
ott fenn a mennyben, Hol 
örökké rendületlen Szolgá-
lom majd s véghetetlen Ma-
gasztalom szívemben! 

Az igazi Quod vult Deus. 
Dallama : 

Felvetem a szemem. (263.) 

5 6 5 . E n akkép beszé-
lek, Mint Isten akarja, S 
boldogságot érzek, Ha ked-
vére tehetek; Magam neki 
adva Övé leszek immár, na-
gyobb jót nem nyerhetek. 

2. Én akképen hiszek, 
Mint Isten akar ja ; Ha erre 
építek, Bár a pokol rémít-
sen, Az Ige hatalma Meg-
marad, s ha enyém, meg 
nem ingat semmi sem. 

3. Én akképen élek, Mint 
Isten akarja ; Magam az övé-
nek Vallom, s amit ád ne-
kem: Hálával fogadva S 
vele megbékélve vígan töl-
töm életem. 

4. Én akkép szenvedek, 
Mint Isten akar ja ; Ő tudja, 
mit lehet Elviselnem ma-
gamban; Sebem betakarja S 
a kereszt jegyében csillapítja 
fájdalmam. 

5. Én akkép remélek, Mint 
Isten akarja; Vihartól nem 
félek, Horgonyom a tenger-
ben Biztató szózatja: Meg 
nem szégyenülhet, aki bízik 
Istenben. 

6. Én úgy érek véget, 
Mint Isten aka r j a ; Holtom-
ban is élek, Semmivé nem 
kell válnom ; Szívem meg-
nyugtatja, Hogy Krisztus 
sebében boldogság lesz ha-
lálom. 

7. Ügy folyjon életem, 
Mint Isten aka r j a : Akkor is 
követem, Ha baj t fog rám 
kiszabni ; Hitemnek alapja, 
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Hogy nem akar, nem tud s 
nem is fog megtagadni! 
Schmolck B. Blasius J. 

Erős bizalom a szenvedések 
idején. 

Saját dallam. (255.) 

5 6 6 . A z én Istenemben 
Bízom ínségemben: Ő segít 
meg engemet, Mikor gon-
dok gyötrenek, Véget vet a 
gonosznak, Mindent jóra vál-
toztat. 

2. Bár sokat vétkezem, 
Kétségbe nem esem: Bűnös 
lelkem egyedül Jézusomhoz 
menekül, Magam neki ajánl-
tam Életben és halálban. 

3. Ha meg kell is halnom, 
Nincsen mit fájlalnom : Krisz-
tus az én életem, Magam 
neki engedem, Kebelére ő 
fogad, Ő viseli gondomat. 

4. Jézus, Uram lettél, Mert 
értem szenvedtél S elvisel-
vén kereszted Üdvösségem 
szerezted ; Add, hogy hoz-
zád mehessünk Országodat 
keresnünk. 

5. Áment zengek erre 
Szívből énekelve: Add nyo-
modban haladnunk S hitünk-
ben megmaradnunk, Hogy 
tehozzád elérjünk S mind-
örökké dicsérjünk! 
Weingärtner Zs. Plintovics Á. 

Dallama: Mély álmodtól 
meg kell, lelkem, válnod. (309.) 

5 6 7 « Reménységem az 
én Uramban van Mindig, 
minden nyomorúságomban : 
Kérésemet meghallgatja, 
Megsegít jóakaratja, Nincs 

mit félnem, mert remélem, 
Magát meg nem tagadja. 

2. Teremtménye lévén és 
képmása, Rajta kívül nem 
tekintek másra: Hozzá ve-
zet minden léptem, Benne 
bízom mindenképen, Ő ment-
het meg az életnek, Mikor 
nem is remélem. 

3. Szent Igéje lelkem ve-
zetője, Nem akarok elsza-
kadni tőle: Mert csak ő az, 
aki minket Minden bajban 
megsegíthet; Őreája mint 
sziklára Mindig bízvást épí-
tek. 

4. Nem is fogok rettegni 
örökké Se ördögtől, se vi-
lágtól többé: Maga az Ür 
áll mellettem, Nem engedi, 
hogy elessem ; Ellenségem 
nem ár t nékem, Bár halálra 
keressen. 

5. Lelkem ott fenn nagy 
dicsőség várja, Krisztus, az 
én fejem koronája, Ki Meg-
váltóm s életem lett, Értem 
fáradt, értem szenvedt, Sőt 
kereszten halt érettem, így 
nyert nékem kegyelmet. 

6. Ez a világ úgy jár a 
kedvemben, Hogy Istentől 
eltérítsen engem : Minden 
csábját elővette, Hálóját is 
kivetette; Ingerével mit se 
ért el, Krisztusom nem en-
gedte. 

7. Bár én bűnös meg nem 
érdemlettem, Hogy oly sokat 
szenvedett érettem : Örök 
élet mosolyog rám; Vajha 
ezt jól megfontolván Igye-
kezném, nem vétkezném, 
Csak utána vágyódnám! 

8. Nem is lehet immár job-
bat tennem, Mint rábíznom 
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magamat mindenben : Meg-
ígérte mindnyájunknak, Nem 
akarja halálunkat ; Érdemé-
vel, szent vérével Éltet nye-
rünk magunknak. 

9. Elhagyom hát e gonosz 
világot, Ne hívjanak bű-
nös kívánságok : Krisztushoz 
száll gondolatom, Övé min-
den szolgálatom, Országá-
ban boldogságban Mindig 
vele lakhatom. 

10. Vess, én lelkem, bána-
todnak véget, Krisztussal 
már örökké kell élned, Ki 
a halált eltiprotta, Bűneidet 
megváltotta És fejedet szé-
gyen helyett Koronára mél-
tat ta . 

11. Nagy örömed lesz ko-
ronájában Krisztus Urunk 
hívei sorában; Ő lesz a te 
vőlegényed, Mindig az ő ar-
cát nézed, Vele leszel, ör-
vendezel Az ő menyegzőjé-
nek ! L. J. 

Saját dallam. (256.) 

5 6 8 . J ézus, te légy se-
gítségem Ebben a sok szen-
vedésben; Raj tad kívül itt 
e földön Nincsen hova me-
nekülnöm, Isten, Istenem! 

2. E múlandó, rossz világ-
ban Mindenütt csak gonosz-
ság van : Minden ember bűn-
be esett, Az igazság odave-
szett, Isten, Istenem ! 

3. Hova menjek, kit kerül-
jek? Avagy kihez menekül-
jek Rajtad kívül, ki éret-
tem Kiszenvedtél a keresz-
ten ? Isten, Istenem ! 

4. Halld meg, Uram, fohá-
szomat És keserves pana-

szomat, Amikor azt eléd ho-
zom S kegyelmedért imád-
kozom, Isten, Istenem ! 

5. Évának, az elbukottnak 
Bűneit megbocsátottad, Bár 
fellázadt te ellened, Mert a 
kígyónak engedett, Isten, 
Istenem ! 

6. Illésért meg kegyelmed-
ből Tüzes szekér jött a 
mennyből, S dicsőítő énekek-
ben Örvendez már közeled-
ben, Isten, Istenem! 

7. Halld meg, Uram, kéré-
semet, Bocsássad meg sok 
vétkemet; Lásd meg, hogy 
a tied vagyok S népednek 
még használhatok, Isten, Is-
tenem ! 

8. Mint remete az erdőben, 
Mint a szavas lent a völgy-
ben: Én is, a te szomjas hí-
ved, Keresem az élő vizet, 
Isten, Istenem! 

9. Szenvedésed érdeméért 
Bocsásd meg a bűnös vét-
két; Örök tűzre sohse jus-
sunk, Őrizz ettől, ó Jézu-
sunk, Isten, Istenem! 

Hitben való erős ragaszkodás 
Jézushoz. 

Saját dallam. (258.) 

5 6 9 . J ézusom el nem 
hagyom, Mert önmagát adta 
értem; Hálás szívvel foga-
dom, Hogy övé lesz egész 
éltem ; Ő világít utamon ; 
Jézusom el nem hagyom! 

2. Jézusom el nem hagyom, 
Amíg e föld hordoz engem; 
Mindenemet odaadom, Min-
dig csak ő jár eszemben; So-
ha meg nem tagadom: Jézu-
som el nem hagyom! 
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3. És ha bennem végre 
már Minden érzék tönkre 
menne S az utolsó napsugár 
Jönne rá megtört szememre, 
Ez lesz végső sóhajom: Jé-
zusom el nem hagyom! 

4. Jézusom el nem hagyom 
Akkor se, ha odaérek, Hol 
mennyei vigalom Jut a hí-
vek seregének; Színről szín-
re láthatom : Jézusom el nem 
hagyom ! 

5. Sem a világ, sem az ég 
Nekem többé soha nem kell, 
Mert szívem csak érte ég, Ki 
Atyjával kiengesztel ; Ő a 
biztos oltalom : Jézusom el 
nem hagyom! 

6. Jézusom el nem hagyom, 
Hű maradok nyomdokához, 
Ő vezet, ha szomjazom, Az 
életnek forrásához ; Boldog-
ság ezt mondanom: Jézusom 
el nem hagyom! 
Keymann M. K. Plintovics Á. 

Jézus a hivők öröme a 
szenvedésben is. 

Saját dallam. (259.) 

5 7 0 . J ezus, szivem va-
gya, Legfőbb kívánsága, 
Édes szerelmem: Mily rég-
óta várlak, Mint eseng utá-
nad Sóvárgó lelkem! Remé-
nyem, vőlegényem : Nincsen 
nálad a világon Nagyobb 
boldogságom ! 

2. A te oltalmadban Vész-
ben és viharban Nem bánt 
félelem ; Pokol is dühönghet, 
Engem meg nem dönthet : 
Jézus van velem! Mennydör-
gés vagy földrengés, Ördög 

s pokol rémítsenek: Jézus 
véd engemet! 

3. Megküzdök sárkánnyal, 
Pokollal, halállal : Vissza 
nem riaszt; Világ, fellázad-
hatsz, Ellenem támadhatsz, 
Meg kell tudnod azt: Van 
Isten, hogy segítsen! Föld 
és mélység elhallgasson És 
ne háborgasson! 

4. Földi kincsek, álmok, 
Vágyak: nem kívánok Tud-
ni rólatok; Jézusomnál job-
bat, Drágábbat, nagyobbat 
Nem óhajthatok ; Tehetnek 
rám keresztet, ínség, halál 
megpróbálhat: Tőle el nem 
választ. 

5. Jó éjt, hiú gondok, Hit-
vány földi rongyok: Félre 
véletek ! Bűnös indulatok, 
Messze maradjatok: Ne kí-
sértsetek! El véled, gonosz 
élet! Pompád, gőgöd nem 
visz jóra : Lemondottam 
róla. 

6. Lelkem, őt ölelve Vál-
toztasd örömre, Ami gondot 
ád : Aki őt szereti, Gyönyör-
számba veszi Minden bána-
tá t ; Gúnyolnak itt s csúfol-
nak : Lelkem mégis neved 
áldja, Jézus, szívem vágya! 
Franck János. Plintovics Ádám. 

Az Istenben bízó ember éneke 
gyötrelmes szenvedése idején. 

Saját dallam. (260.) 

• Jézus, örök üd-
vösségem, Bizodalmam bő-
sége: Te vagy az én segít-
ségem, Nem esem kétségbe; 
Én kőszálam, erős váram, 
Te vagy biztos támaszom: 
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Tekints reám, Uram Jézu-
som! :,: 

2. Jézus, téged szívből kér-
lek, Tekints le hű népedre, 
Mely nélküled mindenfelől 
Gyötrődést szenvedne ; Hő-
siesen s győzelmesen Védd, 
hogy neked szolgáljon, Sze-
ressen és csak téged áld-
jon! :,: 

3. Jézus, te légy oltalma-
zónk A kegyelmi időben, Ti-
pord le a gonosz sátánt S 
távoztasd el tőlem, Hogy hí-
veid, mint gyermekid, így 
Urunknak vallhassunk S 
holtunk után hozzád juthas-
sunk! :,: 

4. Jézus, mikép mondjak 
hálát Jóságodért tenéked, 
Mellyel drágán váltottad meg 
Bukott teremtményed? Szent 
énekkel, dicsérettel Áldlak, 
hogy megtartottál S a rossz-
tól megszabadítottál! :,: 

5. Jézusunk, szent hatal-
maddal Jöjj miértünk siet-
ve S kegyelmedből fogadj 
minket Várva vár t egedbe, 
Ahol fényben, dicsőségben 
Mint végtelen kegyelem Ural-
kodol örökké, ámen! :,: 

Fohász megszabadulásért 
a nyomorúságból. 
A llf2. zsoltárból. 
Saját dallam. (261.) 

5 7 2 . H a n g o s szómat 
felemelve És az Úrhoz esde-
kelve Kiöntöm az én lelke-
met, Ügy sírom el keserve-
met. 

2. Mikor nehéz ínségem-
ben Már-már el kell kese-

rednem : Ő van velem ke-
gyelmével, Helyes útra ő 
vezérel. 

3. Mert ellenem tőrt vetet-
tek Azok, akik nem szeret-
nek; Körülnézek, de nem lá-
tok Sehol igaz jóbarátot. 

4. Immár senki meg nem 
ismer, Nincs, aki rám gon-
dot visel; Senki értem nem 
vesződik, Senki vélem nem 
törődik. 

5. Jézus, te vagy remény-
ségem, Te vagy az én segít-
ségem; Az egész földkerek-
ségen Nincs nekem más 
örökségem. 

6. Uram, hozzád kiáltot-
tam, Mert igen megfogyat-
koztam: Vesd végét a csúf 
bajoknak, Mert ra j tam elso-
kasodtak. 

7. Börtönéből mentsd ki 
lelkem Dicsőséged hirdethet-
nem, Hogy mások is, kik ezt 
hallják, Irgalmadat magasz-
tal ják! 

Megnyugvás Isten 
akaratában. 

Saját dallam. (262.) 

5 7 3 . K i dolgát csak 
Istenre hagyja S reménysé-
gét belé veti: Azt ő csodás 
módon megtartja, Hogy sem-
mi kár nem érheti. Bízd ma-
gad a jó Istenre, Nem épí-
tesz a fövenyre. 

2. Ellenünk a világ felkel-
het, Halálunk is akarhat ja: 
Amit Isten egyszer elrendelt, 
Ember meg nem változtatja. 
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A jó Isten egy szavára El-
hallgat a harci lárma. 

3. Mi haszna van, ha gond-
teherrel Sóhajtjuk el sok bá-
natunk? Mi haszna lesz, ha 
este, reggel Panaszkodunk és 
jajgatunk ? Nagy keserve bús 
lelkünknek Súlyosbítja ke-
resztünket. 

4. Békével vár j a szebb jö-
vőre, Attól reméld győzel-
medet, Aki velünk mindig 
törődve Jól tudja, hogy ho-
vá vezet. Isten minden vá-
lasztottja Érzi, hogy ő párt-
já t fogja. 

5. Tudja, miben van nagy 
szükségünk S mikor hasz-
nálhat minekünk ; Ha kitartó 
lesz a hűségünk S csalárdul 
nem viselkedünk: Előbb jön 
el, mint hiheted, S áldásait 
élvezheted. 

6. Ne hidd kínos keresztet 
hordva, Hogy téged elha-
gyott az Űr S csak arra 
van figyelme, gondja, Ki 
könnyen él és boldogul: Sok 
változást hoz az idő S ú j 
cél felé visz a jövő. 

7. Minden könnyű az Ür 
kezének, Magam csak őrá 
bízom én: Sok gazdag volt, 
aki szegény lett És gazdag-
gá lett sok szegény. Csodá-
san úgy rendelte el : Hol 
megaláz, hol felemel. 

8. Magasztald őt és útján 
járva Végezd kötelessége-
det; Bízd magad az ég ál-
dására És hidd, hogy azt 
meg is nyered; Aki magát 
neki adja, Soha ő azt el nem 
hagyja! 
Neumark Gy. Sinapius D. 

Magánál Istennél a segítség. 
A 121. zsoltárból. 
Saját dallam. (263.) 

5 7 4 . Г elvetem a sze-
mem Nyomorúságomban He-
gyedre, Istenem, Sóhajtva 
és epedve: S te meghall-
gatsz nyomban, Nélküled az 
ember oltalmat nem nyer-
hetne. 

2. Csak tőled jöhet meg 
Az én segítségem, Aki te-
remtetted A mennyet és a 
földet: Más nem adhat né-
kem Az én ínségemben ir-
galmat és kegyelmet. 

3. Nem lehet, nem szabad, 
Hogy az én lábaim Könnyen 
megcsússzanak, Mert rám 
magad vigyázol Életem út-
jain: így a világ s ördög en-
gemet el nem gázol. 

4. A te szemed nyitva, 
Sión őrizője ; Soha nem szun-
dítva Te látod meg azokat 
S te viszed előre, Kik hoz-
zád fordulva reád bízzák ma-
gokat. 

5. Őrizz, Uram, engem A 
veszedelemtől, Különösen lel-
kem Oltalmazd a sátántól, 
Az én ellenemtől, Hogy baj 
ne érhessen gonosz ravasz-
ságától. 

6. Áldd meg lépteimet, Be-
menetelemet, Kijövetelemet, 
Beszédemet, munkámat; Ke-
gyelmed adja meg, Hogy té-
ged követve jól végezzem pá-
lyámat. 

7. S ha majd e világot Egy-
kor itt kell hagynom, Segíts 
a te áldott Kebeledben pihen-
nem S engedj feltámadnom 



Jézus érdeméért odafenn a 
mennyekben ! 
Apelles (Löwenstern) Mátyás. 

Mlynárov Illés. 

Búskomorságban és 
szomorúságban. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

5 7 5 . A k i t Isten jóked-
vében Oly vidámnak terem-
tett, Hogy nem érez életé-
ben Semmiféle keresztet : 
Erőssége, segítsége Urunk e 
nagy kegyelme, Balsorsom-
ban, bánatomban Mindig ez 
jut eszembe. 

2. Valaha az én szívem is 
Derűit kedvvel volt tele: Fáj 
ma még az emléke is, El-
múlt minden öröme. Gyötrel-
memben, keservemben Szo-
morú az életem: Ha jobb 
napot nem várhatok, Nem 
sokáig tengetem. 

3. A sorvasztó, sötét gyász-
tól Meglankadtam erőmben, 
A folytonos zokogástól Csont 
és bőr lett belőlem. Nem kell 
nékem a kenyér sem, Min-
den nap ú j panaszt hoz, 
Uram, téged várlak, kérlek, 
Ölelj engem magadhoz. 

4. Nem ismerek csendes 
álmot, Súlyos gondok gyöt-
renek, Egészségem alászál-
lott, Megnyugodnom nem le-
het; Gyanútlanul, váratla-
nul Gonosz idő szakadt rám : 
Megfordulhat, ha az Ürnak 
Segítségét láthatnám. 

5. Én Istenem, ne hagyj 
engem Bánatomban ma-
gamra, Szorongató helyze-
temben Siess hívó szavamra; 
Talpra keljek, vigaszt leljek 

Szerencsétlen sorsomban, 
Ments meg ettől a tehertől 
Irgalmas jóvoltodban! 

6. Csendesülj le, ó én lel-
kem, Szüntesd meg a zoko-
gást, Bízzál a te Istenedben, 
Reménységed benne lásd; 
Néki hinni, benne bízni Kell 
minekünk szüntelen, Mert 
híveit, gyermekeit Nem 
hagyja el sohasem. 

7. Hiszem, Uram, meghall-
gatod Szívem esdő szavait, 
Szent orcádat megmutatod, 
Hatalmad megszabadít. Szent 
Fiadért, irgalmadért Add 
meg azt a kegyedet, Hogy 
mindenha magasztalva Di-
csérjelek tégedet! Motesicky G. 

Veszedelem idején. 

О 7 6 . Jézus, égi Felség, 
Nézz rám az ellenség Go-
noszsága idején : Hatalmát 
más senki Soha meg nem 
dönti Az egész föld kerekén; 
Hitem Fejedelme, Ellensé-
gem verd le S ejtsed örök 
szégyenbe ! 

2. Illést te mentéd meg 
Halálfélelmének Kínjától, a 
szenvedőt, Amikor Jezábel 
Bosszúra gyúlván fel Meg 
akarta ölni őt; Te voltál 
ővele S így oltalmat nyere 
Isten e szent embere. 

3. Dótán városában Hű 
tanítványában Mutattad meg 
erődet, Akit Sziriának Se-
regei zártak Ostrom alá 
előtted ; Hiába tervezték 
Elizeus vesztét : Angyalaid 
őrizték. 

4. Jerémiást szintén Halál 
fenyegetvén Nem maradott 

25 
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magában: Báruk, Ebedmé-
lek Szavadra menének Meg-
segítni bajában; Biztonságba 
tetted, Éltét megmentetted, 
Prédára nem engedted. 

5. Rád is fenekedtek, Uram, 
s igyekeztek Arra, hogy 
megejtsenek A te elleneid, 
Akik üldöztek itt, Hogy 
halálba döntsenek : Hanem 
te mindenütt Elkerülted ke-
zük S láttad az ő szégyenük. 

6. Megtörtént, hogy negy-
ven Cinkos szent Pál ellen 
Összeesküdt, úgy pedig, Hogy 
semmit nem esznek, Maguk-
hoz nem vesznek, Míg őt 
meg nem ölhetik : De az 
apostolnak Ártani nem tud-
tak, Csúfos szégyent val-
lottak. 

7. Én is, Uram, téged Bi-
zalommal kérlek, Könnyíts 
nehéz terhemen, Hogy akik 
énvelem így bánnak szün-
telen S fondorkodnak elle-
nem : Megszégyenüljenek És 
ne gyötörjenek Továbbra is 
engemet. 

8. Hála és dicséret Legyen, 
Uram, néked Lelkem egész 
mélyéből, Hogy oltalmam 
voltál S megszabadítottál 
Ellenségem kezéből ; Hall-
gass meg, Istenem, Uram, 
maradj velem, Mindörökké 
úgy legyen! id. K r m a n D á n i e l 

Betegségben. 
Dallama: 

Boldog az az ember. (243.) 

• Z okogva vergő-
döm Gyötrő betegségben, 
Nincs vigasztalásom, Nin-
csen segítségem; Nem jön 

könnyebbülés Az én keresz-
temre, Nem hallgat már az 
Ür Az én kérésemre. 

2. Mily jó voltál, Uram, 
Ezékiás iránt! Halálos be-
tegség Gyötörte a királyt, 
S mikor a legnagyobb Fáj-
dalom kínozta, Prófétád 
ment hozzá A te paran-
csodra. 

3. Ezt mondotta néki: Az 
Ür szavát hallod, Rendezd 
el házadat, Immár meg kell 
halnod! Ezékiás erre Arccal 
falhoz fordult, Könyörgött 
az Ürhoz S könnye is ki-
csordult. 

4. Im az ő kérelmét Uram, 
meghallgattad S életét meg-
tar tva Magát kiragadtad A 
kegyetlen asszír Királynak 
kezébül, S még tizenöt évet 
Adtál neki végül. 

5. Hallgass meg engem is, 
Könyörgő szolgádat, Kit bű-
nei miatt Földig sujt a bá-
nat ; Istenem, Istenem, Tü-
relmesen nézzed S feledd el, 
hogy gyakran Megszegtem 
törvényed. 

6. Vétkezett Péter is, Ki 
megbánta tettét, Zakeus, 
Máté is S a lator, ki meg-
tér t : Bünük sokaságát Mégis 
eltörölted, Mikor megalázták 
Magukat előtted. 

7. Haragodat érzem Sú-
lyos keresztemben, Elfog a 
reszketés Testemben, lelkem-
ben: Bűnbánatra hívtál Pró-
fétáid által, De én nem tö-
rődtem Igédnek szavával. 

8. Teljesüljön ra j t am A 
te akaratod, Csak soha ne 
lássak Örök kárhozatot; 
Idején add, Uram, A te ke-
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gyelmedet, Mert a pokolból 
már Megtérni nem lehet. 

9. így majd kegyelmedből 
Ameddig csak élek, A te pa-
rancsodtól Soha el nem té-
rek; Képmutatás nélkül Igaz 
megtérőként Hű szolgála-
todra Adom magam önként. 

10. S ha majd kimért pá-
lyám Végéhez érkezem, Szá-
nakozzál, Uram, Elesett 
híveden: Testem add a föld-
nek S lelkemet az égbe 
Fogadd be magadhoz Örök 
dicsőségre ! 

Vigasztalás a hitüldözés 
idején. 

Saját dallam. (264.) 

5 7 8 . В ár Krisztusért 
szenvednem kell S gyűlölet-
tel Illetnek az emberek : 
Uram, a te kegyelmedből 
Nagy bajt ebből Nem sokáig 
szenvedek ; Kis ideig meg-
késhetik Az ítélet, de Igédet 
Megdönteni mégsem lehet. 

2. Nincsen erőm, hogy ked-
vemre S tetszésemre Éljek, 
amint kívánom: De tudom, 
hogy nem állandó S mara-
dandó Semmi sem a világon; 
Egy kincs, amely égbe emel 
És üdvözít: a tiszta hit, En-
nél többre nem is vágyom. 

3. Ha minden oly válto-
zandó S elmúlandó: Jézu-
som, te légy velem ! S mintha 
csak a tied volna: Nézz sor-
somra, Mely háborog elle-
nem. Bármi jöjjön, hadd 
dühöngjön: Meg nem tör-
het, meg nem ölhet, Nem 
hagy el az én Istenem! 

Mária Krman Dániel, 
magyar királyné. 

Jézus állandó hűsége. 
Saját dallam. (265.) 

5 7 9 . J ézusomat, drá-
gámat, Ki sebével és véré-
vel Lelkem önnönmagának 
Szeretettel jegyezé el, Aki 
erős oltalom, Aki vigaszt, 
nyugalmat ad S hűségesen 
velem marad: Jézusom el 
nem hagyom! 

2. A világ megkörnyékez, 
ígér minden dicsőséget, Mél-
tót saját nevéhez, Lelkem, 
hogy megejtsen téged: Nem 
kell nékem ily vagyon! Ezért 
azt, ki megsegíthet, Boldo-
gíthat, üdvözíthet : Jézusom 
el nem hagyom! 

3. A kígyó, a kísértő, El 
akarja venni tőlem Őt, hogy 
megszégyenítő Csúfot űzzön 
énbelőlem; De én meg nem 
tagadom Hűségem az én 
Uramnak, Sziklán épült kő-
váramnak: Jézusom el nem 
hagyom ! 

4. Bár tengernyi nagy bá-
nat Fenyegesse reménysé-
gem Csábítgatván magának 
Jézusomtól testem s vérem, 
Még ha nem is láthatom 
Szent orcáját keservemben, 
Benne bízva csak ezt zengem : 
Jézusom el nem hagyom! 

5. Jézus magát keményen 
Szigorúnak mutathatja, De 
azt, hogy vőlegényem, Tu-
dom s ő meg nem tagadja; 
Igéjében bízhatom, Mert ben-
ne van segítségem, Megvál-
tásom, üdvösségem: Jézusom 
el nem hagyom! 

6. Jézus mindig nálam van 
Vigasztalva, bátorítva: Bár-
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mily nagy a fájdalmam, Or-
vosolja, meggyógyítja; Nem 
hagy engem Jézusom, Éle-
temben, halálomban, Örö-
memben, bánatomban: Nem 
hagy engem Jézusom! 

7. Jézus el nem hagy en-
gem, Én se hagyom el Jé-
zusom, Benne van a szívem-
ben, Őszintén így hiszem s 
tudom; Elég nekem e va-
gyon, Bűn és pokol bármit 
tervez, Jézus engem megvé-
delmez : Jézusom el nem 
hagyom ! 

8. Nem kell immár retteg-
nem Sem haláltól, sem pokol-
tól, Nincs hatalom, mely en-
gem Elválasszon Jézusom-
tól; Ő egyetlen vigaszom Az 
utolsó küzdelemben, Melyet 
itt kell elszenvednem: Jézu-
som el nem hagyom! 
Gryphius András. Blasius János. 

Betegségben sínylődök éneke. 
Saját dallam. (266.) 

5 8 0 . N ézz rám, Uram, 
irgalommal, Mily kesergő 
fájdalommal Sírdogál az én 
lelkem, Mert rettegek attól, 
Hogy rossz indulatból Aka-
ratod nem követtem. 

2. Rám nyilaid lövöldözted, 
Lelkem mélyen megsebezted: 
Éjjel, nappal szüntelen Köny-
nyekbe fulladok, Magamtól 
nem tudok Segíteni helyze-
temen. 

3. Sebeimben sóhajtozom 
S keservesen fohászkodom : 
Meddig ta r t e sötétség? És 
ha felébredek S ágyamból 
felkelek : Kitől jöhet még 
segítség ? 

4. Sok bajomban, bána-
tomban Melyik szenthez fo-
lyamodjam ? Nem törődik 
énvelem Ábrahám, Izrael: 
Szent könyvünk tár ja fel, 
Hogy itt nincsen segedelem. 

5. Ha emberben bizako-
dom, Bizonyosan csalatko-
zom Reményemben, hitem-
ben: Segítséged nélkül Lel-
kem fel nem épül, Orvos 
meg nem gyógyít engem. 

6. Súlyos az én betegsé-
gem, Még nagyobb a bűnös-
ségem: Mint föveny a ten-
gerben, Oly sok az én vét-
kem, Ügy hogy semmiképen 
Az eget meg nem érdemlem. 

7. Bűneim elfordítottak 
Tőlem s megszomorítottak, 
Nem kímél az ember sem; 
Nincs egy jó barátom, S a 
sátán, mint látom, Arra tör, 
hogy elnyelhessen. 

8. Nincs erőm, hogy észre-
térjek S hozzád, Uram, visz-
szatérjek ; Félelemtől resz-
ketve Tévedt juhod vagyok, 
Ki csak úgy támolyog, Ha 
pásztorát elvesztette. 

9. Kérlek, magad keress 
engem Az én súlyos keresz-
temben, Én Uram és Iste-
nem: Jézus sebeiért S kö-
nyörgéseiért Könnyíts az 
én nagy terhemen! 

10. Bűnös vagyok rémsé-
gesen, De kétségbe mégse 
esem : Megbocsátod vétkeim 
S megsebzett lelkemben, 
Szomorú szívemben Meg-
újítod örömeim. 

11. Halld meg, Uram, ké-
relmemet, Add rám a te ke-
gyelmedet, Hogy kedvedet 
keressem, Hozzád vágyakoz-
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zam, Tebenned lakozzam S 
a világot megvethessem. 

12. Jézus, éltem végpercé-
ben Erőt Lelked adjon né-
kem, Hogy a hitben kitart-
sak, S lelkem utoljára Ke-
zedbe ajánlva Országodba 
eljuthassak ! Rudini Mátyás. 

Vigasztalás a szomorú 
gondolatok ellen. 
Saját dallam. (267.) 

5 8 1 . M ért bánkódjam, 
tépelődjem? Jézusom, Krisz-
tusom ki venné el tőlem? S 
ki fosztana meg a mennytől, 
Hitemben egyetlen szent 
örökségemtől? 

2. Meztelenül kellett jön-
nöm, Életre küldetve itt 
ezen a földön ; Meztelenül 
kell távoznom, Ha pára 
módjára, mint árnyék, el-
oszlom. 

3. Testem, lelkem, kin-
csem, éltem S egyebem min-
denem Isten adta nékem; És 
ha mindezt visszavette: Ha 
bánt is, ha árt is, áldom őt 
érette. 

4. Tudom, hogy el kell 
szenvednem Gondomat, kí-
nomat: mégse kell csügged-
nem; Isten, aki reám adta, 
A rosszat, gonoszat jóra for-
díthatja. 

5. Sok jót adott nagy ha-
talma: S az igát, amit ád, ne 
vegyem magamra ? Jó az 
Isten, enyhén büntet S úgy 
érzem egészen nem hagy el 
bennünket. 

6. Sátán, világ felvonul-
nak S ravaszul, gonoszul 
szüntelen gúnyolnak ; Űzze-
nek csak gúnyt e hősek: Is-
tenem hirtelen csúffá teszi 
őket. 

7. Biztosságát el nem veszt-
vén Ellenük mindenütt küzd 
a jó keresztyén; Meg is hal, 
de gyengeségnek Helyt nem 
ad: megmarad Krisztus vité-
zének. 

8. Halál meg nem semmi-
síthet, Sőt gondtól, nyomor-
tól szabadít meg minket: 
Szenvedésünk nyílt a j ta já t 
Bezárja s feltárja az öröm 
kapuját. 

9. Több vihart a szív nem 
érez : Örömmel, gyönyörrel 
jut örök üdvéhez; Nem kí-
vánok földi jókat, A világ 
bármit ád, mindig múlan-
dót ad. 

10. Mi a világ gazdagsága ? 
Egy marok por, homok: s 
bánatunk az ára; Nálad az 
én drága kincsem, Pászto-
rom: jól tudom, sehol olyan 
nincsen. 

11. Senki más nem üdvö-
zíthet, Tied én, te enyém: 
ki választ el minket? Tied 
vagyok rendületlen : Vére-
det, éltedet áldoztad érettem. 

12. Te enyém vagy, vedd 
hálámat: Szívemből, lelkem-
ből már el nem bocsátlak; 
Hozzád oda vágyom bízvást, 
Hol vígan, boldogan ölelhet-
jük egymást! 
Gerhardt Pál. Blasius János. 
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Tóbiás 3, 22—23. 

A szív megnyugvása Isten 
akaratában. 

Dallama: Ó Uram, 
be rosszul tettem. (219.) 

5 8 2 . Hagyd magara a 
világot, Ne adj reá semmit 
sem; Állni avagy futni lá-
tod, Téged meg ne rendít-
sen! Nyugodj, lelkem indu-
lata: Ez a Jézus akarata. 

2. Mondd, ha ez a világ 
veled Szembeszáll és kár-
hoztat: Növeld, Uram, szent 
hitemet, Ne kedvezz a go-
nosznak! Halkulj, lelkem 
indulata: Ez a Jézus aka-
rata. 

3. Ha mindenütt nehézsé-
gek Tornyosulnak ellened 
S bensőd mélyén bús kétsé-
gek Roskadásig gyötrenek : 
Csitulj, lelkem indulata: Ez 
a Jézus akarata. 

4. Isten látja bánatunkat; 
S amit szívünk elvesztett : 
Akarata mindnyájunknak 
Békességet szerezhet. Pihenj 
lelkem indulata: Ez a Jé-
zus akarata. 

5. Eső után ragyog a nap 
S minden borút felderít; 
Bízzál, az Ür el nem marad: 
Számontartja könnyeid. Eny-
hülj, lelkem indulata: Ez a 
Jézus akarata! 

6. Ha bevégzed földi pá-
lyád, Engedj a jó Istennek: 
A dicsőség koronáját Tőle 
kell majd elvenned; Szűnj 
meg, lelkem indulata: Ez a 
Jézus akarata! 

7. Isten, Atyám és Terem-
tőm, Jézus, üdve lelkemnek, 

S Szentlélek, én felserken-
tőm: Akaratod legyen meg! 
Így jót nyerek mindenhon-
nan Életemben, halálomban! 
Németből. Blasius János. 

A kesergő ember 
és a vigasztaló Krisztus. 

Saját dallam. (268.) 

Ember. 

5 8 3 . 0 fájdalom, bá-
nat! 
Segítséget hol lelek ? 

Krisztus. 
Jézusodat várjad: 
Meggyógyítja lelkedet. 

E. Tudom, hogy ismeri 
Az emberi keresztet. 

Kr. Ezért az isteni 
Segedelmet keressed. 

2. E. Igaz-e, ha baj van, 
Az embert meghall-
gatja ? 

Kr. Könnyben és sóhajban 
Imádságra oktatja. 

E. Kiáltok tehozzád, 
Add, hogy meg is lel-
jelek. 

Kr. Bűneid okozzák, 
Hogy nem találsz en-
gemet. 

3. E. Jézusom, sokáig 
Hordozom már igámat. 

Kr. Ki tőlem megválik, 
Segedelmet nem vár-
hat. 

E. Nézz a fájdalommal 
Szenvedésben sínylőre. 

Kr. Térj meg bizalommal 
S kiragadlak belőle. 

4. E. Én Jézusom, kedves 
Orcádat ne rejtsed el! 



Kr. Ki az, kit keserves 
Zokogással keserel? 

E. Téged, hogy lábaid 
Megfürösszem köny-
nyemben 

Kr. Aki megfárad itt, 
Boldog lesz a meny-
nyekben. 

5. E. Szívem a keresztért 
Fájdalommal van teli. 

Kr. Hivő a keresztjét 
Türelemmel viseli. 

E. Életem végéig 
Hordozzam-e keresz-
tem? 

Kr. Urad voltam s végig 
Sokkal többet szen-
vedtem. 

6. E. Hova lehet mennem 
Szenvedésem idején? 

Kr. Kelj fel, bízzál ben-
nem: 
Segítséged leszek én ! 

E. Hogy menjek utánad? 
Terhemtől hogy sies-
sek? 

Kr. Könnyen rám találnak, 
Akik engem keresnek. 

7. E. Uram, minden reggel 
Ujabb bajra ébredek. 

Kr. Kész segítségemmel 
Elviseled terhedet. 

E. De hol keresselek 
It t e földi életben? 

Kr. Megtalálsz engemet 
Ott az én szent köny-
vemben. 

8. E. Igédre hallgatva : 
Ez a világ kinevet. 

Kr. Istennek hatalma 
Megdicsőít tégedet. 

E. Igédhez forduljak? 
Reá bízzam magamat? 

Kr. Ég és föld elmúlnak, 
Az én szavam meg-
marad ! 

9. E. Szívem eléd hozván, 
Benned bízom, Jé-
zusom ! 

Kr. Ki hű marad hozzám, 
Könnyen halad uta-
mon. 

E. Uramnak tekintlek, 
Szavadra meghajol-
tam. 

Kr. Jól van, megsegítlek 
Mindenféle bajodban. 

10. E. Jézus, jö j j mielőbb, 
Vigasztalj meg enge-
met. 

Kr. Vigaszt az nyer előbb, 
Aki többet szenvedett. 

E. Elég baj , ami van; 
Ne késsél, légy szí-
vemé. 

Kr. Ó én édes fiam: 
Célt ne tűzz az Ür elé! 

11. E. Lelkem gyötrelemben, 
Testem pedig veszély-
ben. 

Kr. Ne félj, bízzál ben-
nem: 
Mind a kettőt meg-
védem. 

E. Nem kell hát szünet-
len 
Félnem, hogy meg-
feszítnek? 

Kr. Akkor se, ha itt lenn 
Mindened elveszíted. 

12. E. Immár csak tebenned 
Bízom: ments meg en-
gemet ! 

Kr. A világot vesd meg: 
Magam leszek min-
dened ! 

E. Jobb is lesz elvetnem 
Az ártalmas világot. 

Kr. A földön s a menny-
ben 
Nagyobb gyönyört kí-
nálok. 



13. Е. Uram, hatalmadra 
Bízom magam s min-
denem. 

Kr. Ki hozzám jön, ar ra 
Üdvösség vár s ke-
gyelem. 

E. Hiszek, Uram, néked, 
Nincs szavadban ál-
nokság. 

Kr. Én vagyok az élet, 
Az út és az igazság ! 

14. E. Merő kegyelemből 
Nyújtasz örök életet. 

Kr. Ne veszíts hitedből: 
Bizonnyal elérheted. 

E. Jézus, tied vagyok 
Életben és halálban. 

Kr. Hited szerint van ott 
Helyed a szebb hazá-
ban. 

(E. Legyen, mint akarod: 
Hívek leszünk mind-
nyájan!) 

Lednicky Jerémiás. 

Saját dallam. (269.) 

5 8 4 . A z Üristen az én 
reménységem S erősségem 
Mindenféle ínségben ; Csak 
tőle várom Igaz boldogsá-
gom: S meg is találom. 

2. Benne élek, haláltól se 
félek: A hű lélek Diadalmat 
remélhet; El nem enyészem 
A sírban egészen: Menny-
ben lesz részem. 

3. Semmi engem tőle el 
nem választ Jól tudván azt, 
Hogy sok jóval eláraszt ; 
Erősít engem Erőtlenségem-
ben És szükségemben. 

4. Azért egész életem fogy-
táig Csodálván itt Szent ke-
zének munkáit Intem lelke-

met: Áldjad Istenedet, Ki 
üdvre vezet. 

5. Oltalmazzad, Uram, egy-
házadat, Szent nyájadat, 
Drágán megváltottadat ; Üd-
vösségére Szolgált Fiad bé-
re: Ártatlan vére! 

6. Hogy e földön dicsőítsen 
téged, Amíg élhet, Benned 
bízhat s remélhet; Aztán a 
mennyben Velünk egyetem-
ben Hálákat zengjen! 

Az Istenben váló erős 
bizakodás biztos szabadulás. 

A 27. zsoltárra. 
Saját dallam. (270.) 

5 8 5 . A . Űr véd meg 
engem, Ő a segedelmem; 
Lelkem bizton állhat, Olta-
lomra várhat Mindenben. 

2. Gonoszak jöhetnek, 
Vesztemre törhetnek, Küzd-
hetnek ellenem : Győzelmet 
soha nem Nyerhetnek. 

3. Hadsereg támadhat, Tá-
bort is járhatnak, Akármily 
nagy lenne: Okot félelemre 
Nem adhat. 

4. Ott lesz, hogy segítsen, 
Kiben mindig hittem: Az 
erős, hatalmas, Hős és dia-
dalmas Nagy Isten ! 

5. Egy, amit kívánok S 
most és mindig várok: Hogy 
házában lakjam, Mert oltal-
mat abban Találok. 

6. Lássam hatalmában, 
Egész nagyságában: Elrejt 
mindenfelől A gonoszak elől 
Sátrában. 

7. Fejem fölemeled Ellen-
ségim felett, Akik esztele-
nül És istentelenül Gyöt-
renek. 
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8. Ajkaimról ének Zeng 
fel és dicséret Az én Iste-
nemhez, Aki megvédelmez: 
Nem félek! 

9. Hallgasd meg, én Uram, 
Esdekelő szavam : Tégedet 
kereslek, Tégedet szeretlek, 
Én Uram! 

10. Uram, maradj velem, 
Ne fordulj ellenem: Te vagy 
segítségem, Légy hát üdvös-
ségem, Istenem ! 

11. Olyan árva vagyok, 
Mindenki elhagyott: De te, 
a szeretet, Híved és gyerme-
ked Nem hagyod. 

12. Taníts igazadra, Egye-
nes utadra, És védj meg en-
gemet Attól, ki vesztemet 
Akarja. 

13. Megölt volna régen Az 
én ellenségem, Ha te meg 
nem szánnál S kegyesen nem 
bánnál Énvélem. 

f 14. Nagy Isten, irgalmad 
Várjuk és oltalmad; Erő-
sítsen engem Nehéz gyöt-
relmemben Hatalmad ! 

15. Engedd a mi terhünk 
Könnyen elviselnünk, Aztán 
mindörökre A te örömödbe 
Mehetnünk. Tranovszky Gy. 

Epedő kiáltás az Ür Jézus 
Krisztushoz segítségért a 

szenvedésben. 
Dallama: 

A mélységből emelem fel. (244.) 

5 8 6 . К risztus, téged 
kereslek fel, Nézd kesergő 
lelkemet : A te drága kegyel-
meddel Vedd le az én terhe-
met; Mert sok gondom, ag-
godalmam Csak növeli szív-
fájdalmam, Nincsen ra j ta 
hatalmam. 

2. Krisztus, a te kegyel-
medből Könyörülj meg én-
rajtam; Jö j j le hozzám az 
egekből, Búnak magam ne 
adjam; Ha mostani gyötrel-
memben Segítséged meg 
nem nyertem: Vigaszom el-
vesztettem. 

3. Krisztus, a nagy szen-
vedésben, Mellyel meg kell 
küzdenem, Te magad légy 
segítségem És irgalmas Is-
tenem! A világon senki 
sincsen, Ki részvéttel rám 
tekintsen, Vigasztaljon, eny-
hítsen. 

4. Krisztus, benned biza-
kodom, Te vagy az én éle-
tem ; Mikor magam neked 
adom, Minden gondom el-
vetem. Ki tőled vár segedel-
met S rendületlen bízik ben-
ned: Gyalázatot nem szen-
ved. 

5. Krisztus Istenfiúsága 
Bizodalmam öröme, Lelkem 
örök gazdagsága, Boldog-
sága, gyönyöre: Velem vol-
tál bánatomban, Velem le-
szel halálomban, Mindenféle 
dolgomban. 

6. Krisztus, tekints gyer-
mekedre, Lásd meg, meny-
nyit szenvedek; Kérlek a te 
szent sebedre: Halld meg 
könyörgésemet ! Éjjel, nap-
pal kiáltozom S keservesen 
sóhajtozom : Könyörülj meg 
sorsomon ! 

7. Krisztus, ha jót akarsz 
velem, Végtelen jóvoltod-
ból Szabadíts ki kegyelme-
sen Szorongattatásomból ; 
Ellenségem ne bánthasson, 
Rám soha ne támadhasson, 
Semmiben se árthasson. 
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8. Krisztus, az én kedvesi-
met E siralmas világon 
Mindenestől mindegyiket Ol-
talmadba ajánlom: Áraszd 
rájok kegyelmedet, Vedd le 
rólam keresztemet, Vigasz-
tal j meg engemet! 

9. Krisztus, e nagy nehéz-
ségből Ha tehozzád nem ju-
tok: En a magam erejéből 
Szabadulni nem tudok; Ha 
mindenkép lehetetlen Bána-
tomtól menekednem: Engedd 
könnyen szenvednem! 

10. Krisztus, add, hogy tü-
relemmel Hordozzam e ke-
resztet S a te drága ke-
gyelmeddel Enyhületet sze-
rezzek; Ha büntetni akarsz 
engem, Tedd idelenn ideig-
len, Ne az örök életben! 

11. Krisztus, meg nem tör-
hetően Hiszem teljes lelkem-
ből, Hogy alkalmas, jó idő-
ben Meghallgatsz a meny-
nyekből; Te eddig is meg-
hallgattál, Vigasztalást bő-
ven adtál, Kegyelmedbe fo-
gadtál. 

12. Krisztus, te vagy e vi-
lágon Egyetlenegy viga-
szom: Add, hogy most is 
megtaláljon Hozzád emelt 
panaszom ; Egészen a tied 
vagyok, Legyen, amint te 
akarod, Én a tied maradok! 
Németből. 

A türelmességről. 
Zsid. 10, 36-hoz. 

Dallama: Ö Atya-Isten. (285.) 

5 8 7 . A türelmesség 
Nagyon drága Orvossága 
Minden beteg boldogsága ; 
Ha nincs ilyen füvecskéje, 

Nem gyógyul meg betegsége, 
Nem lesz egészsége. 

2. A türelmesség Nagy 
erénye A szegényre Isten-
nek jótéteménye; Csak az 
juthat diadalra, Ki hitében 
megmaradva Türelmét meg-
tar t ja . 

3. A türelmesség Adomá-
nya Irt talál a Test és lélek 
fájdalmára; Akik ebben ré-
szesülnek, Keresztjükben is 
örülnek, Istenbe merülnek. 

4. Türelmessége Noé-, Lót-
nak S főkép Jóbnak Mind-
nyájunknak példát adhat ; 
Mint Réhuel szép Sárája A 
türelem szép példája, Az 
erény mintája. 

5. A türelmesség Szép 
erénye Örömére Lett ezek-
nek, mert végtére A súlyo-
san megpróbáltak Vigaszta-
lást benne láttak, Könnyű-
lést találtak. 

6. A türelmesség, Ez a jó 
szer S biztos gyógyszer Nem 
fű módján sarjadoz fel, Nem 
orvosok találmánya, De szent 
könyvünk hagyománya Mind-
nyájunk javára. 

7. A türelmesség, Ki sok 
sebet Elszenvedett: Krisz-
tusunk volt, a szeretet! Hogy 
ő legyen mindig benned, Ke-
resztjét kell vállra venned 
És utána menned. 

8. A türelmesség Jézus, te 
vagy, Felette nagy: Drá-
gább kincset nekem ne ad j ! 
Add tégedet követhetnem, 
Hű fiadnak neveztetnem, Ve-
led örvendhetnem. 

9. A türelmesség Te vagy, 
tudom, Én Jézusom! A te-
hozzád vivő uton Vessződ 
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azért kell szenvednem, Hogy 
magadnak nyerj meg engem, 
Ó Uram, szerelmem! 

10. A türelmesség Nem 
lesz terhem Fent a menny-
ben, Mert ott nem kell már 
szenvednem ; Ott az Isten 
maga siet Letörölni könnyei-
met, Üdvömet szerzi meg. 

11. A türelmesség Magad 
voltál: Így jutottál Menny-
be, mikor megváltottál; Di-
csőségre sohse vágytál, Tő-
lünk semmit nem kívántál, 
Csak nagyon megszántál. 

12. A türelmesség Teljes-
sége Dicsősége, Jézus, lel-
kem üdvössége: Adj kitar-
tást, adj türelmet, Hitet, re-
ményt, győzedelmet És örök 
kegye lme t ! Zábojnik György. 

Áhítatos ének 
súlyos betegségben. 

Dallama: Ö szent Isten, 
mily keserves. (197.) 

5 8 8 . N é z d , milyen nagy 
betegségben Sínylődöm és 
szenvedek, A nagy lelki 
gyötrődésben Segítséget nem 
lelek; Pihenéshez sohse ju-
tok, Mozdulni is alig tudok: 
Mikor jössz már énhozzám? 

2. Egész testem úgy meg-
fáradt, Minden erőm elha-
gyott, Minden csontom úgy 
kiszáradt, Megtört szemem 
nem ragyog; A lelkem is be-
lereszket, Alig bírom e ke-
resztet S könnyebbséget 
nem érzek. 

3. így kerültem orvosom-
hoz Vétkeimnek miatta, Bűn 
vezetett bukásomhoz Pusz-

tulásra juttatva. Hova lett 
a régi szépség, Erő, épség 
és egészség? Hasznát én már 
nem veszem. 

4. Immár végső szüksé-
gemben, Mely halállal ret-
tegtet: Dávid Fia, segíts en-
gem, Nem magamért, éret-
ted! Hogyha késik a segít-
ség, Napról napra nő az ín-
ség : Segíts raj tam, Istenem ! 

5. Bocsásd meg a gonosz-
ságot, Mely sok bűnbe s 
bajba vitt, Árasszad rám bő 
áldásod És kegyelmed ja-
vait; Orvosom, te tudod 
jobban, Mikor segíts nyomo-
romban S ragadj ki a ha-
lálból. 

6. Uram, vajmi könnyű 
néked Felüdítni lelkemet : 
Vége lesz a betegségnek, Ha 
akarod s engeded; Enyhíts 
súlyos bajaimban, Mert ki-
aszott csontjaimban Velő 
sincs, csak fájdalom. 

7. Ha utolsó e betegség, 
Tőle már nem rettegek : 
Uram túl a síron is még 
Védni akar engemet; A si-
ralom bús völgyéből Magá-
hoz vesz kegyelméből A 
mennyei hazába. 

8. Ha meghalok, neki ha-
lok, Minden bajtól megvá-
lók S kegyelmében meg-
maradok, Ha előtte meg-
állok; Jézusom, én édessé-
gem, Akármilyen legyen 
végem: Lelkem neked aján-
lom. 

9. Jézusom, én vőlegé-
nyem, Ezt kívánom magam-
nak: Bár szolgálnék már az 
égben Neked, az én Uram-
nak! Mint akarod és elvég-
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zed, Dolgaimat úgy intéz-
zed, Mert tied a hatalom. 

10. Meggyógyítnád, ha 
akarnád, Egy szavaddal ba-
jomat; Kik próbálták, el-
mondhatnák, Mily erős a te 
szavad. Segíts meg hát jól 
végeznem, Hozzád jutnom 
s fent a mennyben Dicsőít-
nem tégedet! 

Dallama: Tarts meg, Uram, 
szent Igédben. (200.) 

5 8 9 . S egíts, Uram, 
szánj meg engem Nyomo-
romban, ínségemben; Ördög, 
világ ellenére Tekints szíved 
gyermekére ! 

2. Benned bízom, téged 
áldlak, Ha enyém vagy, mit 
kívánjak ? Jézus Krisztus, 
rám hajlottál, Bűneimtől 
megváltottál. 

3. Boldog vagyok kegyel-
medben, Téged várlak örö-
memben, Terád bízom élete-
met: Uram, segíts meg en-
gemet ! 
Moller Márton. Sinapius Dániel. 

Hogyan vigasztalódjék az 
ember a szenvedésben. 

Dallama: 
Mily csodásan ébrednek. (286.) 

5 9 0 . Lmber , halld meg 
sorsodat: Isten azért láto-
gat Szenvedéssel téged, Hogy 
bűneid megbánva S a világ-
tól megválva Elérhessed 
üdvösséged. 

2. Azt mondja a biblia: 
Tűrnie kell s várnia Minden 
vétkezőnek ; Vigasza négy 
a j ta já t Nyit ja ő meg a sa já t 
Hibájából szenvedőnek. 

3. Tudnod kell és érezned, 
Hogy fájdalmas kereszted 
Rád az Isten adja : Fejednek 
egy hajszála Le nem esik 
vaktába, Csak ha Isten úgy 
akarja. 

4. A madárka röptére Van 
gondja, hogy ne érje Várat-
lan baj soha ; Életünknek 
napjait Szintén számon-
ta r t j a itt Az élők és holtak 
Ura. 

5. Ő tanít meg tégedet 
Elviselni terhedet Lelked-
nek javára; Nem akarja ká-
rodat, Megtérésre hivogat S 
hitedet is megpróbálja. 

6. Aztán azt is észre vedd, 
Hogy Isten, akit szeret, Meg 
is zabolázza; Dávid azzal 
kérkedett, Hogy az üdvöt 
nyerte meg, Mikor az Űr 
megalázta. 

7. Azt is mondja szent 
könyvünk, Soha meg ne üt-
közzünk Csak egy szemer-
nyit sem Látván, hogy a 
gonoszak Hatalmasak, mó-
dosak: Lesújt rájuk az Úr-
isten. 

8. Ezt is meg kell tarta-
nunk : Ha tagjai nem va-
gyunk Krisztusnak, a fő-
nek, Hogyha itt nem szen-
vedünk, Dicsőséget nem nye-
rünk, Semmikép nem látjuk 
őt meg. 

9. Jutalmat az érdemel, Ki 
Jézushoz érve el Hallgat az 
Igére, Elviseli keresztjét S 
tűri a balszerencsét: így jut 
a menny örömébe. 

10. Ki sírva vet idelenn, 
Vígan arat odafenn Az egek 
egében; Jámbor istenféle-
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lem Üldöztetést baj t terem 
Minden ember életében. 

11. Őrizd meg hát hitedet, 
S míg tart földi életed, Vi-
seld a keresztet: Hinned kell, 
hogy odaát Elnyered a koro-
nát, Amely soha el nem 
veszhet. 

12. Krisztus, add, hogy 
juhaid Legyünk, mint hű 
fiaid, A mennyekben, ahol 
Atyáddal s a Lélekkel Egy 
isteni lényeggel Dicsőségben 
uralkodol ! Csernák Pál. 

Különös szomorúságban. 
(1625.) 

Saját dallam. (271.) 

5 9 1 . H a r a g r a gyúlt az 
én Uram, Mert ellene vétke-
zém, Ezért vagyok boldog-
talan Haragjának idején ; 
Keresztet viselek, Nem tu-
dom, mit tegyek, Barátaim 
mind elhagytak, Elleneim 
zaklatnak. 

2. S mi az, amit elkövet-
tem, Hogy semmi sincs ja-
vamra ? Istentelen, gonosz 
lettem, Nem vigyáztam ma-
gamra; Uramtól jót kap-
tam S rosszul sáfárkodtam, 
ítélete igazságos, Sorsom 
ezért válságos. 

3. Mint a csibe anyja nél-
kül, Szüntelenül zokogok: 
Senki nem jön segítségül, 
Nehéz láncot hordozok, Kö-
röskörül-vesznek, Szívemen 
sebeznek, Orcám is meg-
szégyenkezett, Lelki erőm 
elveszett. 

4. De én soha el nem ha-
gyom Az én élő Istenem, 
Teljes hittel megragadom, 

Mert kegyesnek ismerem ; 
Bűnbánatot tar tva S javu-
lást fogadva, Kegyelmébe 
fogad engem S nem hagy 
örök szégyenben. 

5. Lelkem most se zúgoló-
dik, Ha megöl is engemet: 
Megsebez, de meg is gyógyít ! 
Ez táplálja hitemet. Eltem 
elragadva Ismét visszaadja ; 
Mint Uramnak, joga van 
rám, Hiába is tagadnám. 

6. Ha vétkeztem, nem más 
ellen: Ő ellene vétkeztem! 
S ha terhemet vele szemben 
Kegyelméből törlesztem : Ki 
veheti számon, Ami nincs 
rováson? S ha befogad ke-
gyelmébe, Ki áll annak 
elébe? 

7. Én Istenem, mint üldö-
zött Kiáltok fel egedre A 
gonosznak keze között Szám-
talan bajt szenvedve : Bo-
csásd meg vétkemet És ments 
meg engemet, Segíts ki e 
nagy nyomorból Kegyelmes 
jóvoltodból ! 

8. Végtelen nagy irgal-
madnak Bensőséges voltáért, 
Megsebezett egy Fiadnak S 
Lelkednek sóhajáért, Mely 
bennem gyulladva Ezt kiált-
ja : Abba! Szánd meg, Uram, 
keservemet, Nézd, mily ter-
het viselek ! 

9. Kérésemet illő módon 
Elmondani nem tudom, De 
azzal vigasztalódom, Hogy 
megérted óhajom: Én Uram, 
Istenem, Add, hogy enyém 
legyen, Enyém legyen a ke-
gyelem, Én Uram és Istenem ! 

f 10. Isten, aki mindig kö-
zel, Sóhajomra gondolva 
Idejében maga jön el Meg-



szabadításomra ; Minden el-
lenségem Elbukik végképen, 
Isten jobbja megáld engem 
S nem kell többé szenved-
n e m ! Tranovszky György. 

A 102. zsoltárból. 
Saját dallam. (272.) 

H a l l g a s s meg, én 
Istenem, kit imádok, Mikor 
hozzád kiáltok: Ne rejtsed 
el szent orcádat előlem E 
szomorú időben ; Hajlítsd 
hozzám füledet, Mikor kér-
lek tégedet, Ó hallgass meg 
engemet ! 

2. Napjaim itt nem sokáig 
tartanak, Mint a füst, el-
szállanak; Csontjaim is ke-
vés jóval biztatnak, Elseny-
vedtek, kiasztak; Szívem is 
már megfáradt, Mint a fű-
szál, megszáradt : Fordítsd 
felém orcádat! 

3. Szüntelenül keseregve 
sorvadok, Csaknem össze-
roskadok : Csontnál, bőrnél 
alig maradt egyebem Az én 
egész testemen; Sír a lel-
kem magában, Mint madár 
a pusztában Elhagyatottsá-
gában. 

4. Azért, Uram, ideje már 
felkelned Megmutatnod ke-
gyelmed S könyörülnöd Sio-
non, a szent hegyen És 
epedő népeden; Ez időt te 
rendelted S nekünk meg is 
hirdetted : Ne késsék hát ke-
gyelmed ! 

5. Mindaz, amit teremtet-
tél erőddel, Megváltozik idő-
vel, Mint a ruha elnyűtt 
lesz, ha viselik, Rajta sem-

mi nem segít: De te tovább 
működve S változáshoz nem 
kötve Megmaradsz mind-
örökre ! 

Hosszantartó 
nyomorúságban. 

A 102. zsoltárból. 
Saját dallam. 

5 9 3 . H alld meg, Uram, 
imádságom, Jusson hozzád 
kiáltásom, Ne rejtsd orcád 
előlem E szomorú időben; 
Hajtsd hozzám a te füledet, 
Hallgassad meg kérelmemet 
S kegyelmedből idejében Tel-
jesüljön reménységem ! 

2. Napjaim megemésztet-
nek Füstjében az enyészet-
nek, Már csontjaim se épek, 
Mint az üszök, kiégtek; Szí-
vem, mint a fű, kiszárad, El-
hervasztja a sok bánat, S 
míg keserves könnyem ej-
tem, Kenyerem is elfelejtem. 

3. A szüntelen sóhajtástól 
És fuldokló zokogástól Idő 
előtt vénhedten Merő csont 
és bőr lettem ; Mint a madár 
a pusztában, Vagy az erdő 
homályában, Én is mindig 
siránkozom, Keservesen pa-
naszkodom. 

4. Nincsen semmi pihené-
sem, Nyugalmam és enyhü-
lésem : Párjavesztett veréb-
nek Jut ilyen sors szegény-
nek. Ellenségim gyalázattal 
Bántalmaznak éjjel, nappal 
S másokat is úgy átkoznak, 
Hogy példámra hivatkoznak. 

5. Hamut eszem kenyere-
mül, Italomba könnyem ve-
gyül, Bánat ül a szívemen: 
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Haragodat érezem. Kegyel-
mednek kitöltével Dicsőség-
re emeltél fel S hirtelen le-
taszítottál, Lábad alá szo-
rítottál. 

6. Olyan vagyok mostaná-
ban, Mint az árnyék alkony-
tájban; Fü, amit ha levág-
nak, Elhervad és megszá-
rad; Félre mégis a panasz-
szal, Mert van, ami megvi-
gasztal: Hogy örök a te éle-
ted És megtartod ígéreted. 

7. Kelj fel azért idejében, 
Mutasd magad dicsőségben : 
Add meg a várt kegyelmet 
Sionodnak, népednek ; Jobb 
időben nem jöhetnél, Ez az, 
amit meghirdettél : Harago-
dat mérsékelve Hajolj im-
már kegyelemre! 

8. Hogy szolgáid, akik szán-
ják Városodnak pusztulását 
S mély fájdalmat érzenek, 
Ismét örvendezzenek ; Tisz-
teleted növekedjen Minden 
népek- s nemzetekben, Neved 
féljék a pogányok S uralja-
nak a királyok. 

9. Lássák: az Ür építette 
Siont s mások felé tette, Di-
csősége vele nőtt S fénye-
sebb, mint ezelőtt. Letekint-
vén hű népére Hallgatott 
könyörgésére, Kérelmét meg 
nem vetette, Sóhaját is 
számbavette. 

10. írassék meg mindez 
sorra S maradjon az utókor-
ra, Hogy mindenek ismer-
jék, Becsüljék és tiszteljék; 
S azok, akik hozzátérnek, 
Érdemeit szent nevének Mind 
hálásan emlegessék S teljes 
szívből dicsőítsék. 

11. Lenézett a magasság-
ból Szentségének trónusá-
ról, Letekintett a menny-
ből Meggyőződni mindenről : 
Hogy kegyesen meghallja itt 
A raboknak sóhajait, Bilin-
csük eltávolítsa S őket így 
megszabadítsa, 

12. Hogy a Sión magasá-
ban S Jeruzsálem városában 
Hirdessék az ő nevét, Di-
csőítsék kegyelmét, Főkép, 
mikor együtt vannak, Kik 
az Ürnak hálát adnak, Ki-
rályok is nevét áldják Örül-
vén, hogy őt szolgálják. 

13. Mikor pedig életemnek 
Napjai mind rövidebbek S 
elfog már a csüggedés, Mert 
hosszú a szenvedés, Szólok: 
Uram, ne hagyj engem Él-
tem felén sírba mennem, Te, 
ki örök s változatlan Ma-
radsz a te hatalmadban! 

14. Előbb voltál mindenek-
nél, Amit magad teremtet-
tél, És se földön, se égen 
Nincs, ki veled felérjen. Te 
vagy örök maradandó, Míg 
a világ elmúlandó : Szép-
sége mind úgy elavul, Mint 
ahogy a ruha fakul. 

15. Minden, ami van ide-
lenn, Megváltozik nagy hir-
telen; A ruha is változik, 
Hogyha sokszor felveszik : 
Csak te vagy a változat-
lan, Igazságos, csalhatatlan, 
Ugyanaz vagy ma és holnap, 
Esztendeid meg nem fogy-
nak. 

16. Azért a te hű szolgáid, 
Gyermekeik s unokáik, Akik 
meg nem tagadnak: Örökké 
megmaradnak. Mert ha el-
jön a te napod, Szereteted 
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megmutatod: Ebből erőt me-
ríthetnek S a gonosztól nem 
félhetnek ! 

Tartós szenvedésben. 
Dallama : 

Eljöttünk, ó Jézusunk. (177.) 

5 9 4 . M é r t nem jutok 
eszedbe, Uram, ki oly rég 
szenvedek? Mért oly későn 
veszed le Vállamról a keresz-
temet ? Mért nem ragyog rám 
szent orcád, Hogy közelebb 
jussak hozzád? 

2. Mért kell szegény lel-
kemnek Éjjel, nappal ver-
gődnie S ennyi gondnak, te-
hernek Bús szívembe vésőd-
nie? Mért tűröd, hogy én-
helyettem Ellenségem ör-
vendhessen ? 

3. Nézz le rám a mennyek-
ből, Lásd meg e sok nehéz-
séget S agyongyötört lel-
kemről Üzd el e nagy sötét-
séget; Szent Igédnek fénye 
legyen Az én örök szövét-
nekem ! 

4. Elleneim tervének Ne 
adj olyan vak szerencsét, 
Hogy a te szent Igédnek Fé-
nyét elsötétíthessék, Lelke-
met beárnyékolják És ural-
muk alá vonják. 

5. Uram, reménysugárt 
adj Hinnem, hogy ezt nem 
engeded, Mert tudom, hogy 
Atyánk vagy És a bűnöst 
meg nem veted ; Gondot 
viselsz mindenekre, Méltó 
vagy a dicséretre! 

Sinapius Dániel. 

A reménységben megerősítő 
ének. 

Saját dallam. (273.) 

5 9 5 . M e d d i g kell még 
ily nyomorban Sírnom és zo-
kognom, Míg keresztem hor-
dom Elsorvasztó bánatom-
ban? Mért szomorít folyton 
Rám nehezült sorsom ? E 
keserves, bús időben A nagy 
fájdalomtól Csont és bőr lett 
már belőlem. 

2. Mint verebet, mely ma-
gában Árvasága felett Egy-
re csak kesereg; Vagy peli-
kánt a pusztában, Ha pár ja 
elveszett S magára vénhe-
det t : Barátaim mind elhagy-
tak, Elleneim pedig Mind 
gyűlölnek, mind vígadnak. 

3. De ha Isten úgy rendelte, 
Hogy sorsom így hagyja : 
Legyen, mint akar ja! Nem 
szállok én vele perbe: Ő, 
mindnyájunk Atyja, Meg-
változtathatja. Ostorát el 
kell szenvedni: Azt bünteti, 
akit Magáévá akar tenni. 

4. A vihart lecsendesíti 
Kemény féket vetve A bosz-
szús egekre; A siralmat 
megenyhíti, Vigaszt csepeg-
tetve A sebzett szívekbe ; 
Lesz még idő, hogy kegyel-
me Vigaszt és örömet Áraszt 
az én bús lelkemre. 

5. Szabadíts meg immár 
engem, Szívem reménysége 
És gyönyörűsége: Uram, ne 
hagyj keseregnem, Derül-
jön rám végre Orcád fényes-
sége! Adj erőt és segedel-
met, Hogy ne lássak többé 
Se szenvedést, se gyötrel-
m e t ! Lányi Illés. 
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Máté 11, 28—30. 

Hogyan kell viselkednie a 
keresztyénnek a szenvedésben 

Saját dallam. (274.) 

5 9 6 . J ézus mondja : 
Hozzám jertek Megfáradtak, 
megterheltek, Kik enyhü-
lést kívántok; Hozzám jer-
tek ti mindnyájan, Ifjak, vé-
nek, mert énnálam Meg-
nyugovást találtok. 

2. Terhem könnyű, igám 
édes, Hordozása üdvösséges 
Arra, aki felvette; Nem ha-
gyom itt mindörökre: Mond-
hatatlan örömökre Viszem 
fel az egekbe. 

3. Amit tettem, tanítot-
tam És amire példát ad-
tam, Mind a szerint éljetek; 
Aki értem küzd és fárad, 
Semmi annak meg nem árt-
hat, Csak kitartók legyetek! 

4. Ti nagyok és ti kicsi-
nyek, Uratokhoz mindig hí-
vek : Vezéreljen az a hit, 
Hogy vigasz nincs semmi 
másban, Egyedül a Szent-
írásban, Mert a menpybe 
igazít. 

5. Rosszat rosszal nem fi-
zetvén, Szent életre igyekez-
vén S a világot megvetve: 
Keskeny úton haladjatok, 
Reá bízván bántalmatok A 
hatalmas Istenre! 

6. Ha úgy lenne szerencsé-
tek, Mint testileg szeretné-
tek : Istentől elállnátok, Mert 
a testet megfékezi És a lé-
lek alá veti, Hogy igáját 
hordjátok. 

7. Ha a kereszt súlyos nek-
tek, Képzeljétek, mik lehet-

nek A pokolnak kínjai, Hol 
az örök bűnhödésnek S irtó-
zatos szenvedésnek Hang-
jait kell hallani! 

8. A siralmas élet után 
Krisztushoz a mennybe jut-
ván Vele együtt örvendünk: 
Egymást ezzel vigasztaljuk 
És terhünket ne sokalljuk, 
Amit el kell szenvednünk! 

9. Aki hűtlen lesz hozzája 
S ezt a harcot meg nem 
állja: Magának nem üdvöt 
vesz; Aki nem tud érte sem-
mi Földi terhet elviselni : 
Szenvedése örök lesz. 

f 10. Isten mindent megvi-
lágít! Balga, aki arra szá-
mít, Hogy őt észre nem 
vette ; Üdvünk csak úgy 
szolgálhatjuk, Ha magunkat 
neki adjuk S megmaradunk 
mellette. 

11. Az, amit az Űr ígér 
meg S megerősít a Szentlé-
lek: Beteljesül mindenben; 
Krisztus Urunk, jöjj, segíts 
meg, Aztán mennybe vezess 
minket: Mindörökké úgy le-
gyen! 

-Rmgwalé B. Urbán Gy. Roll J. 

Dallama: Köszönöm, Atyám, 
ki a mennyekben vagy. (295.) 

5 9 7 . 
Ozenvedésemben s 

nehéz keservemben Az én 
Uramhoz emelem a lelkem: 
Ő hallgatja meg ingyen ke-
gyelméből Hangos sóhajom 
az egek egéből; Segítségem 
lesz megmentő karjától A 
világ s ördög minden hatal-
mától. 

2. Ő a kősziklám, az én 
erős váram, Védőm az élet 
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minden viharában, Megtartja 
lábam az igaz ösvényen, Meg-
szégyeníti minden ellensé-
gem, Kik életemet megkese-
rítették: Vajha örökké mél-
tón dicsértetnék! 

3. Ha érzed a gyötrelme-
ket S bánt a lelkiismereted: 
Nyúlj a lélek fegyveréhez, A 
hithez és könyörgéshez. 

4. Ez az eget áttörheti, 
Isten szívét megilleti, A bú-
sat megvigasztalja S min-
den bajból kiragadja. 

5. Küldj fohászt a Terem-
tőhöz, A mindenütt segítő-
höz: Ő fog téged megvéde-
ni, Ő fog téged megmenteni. 

6. Ő a hívek gondozója, 
Elhagyottak pártfogója ; Ha 
benned is erős a hit, Tége-
det is megszabadít. 

7. Benne bízzál mindenké-
pen A siralom bús völgyé-
ben ; Bármily gonosz idők 
érnek, Nála találsz segít-
séget. 

8. Nem jön baj a halandó-
ra, Hogy Isten ne tudna róla ; 
És csak annyit szenvedhe-
tünk, Amennyit ő enged ne-
künk. 

9. Ne tűzzünk célt ő eléje 
Saját magunk segélyére: Ő 
tudja, hogy s mint segítsen, 
Mikor semmi mentség nin-
csen. 

10. Hallgass el hát türe-
lemmel A világi sérelemmel; 
Isten mindent jóra vezet: 
Azt bünteti, akit szeret. 

11. Krisztus Urunk, szent 
nevedben Bizonnyal meg-
hallgatsz engem; Adj türel-
met keresztemben Szent Igé-
det megismernem! 

12. Amen, ámen! Üdvözí-
tőm, Te vagy legjobb meg-
segítőm; Add, hogy benned 
megnyugodva Eljuthassak 
országodba ! 

Lednicky Jerémiás. 

3. Igaz, hogy olykor ke-
reszttel látogat S számomra 
nehéz tűzpróbát tartogat : 
Engedelmesen tudom-e fo-
gadni, Amit jónak lát fejem-
re kiszabni; De ha bejutok 
a balszerencsébe, Soha nem 
késik az ő segítsége. 

4. Bár ellenségim sokszor 
meggyötörnek, Vagyonomra 
és életemre törnek: Gonosz-
ságukkal céljuk nem érhetik, 
Tőlem a mennyet ők el nem 
vehetik; Segítségeddel le is 
győzöm őket, Amint ígérted 
a benned hívőknek. 

5. Legyen meg, Uram, a 
földön s a mennyben, Amit 
te akarsz, mindig és minden-
ben ; Türelmet adj a kereszt-
viselésre, Aztán vezess a 
megdicsőülésre, Hol mind-
örökké tenálad maradunk S 
angyalaiddal téged magasz-
talunk ! 

Dallama: Tarts meg, Uram, 
szent Igédben. (200.) 

5 9 8 » Nyomorult és bű-
nös ember! Kegyes isten-
félelemmel Bízzál benne: ke-
gyelemből Kiragad a gyöt-
relemből. 

2. Ő segít a szenvedőkön 
S a hitükben csüggedőkön, 
Kik bajukban mindenünnet 
Szárnya alá menekülnek. 
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A megszomorodott szív panasza és lélekben való felelete. 

A panasz. 

9 9 « Bűnökben születtem: 
Magam is vétkeztem: 
Ingereltem Istent: 
Adósa maradtam: 

2. Nagy az Ür haragja: 
Bűnbánatom késik: 
Semmibe se vettem: 
Talán meg is szűnt már: 

3. Bűnöm megszégyenít: 
Kicsi az én hitem: 
Nincs vigasztalásom: 
Gyarló ember vagyok: 

4. Uram-e nekem is? 
Választottja vagyok? 
Mért büntet hát engem? 
Soká tar t keresztem: 

5. Bár elviselhetném! 
Félek, hogy vesznem kell: 
Árt e sors a testnek: 
Elhagyatott vagyok: 

6. Sehol sincs nyugal-
mam: 

Senki se tűr engem: 
Üldöznek engemet: 
Sok az ellenségem: 

7. Szidnak a gonoszak: 
És mégis elnyomják: 
Kigúnyolnak engem: 
Vesztemet akar ják: 

8. Nagy a hitetlenség: 
Jóért rosszat adnak: 
Mindenem elveszik: 
Kedvesim szenvednek: 
9. Pusztul házam népe: 
Magam beteg vagyok: 
De rémes a halál: 
Megyek hát örömmel: 

10. Soká kell itt várnom: 
Itt csak szenvedés van: 
Neki adom lelkem: 
Békén megyek tovább: 

A félelet. 

A kereszt lemosta. 
Krisztus feloldozta. 
Nem bősz immár érette. 
Krisztusom megfizette. 

Még nagyobb kegyelme. 
Van még idő erre. 
Mégis tart a kegyelem. 
Ha akarod, végtelen. 

Az Ür elengedi. 
Ö azt is kedveli. 
Imádkozzál Istenhez. 
Az Ür majd megvédelmez. 

Igen, ha követed. 
Ha erős a hited. 
Szeretetből fakad ez. 
Egyszer mégis vége lesz. 

Tőle jön az erő. 
Ne félj, nem enged ő. 
De használ a léleknek. 
Isten lesz a védelmed. 

Tekints fel az égre. 

Isten vesz ölébe. 
Isten a jót megőrzi. 
Isten mindet legyőzi. 

Örök az igazság. 
De meg nem fojthat ják. 
Isten előtt becsben vagy. 
Isten soha el nem hagy. 

Benne legyen hited. 
Jónak jóval fizet. 
Isten mindent pótolhat. 
Isten adhat oltalmat. 

Isten vigyáz rájuk. 
Készülj hát utánuk. 
Csak ajtó a mennyekbe. 
Ezt adja meg kegyelme! 

Ő tudja a véget. 
Ott örök víg élet. 
Ő gondozza kegyesen. 
A jó Isten vezessen! 

Németből. H. S. 
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Dallama : 

Szívemben bár kesergek. (348.) 

6 0 0 . Mindenféle ba-
jomban Isten elé állok, Fel-
tekintek, ahonnan Segítsé-
get várok : Csak az lehet ja-
vamra, Mit tőle kell nyer-
nem, Mert neki van hatalma 
Megvédeni engem. 

2. Ő az, aki megmenthet 
Hatalmas kezével, Mellyel 
mindent teremtett, Fenntart 
és vezérel; Nem engedi lép-
temet A bűn ösvényére: 
Megváltotta lelkemet Az ő 
drága vére. 

3. Reá bízom magamat, 
Sohse alszik ő el: Bátran 
járom utamat Mindig emelt 
fővel; Jobbomon áll, vigasz-
tal, Segedelmet hozhat És 
se éjjel, se nappal Nem ád 
a gonosznak. 

4. Ha munkában fáradok 
Hivatásom útján: Erőt tőle 
várhatok, Áldás tőle jut 
rám; Ebből reményt szere-
zek, Hogy munkámnak vége, 
Amit híven végezek: Isten 
dicsősége ! 

5. Ezért szünös-szünetlen 
Benne van bizalmam, Mert 
ő az én egyetlen Igazi oltal-
mam; Segítségem lesz az 
Űr, Nem hagyhat el engem, 
Mikor szívem elszorul Nehéz 
küzdelmemben. 

6. Ha időm majd elrohan 
S innen el kell mennem, 
Hadd mondhassam boldogan : 
Vedd magadhoz lelkem ! Szen-
vedése változzék Örömre 
odafenn, És teveled lakoz-
zék Mindörökké, ámen ! 

/íhLP ryTt h- '-Л. 

Nagy szenvedés idején. 
A 31. zsoltárból. 

Saját dallam. (275.) 

6 0 1 . Tebenned bíztam, 
Uram Isten, - Segíts meg, 
hogy el ne essem S ne pirul-
jak szégyenemben; Meg ne 
tagadd oltalmadat, Hűsé-
gedben tarts meg engem. 

2. Hajlítsd hozzám a te 
füledet, Hallgassad meg ké-
relmemet, Siess hozzám ir-
galmaddal ; Mert fájdalom 
s aggodalom Gyötri lelkem 
éjjel, nappal. 

3. Én Istenem, te légy a 
házam, Oltalmam es erős 
váram, Hogy megküzdjek 
dicsőséggel A félelmes, ve-
szedelmes, Töméntelen el-
lenséggel. 

4. Te vagy kősziklám, te 
vagy nékem Erőm, pajzsom, 
menedékem, Életem és üd-
vösségem; S ha Istenem 
nincs ellenem: Ki szállhatna 
szembe velem? 

5. A világnak sok hamis-
sága, Ravaszsága, csalárd-
sága Tőrt vet merő gonosz-
ságból; Légy védelmem, 
ments meg engem Ettől a 
sok álnokságtól. 

6. Neked ajánlom, Uram, 
neked, A lelkemet, a tiedet: 
Fogadd el a te kezedbe S 
irgalmadból minden bajból 
Vigy be a te örömedbe! 

f 7. Dicsőség légyen az Is-
tennek, Atya, Fiú, Szentlé-
leknek, Mert végtelen hatal-
mával Ö szerezhet győzedel-
met Az Űr Jézus Krisztus 
által! 
Reusner Á. Tranovszky Gy. 
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Nehéz időkben egyedül 
Istenhez. 

A 77. zsoltárból. 
Dallama: 

Én Istenem, keresztemben. (246.) 

6 0 3 . A keserves, bús 
napokban Istenemhez kiál-
tottam, Kitártam a lelkemet, 
Meghallgatott engemet; Men-
nél nagyobb baj t szenved-
tem, Annál inkább őt keres-
tem Soha el nem fáradva, 
Míg nem segít irgalma. 

2. Lelkem gyötrő fájdal-
mában Vigasztalást nem ta-
láltam; Szörnyű volt a gon-
dolat: Isten maga látogat! 
Mindig hozzá menekültem, 
Sóhajomat hozzá küldtem : 
Szomorkodó lelkemet Ez 
sem enyhítette meg. 

3. Oly nagy volt a vesze-
delem: Be se húnytam már 
a szemem, Megbénultam tel-
jesen, Nem tudtam már 
szólni sem; Búslakodva, té-
pelődve Gondoltam a jobb 
időkre, Mikor Isten irgalma 
Volt a hívek oltalma. 

4. Arról is megemlékeztem, 
Amit egykor zengedeztem, 
Míg kegyelmét láthattam S 
neki hálát adhattam, Mikor 
szívem buzgósága S gondo-
latim sokasága Töltötte be 
lelkemet S erősített enge-
met: 

5. Az Ür, a te segítséged, 
örökre elvetne téged? Meg-
fogyott-e szerelme S nincs 
számodra kegyelme ? Vége 
lett-e jóságának És atyai 
irgalmának ? Megcsalhat-e 
reményed, Az isteni ígéret? 

6. Nem tudna már sem-
mit róla, Hányszor hajlott 
szánalomra? Nagyobb lenne 
haragja, Mint kegyelme, ir-
galma ? Mondtam aztán : 
Bármi érhet, Még a haláltól 
se félek: Jobbkeze az áldott-
nak Mindent jóra változtat. 

7. Gyarapodni vágyva eb-
ben Magam elé idézgettem 
A te régi napjaid Csodála-
tos dolgait: E hatalmas, 
nagy csodákban Dicsőséged 
képét láttam, Bizonyságnak 
vallottam S másoknak is 
mondottam. 

8. Isten, a te szentséged-
ben Állandó vagy mindenek-
ben; Hol van olyan más Is-
ten, Mint az erős egy Isten? 
Te vagy a vég, te a kezdet, 
Csodákat más nem végezhet, 
S hatalmadat, erődet Minde-
nekkel közölted. 

9. A te magas jóvoltodból 
Szabadultak rabságukból Já-
kob, József fiai S minden 
maradékai; A vizek megfé-
lemlének, Megremegtek a 
mélységek, Szinte beleder-
medtek, Hatalmadtól resz-
kettek. 

10. Az egek megzendülé-
nek, Nyilaid megpendülé-
nek, A felhők megszakad-
tak, A vizek megáradtak, 
Félelmetes földrengéssel, 
Iszonyatos mennydörgéssel 
Cikáztak a villámok, Beszór-
ták a világot. 

11. Széles vizek vártak té-
ged, Tengeren át vitt ösvé-
nyed S átmenésed ugyanott 
Semmi nyomot nem hagyott, 
Mikor néped Mózes, Áron 



им; 
Tengeren és pusztaságon 
Seregestől vivé be Az ígéret 
földjére. 

12. Ha magam is bajba 
jutok S nem hirtelen sza-
badulok: Nem kell rosszat 
sejtenem, Nem hagyott el 
Istenem ! Kitartóan várok 
rája, Magához vesz bizo-
nyára Mély gyászomat le-
véve: Az egeknek egébe! 

Istenben bizakodás 
háborúság idején. 
Saját dallam. (276.) 

6 0 3 . N em kell, szívem, 
elcsüggedned: Fel! az Ür a 
jók pártfogója ! Tanácsot 
ad, segedelmet A szegények 
vigasztalója; Van bánatunk, 
nem járhatunk Virágok közt 
szüntelen, De hűségünk hasz-
nál nékünk, Mert az Isten 
biztos védelem. 

2. József, ama tisztes em-
ber, Gyakran érzett nagy 
gyötrelmeket; Dávid és Jób 
türelemmel Szintén nagyon 
sokszor szenvedett: De az 
Isten kegyelmesen Védte 
minden hű fiát; Aki bízik, 
el nem esik, Bármennyire 
tombol a világ. 

3. Ördög s világ ellenére 
Nem hagyom el jó Istene-
met, Ő van lelkem örömére, 
Ő maga az örök szeretet; Se-
gítségünk, üdvösségünk Egy 
Fiában megadta: Aki bízik, 
el nem esik, Eléggé megbizo-
nyítgatta. 

4. És ha olykor úgy tetsz-
hetik, Hogy Isten már nem 

gondol velem, Mert keresz-
tem növekedik S egész világ 
támad ellenem: Majd idővel 
maga jő el Vigasztalni en-
gemet; Aki bízik, el nem 
esik, El nem hagyja ő a hí-
veket. 

5. Ez a világ kinevethet, 
Sok gyalázat érhet a földön: 
Isten engem el nem vethet, 
Egyébbel én már nem törő-
döm; Mert Uramban van ol-
talmam, Tudom és elisme-
rem, Benne hiszek, rá épí-
tek, Felmagasztal az én Is-
tenem. 

6. Örvendj lelkem: jobb 
sorsra vár, Nem lesz végig 
kín az életünk, Ördög, pokol, 
bűn és halál Örökre nem 
árthat minekünk; A segítő 
Üdvözítő Mindegyiket le-
győzte: E hitemben rendü-
letlen Alapom van minden 
időkre. 

7. Ő senkit se hagyott el 
még, Aki úgy él, mint ő kí-
vánja, S keresvén az ő ke-
gyelmét Magát mindig né-
ki ajánl ja; Türelemmel ke-
gyelmet lel A hit, remény, 
szeretet, Nem hiába nézel 
rája, Mert bőséges hasznát 
veheted. 

f 8. Ki emberhez folyamo-
dott És nem a jó Istent ke-
reste: Istentelen és átkozott, 
Soha fel nem száll az egek-
be; Az Ür téged maga véd 
meg, Hogy előtted szent le-
gyen : Ki hitével hozzá ér 
fel, Üdvözül az örökre, 
ámen! 
Németből. Tranovszky György. 
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Egyedül Istennél a segítség. 
А 121.zsoltárból. 

Dallama: 
Ö mily boldog az az ember. (282.) 

6 0 4 . F ölemelem a sze-
memet A hegyekre, s Iste-
nemet Felülről a magas ég-
bül Hívom alá segítségül. 

2. Ő ad nekem segítséget, 
Ki Ura a mindenségnek, Az 
és föld Teremtője, Mindnyá-
junk Gondviselője. 

3. Vigyáz rád, hogy el ne 
essél, Helyes úton vezettes-
sél; Megóvja az igaz hivőt, 
Nem alszik a te őriződ. 

4. Izrael hű megvédője 
Mindenkinek biztos őre ; Nem 
alszik ő, nem is szunnyad, 
Virrasztója mindnyájunknak. 

5. Veled van az Ür szün-
telen, Hogy ne érjen vesze-
delem ; Kegyelmének árnyé-
kában Mindig teljes bizton-
ság van. 

6. Nem verhet a nap hő-
sége, Sem a holdnak fényes-
sége; Aki rád a rosszat adja, 
Azt is jóra változtatja. 

7. A gonosz megkörnyé-
kezhet, Téged soha el nem 
veszthet; Nem fog semmi 
ba j legyőzni, Mert a lelked 
Isten őrzi. 

8. Bemenetkor, kijövetkor 
Veled van az Ür mindenkor; 
Nem enged el soha többé, Ve-
led marad mindörökké! 
Becker Kornél. Motesicky G. 

Isten senkit el nem hagy. 
Dallama : 

Istennek szent nevében. (312.) 

6 0 5 . S zomorkodnod 
sohsem kell, Ö én drága lel-
kem : Támaszkodjál hiteddel 
Jézusra mindenben; Őrá bízd 
ügyedet, Ő mindent jól visz 
végbe S még a rossz is vég-
tére Mind javadra lehet. 

2. Isten meg nem tagadja 
S nem dönti szégyenbe Azt, 
ki magát rá hagyva Erősen 
hisz benne; Célját bár nem 
érted, Mégse kell megijed-
ned, Jó véget ad ügyednek: 
Megszabadít téged. 

3. Őrá nyugodt lélekkel 
Bízhatod sorsodat: Ha jó 
ügyre törekszel, Eléred célo-
dat; Szent akaratának Sem-
miféle tilalom, Se emberi 
hatalom Útjába nem állhat. 

4. Ha a pokol hatalma Se-
regestül jönne S cselvetés-
sel támadva Életedre törne: 
Mégis kudarc éri, Bármit 
tervez ellened, Mert az Is-
ten lesz veled, Ha meg akar 
védni. 

5. A világot mindenben 
Akkép igazgatja, Hogy em-
ber azt semmiben Nem vál-
toztathat ja; Amit pedig ma-
ga Nem akar s nem kell ne-
ki : Senki rá nem veheti ; 
Megáll az Ür szava! 

6. Ezért adom teljesen Ma-
gam őmagának, Tetszését 
nem keresem Mások hatal-
mának; Az ő akaratja Az 
enyém is mindenben : Bol-
dog, ki az életben Velem ezt 
vallhatja ! 
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7. Add, Uram, hogy szent 
neved Magasztalva zengjem 
A te dicsőségedet Egész éle-
temben ; Teljes tisztaságban 
Akkor szól majd énekem, Ha 
helyet adsz énnekem Fent a 
mennyországban ! 
Heermann J. Hruskovics S. 

Mikeás 1, 7—10. 
Beismerése annak, hogy 

rászolgáltunk a szenvedésre. 
Dallama : 

Ami a jó Istennek kell. (253.) 

6 0 6 . R ászolgáltam ! 
szabad-e hát Ellenkeznem 
Istennel ? Ürítenem kell a 
pohárt, Mit számomra ő 
rendel ! Szenvedése bünteté-
se Annak, aki vétkezett: Én 
is érzem, hogy sok vétkem 
Terhe alatt szenvedek. 

2. Haragjától lesujtottan 
Hordozom a keresztem, Hi-
szen bűnben fogantattam S 
nagyon sokat vétkeztem; Té-
kozolva, pazarolva Bántam 
drága időmmel, Fel se vet-
tem, megvetettem Istent is 
az Igével. 

3. Elhagytam az égi jóság 
Istenfélő ösvényét S meg-
szerettem a gonoszság Bűn-
be sodró örvényét: Ezért ér 
el vesszőjével Az ő örök tör-
vénye, Mert megfizet min-
denkinek Az ő igaz mértéke. 

4. Szigorú bár, de jóságos 
Akkor is, ha megbüntet, Ke-
gyelmes, hű, igazságos, Min-
dig szeret bennünket; Nagy 
haragja, indulatja Nem tar t 

örök időkig, Míg sok ember 
úgy gerjed fel, Hogy nem 
engesztelődik. 

5. Isten ilyen nem is lehet, 
Haragtartó sohsem lesz: Ha 
látja megtérésedet, Azonnal 
megkegyelmez ; Fenyítését, 
büntetését Az igaz nem 
érezi: Átok helyett szerete-
tet Nyernek tőle hívei. 

6. Énvelem is bizonyára 
így lesz, másként nem lehet: 
A jó Isten törvényt látva Fel-
karolja ügyemet ; Jóvoltából 
a homályból Igazságom ki-
derül S dicséretet, víg éne-
ket Neki zengek egyedül. 

7. Ne örvendj hát, ellensé-
gem: Meg nem éred veszte-
met; Majd elmúlik szenve-
désem, Ha elestem, felkelek. 
Uram keblén erőt lelvén He-
lyemet megállhatom, Nem 
sujt mindég ily nagy ínség, 
Felragyog az én napom. 

8. I t t vagyok a sötétség-
ben, Még sincs gondom 
miatta: Isten az én fényes-
ségem ! S aki őt meglát-
hatta, Mindegy annak éj 
avagy nap: Vígan élhet s 
boldogan; Elfelejtem bús ke-
resztem, Meghallgat az én 
Uram! 

9. Lesz idő, hogy örömem-
ben Mondok hála-éneket, S 
az marad a csúf szégyenben, 
Ki ra j t am így nevetett: 
Mondd, hogy én is lássam 
mégis, Hol vagyon a te 
urad ? S én az égben di-
csőségben Magasztalom az 
Urat! 
Németből. Hruskovics Sámuel. 
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A szomorkodó lélek 
vágyakozó beszéde 
az Ur Krisztussal. 
Saját dallam. (277.) 

A lélek. 
• • 

6 0 7 . Ö r ö k r e elrejted 
orcád tőlem, Üdvösségem? 
Mért sínylődöm ily sokáig 
lelkem gyötrelmében ? Én 
Megváltóm, Engedd arcod 
meglátnom Ebben a nagy 
szenvedésben. 

Krisztus. 
2. Hát valóban oly nagy a 

te gyötrelmed, ó lélek, Azért, 
mert nem kaptál tőlem mind-
járt segítséget? Nem tudod-é, 
Hogy Jézus az emberé S 
üdve minden teremtmény-
nek? 

3. (L.) Az én szívem majd 
megdermed súlyos bánatá-
ban, Hogy kegyednek szik-
rá já t sem érezi magában: 
Jöjj, éleszd fel A te szerete-
teddel, így élhet majd bol-
dogságban. 

4. (Kr.) Gond és bánat a 
te szíved tovább ne zaklassa 
És ne mindig csüggedéssel 
nézz fel a magasba: Olyan 
tettet Ember el nem követ-
het, Mely szerelmem elosz-
lassa. 

5. (L.) Ha megpróbálsz 
továbbra is ebben a világ-
ban, Legalább meghalnom 
engedj igaz boldogságban : 
Hogy a lelkem Angyali öltö-
zetben Láthasson a menny-
országban. 

6. (Kr.) Tarts ki ebbf n a 
reményben, és valóra válik, 

Mert segítőd én akarok lenni 
mindhalálig ; Örömemben 
Lesz majd részük a menny-
ben, Kik igámat hordoz-
zák itt. 

7. (L.) Jézus, immár elvi-
selek minden nehézséget, El-
hagyván a földi kincset és 
gyönyörűséget; Igaz s örök 
Ott lesz a te örömöd, Hol 
bajaim véget érnek. 

8. (Kr.) Nyugodjál meg a 
menny u tán epekedő lélek, 
Hagyd el immár a sóvárgó 
türelmetlenséget : Mert én 
vagyok Vigasztaló pászto-
rod, Élő vízhez viszlek 
téged. 

9. (L.) Gonosz világ, hiú-
ságod nem kell többé nékem, 
Nincs már kedvem örömed-
nek csalfa gyönyörében : Nem 
kívánok It t lakni, mert az 
áldott Jézus az én mene-
dékem. 

10. (Kr.) Jöjj, hű lélek, 
kivel Atyám gazdagított en-
gem: Ha hozzám itt hű ma-
radtál, helyed lesz a menny-
ben; Ne félj többé, Bizton 
élsz ma jd örökké Az én igaz 
örömemben ! 
Rist János. Lednicky Jerémiás. 

A hit vigasztaló 
ereje a 'lélek harcában és 

megkísértetésében. 
Dallama : 

E világi harcomat. (372.) 
Г? 

« Lmelkedjél Urad-
hoz, Búba merült lelkem, 
Szemrehányást ne halmozz 
Rája szóban, tettben; Mert 
a poklok szelleme Környé-
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kez meg téged, Hogy gono-
szul elvegye Örök üdvös-
séged. 

2. Vesd rá magad s szólj 
ekkép: Távozz, kígyó, tőlem, 
Kárvallottat semmikép Nem 
csinálsz belőlem. Fejed már 
eltaposta Az Ür dicsősége, 
S minden bűnöm lemosta 
Jézusomnak vére! 

3. Ki vagy te, hogy elle-
nem Bűneimmel lépsz fel 
És bírámként bánsz velem 
Megfélemlítéssel ? Nincsen 
semmi hatalmad Kárhoztatni 
többé, Sőt főképen magad 
vagy Kárhozott örökké. 

4. Magam minden vétsé-
gem Szívből szánom-bánom 
S Jézusomnak vérében Viga-
szom találom; Mert a vér, 
mit értem ád, Váltságomnak 
díja, Mellyel Isten haragját 
Enyhülésre bírja. 

5. Jézus ártatlansága Örök 
váltság értem, Az ő vér-
tanúsága Az én erősségem; 
Megvéd e vár kőfala S nem 
árt nekem benne Sem a vi-
lág, sem maga Annak feje-
delme. 

6. Bármiképen támadtok 
Ördög s halál itt lenn: Sem-
miben nem árthattok, Velem 
van az Isten! Szent Fia, az 
ártatlan, Hozta a kegyelmet: 
Lelkem minden bánatban 
Vigasztalást nyerhet. 

7. Azt mondják, hogy en-
gemet Elhagyott az Isten: 
A világ így fenyeget, Hogy 
megfélemlítsen • Ki merné 
azt mondani, Hogy Uram ei-
hagjyna? Ha meg akar ta-
gadni : Semmi jót nem adna ! 

8. Ami csak van az égen, 

Földön, a világon: Ha kí-
vánja szükségem, Javamra 
használom; Nap, hold, csil-
lag fényt adnak, Erő van a 
szélben, Hegyből vizek fa-
kadnak : Mennyi jót tesz 
vélem ! 

9. Kiért hull le a földre 
Az eső, a harmat? Kinek 
hoznak időre Bő termést a 
magvak? Kinek terem sok-
féle Jó gyümölcs a fákon? 
Nem nékem is, ki véle Tes-
temet táplálom? 

10. Bennem lakó lelkemnek 
Az Isten Igéje Ad mindennap 
élelmet Erősítésére ; Érzé-
keim fejleszti Nappal úgy, 
mint éjjel, Gyenge hitem 
éleszti Csodás erejével. 

11. S mi az Ige, mely neki 
Használ mindenképen? Szö-
vétnek az isteni Igazság ke-
zében : Bevilágít szívemnek 
Minden rejtekébe S ráve-
zérel üdvömnek Igaz ösvé-
nyére. 

12. Ez az alap elég lesz 
Minden reményemnek, Bár 
belátom, nehéz ez Amaz ó 
embernek ; De ha javam 
akarva Megsegít az Isten : 
Az ördögnek hatalma Nem 
árthat semmit sem. 

13. Enyém az Ür, s én övé ! 
Ki választ el minket? Ha 
igáját rám tevé, Hitem csen-
desít meg: Hogy rám bármi 
nehezül, Tőle jön a terhem, 
S elviselnem emberül Ő se-
gít meg engem! 

14. Ha az apa gyermekét 
Jóra nevelgeti: Ritkán l á t j a 
sikerét, Ha meg nem bün-
teti; S én, az Isten gyerme-
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ke, Elkedvetlenedjem, Mi-
kor kemény vesszeje Pró-
bálgat meg engem? 

15. Jót akar ő mivelünk 
Akkor is, ha büntet. Ha itt 
sokat szenvedünk, Imára hív 
minket ; Alkalmatos időben 
Nyerünk segítséget S annál 
istenfélőbben Zeng a hála-
ének. 

16. Mint a szántóvetőnek 
Gond a magvetése, De ha 

vége a télnek, Kiderül a ké-
pe: így az Isten gyermekit 
Sok ba j éri itten, De letörli 
könnyeit Mindnek a jó Isten. 

17. Jézusra vesd, én lel-
kem, Minden szenvedésed : 
Meglátod, hogy mindenben 
Megsegít majd téged; Sege-
delmet maga ád, Sorsod ő 
vezérli, Ki a sötét éjszakát 
Nappalra cseréli! 
Gerhardt Pál. Glosius János. 

IX. A tiszta és erkölcsös életről. 
Arany abc, mely Istennek tízparancsolata szerint mutatja 

az élő hit legszentebb erényeit. 
Dallama: 

Krisztus, drága világosság. (329.) 

6 0 9 . Atyám, milyen 
öröm nekem, Ha parancsod 
követhetem ! Add, hogy ben-
ne kedvem lelve Mélyen vés-
sem kebelembe. Kyrie eleison ! 

2. Bálványokat ne imád-
jak, Más Istennek ne szol-
gáljak, Megismerni tanulja-
lak És csak téged imádja-
lak. Kyrie eleison ! 

3. Célom az, hogy szeres-
selek S készségesen köves-
selek; Benned bízom s úgy 
tisztellek, Mint atyjától fél 
a gyermek. Kyrie eleison! 

4. Dicsérnem add a te ne-
ved S magasztalnom szent-
ségedet Hozzád méltó tisz-
telettel Gondolattal, szóval, 
tettel. Kyrie eleison ! 

5. Engedd, Uram, minden-
koron Tisztelnem és megtar-
tanom Szent Igédet, törvé-

nyedet És a drága szentsé-
geket. Kyrie eleison ! 

6. Figyeljek rá buzgóság-
gal, Hogy hiábavalósággal 
A tilalmat meg ne szegjem: 
Az Ür napját megszenteljem. 
Kyrie eleison! 

7. Gondolatban igyekez-
zem Ott fenn lenni az egek-
ben, Amikor a szent ünne-
pen Végzem istentiszteletem. 
Kyrie eleison! 

8. Hadd mutassak, mint jó 
gyermek, Tiszteletet s enge-
delmet Az idősebb emberek-
hez, Hatósághoz, felsőbbek-
hez. Kyrie eleison ! 

9. így juthatok tisztes kor-
ra, Ha éveim megpótolja 
Atyai szent akaratod: Tőled 
mindent elfogadok. Kyrie 
eleison ! 

10. Jóság, béke, csendes 
élet Az igazi szép erények; 
Add ezekben részesülnöm S 
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tiszta szívből könyörülnöm. 
Kyrie eleison! 

11. Kegyes lélek fel nem 
gerjed, Jogából is inkább en-
ged ; Nem öl, nem is ár t sen-
kinek, Csak jót kíván min-
denkinek. Kyrie eleison! 

12. Legszebb dísze az élet-
nek, Szabadnak és megkö-
töttnek, Tisztasága, hű eré-
nye A sátánnak szégyenére. 
Kyrie eleison! 

13. Mindenható, őrizz en-
gem, Tiszta szívet teremts 
bennem, Hogy vágyamon 
uralkodjam, Soha ne paráz-
nálkodjam. Kyrie eleison ! 

14. Nagy vétkétől a lopás-
nak, Kapzsiságnak, ravasz-
ságnak, Óvj meg Uram, hogy 
beérjem Azzal, amit te adsz 
nékem. Kyrie eleison ! 

15. Okosan és becsülettel, 
Szorgalommal, hű lélekkel 
Teljesítsem hivatásom, S 
könnyű lesz önfentartásom. 
Kyrie eleison! 

16. Példás bűnbocsánatom-
mal Bánjak felebarátommal; 
Ne tegyek, mint hazug, ál-
nok, Hamis tanúbizonyságot. 
Kyrie eleison! 

17. Részvétre is töreked-
jem, Senkire ne irigyked-
jem; Az legyen a legfőbb 
vágyam, Hogy a másét ne 
kívánjam. Kyrie eleison ! 

18. Segíts, Uram, e vilá-
gon A gonosznak ellenáll-
nom, Te utánad vágyakoz-
nom S ösvényeden megma-
radnom. Kyrie eleison ! 

19. Tebenned így megújul-
va S haragodtól szabadulva 

Add eljutnom végezetre Tö-
kéletes szent életre. Kyrie 
eleison ! 

20. Uram, e jószándékomat 
Mély hálámmal együtt fo-
gadd; Ne szállj velem soha 
perbe, Méltass örök kegyel-
medre. Kyrie eleison ! 

21. Vétkes vagyok, nem ta-
gadom, Bármily nehéz be-
vallanom ; Romlott testben 
alig várom Végemet e csúf 
világon. Kyrie eleison ! 

22. Zúgolódni még sincs 
okom, Mert szívemből biza-
kodom, Hogy Jézusom drá-
ga vére Eljuttat az üdvös-
ségre. Kyrie eleison! 

23. Atyám, aki teremtettél, 
És öröktől megszerettél: Bi-
zonyára nem engeded Elkár-
hozni gyermekedet. Kyrie 
eleison ! 

24. Emmánuel, te megváltó 
Jézus, a bűnt megbocsátó : 
Add, ne vesszen ra j tam kár-
ba Váltságdíjam, az a drága. 
Kyrie eleison! 

25. Idején jöjj, ó Szentlé-
lek, Hogy munkádat teljes-
sé tedd; Világíts meg és ta-
níts meg, Bátorságom erő-
sítsed. Kyrie eleison ! 

26. Ó te dicső Szenthárom-
ság, Egységedben fő boldog-
ság: Ne vonj engem törvé-
nyedbe, Végy be inkább ke-
gyelmedbe. Kyrie eleison ! 

27. Uram, sokat szomorko-
dom, Mégis szentül bizako-
dom, Hogy Jézusom érdemé-
ben Üdvözülök fent az ég-
ben. Kyrie eleison ! 

Blasius János. 



Arany abc, 
avagy a keresztyén élet 
szabályai betűrendben. 

Dallama: 
Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

6 1 0 . A z Istenben biza-
kodjál, Mert emberben csa-
latkoznál; Semmi más meg 
nem igazít Isten előtt, csu-
pán a hit. 

2. Becsületed őrizzed meg, 
Vétek volna beszennyezned ; 
Aki azt elvesztegeti, Soha 
vissza nem nyerheti. 

3. Céltalanul semmit ne 
tégy, Kár t okozhat a sok 
beszéd; Többre mégy a hall-
gatással, Mint a szószaporí-
tással. 

4. Csendesedjél, ha na-
gyobb vagy, Térj ki mindig 
a nagyobbnak, A kisebbet 
meg ne sértsed: S megtalá-
lod békességed. 

5. De add is meg minden-
kinek Azt, ami őt illeti meg: 
Hű légy mindig Istenedhez S 
jóságos az emberekhez. 

6. Embernek legfőbb va-
gyona Isten evangélioma ; 
Gőgöst az Ür nem kedvelhet, 
Ellenáll a kevélyeknek. 

7. Forgolódjál mindenek-
ben Teljes istenfélelemben; 
Többet ér a jámborságod, 
Mint bármily nagy gazdag-
ságod. 

8. Gondtalan, jómódban él-
ve Emlékezzél a szegényre; 
Máskép úgy jársz, mint a 
gazdag, Akinek nem irgal-
maztak. 

9. Gyarlóságból el ne fe-
ledd Soha, aki jót te t t ve-
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led; Szánd meg felebaráto-
dat, Ki roskad a kereszt 
alatt. 

10. Hanyag ne légy a mun-
kában, Főkép amíg tavasz 
s nyár van, Mert az élet ko-
mor tele Gyengeséggel, gond-
dal tele. 

11. Igen könnyen balszeren-
csét Hoz a túlzott hiszékeny-
ség; Mert sok ember inkább 
színből Beszél, mintsem igaz 
szívből. 

12. J á r j igazság köntösében, 
Ne bízzál a szerencsében; 
Szenvedésed nem sajnálva 
Gondolj mindig a halálra. 

13. Kárt vall, aki nagy 
mérgében Felforr minden 
csekélységen; Mert a harag 
elvakítja, Sokszor meg is 
nyomorítja. 

14. Légy erős meggyőző-
désben, Hogy tanulni sohse 
szégyen ; Becsülést a bölcs 
arathat , Az ostobák lema-
radnak. 

15. Mindig figyelj a sza-
bályra, Hogy bárkinek pa-
naszára Akkor ítélj, ha már 
elébb Meghallgattad ellen-
felét. 

16. Ne légy soha kevély-
kedő, Ravaszkodó, pöffesz-
kedő; Kevélységre jön a bu-
kás És az örök kínra jutás. 

17. Óvakodj a törlesztés-
nél, Nyugtát venni sohse 
késsél; Ha már egyszer meg-
fizetted, Másodszor is ne 
fizessed. 

18. Példáját vedd a böl-
cseknek: Ne ítélj, s nem 
ítélnek meg; Ki nyelvét nem 
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zabolázza, Ráfizet majd bi-
zonyára. 

19. Reggel, este imádkoz-
zál, Igaz szívvel fohászkod-
jál; S mikor nagy a szen-
vedésed, Istentől vár j segít-
séget. 

20. Sohse hallgass a világ-
ra, Se urára, a sátánra ; 
Mert a világ követője Az Is-
tennek megvetője. 

21. Szeresd, kövesd a helye-
set, Ha nem nyersz is dicsé-
retet: Nem tehet az ember 
végre Mindenkinek tetszé-
sére. 

22. Tudd meg, hogy a mi 
földi, az Ügy elolvad, mint 
a viasz ; Okosan csak az cse-
lekszik, Ki a menny után 
törekszik. 

23. Úgy vigyázz az inger-
lőre, Hogy messzire té r j 
előle; Ne felelj a támadásra, 
Ne adj okot civódásra. 

24. Várd az Isten segedel-
mét, Fordulj hozzá, kérd ke-
gyelmét; Ha az Urat jól szol-
gálod, Jutalmadat megta-
lálod. 

25. Xerxes roppant seregé-
re Bízta magát, de vesztére; 
Ha magad is hadakoznál, 
Csak Istenben bizakodjál. 

26. Zord ne légy az embe-
rekhez, Jól megfontold, mit 
végezhetsz; Bajba kerül, ki-
nek keze Hamarabb jár, mint 
a feje. 

27. Zsákmányaként a pokol-
nak Senki másat nem okol-
hat ; Ügy élj, hogy a menny-
országba Juthass örök bol-
dogságra ! 
Etingwald B. Mlynárov I. 

Az istentelenek szerencséjén 
való megbotránkozás ellen. 

A 73. zsoltárból. 
Dallama: 

Készülődjél, kedves lélek. (180.) 

6 1 1 . J ó az Isten Iz-
raelhez, Mert készséggel meg-
kegyelmez Nekik úgy, mint 
más híveknek És a tiszta-
szívüeknek. De olyat is gyak-
ran láttam, Hogy hitemnek 
ellenére A jó útról majd 
letérve Szinte meg is botlott 
lábam. 

2. Mert sokszor megbot-
ránkoztam És elhinni vona-
kodtam, Hogy gonoszak és 
kevélyek Örvendenek szeren-
csének: Minden nagyobb baj-
tól menten Köztük alig van 
ínséges, Mind erős és egész-
séges, Bizton élnek minde-
nekben. 

3. Mások mindig fáradoz-
nak, Ők sohase foglalkoz-
nak ; És ha olykor bajba jut-
nak, Védekezni könnyen tud-
nak ; Aranylánccal ékesked-
nek, A kevélység pompájá-
ban S kegyetlenség ruhájá-
ban Istenfélést nem ismer-
nek. 

4. Két szemük a kövérség-
től Majd kidülled a helyéből : 
Minden jóval tele vannak, 
Többet nem is kívánhatnak; 
S hogy mindig így élhesse-
nek, Parancsokat osztogat-
nak, Erőszakot alkalmaz-
nak, Mindenképen félelme-
sek. 

5. Istenre is mit se hajtva 
Azt hiszik, ha kedvük tart ja , 
Mindent fel is forgathatnak 
S tetszésükre formálhatnak. 
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Ezeken megbotránkozva A 
kelyhet már megeléglő Nem 
egy kegyes istenfélő Köny-
nyen fakad ily panaszra: 

6. Nincs ez Isten jóhírével ! 
Különben hogy nézhetné el 
A fordított igazságot, A sze-
rencsés gonoszságot? Mért 
jut ilyen jó sors nekik, Kik 
Istenre nem gondolnak, Mégis 
bőven dúslakodnak S a szen-
vedést nem ismerik? 

7. Én se őrzöm hát hiában 
Szívem teljes tisztaságban ; 
S miért mossam, ha szenve-
dek, Ártatlanul a kezemet? 
Mit ér minden, ha nap mint 
nap Érezvén nagy nehézsé-
gét Reggelig se érem végét 
Sanyargató bajaimnak? 

8. Hanem azt is megérez-
vén, Hogy így mégis csak 
vétkezném, Mert hitemben 
ingadoznám S a hivőt meg-
rágalmaznám : Ami titok 
lappang ebben, Mindenképen 
puhatoltam, De eszemmel 
fel nem fogtam S okosabbá 
mégse lettem. 

9. Végül Isten szentélyében 
Tanultam meg s most már 
értem, Hogy milyen sors 
vár ja őket, A világot kedve-
lőket: Bizony nagyon síkos 
helyre Állította őket az Ür 
S mind elbuknak váratlanul, 
Mert nem indul kegyelemre. 

10. Elegendő egy pillanat, 
Hogy szörnyen elpusztulja-
nak, Mint ahogy ezt gyakran 
látjuk, Mikor az Űr lesújt 
rá juk; Álomképet kergetők-
nek Kevélységük, dicsősé-
gük Semmikép nem lesz 
mentségük, Sőt szégyenben 
hagyja őket. 

11. Míg ilyet nem tapasz-
taltam, Magam is nagy ked-
vet kaptam Szívem mélyén 
vágyban égve A világi sze-
rencsére; Nem tudván, mi 
áll előttem, Egyenesen bal-
ga voltam, Mert az égre nem 
gondoltam, A jövővel nem 
törődtem. 

12. De te, Uram, rám gon-
doltál És mindenkor velem 
voltál ; Te fogtad meg a job-
bomat, Hogy soha el ne 
hagyjalak; Ezután is vezess 
engem, Uram, a te kegyel-
meddel S a te örök végzé-
seddel Dicsőíts meg fent a 
mennyben! 

13. Rajtad kívül, Uram 
Isten, Sem az égben senkim 
sincsen, Sem a földön nin-
csen nékem Semmiben gyö-
nyörűségem; A világnak di-
csősége Mind elmúlik, mint 
a pára, Te vagy hitem kő-
sziklája, Erőssége, örök-
sége. 

14. Akik tőled eltávoznak, 
Mind elvesznek, elkárhoznak ; 
S kik más Isten után futnak, 
Örök bajba, kínba jutnak. Én 
csak hozzád ragaszkodom 
Tudván, hogy az lesz javam-
ra, Ha magamat terád 
hagyva Tetteidet magasz-
talom ! 

A keresztyén életért. 
Saját dallam. (278.) 

Isten, ó szent Is-
ten, Minden jónak forrása: 
Nélküled semmi sincs, Te 
vagy életem áldása; Adj 
nekem ép testet S hogy 
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tiszta lelkemet Hadd gazda-
gíthassa Jó lelkiismeret. 

2. Add buzgó lélekkel Tel-
jesítnem tisztemet Híven és 
serényen, Ügy, amint te ren-
deled; Add, amit tennem 
kell, Idejében tegyem, S amit 
elvégeztem, Sikere is legyen. 

3. Add, hogy a szavamnak 
Mindig ura is legyek, Hiába-
való szót Ajakamra ne ve-
gyek ; S mikor hivatásom És 
kötelességem, Add, hogy 
foganatos Legyen a beszé-
dem. 

4. Ha bajok sújtanak, Két-
ségbe ne dönts engem, Segíts 
a keresztet Hős lélekkel vi-
selnem; Győzzem le az ellent 
Jámbor szelídséggel, Áldj 
meg, Uram, mindig Józan 
bölcseséggel. 

5. Add meg, hogy mások-
kal Békében megférhessek 
S az igaz keresztyén Szere-
tetnek élhessek; S ha va-
gyon jut rám is, Vagy bár-
mely tisztesség: Soha becsü-
letem Kárára ne essék. 

6. Ha későn juttatván Éle-
temnek végére Sanyarú uta-
kon Vezetsz nehéz vénségre: 
Adj, Uram, türelmet, Hogy 
bűn s szégyen nélkül Hord-
hassam ősz hajam Örök 
tisztességül. 

7. Add, hogy a Jézusban 
Legyen az én halálom, Ami-
kor lelkemet Kezeidbe aján-
lom ; S testemnek ad j he-
lyet Híveid sorában, Mel-
lettük találja Nyugalmát 
sírjában. 

8. S mikor a holtakat Fel-
támasztod ama nap: Uram, 
a te jobbod Nyissa meg a 

síromat; Hadd halljam han-
godat, Támaszd fel teste-
met S fogadjon keblére 
Választott sereged. 

9. Dicsőség tenéked, Atyám, 
a te Fiaddal És a Szentlé-
lekkel: Lelkem téged ma-
gasztal. Idelenn s odafenn 
Terjeszd dicsőséged, Teljes 
Szentháromság, Magasztal-
lak téged! 
Heermann J. Sztránszky D. 

A gazdagról és Lázárról. 
Saját dallam. (279.) 

6 1 3 . M i t egy gazdag, 
ki bíborban Járva mindig 
és bársonyban, Napról-napra 
vígan élt, Tiszteletre áhíto-
zott, Gyönyörködött, szóra-
kozott, így töltötte életét; 
Házát semmi fényességgel 
Nem szívesen cserélné el, 
Alig bírt a kevélységgel. 

2. Felesége, gyermekei Bol-
dogsággal voltak teli, Nem 
ismertek bánatot ; Cseléd-
sége jókedvében Étel, ital 
bőségében Szüntelenül mula-
tott ; S amit el nem fogyasz-
tottak, Mindent ebek elé dob-
tak Az Istentől elpártoltak. 

3. E gazdagnak ajtajánál 
Fetrengett a koldus Lázár 
S nyöszörgött sok bajától; 
Fekélyekkel, fájdalmakkal 
S mindenféle bántalmakkal 
Nem hízott a morzsáktól; 
Fájdalmában már azt kérte, 
Jöjjön el az Isten érte S vé-
get érjen kínos élte. 

4. Óhajtása teljesedett, 
Nemsokára kiszenvedett: Az 
angyalok elvivék Ábrahám-
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nak kebelére Zavartalan. pi-
henőre, Mint Istennek gyer-
mekét; Nem szenved a 
mennyországban, Ott él tel-
jes boldogságban Az örök-
kévalóságban. 

5. Meghalt aztán a gazdag 
is, Bármennyire nem várta 
is, Megvált minden vagyon-
tól ; Nagy pompával eltemet-
ték, De azért meg nem ment-
hették A mélységes pokol-
tól; Ott bizony már nem 
várt rája Szépséges szép 
palotája : Kevélysége kínra 
vála. 

6. Végtelenül gyötörtetve 
S feltekintve az egekre Áb-
rahámot látta meg S Lázárt 
annak kebelében, Míg maga 
sok gyötrelmében Szüntele-
nül szenvedett ; Felkiáltott : 
Ó Ábrahám, Jaj, hogy ily 
sors jutott reám: Könyörülj 
meg rajtam, atyám! 

7. Küldd le Lázárt ide hoz-
zám, Hogy egy cseppnyi vi-
zet hozván Hűvösítse nyel-
vemet, S uj ja hegyét bele-
mártva Erre a sok kínlódás-
ra Megkönnyítse szívemet ; 
Ó mert ez a tűz már nagyon 
Éget és itt nem hagyhatom: 
Könyörülj meg fájdalmamon ! 

8. De Ábrahám ezt felelte: 
Jusson, fiam, az eszedbe, 
Hogy mindig csak élveztél, 
Lázár pedig csak szenvedett: 
Ezért lett ő boldog, te meg 
Gyötrelmeket szereztél ; In-
nen oda feneketlen Mélység 
van közbevetetten, Áthidalni 
lehetetlen. 

9. Akkor, Atyám, küldd el 
Lázárt, Keresse fel apám 
házát, Ahol annyit örültem; 

Van nekem ott öt testvérem, 
Kik úgy élnek, mint én ré-
gen, Gyönyörökbe merül-
ten: Tőle rólam hírt vegye-
nek, Hogy ide ne kerüljenek, 
Örök tűzben ne égjenek. 

10. Van Mózesük, prófétá-
juk, Hallgassanak őreájuk ! 
Nem úgy, atyám, Ábrahám! 
De ha egy holt feltámadna 
És hozzájuk látogatna: Meg-
térnének igazán, Kerülnék a 
gonoszságot, Keresnék az 
igazságot, Az örökkévaló-
ságot. 

11. Ha Mózesre, prófétára 
Nem hallgatnak, bizonyára 
Ezzel is úgy tennének: A 
halottól megriadva És sza-
vára mit se adva Semmit el 
nem hinnének. Ebben végleg 
megmaradva Nem hallgatott 
a gazdagra, Ott hagyta a 
kárhozatra. 

f 12. Fogadjuk ezt, keresz-
tyének, Elriasztó példakép-
nek, Hogy magunkra ügyel-
jünk; Hagyjuk el a kevély-
séget, Tanuljunk jószívűsé-
get És komolyan figyeljünk 
Istennek szent Igéjére: Az 
tanít a bölcsességre, Jó és 
helyes cselekvésre. 

13. Ha gazdag vagy, Istent 
félve Gondod legyen a sze-
gényre: Csak sáfár vagy 
mindenben ; Ha szegény 
vagy, t ű r j békével Nem 
tudván, mely bűnödért kell 
Szenvedned az életben; Egy-
más terhét hordozzátok, Merb 
soha nem tudhatjátok, Hogy 
a holnap mit hoz rátok! 

14. Ha véget ér földi pá-
lyánk, Istenünk nem hallgat 
már ránk, Bármit kérjünk, 

27 
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reméljünk : Igyekezzünk hát 
serényen A kegyelem idejé-
ben, Hogy mielőbb megtér-
jünk; E világot el kell hagy-
nunk, Mindnyájunknak meg 
kell halnunk: Istentől el ne 
szakadjunk ! 

f 15. Urunk, te ad j segít-
séget E nyomorult földi élet 
Hiúságát megvetnünk, Ami 
jókat tőled kapunk, Mások-
kal is megosztanunk S ezt 
jószívvel tehetnünk : Hogy 
itt minden bűnt levetve El-
juthassunk örömedbe, Iste-
nünk, a te egedbe! 

A sodomai tisztátalanságok 
ellen. 

Dallama: Eljött immár 
hozzánk a menny. (213.) 

6 1 4 . Szentléleknek 
templomai, Istenfélő embe-
rek : Szentségieket megtar-
tani Igyekezők legyetek ; 
Mert ebben a csúf világban 
Paráznaság, bujaság van 
Mindenféle formában. 

2. A jó erkölcs úgy elvadul, 
Mint az özönvíz előtt, Pedig 
nem is váratlanul Jöttek 
ránk e rossz idők ; Meg-
mondta a mi Mesterünk : 
Sok kísértés lesz ellenünk 
S mindet le kell küzdenünk. 

3. Elsőben légy vigyázatos, 
Tartsd meg Isten parancsát, 
Mert előtte útálatos Minden 
tisztátalanság : Ember, ne 
paráználkodjál, Haragjára 
méltó volnál, Ha e bűnre 
hajolnál ! 

4. Szolgálod, ha el nem ha-
gyod Urad, hanem követed; 

Ő mondotta: Én szent va-
gyok, Ti is szentek legyetek! 
A hatalmas Istennek kell 
Szolgálnotok szentségiekkel 
Szívvel, szájjal, lélekkel! 

5. Együtt jár szent paran-
csával Méltóságunk, amiben 
Az Ür Jézus Krisztus által 
Részesít a kegyelem; Kinek 
lelke Isten háza, Sohsem le-
het az parázna : Bosszút 
vonna magára. 

6. Lelkem is, mint Jézu-
somnak Kiválasztott arája, 
Mivé lesz, ha nem legjobb-
nak, Legdrágábbnak találja 
Azt, akinek jegyese lett? J a j 
neki, ha latrot követ S az 
ördögnek engedett! 

7. Aztán Isten ajándéka A 
szenteknek során át Indít-
son a jó szándékra, Hogy ne 
legyünk paráznák. Józsefet, 
ki gúnyra dobva Tisztaságát 
megtartotta, Az Isten meg-
áldotta. 

8. S Jézus szerint legfőbb 
dolog, Amit a menny bocsát 
ránk, Hogy a tiszták mind 
boldogok, Mert az Istent 
meglátják. Amit a jó Isten 
ad ott, A jutalom sokkal 
nagyobb, Mint bármely más 
vagyonod. 

9. Aki mindezt nem akarja 
S paráznaság kell neki : Min-
dig készen legyen arra, Hogy 
Isten megbünteti ; Szégyent 
hoz rá ez a vétek, Utálatos 
betegséget, Szenvedést és 
ínséget. 

10. Megíratta a Szentlélek 
János Jelenésében: Nem vesz 
részt az örök élet Boldogító 
üdvében, Aki hitét meg-
gyalázva Hazug, gyilkos, 
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pogány, gyáva, Varázsló és 
parázna. 

11. Véssétek ezt szívetekbe, 
Isten kedves gyermeki, S e 
világot félrevetve Nézzetek 
az isteni Hajlékra, mely 
maradandó, Míg itt min-
den elmúlandó És halálra 
jutandó. 

f 12. Ó Jézusunk, téged 
kérünk, Kitől minden jót vá-
runk: Bocsássad meg súlyos 
vétkünk, Ha gonoszat kívá-
nunk; Mert nem lehet leta-
gadnunk Azt, hogy bűnben 
fogantattunk S gonoszak is 
maradtunk. 

13. Szüzességed tisztasága 
Mentse az én vétkemet, Me-
nyegződnek ruhájába Öltöz-
tess fel engemet; Legyen 
minden jóban részem, Hogy 
örök tűz ne emésszen, Tiéd 
legyek egészen! 

Tranovszky György. 

Saját dallam. (280.) 

6 1 5 . S zerelmetes, jó-
ságos Jézus, Üdvözítőm, 
Hallgassad meg imádságom, 
Légy kegyes segítőm! 

2. Tisztítsa meg lelkemet 
A te drága véred, Érdemed-
ből üdvösséget, Örök jót re-
mélek. 

3. Add Szentlelked erejét, 
Az segítsen engem, Hogy e 
földi életemben Kárt ne vall-
jon lelkem. 

4. Rá ne szedjen a sátán, 
Ősi ellenségem; A te Lelked 
igazgasson És hatalmad 
védjen ! 

5. Én bizalmam, Jézusom, 
Ó én boldogságom: Magad 

kísérj túl engemet A múlan-
dóságon ! 

6. Neked adván magamat 
Testemben, lelkemben : Sze-
retettel viseld gondom Egész 
életemben ! 

Az iszákosság bűne ellen. 
Dallama: 

Szívemben bár kesergek. (348.) 

6 1 6 . F áj, hogy gyakran 
láthattam Sok ember csúf 
vétkét, Keresztyénhez mél-
tatlan Mértéktelenségét ; Már 
az a nap jelent meg Az idők 
méhéből, Melyet Jézus jelen-
tett A világ végéről. 

2. így volt Noé idején, Má-
morban lakoztak, S kicsiny 
és nagy, ifjú, vén : Bűnt bűn-
re halmoztak ; A vízözön 
váratlan Mindet elragadta, 
Nem maradt megtorlatlan 
Vétkük áradatja. 

3. Gondoljuk meg mind-
nyájan, Mit kíván Meste-
rünk : Evésben és ivásban 
Pogányok ne legyünk. Ve-
zessen itt a földön Józan 
megfontolás, Hogy aztán ne 
gyötörjön Az örök szom-
jazás. 

4. Óvatosság, okosság Jé-
zusunk intelme, Hogy undok 
iszákosság Szívünk ne ter-
helje; Ember, lásd be, mit 
értett Urunk e szavakban, 
Hogy a végső ítélet Ne ér-
jen váratlan. 

5. Mérsékletre vigyen el 
Az emberméltóság, Hogy 
minket így felemel Az iste-
ni jóság; Legyen szívünk e 
végből Istennek temploma, 

27» 
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Magunkat ez értéktől Ne 
fosszuk meg soha! 

6. Alább vet az állatnál E 
szégyen-állapot, Pedig mikor 
s hol láttál Nem józan álla-
tot? Bár nincsen belátása, 
Tudja, mit kívánjon, S te, 
az Isten képmása, Túlmégy 
a határon. 

7. Aki nem tar t mértéket 
S a bűnök rabja lett, Meg-
bélyegzik a vétkek S a 
mennybe nem mehet; A mér-
téket ismerő Komoly, tisz-
tességes, Gondos, istentisz-
telő S mindenben készséges. 

8. Paráznaság, gyilkosság, 
Viszály és más ba j itt Mind, 
mind az iszákosság Bűnéből 
származik; Ez az oka, gyö-
kere Mindenféle rossznak : 
El is pusztul mind bele, Akit 
elkárhoztat. 

9. Testileg és lelkileg Meg-
rontja e vétség, Odavész a 
becsület, Vagyon és egész-
ség; Mert rövid a dőzsölés 
A gazdag éltében, De örök 
a bűnhődés A pokol tüzében. 

110. Krisztus Urunk, tű-
köre A bölcs mérsékletnek: 
Kegyelmeddel töltsd tele Az 
emberi lelket; Ki sok szom-
jat, éhséget Szenvedtél mi-
értünk : Ezt az ocsmány vét-
séget Bocsássad meg né-
künk ! 

11. Szellemed, jó Meste-
rünk, Legyen mibennünk is, 
Ütáltassa meg velünk Ezt 
is, meg más bűnt is; Hogy 
a hitből bőséges Gyümölcsöt 
teremjünk S tehozzád a 
szépséges Mennyországba 
menjünk ! 

Tranovszky György. 

A keresztyén szeretetről. 
Dallama: Fordítsd el, 

Urunk, szörnyű haragodat. (339.) 

6 1 7 . M i . y kedvgerjesztő 
és Istennek tetsző A szelíd, 
békés, áldott egyetértés: A 
szent Igén át a törvény, pró-
féták S Dávid a példák. 

2. Mondván: istenes és 
fölötte kedves, Ha szeretet-
ben lakoznak s önzetlen 
Mind a hívek it t a békét ke-
resik S egymást szeretik. 

3. Híven az szeret, ki bűnt 
el nem követ; Szereti Istent 
jobban, mint más mindent, 
Felebarátját szintúgy, mint 
önmagát S mindent jóra vált. 

4. Szeretet nélkül jótett fel 
nem épül: Békés, türelmes, 
Isten előtt kedves; Mind na-
gyon beteg s hasznos nem is 
lehet, Aki nem szeret. 

5. Szeretet maga a törvény 
záloga, Bátorságot ad, nem 
gondol gonoszat; Nem irigy-
kedő, bosszút nem ismerő, 
Jóságos erő. 

6. Nem gyúl haragra s fel 
nem fuvalkodva Nem fenn-
héjázó, nem haszonhajhászó; 
Könnyen megférő, gonoszt 
elítélő És istenfélő. 

7. Amit magadnak, azt kí-
vánd társadnak, Ne tégy ká-
rára, avagy ártalmára; Mert 
Isten tudja, mi a terved út ja , 
És megbosszulja ! 

8. Ha nem szeretet tölti be 
szívedet, Nem lehet benne 
az Űrnak kegyelme; Ő a 
szeretet: ki ebben megma-
rad, Istenben marad. 

9. Krisztus rendelte, hitünk 
Fejedelme, Hogy őt köves-
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síik és egymást szeressük ; 
Ügy követitek, ha egymást 
tűritek És szeretitek. 

10. Az Isten végre áldását 
ígérte Az embereknek, kik 
híven szeretnek; Örök életet, 
biztosat, fényeset Nyer a 
szeretet. 

11. Ezért szeressük, hogy 
úgy kedvelhessük, Mint ön-
magunkat: felebarátunkat; 
Istenszeretet Krisztus által 
vehet Örök kincseket. 

f 12. Adj, Atyánk, ezzel a 
hű szeretettel Őszinteséget, 
áldozatkészséget; Add ben-
ned lennünk, te meg légy mi-
bennünk Mindig jót ten-
nünk! 

13. Amen! Mi Urunk, te-
hozzád fordulunk : Segítsed 
által a földi halállal Hozzád 
emelve örök kegyelemre Lel-
künk' a mennybe! 

Isten akaratján való 
megnyugvás mindenben. 

Saját dallam. (281.) 

4 ) 1 8 * A/legnyugszom az 
Ür akaratján, Akármit is 
végez velem, Múló javam 
hogy használhatnám ? Inkább 
teher a lelkemen. Boldog, 
aki megnyughatott Azon, 
amit Isten adott! 

2. Megnyugszom, ámbár itt 
a földön Sok bajjal és sze-
gényesen Szenvedve kell 
vívnom, küszködnöm, Míg 
kenyerem megkeresem. Az 
Ür szeme mindnyájunkon: Ő 
parancsol, én megnyugszom! 

3. Megnyugszom, bár e 
földi élet Hírt, fényt, nevet 
nem ad nekem, Üres javak, 

semmit nem érnek, Mind 
füstbe megy nagy hirtelen; 
Csalódásra minek jutnom ? 
Sorsom felett én megnyug-
szom! 

4. Megnyugszom, ámbár 
a szerencse Nem kedvezett 
nekem soha, És számtalan 
bajom nevetve Gúnyolja 
minden ostoba ; Türelmemet 
tovább nyújtom, Jó az Isten : 
én megnyugszom! 

5. Megnyugszom, ha nehéz 
keresztet Ad rám az Ür s 
úgy érezem, Hogy barátim 
ellenem tesznek S nincs jó 
tanács, nincs védelem; Ba-
rátom az én Jézusom, Az ő 
keblén én megnyugszom! 

6. Megnyugszom, ha ellen-
ségeim E világon rám tá-
madnak S Júdás-lelkű sajá t 
feleim Elárulnak és eladnak; 
Szégyent vallnak e rossz úton 
Itt is, ott is: én megnyug-
szom! 

7. Megnyugszom, ha vala-
mit kapok A jó Isten ke-
gyelméből, Akkor is, ha töb-
bet juttatott Rám a kereszt-
viselésből; Bármi érjen, jó 
azt tudnom, Hogy nem hagy 
el: én megnyugszom! 

8. Megnyugszom az Ür 
adományán, Akár sok az, 
akár kevés, Mert éltet, meg-
tart, hűn vigyáz rám S el 
nem hagy a Gondviselés ; 
Csak a hívő élhet nyugton: 
Istenemben én megnyug-
szom! 

9. Megnyugszom és többet 
nem kérek, Mint amire szük-
ségem lesz ; Gyötörhetnek 
bár betegségek, A jó Isten 
megkegyelmez És soha nem 
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hagy elbuknom, Akaratán én 
megnyugszom ! 

10. Megnyugszom, ha van 
egészségem, Tiszta lelkiis-
meretem, Főkép testi, lelki 
épségem, Amit, Uram, te 
adsz nekem; Másra nincs 
mit támaszkodnom : Mind 
rád bízva én megnyugszom! 

11. Megnyugszom, én Uram, 
s epedve Kérlek, hogy ad j 
boldog halált; Te segíts meg, 
te végy kezedbe, Te vigy a 
jobb hazába át! Csak a lel-
kem hozzád jusson, Üdvö-
zítőm, én megnyugszom! 

Mlynárov Illés. 

Szent Dávid hálaadása 
a királyi méltóságért. 

Saját dallam. 

6 X 9 « Amikor megszü-
lettem, Testvérim közt én 
lettem A legkisebb minde-
nekben, Erre kellett terem-
tetnem. 

2. Hanem azért Istennek, 
Teremtőmnek, Szentemnek 
Otthon és a nyájam mellett 
Ajkam mindig zsoltárt zen-
gett. 

3. Árnyas helyen legottan 
Felségére gondoltam S jósá-
gától meghatottan Néki mél-
tó hálát mondtam, 

4. Elővettem hárfámat S 
kifeszített húrjának Hangján 
vidám ének támadt Nevére 
az ég Urának. 

5. Ekkor az Ür kegyelme 
A porból felemelve, 0, a jó-
ság Fejedelme Fényt árasz-
tott életemre. 

6. Látván, hogy fáradatlan 
S állhatatos maradtam, Mert 
őt soha el nem hagytam S 
szüntelenül magasztaltam : 

7. Megmutatta jóságát, El-
küldötte szolgáját, Keresse 
fel atyám házát, Hogy enge-
met, hű szolgáját 

8. Olajával megkenjen, Bá-
torságra serkentsen, Mikor 
nehéz gyötrelmemben Min-
denki csak bántott engem.. 

9. Kicsinységem feledte, 
Mások felé emelte, Király-
ságra segítette : Kegyelmé-
ből cselekedte. 

10. Legyen ezért dicséret 
A háromban eggyé lett Atya, 
Fiú és Szentlélek Dicsőséges 
érdemének ! 

A gyermekek és szülők 
kötelességeiről Absolon 

példájából. 
Dallama: 

Az én Istenemben. (255.) 

6 2 0 . D e l i volt Absolon, 
De nem jár t jó uton: Trónu-
sáról letette Atyját és elker-
gette; Sok bűnt forralt ma-
gában Mindjárt i f jú korá-
ban. 

2. S még ez se volt elég: 
Arra vetemedék, Hogy le-
verje hadával És végezzen 
atyjával; E gonoszság nyo-
mában Pusztult i f jú korá-
ban. 

3. Erdőn lovagolva Nagy 
hajánál fogva Egy cser-ágon 
fennakadt, Szépségével ott 
maradt; A megtorlás torká-
ban Függött i f jú korában. 

4. Joáb s néhány szolga 
Körülvette nyomba : Három 
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nyíllal lőtte át Dávid király 
rossz fiát; így pusztult a há-
látlan Legszebb ifjú korá-
ban. 

5. Absolon példát ad A 
fiatalságnak, Hogy bán ja 
meg bűneit És tisztelje szü-
leit; Mert különben koráb-
ban Hal meg ifjú korában. 

6. Az Űr ígérte meg A 
hosszú életet, Ha tiszteljük 
szüleink', Amire ő maga int ; 
Aki ennek híján van, Elvész 
i f jú korában. 

7. Viszont minden öreg 
Komolyan tegye meg, Hogy 
gyermekét oktassa És erény-
re szoktassa, S kezdje men-
nél korábban, Mindjárt gyer-
mek korában. 

8. Költséget nem bánva 
Adja iskolába S minden bűn-
től elvonva Vigye őt a temp-
lomba; Amit ifjan megra-
gad, Vénségeig megmarad. 

f 9. Áment zengedezzünk, 
Hozzád esedezzünk S meg-
alázván magunkat Adjunk 
hálát Urunknak; így ke-
gyelmet nyerhetünk É s a 
mennybe mehetünk! 

Tranovszky György. 

Az irgalmasságról. 
Dallama: Engedd, Urunk, 

hogy méltón hallgassunk. (174.) 

6 2 1 . Isten Fia ben-
nünket megszánva Maga 
vezet az égi gazdagságra; 
Ha utána vágyódol, ráhall-
gass, Légy a felebarátodhoz 
irgalmas. 

2. Igéjében mindenre volt 
gondja; Boldogok az irgal-

masok, ezt mondja, Mert 
maguk is nagy irgalmat nyer-
nek: I t t s a mennyben örök 
üdvöt, kegyelmet. 

3. Szíves légy a nyomor 
emberéhez, Balsorsában min-
denkor vele érezz, Segítésre 
készséges szívedből Tőle 
semmit ne sajnálj a tiedből. 

4. Ha látod, hogy ember-
társad szenved, Kárörvendés 
ne támadjon tebenned ; Részt-
vevő légy szomorúságában, 
Ha teheted, segíts ra j t a ba-
jában. 

5. Tartózkodjál minden 
megszólástól, Hogy ilyenben 
ne legyen részed mástól; Ne 
ítélj, hogy meg ne ítéltessél 
És az Isten kegyelmétől 
elessél. 

6. Mindenekben igazságos 
mérték Nyerheti meg a jó 
Isten tetszését; Mert ami-
lyen mértékkel mi mérünk, 
Istentől is olyat lehet remél-
nünk. 

7. Becsüljed meg minden 
embertársad, Hasznára is 
jószívűen légy másnak; Enni 
adj a szegény éhezőnek, Inni 
adj a szomjúsággal küz-
dőnek. 

8. Gondod legyen utas ven-
dégedre, Hajlékodba ember-
séggel engedd be; Lásd el 
minden jóval, j á r j kedvében, 
Hogy lakozzék nálad teljes 
békében. 

9. Ha szegény, lerongyoló-
dott embert Látsz, kit Isten 
szánakozásra rendelt: Ügy 
ruházd fel a hidegtől védve, 
Hogy azzal megszégyenülés 
ne érje. 
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10. Ha betegről értesülsz, 
keresd fel, Viseld gondját 
gyöngéden, szeretettel, S ne 
távozzál valaha is tőle Csu-
pán azért, mert beteg lett 
belőle. 

11. Bocsásd meg, ha sér-
téssel terhelnek S rágalom-
mal gonosz hírbe kevernek: 
Méregfoguk fohászoddal vedd 
ki, Igyekezzél mindig jóval 
fizetni. 

12. így könyörült Ábra-
hám is, Lót is És ilyen volt 
Tóbiás is, meg Jób is; Sok 
irgalmas dolgot cselekedtek, 
Istennek és embernek így tet-
szettek. 

f 13. Igyekezzünk irgalma-
sak lenni, Szegényekkel min-
denkor csak jót tenni; Így 
lesz hozzánk irgalmas az Is-
ten, Hogy a mennybe üdvös-
ségre segítsen! 

A keresztyén ember akarata 
életben, szenvedésben és 
halálban Isten akaratának 

van alávetve. 
Dallama: 

Isten, ő szent Isten. (278.) 

6 2 2 . J ézus, mint aka-
rod, Magam is úgy akarom 
Éltemben, bajomban És ha-
lálos ágyamon; Legyen meg 
mindenben A te akaratod, 
így leszek a tiéd, Jézus, mint 
akarod. 

2. Jézus, mint akarod, 
Add, hogy egész éltemet Te-
néked szenteljem, Tisztítsad 
meg szívemet, Mert én a 
Prófétát, Királyt és Főpapot 
Látom benned: úgy tégy, 
Jézus mint akarod. 

3. Jézus, mint akarod, Le-
gyen, ha kell, keresztem: De 
add, hogy miatta Türelmem 
el ne vesszen; Büntetésün-
ket nem Mérték felett sza-
bod, Büntess, hogy megtér-
jek, Jézus, mint akarod. 

4. Jézus, mint akarod, Ha 
beteggé kell lennem: Add 
ezt a terhet is Megadással 
viselnem; Mint orvos a vi-
gaszt S gyógyulást te adod, 
Mindig tied vagyok, Jézus, 
mint akarod. 

5. Jézus, mint akarod, Tu-
dom, hogy végórámban Nem 
hagysz elkárhoznom Végké-
pen a halálban ; Lelkemet 
sebeid Mélyével takarod S 
boldogan halok meg, Jézus, 
mint akarod. 
Schmolck B. Hruskovics S. 

A tisztes feljebbvalók 
kötelessége. 

A 101. zsoltárból. 
Dallama: Fordítsd el, 

Urunk, szörnyű haragodat. (339.) 

6 2 3 . Teljes kegyelmed, 
igaz ítéleted Hirdetem s ví-
gan zengek dicséretet, Uram 
Isten, a te tiszteletedre S 
dicsőségedre. 

2. Uram, királlyá kentél, 
ezért nékem Példásan élni 
fő kötelességem; S vezetni 
népem az erény út jára Szí-
vem hő vágya. 

3. A rossz példával bátran 
szembeszállók, Nem követek 
el semmi gonoszságot, Gyű-
lölök minden elvetemültséget 
S gonosz vétséget. 
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4. Erkölcstelenek gonosz 

tanácsában Soha nem leszek, 
sem társaságában, S az er-
kölcstelen tettet, bárhol lá-
tom, Meg nem bocsátom. 

5. A rossz nyelvével ártal-
mas gonosznak, Kevélysze-
műnek, felfuvalkodottnak Vé-
res bárd alá kell majd ke-
rülnie, El kell vesznie! 

6. Helyet házamban csak 
azok találnak, Kik szentül 
élnek, igazságban járnak ; 
Őszinte lelkek lesznek vité-
zeim S kedvelt híveim. 

7. Az álnok, hamis, csa-
lárd képmutató S a hazug, 
hitvány, gonosz tanácsadó 
Nem maradhat meg az én 
hajlékomban, Se udvarom-
ban. 

8. Elnézés nélkül úgy bün-
tetem én meg A latorságot, 
erkölcstelenséget, Hogy a 
szent várost megtisztogat-
hassam S meg is tarthas-
sam! 

Nudozserin M. Lőrinc Benedek. 

Az istenfélők boldogságáról. 
Az 1. zsoltárból. 

Saját dallam. (282.) 

6 2 4 . О mily boldog 
az az ember, Aki istenféle-
lemmel Az emberi bűntől 
szabad Krisztus Urunk ú t j án 
halad. 

2. Sohse já r a hitetlenek 
Rossz tanácsán, nem ejti 
meg A világnak hiúsága S 
a gonoszak társasága. 

3. Tudja, hogy a vétkesek-
nek Üt ja jóra nem vezethet; 
Ezért arra sohse lépne Az 
igazság mintaképe. 

4. Kapzsiság őt meg nem 
rontja, Istenét nem káro-
molja; Kémutatást nem is-
merve Hamisság nem lakik 
benne. 

5. De az Űrnak szent tör-
vénye Lelkének legdrágább 
fénye, Erre gondol éjjel, nap-
pal Gyönyörködő bámulat-
tal. 

6. Hasonló a termő fához, 
Mely közel a víz partjához 
Nedvességben bővelkedik S 
napról-napra növekedik. 

7. Koronája ki nem szárad, 
Bő gyümölcse van e fának; 
Örvend raj ta , aki lát ja S 
gazdagságát megcsodálja. 

8. Nem így lesz a gono-
szakkal, Hízelgőkkel, alja-
sakkal, Mert magukra átkot 
vonnak S mindörökre elkár-
hoznak. 

9. Ha eljön a végítélet S 
felvirrad az örök élet: Szé-
gyen fogja érni őket, Az Is-
tentől nem félőket. 

10. Azokat, kik könnyen 
éltek S halálukig meg nem 
tértek: Kiveti a sötétségre 
A szenteknek közössége. 

11. Boldogok, kik Megvál-
tónkba Idejében beleoltva 
Élő ággá növekednek S jó 
gyümölcsöt teremhetnek. 

f 12. Jézusunk az igazság-
nak Fája , legyünk mi az 
ágak ; Segíts meg, hogy lom-
bosodjunk S erényekben 
gyarapodjunk. 

13. Add, ha át kell ültet-
tetnünk, Jobb életbe vezet-
tessünk, Hol Atyáddal együtt 
lakva Vársz a boldog iga-
zakra ! 

Blahoszláv János. 
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Más ugyanarról, 

ugyanazon zsoltárból. 
Dallama az előbbié. (282.) 

6 2 5 . О mily boldog az 
az ember, Aki istenfélelem-
mel Erényt bűnnel fel nem 
cserél S mindig az Űr ked-
vére él. 

2. Látván, hogy a hitetle-
nek Helytelenül cseleksze-
nek: A rossz példát nem kö-
veti, Csak az erény kedves 
neki. 

3. Bánthatják a gúnyoló-
dok S elvetemült csúfolódók: 
Mit se ad a támadásra, Nem 
ül velük egy tanácsba. 

4. Inkább az Űr törvényére 
Néz, mert abban van remé-
nye, Boldog vigasztalódása, 
Öröme és megnyugvása. 

5. Hasonló a termő fához, 
Mely közel a víz partjához 
Szépségesen növekedik, Lom-
bosodik, terjeszkedik. 

6. Gyümölcsöt is terem 
bőven Alkalmatos jó időben, 
Semmi romlás nem fog rajta, 
Szerencséje el nem hagyja. 

7. Szélvész meg nem ingat-
hatja, Árvíz meg nem ron-
gálhatja, Levél ra j ta meg 
nem sárgul, Nem is esik le a 
fárul. 

8. Nem így lesz a gono-
szakkal, Kikre tettük sok 
rosszat vall; Olyanok ők, 
mint a polyva, Jön a szél és 
szertehordja. 

9. Nem lehet a gonoszok-
nak, Kik Istentől eltávoztak, 
Eljutni a mennyországba, A 
végtelen boldogságra. 

10. Ezért, ha az Űristen-
nek ítéletén megjelennek : 
A jók közé nem állhatnak, 
Üdvösséget nem várhatnak. 

11. Az igazak, esedezők S 
szent imában serénykedők 
Űtja ismert Isten előtt És 
tetszésre indítja őt. 

f 12. Atya, Fiú és Szent-
lélek, Szent, szent, szent a te 
Felséged; Dicsérünk itt és 
odafenn Most és mindörökké, 
ámen! 

Az istentelenek szerencséjén 
való megbotránkozás ellen. 

A 37. zsoltárból. 
Dallama: Fordítsd el, 

Urunk, szörnyű haragodat. (339.) 

6 2 6 . N e bosszankodjál 
a hitetleneken, Ne botrán-
kozzál a szerencséseken, Kik 
tisztességhez bűn út ján ju-
tottak : Mind átkozottak. 

2. Mert nem soká tart ezek 
dicsősége, Nagy hirtelen 
lesz váratlanul vége: Miként 
a zöld fű, ők is levágatnak 
És elszáradnak. 

3. Bízzál az Ürban, min-
denben j á r j kedvén, É l j a 
hit által és jót cselekedvén 
Bizton várd az ő nagy jótéte-
ményét : Lelked békéjét. 

4. Ő legyen a te erőd és 
reményed, Bizton megéred, 
hogy boldogít téged: Amit 
szíved kér, ő megadja bőven 
Minden időben. 

5. Hagyjad az Ürra min-
den útjaidat, Bízd az Is-
tenre minden gondjaidat: Ő 
megcselekszi, hogy javadra 
váljon Mind e világon. 
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6. Napfényre hozza a te 

igazságod, Istenfélelmed, áll-
hatatosságod, Hogy tündö-
kölve szépen ragyoghasson 
S világolhasson. 

7. Zúgolódástól mindig 
tartózkodjál, Légy csendes 
szívvel, őrá várakozzál, S azt, 
hogy szerencsés a rosszlelkű 
ember, Békén viseld el. 

8. Vigyázz magadra, hogy 
e példát látva Ne vetemed-
jél te is gonoszságra: Keser-
ves lenne bűnödet sajnálnod 
S örökké bánnod. 

9. Mert a gonoszak mind 
kivágattatnak; De azok, 
akik Istenre hallgatnak S az 
Urat félik, békességet nyer-
nek S teljes kegyelmet. 

10. Tűrj egy kevéssé s 
meglásd, a hitetlen Nem so-
káig lesz ily nagy tisztelet-
ben: Hirtelen sújtó pusztu-
lásra adja Isten haragja. 

11. De kik Istennel komo-
lyan törődnek, Örökségképen 
bírják ezt a földet, Minden 
időben békében élhetnek S 
örvendezhetnek. 

12. A gonosz ugyan fogát 
csikorgatja S dühösködéssel 
tör az igazakra, Tőrt vet el-
lenük, s mindent megpró-
bálva Vár a prédára: 

13. De gonoszságát az Ür 
kineveti Tudván a napot, 
melyre ő tűzte ki A gonosz-
tevő teljes megromlását, El-
pusztulását. 

14. Fegyvert ragadnak ott 
a hitetlenek, Az igazakra 
í jat feszítenek A szegények-
nek megrettentésére S el-
vesztésére : 

15. De maguk ellen fordul 
ez a fegyver Önszívét ütvén 
át a bűnös ember; Megtörik 
az í j s elpusztul hirtelen 
Az istentelen. 

16. Jobb az igaznak az ő 
szegénysége És erényekben 
díszes tisztessége, Mint a 
bűnösnek az ő gazdagsága És 
gonoszsága. 

17. Mert a gonosznak meg-
bénul a karja, Mikor legna-
gyobb szüksége van ar ra ; 
De az igazat megáldja ke-
gyelme És segedelme ; 

18. Ismeri őket, híven ol-
talmazza, Törekvésüket bő-
ven jutalmazza; Részesei az 
áldott békességnek, Amíg 
csak élnek. 

19. A rossz napokban szé-
gyenbe nem esnek, ínség 
idején megelégíttetnek ; De 
a gonosz és hitetlen kevélyek 
Csúf véget érnek. 

20. S mert ezek az Ür 
nagy ellenségei, Tűz fogja 
őket megsemmisíteni : Mint 
égő, kövér áldozati részek, 
Füstbe enyésznek. 

21. A gonosz csak kér s 
adós mindenkinek, De tarto-
zását sohse fizeti meg; Az 
igaz csak ad, segít készsége-
sen A szegényeken. 

22. Maga az Isten áldja 
meg ezeket Ajándékkal, hogy 
jót művelhessenek ; Azokat 
pedig utálja, megveti, Ha-
lálra veti. 

23. Az igaz ember minden 
lépésére Az Űr vigyáz, mert 
ez van tetszésére; Őt a bot-
lástól és kártól megvédi, 
Maga vezérli. 



4 3 8 

24. Ha gyarlóságból mégis 
megbotlanak, Kárt az iga-
zak akkor se vallanak: Mert 
felemeli és megtart ja őket, 
Az elesőket. 

25. Fiatal voltam, most 
öregkort érő, De sohse lát-
tam, hogy az istenfélő Nyo-
morban élne, avagy az ő 
magva Éhen maradna ! 

26. Soha senkitől nem kol-
dul kenyeret, Van annyija, 
hogy mással is jót tehet 
Akár mindennap, mert ha 
bőven ad is: Jut is, ma-
rad is. 

27. Kerüld a gonoszt, cse-
lekedjed a jót, Isten szereti 
a kedvére valót; Aki mind-
végig jó munkában fárad, 
Kegyelmet várhat. 

28. Szentjeit Isten őrzi s el 
nem hagyja, De a hitetlent 
végkép megtagadja Minden 
f a j t á j á t kárhozatra lökve 
I t t és örökre. 

29. Ez az egész föld és 
minden szépsége Csak az 
igazak drága öröksége; Ők 
birtokolják ezt istenfélően 
Minden időben. 

30. Az igazak, ha megnyit-
ják ajkukat, Bölcseségükkel 
másokat s magukat Meg-
erősítik Isten félelmében S 
követésében. 

31. Megnyitván szívük Is-
ten törvényének Káros bot-
lástól többé sohse félnek ; 
Benne hatalmas vezetőt ta-
lálnak, Erősen állnak. 

32. A gonosz ugyan tőrt 
vet a hívőre, Hogy békessé-
gét elrabolja tőle, Mint az 

éhségtől bősz farkas a nyájra, 
Akkép tör r á j a : 

33. De az Ür annak kezé-
ben nem hagyja S ítéletkor 
őt el nem kárhoztatja, Sőt 
segít rajta, mindig a párt ján 
van Minden bajában. 

34. Várjad az Urat, út jai t 
ne vesd el: Megdicsőít a te 
örökségeddel ; Kigyomláltat-
nak mind a hitetlenek S is-
tentelenek. 

35. Láttam kevélynek fel-
fuvalkodását, Istentelennek 
bő gyarapodását; Szép, tere-
bélyes fa volt, lombos ággal, 
Tele virággal: 

36. S hirtelen elmúlt, hogy 
többé nem láttam, Bárhogy 
kerestem, sehol nem talál-
tam; Alighogy felnőtt, el-
pusztult tövestül És minde-
nestül. 

37. Ha az igazak sorsát fi-
gyelnéd meg, Látnád, hogy 
út ján az áldott békének Azok 
mindenkor boldog véget ér-
nek, Mert szépen élnek. 

38. A hitetlenek átkozot-
tak lesznek, Maradékostul 
gonoszul elvesznek, Megtérés 
nélkül a bűnnek áldoznak, 
Mind elkárhoznak. 

39. Híveinek az Ür a segít-
sége, Megmaradása, örök 
dicsősége, Különöskép a nagy 
nyomorúságban S háború-
ságban. 

40. Kiragadja az ellenség 
karjából, Megmenti őket cso-
dás jóvoltából S meg is tart-
ja, mert soha nem csüggedve 
Bíznak őbenne! 
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Az igaz hit 
ajándékáért, gyarapodásáért 

és megtartásáért. 
Dallama: 

Hála néked, jó Istenünk. (326.) 

6 2 7 . ! sten Fia, én Mes-
terem! Kevés, ki rád talál 
itt S kiben tisztán és he-
lyesen Él a hit mindhalálig. 
Buzgón kérlek, kegyelmedből 
Helyes hitet adj a mennyből 
S add, hogy abban kitartsak. 

2. Taníts meg a magasság-
ból Megismernem Atyádat 
S téged is, kit jóvoltából 
Szánt a bűnös világnak; 
Szentlelked is megismernem 
Add és bennük a lényegben 
Szentháromság egy Istent ! 

3. Add, Uram, a megvál-
tásnak Kegyelmét jól ismer-
nem, Amit csak a bűnbocsá-
nat Utján lehet megnyer-
nem; Add ezt benned meg-
találnom, Te magad vagy a 
világon Élet, út és igazság. 

4. Add, hogy a te szent 
Igédnek Helyet adjak szí-
vemben S hogy magamat, 
amíg élek, Terád bízzam 
mindenben; Ha bűneim ret-
tegtetnek, Igazulást érde-
mednek Szent hitében ta-
láljak. 

5. Add, vigaszom teljessége 
Legyen a te véredben S lel-
kem biztos menedéke Vár-
jon a te sebedben; Hogy hi-
temmel minden dolgot, Mely-
re a világ vet gondot, Hit-
ványságnak tekintsek. 

6. Ha hitem csak annyi 
volna, Mint egy kicsi mus-
tármag, Kegyelmedből gya-
rapodva Erősödjék nagy fá-

nak; Keményítsd a repedt 
nádat S a pislogó gyertya-
szálat Kialudni ne engedd! 

7. Adj kitartást és hűséget 
Megmaradnom hitemben ; 
Ad j kegyelmet, segítséget 
Magam akkép viselnem, 
Hogy tündöklő erényekkel 
S tiszta lelkiismerettel Igaz-
ságban élhessek. 

8. Én Uram, én dicsősé-
gem, Hitem által légy ben-
nem S add, hogy e hit erős-
ségben Egyre nőjön, terjed-
jen, Szeretettel cselekedjék 
S jólélekkel igyekezzék Má-
soknak is szolgálni. 

9. Segítséged tartogassad 
Főkép végső órámra, Hogy 
jó harcot harcolhassak He-
lyem végig megállva S 
hogy e harcnak szép jutal-
mát, Hitem teljes diadalmát, 
Üdvösségem nyerjem el. 

10. Jézusom, e hit szikrá-
já t Bennem magad ébresz-
ted, Dicsőséged nő, ha láng-
já t Szüntelenül éleszted ; 
Amit kezdtél, fejezzed be, 
Fogadj végül örömedbe S 
dicsőítsd meg hitemet! 
Dr. Breithaupt J. Justus. H. S. 

Bűnbánatra és erkölcsös 
életre serkentő ének. 

Saját dallam. (283.) 

6 2 8 . E mlékezzél, em-
ber, Isten miért rendel Min-
den teremtménynek Fölé it t 
lenn téged : Hogy szolgálj 
az ő nevének. 

2. Dicsőnek teremtett A 
saját képére Adván ép ér-
telmet, Hogy kedvére élve 
Eljuss majd az üdvösségre. 
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3. Csupán a gonosztól Til-
tott el parancsa És a jót a 
rossztól Felismerned adta, 
Mikor a bűnt megmutatta. 

4. A hivőnek végre Része 
lesz majd bőven, Amint 
megígérte, Az idők teljében 
Az Ür gazdag kegyelmében. 

5. Mindezt fel se véve Az 
ördög kedvére A világban 
leled Gyönyörűségedet S a 
parancsot mind megveted. 

6. Nem kell az igazság, Te 
csak gőgöt érzel; Minek e 
makacsság ? Mért hogy mást 
lenézel ? Nyomorult vagy 
üres kézzel. 

7. Rövid ez az élet! A mú-
landó évek Hamar elillan-
nak, Mint a nyári harmat : 
Gyarló ember mit akarhat? 

8. Semmi jó nincs benned, 
Urad kell ismerned; Ha eb-
ben tévedtél, Örökre elestél, 
Az ördögnek rabja lettél. 

9. Csendes szelídségben 
Könyörögj Istenhez; Minden 
betegségben Jézusod védel-
mez, Gyógyulást csak tőle 
nyerhetsz. 

10. Jóra igyekezzél, Többé 
ne vétkezzél; Ha minden 
bűnt bánnál, Szószólót talál-
nál Krisztusban az ő Aty-
jánál. 

f 11. Könyörülő Isten, Ne 
hagyj veszni engem ! Jósá-
god segítsen Nehéz helyze-
temben Bűnösségem felis-
mernem. 

12. Rajtad kívül nékem 
Nincs más menedékem; Ben-
ned van nyugalmam, Hitem 
és bizalmam: Vigasztalj meg 
bánatomban ! 

13. Tied vagyok, Uram, 

Testemmel, lelkemmel, Terád 
bízom magam Az én sok vét-
kemmel, Ó légy hozzám ke-
gyelemmel ! 

14. Hogy angyalaiddal, Vá-
lasztottaiddal Szent bizo-
nyosságban Teljes boldog-
ságban Örvendjek a menny-
országban ! 

Dallama: 
Ó, mily boldog az az ember. (282.) 

6 2 9 . Boldogok az ár-
tatlanok, Szeretetben párat-
lanok, Az őszinte, hivő lel-
kek, Igazságtól vezéreltek. 

2. Kinek tisztes az élete 
S van erkölcse, becsülete, 
Testi, lelki tisztasága, Is-
tenfélő gondossága: 

3. Fő gyönyörét abban tart-
ja, Ha az írást hallgathatja, 
S kegyelmet lát mindenképen 
A szent Ige-hirdetésben. 

4. Mindig az a törekvése, 
Hogy szívébe jól bevésve 
Magát azzal vigasztalja, 
Munkáját is ahhoz szabja. 

5. Nem is lesz majd elha-
gyatott, Ha jönnek a gonosz 
napok; Az ördög meg nem 
ejtheti, A rossz világ nem 
árt neki. 

6. Krisztus Urunk, kérünk 
téged, Add hallgatnunk szent 
Igédet, Hogy a te nagy ke-
gyelmedben Részünk legyen 
örömedben ! 

Isten akarata és kegyelme 
a legjobb. 

Dallama: 
A mélységből emelem fel. (244.) 

6 3 0 . M , n t akarod, úgy 
bánj velem Életben és halál-
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ban, Csak könyörülj, jó Is-
tenem, Ne hagyd lelkem 
magában ; Tarts meg gazdag 
kegyelmedben, Adj türelmet 
keresztemben: Legjobb, amit 
te akarsz. 

2. Add nekem a te félel-
med, Szereteted s Igédet, 
Add, hogy ebben kedvet lel-
jek, Hamis tantól te védj 
meg; Add meg örök üdvös-
séged S távoztass el minden 
vétket, Míg élek e világon. 

3. Ha pedig szent akaratod 
Elszólít az életből Ma, vagy 
holnap, mint akarod: Add 
meg a te kegyedből, Hogy 
örömmel menjek végre Testi, 
lelki üdvösségre Az Űr Jé-
zus Krisztusban! 
Dr. Melissander (Bienemann) G. 

H. S. 

A z igaz keresztyén erényekre 
serkentő ének Isten 
tízparancsolata szerint. 

Dallama: Ki dolgát 
csak Istenre hagyja. (262.) 

6 3 1 . J ézus Krisztus, 
üdvünk forrása, Mondja 
örök példáiban: Nem mind 
megy be a mennyországba, 
Ki ezt mondja: Uram, Uram! 
Csak ki Atyám akaratát Be-
tölti, az jut oda át. 

2. A parancsot, mint nem 
utolsót Teljesítsük, keresz-
tyének, Hogy ne legyünk 
festett koporsók, Képmuta-
tók és kevélyek, Csak a szép 
név viselői S magunk félre-
vezetői. 

3. Tiszteljük az igaz, egyet-
len Istent fenn a magasság-
ban Teljes hitben és szere-

tetben, Lélekben és igazság-
ban; Bálványoknak ellenáll-
junk, Senki másat ne imád-
junk. 

4. Isten nevét szentnek kell 
vennünk, Amikor rá hivat-
kozunk ; Babonának sohse 
engedjünk, Tiszta legyen a 
mi szavunk; Minden fohász, 
minden ének Zengjen az ő 
szent nevének! 

5. A keresztyén az ünnep-
napot Pihenéssel szentelje 
meg; Becsüljük meg a szol-
gálatot, Az Igét és szentsé-
geket; Magunkat a jótettek-
ben Gyakoroljuk ernyedet-
len! 

6. Szívünk mélyén legyen 
alázat, Becsüljük meg az ősz 
hajat ; Gyermek, tiszteld 
apád s anyádat, Cseléd, urad' 
meg ne tagadd; Adjunk há-
lát mindazoknak, Akik min-
ket tanítottak! 

7. Ne ölj! ez is az Űr ti-
lalma, Vigyázz, hogy mást 
ne sértegess, Ne lobbanj fel 
gyilkos haragra, Ádáz vi-
szályt sohse keress; Gyá-
mola légy a szegénynek : 
Megfizet majd Jézus néked. 

8. Vétek van a paráznaság-
ban, Örök tűz a megtorlása; 
Rettegjetek tőle mindnyájan, 
Gondoljatok Sodomára ! A 
titok nem használ mit sem: 
Mindent meglát az Úristen. 

9. Munkálkodjál hivatásod-
ban, Érd be az Űr áldásával ; 
Ne lopj és ne gondold, hogy 
jobban Jársz csalással, uzso-
rával; Isten, mikor ily va-
gyont lát, Szétszórja, mint 
szél a polyvát. 
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10. Tanú igaz vallomást 
adjon, Bíró a jog út ján jár-
jon, Hogy majd Krisztus 
előtt ne valljon Szégyent, 
hanem bátran álljon; Máso-
kat meg ne alázzunk, Rága-
lommal ne gyalázzunk! 

11. Ne kívánjuk felebará-
tunk Házát, nejét s más 
egyebét: Amit magunk má-
soktól várunk, Azt kell ve-
lük tennünk elébb ; Ügy 
mérnek, mint te mérsz más-
nak, Hidd ezt igaz tanítás-
nak! 

f 12. A Szentlelket add, 
Urunk, nékünk, Hogy buz-
góbban megtehessük Paran-
csodat, a szerint éljünk S a 
poklot elkerülhessük ; Jósá-
goddal tele a menny: Könyö-
rülj meg rajtunk, ámen! 

Tr. Gy. 

A három lelki ellenség ellen 
váló lelki harcról. 

Dallama: 
Hála néked, jó Istenünk. (326.) 

6 3 2 . Lásd meg, Uram, 
mint támadnak Ellenségim 
engemet, Bűnre miként csá-
bítgatnak, Hogy megrontsák 
lelkemet! Ördög, világ, sajá t 
testem Nagyon könnyen le-
győz engem, Ha nem segít 
hatalmad. 

2. Az ördög, ha megkerít-
het, Eleinte hízeleg, De ha 
a bűnt végbevitted, Szíve 
annál merevebb : Áldozatát 
nem bocsátva Egy bűnből a 
másba ránt ja A pokolnak 
mélyére. 

3. A világ se marad hátra, 
Módot ad a vétekre: Min-
denféle testi vágyra S telhe-

tetlen életre; De ha jön az 
Űr haragja, Mind odahagy 
egymagadra, Megszűnt min-
den barátság. 

4. S az én vérem, az én 
testem Mégis csak őt követi, 
S ha mindjárt el kell is es-
nem, A világot szereti, Hív-
ságokban gyönyörködik S 
ezért nem is őrizkedik Az 
ördögnek tőrétől. 

5. Im e három ellenséggel 
Állok harcban szüntelen, Ez 
gyötör, míg száz cselével Ha-
dakozik ellenem; Az ördög 
rám tör mindenkép, A világ 
nem adhat békét S testem 
csak elszomorít. 

6. Uram, hozzád esedezem, 
Te vagy a fő menedék : 
Agyongyötört, bús lelkemen 
Segíts a te Fiadért; Lelked 
legyen erősségem, Veled 
minden ellenségem Szándéka 
megszégyenül. 

7. A te Lelked segítsége 
Igazgasson engemet, Hogy 
vigyázzak szent Igédre S 
hűtelenné ne legyek; A go-
nosznak ellenálljak, Semmi-
képen meg ne váljak A te 
igaz utadtól. 

8. Bár gonosz vágy kerül-
gessen S kínozgasson sem-
miért: Add, hogy lelkem 
visszavessen Mindent, ami 
megkísért; Gondoljon a vég-
percekre, A halálra, ítéletre, 
A mennyre és pokolra! 

9. Add ezekre úgy figyel-
nem Most és minden időben, 
Hogy a bűnös öröm menten 
Távozzék el belőlem, Mind-
halálig rád hallgassak S csak 
tenéked szolgálhassak Enge-
delmes készséggel! 
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10. Atyám, add .a te hűsé-

ged S hatalmad megismer-
nem; Jézusom, adj segítsé-
get Ellenségim levernem; 
Szentlélek, buzdíts a harcban, 
Hogy helyemet megállhas-
sam S elnyerjem a győzel-
met! 
Németből. H. S. 

Az Isten gondviseléséről 
és végzéséről. 

Dallama: 
Szívemben bár kesergek. (348.) 

6 3 3 . H a g y d az Úrra 
utadat És minden kétséged: 
Gondjaiba ő fogad, Mennyei 
vezéred; Felhőnek is, szél-
nek is Utat szab törvénye: 
Elvezérel téged is A helyes 
ösvényre. 

2. Az Ürra bízd reményed, 
Boldog csak így leszel; Csak 
tőle vá r j jó véget S győze-
delmeskedel ! Minden gon-
dunk- s bajunkban Urunkat 
kell kérnünk, Aki nélkül ma-
gunkban Semmihez nem 
férünk. 

3. A te örök kegyelmed 
Jól tudja, Istenem, S neked 
van rá figyelmed, Mi jó, mi 
rossz nekem. Amit bennem 
terveztél, Végbe kell mennie 
S amit rólam végeztél, Meg 
kell történnie! 

4. Te vagy igaz ösvényünk, 
Te vagy az eszköz is, Te 
vagy áldott napfényünk, Te 
adsz majd üdvöt is ; Ha jobb 
sorsunk akarja Az isteni jó-
ság, Soha meg nem ront-
hat ja Emberi gonoszság. 

5. Utadat ő vezetvén, Az 
ördög hasztalan Támad rád, 

hű keresztyén, Küzdelme 
céltalan; Mert az Ür nem 
engedhet Győzelmet őneki : 
Amit egyszer megkezdett, 
Azt el is végezi. 

6. És ha jön a szenvedés, 
Bízzál, szegény lélek, Ne 
sújtson le csüggedés, Az Ür 
lesz majd véled. Segítséged 
megadja Előbb, mint gon-
dolnád; Tűrj, míg felkel szép 
napja S vidáman ragyog rád. 

7. Bízzál, mondj jó éjtsza-
kát Gondnak, gyötrelemnek, 
Üzd el minden bánatát Ke-
sergő szívednek ! Tudod, hogy 
nem terád vár A kormány-
zás dolga: Isten áll a kor-
mánynál, Mindent ő visz 
jóra. 

8. Őrá vessed gondjaid, 
Bölcs a te Királyod; Ő in-
tézi dolgaid, Bámulva cso-
dálod ; Eloszlatja bánatod, 
Ügy visz győzelemre, Hogy 
hálásan mondhatod : Nagy 
az Ür kegyelme! 

9. Benne talán késhe-
tik Megvigasztalásod, Hogy 
azonnal nem segít S már-
már ezt kiáltod: Hiába is 
epedek, Nincs aki segítsen, 
Elhagyott már engemet A 
jóságos Isten ! 

10. És mégis, ha hűséges 
Maradsz az Istenhez: Segí-
tésre készséges, Szeret s 
megkegyelmez ; Ő oldja meg 
terhedet Szabadulásodra, 
Mert javadra viseled, Nem 
pedig károdra. 

11. Ő adja meg, hű gyer-
mek, Győzelmi koronád: Bol-
dog leszel, ha terhed Hűség-
gel hordozád; Ő adja meg a 
pálmát, Keblére ő emel S 

28 
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hálás szíved zsoltárát Mind 
néki zenged el. 

12. Megcselekszi, hogy vé-
get Vet minden bánatnak; 
Erősítsd a te néped, Urunk 
s ad j oltalmat! Add, hogy 
téged követve Utadon jár-
hassunk S szenvedésünk le-
vetve A mennybe juthas-
sunk! 
Gerhardt Pál. Mlynárov Illés. 

Megnyugvás abban, 
amit Isten ad. 

Saját dallam. (N. L. 306.) 

6 3 4 . Lelkem, mért ke-
sergened És Istent megbán-
tanod, Hogy szerencsét, hír-
nevet Másnak többet jutta-
tot t? Megvan annak min-
dene, Akinek van Istene! 

2. E világon senkinek 
Nincs állandó sátora: Aki 
él, mindenkinek El kell men-
ni máshova; Ami van, mind 
Istené, S amit ád, az emberé! 

3. I t t örökre nem leszel, 
Üdvösséged nincsen itt ; Vesd 
szemed az égre fel, Ottan 
várnak kincseid: A dicsőség 
s a gyönyör, Mit irigység 
nem gyötör. 

4. Balga, akit gyötrelem 
Bánt maroknyi kincs miatt, 
Míg az Isten végtelen S nem 
veszendő kincset ad ; Ha 
mázsányit nyerhetünk, A fil-
lér mit ér nekünk? 

5. Nézd, ,a kincs, bármeny-
nyit ér S boldogítja lelkedet : 
Hogyha útad véget ér, Már 
utánad nem mehet; Ha meg-
nyitják sírodat, Amid itt 
volt, itt marad. 

6. Örök, igaz vagyonod S 
megtartód más nem lehet, 
Mint megváltó Jézusod S az 
isteni szeretet; Ami földi, 
elmúlik, Ami égi, boldogít! 

7. Vak vagy, hogyha már 
előbb Nem vetted még észre 
sem, Mennyi jóval áld a föld 
És mi van csak testeden: Két 
szemed mily drága kincs, A 
világon párja nincs ! 

8. És egyéb testrészed is, 
Kezed, lábad milyen ép: Od-
adnál-e egyet is Bármilyen 
sok aranyért? Mindet job-
ban szereted, Mint a földi 
kincseket. 

9. Fontolóra vedd tehát, 
Mennyi jóval áldja meg Is-
ten a földi vándorát Testileg 
meg lelkileg. Annyi porsze-
met se látsz S még annál is 
többre vársz! 

10. Hogyha tudná azt az 
Ür, Hogy javadra változik 
Mindaz, amit oly vakul Haj-
szoltatnak vágyaid : Meg-
hallgatná sóhajod S telje-
sítné óhajod! 

11. Isten téged úgy szeret, 
Hogy tehozzád hű marad; 
Megvizsgálja lelkedet S min-
denféle vágyadat : Hogyha 
jó, megengedi, Hogyha árt-
hat, elveti. 

12. Lelki mannát szór eléd 
És szívedbe költözik, Mely 
az Ürnak kedveért Ékes-
ségbe öltözik; így gondozza 
szívedet, így munkálja üd-
vödet. 

13. Vesd el hát a bús szí-
vet És kesergő bánatot S 
vedd elő igaz hited, Mely te-
benned gyulladott; Bánatod-
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nak éjjelén Vigaszodra lesz 
e fény. 

14. Mint Istennek gyer-
meke Menj kitűzött cél felé 
S zengjen ajkad éneke: A 
dicsőség Istené! Mert sok-
kal több jóra lelsz, Mint 
amennyit érdemelsz. 

15. Nézz az Ürra, nem 
hagy ő, Bármilyen sors vár-
jon i t t : Minden, ami tőle jő, 
Csak javunkra válhatik ; 
Rossztól félni nincs miért: 
Isten és a menny tiéd! 
Gerhardt Pál. H. S. 

Dallama : 
Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

6 3 5 . J ézusom, ki ér-
tem lettél És a Szűztől meg-
születtél : Add meg, amit 
mély hitemből Kérek a te 
kegyelmedtől. 

2. Add Ábel ártatlanságát, 
Énok lelki tisztaságát, Noé 
igaz ítéletét, Ábrahámnak 
erős hitét. 

3. Izsák tőled nyert áldá-
sát, Jákob hosszú vándorlá-
sát; Add Józsefnek tisztes-
ségét, Add Mózesnek csen-
dességét. 

4. Gedeonnak szép sikerét, 
Add Sámsonnak nagy erejét, 
Sámuelnek jámborságát, Dá-
vid lelki buzgóságát. 

5. Add Salamon bölcse-
ségét, Jósiásnak vitézségét, 
Add Josafát király szívét, 
Add az Illés jó szellemét. 

6. Add Jósiás szép szólását, 
Jerémiás rajongását, Dániel-
nek kitartását, Jób türelmes 
nyomorgását. 

7. Keresztelő János ujját , 
Aki veled egy uton járt, A 
százados esdeklését, Szolgá-
jának egészségét. 

8. Add Zakeus szemvilágát, 
Add nekem a Máté lábát, A 
kánai asszony hangját, A 
samári nő buzgalmát. 

9. Add Magdolna megtéré-
sét S hozzád való kegyessé-
gét, Nikodemus bizodalmát, 
Pál tudását s diadalmát. 

10. Add Szent Péter könny-
hullását S a latornak bűnbá-
nását: Hogy veled a menny-
országban Éljünk örök bol-
dogságban ! 

Dallama : 
Ha eljön az én órám. (375.) 

6 3 6 . L_,gi Felség, te 
magad Ügy igazgass enge-
met, Hogy mindenkor áld-
jalak S dicsérjelek tégedet; 
Kegyelmedbe fogadtál, Té-
ged vallak Uramnak, Aki 
meg is váltottál: Oltalmazz 
meg magadnak! 

2. Fordítsd felém szívedet, 
Én Atyám és Istenem: így 
azt, ami fenyeget, Köny-
nyebben megismerem ; Raj-
tam akármi essék, Add, 
hogy meg ne ejthessen S 
mindenben a keresztség Szö-
vetségét keressem! 

3. Testem bűnös óhaját 
Ügy tudom leküzdeni, Hogy-
ha mennyed angyalát Fogod 
hozzám küldeni; Add, hogy 
szívem szüntelen Akaratod 
kövesse S a mennyei kegye-
lem Ajándékát keresse ! 

4. Míg pályámat futhatom, 
Minden földi cél előtt Tör-

28* 
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vényed megtartanom Adj 
készséget és erőt! S holtom 
után odafenn Jobbod mellett 
ad j helyet Angyalokkal 
zengenem Örök dicsőségedet! 

A nyolc boldogságról. 
Máté 5. részéből. 

Dallama: 
Ó mily boldog az az ember. (282.) 

6 3 7 . H a l l j u k meg az 
Űr ajkáról, Mit ígér nagy 
jóvoltából, Hogy vezet a 
mennyországba Az igazi 
boldogságra. 

2. Boldogok mind a szegé-
nyek Lélekben, kik nem ke-
vélyek S a vagyont nem 
áhítozzák: Ezeké lesz a 
mennyország. 

3. Boldogok, kik kesereg-
nek, Kereszt alatt görnyedez-
nek S hívságokra mit se ad-
nak: Mert ők megvigasztal-
tatnak. 

4. Boldogok a szelíd lelkek, 
Akik bosszút nem ismernek 
S nem hallgatnak csúf be-
szédre: Övék a föld örök-
sége. 

5. Boldogok, kik élethosz-
szat Igazságra szomjúhoz-
nak S hamisságot nem sze-
retnek: Mert ők megelégít-
tetnek. 

6. Boldogok az irgalmasak, 
Akik abban szorgalmasak, 
Hogy másokon könyörülnek: 
Mert irgalmasságot nyernek. 

7. Boldogok a tiszta szívek ; 
Tudnia kell mindenkinek, 
Hogy ezekben a boldogság 
Az, hogy Istent látni fogják. 

8. Boldogok a békeszerzők, 
Engesztelni igyekezők, Mert 

ők Isten fiainak Hivatnak 
ez erény miatt. 

9. Boldogok, kik üldöztet-
nek, Igazukért szenvedhet-
nek S ezért élni, halni tud-
nak: Mert ezek a mennybe 
jutnak. 

10. Ezt is mondja: Hogyha 
minket Szidalmaznak, kese-
rítnek S minden rosszat 
reánk fognak: Tartsuk ma-
gunk' boldogoknak! 

11. Örvendjetek, vígadja-
tok, Mert bőséges jutalma-
tok Lesz a mennyben, mit 
tőletek Soha senki el nem 
vehet ! 

f 12. Krisztus Urunk, üd-
vösségünk, Vezess minket s 
add meg nékünk, Hogy ek-
kép boldogulhassunk S 
majdan veled lakozhassunk! 

Tranovszky György. 

Ének Zsuzsánnáról. 
Dallama : 

Jézus, szívem vágya. (259.) 

6 3 8 . Ha l l j á tok meg, 
hívek, Dániel mit írt meg 
Zsuzsánna felől, Aki tisz-
tességben Az Ür törvényé-
ben Jár t mindig elől; Szép, 
okos és tiszta volt Tele Is-
ten félelmével S minden más 
erénnyel. 

2. Alig pillant rá ja Népe 
két bírája, Két kaján öreg: 
Gonosz kívánsággal És 
emésztő vággyal Könyékezi 
meg, Éjjel, nappal figyelik, 
Hogy szépségét élvezhessék 
S legalább nézhessék. 

3. Mindent odahagytak, 
Nyomában haladtak Észre-
vétlenül ; A kertbe követ-
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ték S tőrbe is ejtették Nagy-
kegyetlenül : Hamis váddal 
illették Azt akarván min-
denáron, Hogy kedvükben 
járjon. 

4. J a j nekem, szegénynek, 
Akármerre nézek, Bajra ba j 
tolul! Ha megteszem, ebben 
Kárhozat ér engem : Elve-
szít az Ür! Ha pedig meg 
nem teszem S megtagadom 
ezt a vétket: Halálra ítél-
tek! 

5. De inkább meghaljak, 
Csak tiszta maradjak S a 
mennyben éljek, Mint szep-
lőt szenvedve És pokolra 
vetve Száz kínban égjek; 
Megtart az én reményem : 
Ki Istennek él s bízva hisz, 
Él az, ha meghal is! 

6. A vének nem bánták, 
Tül is kiabálták Gonosz 
lélekkel : Láttuk, hogy 
Zsuzsánna A kertbe bezárva 
Bűnt követett el! Hamisan 
így vádolták, Semmiképen 
nem kímélték, Halálra ítél-
ték. 

7. Felsikolt Zsuzsánna: 
Szívünket vizsgálva, Ó Min-
denható : Te tudod, Teremtő, 
Hogy ez mind a kettő Ha-
mis vádoló! Ah, tekints le 
most reám: Ártatlanul kell 
szenvednem, Elvesztenek 
engem ! 

8. Az Ür pár t já t fogta, 
Hozzá hajlította Dániel szí-
vét : Ártatlannak tartom, 
Nem szabad így hagynom 
Veszni életét ! Forduljatok 
vissza hát, A hamisan el-
ítéltet Ki ne végezzétek! 

9. Helyeslést szerezve Kü-
lön megkérdezte A két öre-

get: Hogy milyen fa légyen, 
Amelynek tövében A nő vét-
kezett? Hazugságban ma-
radtak: Mert emez hársfára 
vallott, Amaz tölgyet mon-
dott. 

10. íme, éles karddal Vár 
rátok az angyal! Szól most 
Dániel: Miért akartátok Az 
ártatlanságot így veszítni 
el? Őket vitték halálra, 
Zsuzsánnát meg felmentet-
ték S férjéhez vezették. 

11. f Atyánk, nem tévedhet 
A te ítéleted, Javunk aka-
rod : Megvéded a jókat S a 
szomorkodókat Megvigasz-
talod ; Akik pedig tőrt vetnek 
Az ártatlan embereknek, Si-
kert nem nyerhetnek. 

12. Taníts engem, kérlek, 
Jézus, hogy míg élek, Tőled 
félhessek; S hogy szeplőtlen 
járván Zsuzsánna példáján 
Tisztán élhessek ; Éltemben 
és holtomban Győzzek min-
den szenvedésen S ravasz tőr-
vetésen. 

13. Jézus, üdvösségem, 
Drága vőlegényem Az egek-
be' fenn: Add, hogy az én 
lelkem Megnyugovást leljen 
A te kebleden; Siess, kegyes 
Megváltóm, Hajolj hozzá 
kegyelmesen, Hogy benned 
élhessen! 

14. Te oltalmazz engem, Te 
virulj szívemben, Édes Jézu-
som, Hogy ezerszer áldott 
Gyönyörű virágod Boldogít-
hasson. Ha a halál levágja, 
El nem hervad soha többé: 
Élni fog örökké! 

15. Mint e név, Zsuzsánna, 
Nem más, mint „Rózsácska", 
Illatos virág: Rózsa legyen 
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lelkem S illatot lehelljen 
Egész élten á t ! És hogy el 
ne hervadjak, Bennem ma-
gad virágozzál, Jézus, liliom-
szál! 

16. Árnyékoddal födj be, 
Ne hagyj mindörökre Veszni 
engemet ! Táplálj szent Igéd-
del: E mennyei étel Szerzi 
üdvömet. Te vagy lelkem 
reménye, Szent örömre derí-
tője És üdvözítője. 

17. Halld könyörgésemet, 
Vigasztald szívemet, Jézus, 
szerelmem ! S ha az örök élet 
Kapujához érek: Fogadd be 
lelkem, Szívből kérlek tége-
det, Hajlékodba fogadj en-
gem, Én Bárányom, ámen! 

Saját dallam. (284/b.) 

6 3 9 . l o l d i gyönyör, 
gazdagság S dicsőség mind 
hulló virág, Elhervad, mint 
a f ű ; Elvész minden szép-
sége S nem lesz semmi ér-
téke: Térj hát, ember, ma-
gadba S fordítsd élted ja-
vadra ! 

2. Gondolj élted végére, 
Mert a halál jön elédbe El-
vinni magával ; Ajtódon is 
bezörget S itt kell hagynod 
e földet ; Ha éltedben jót tet-
tél, Boldogságra ébredtél. 

3. Ha kiadtad lelkedet, 
Férgek kezdik ki testedet S 
fel kell majd támadnod: 
Hogy állhatsz meg terheddel, 
Annyi súlyos vétkeddel, Mi-
kor senki nem segít S szá-
monkérik tetteid? 

4. Ott a tiszta szív s erény 
Többet ér, mint a földi fény 

S ezerszer ezer kincs; Ott, 
aki megbékélhet Istennel, az 
nem félhet Semmi bajtól, 
sőt örül, Mert Istenben üd-
vözül. 

5. A jó lelkiismeret Adja 
nagyobb értékedet Minden 
drágagyöngynél; Boldog, aki 
ezt bírva Magát az Úrra 
bízza : Mert az Isten meg-
áldja S vétkeit megbocsátja. 

6. Semmi vagyon nem ad-
hat, Semmi szépség nem jut-
ta that Lelki üdvösséget; Jé-
zus az, aki minket Érdemé-
vel segíthet, Mely a mennyet 
megnyitja S lelkünket fel-
vidítja. 

7. Jézus nyilván megmond-
ta : Aki az én országomba 
Akar jutni majdan, Vegye 
mindig magára Keresztjét a 
vállára, Az ó embert ölje 
meg. És kövessen engemet! 

8. Ember, tekints Jézusra, 
Ö vezet a helyes útra Meny-
nyei Atyánkhoz ; Vedd fel az 
ő igáját, Kövesd az ő példá-
já t : így juthatsz az egekbe 
Az angyali seregbe. 

9. Hittel, szívvel, lélekkel 
S maradandó jótettekkel Di-
csérd őt, az Istent! Végezd 
munkád serényen S j á r j az 
Ürnak kedvében: így a bá-
nat elkerül S minden dolgod 
sikerül. 

10. Él j hát, mint ő rendel-
te, S dicsérjed őt mindörök-
re Illő buzgósággal! Szent-
háromság, egy Isten: Add, 
hogy neved zenghessem Ügy 
e földi életben, Mint ott fenn 
a mennyekben! 
Weisse Mihály. Mlynárov Illés. 
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A keresztyén türelem 
dicsérete. 

Zsid. 10, 36-hoz. 
Dallama : 

Istennek szent nevében. (312.) 

6 4 0 . Türelem a feladat, 
Ha gondok gyötörnek, Ke-
reszt nyomja válladat S 
romlásodra törnek ; Isten-
nek szent népe! Hogy szán-
dékod győzhessen, Türelem-
mel teljesen Állj a b a j 
elébe ! 

2. Türelem a testünknek 
Keserű gyökere; Alig érint 
bennünket Istennek vesz-
szeje: Lelkünk mindjárt ret-
teg; Napsütésben mosolyog, 
De ha felhő gomolyog, Már 
a végtől reszket. 

3. Türelem vet próbára, 
Mert testiek vagyunk, Pe-
dig a mennyországba Tövis 
közt juthatunk; Isten maga 
mondja : Büntetem, mert 
szeretem Az embert és fel-
veszem Az én országomba! 

4. Türelem az Istennek 
Drága adománya, S ilyet 
csakis az nyerhet, Aki esdve 
várja; Szentlelkét küldi ránk 
Igen kedves vendégnek, Ki 
minket úgy segélhet, Hogy 
semmi b a j nem árt. 

5. Türelem hitből fakad S 
az Igét hallgatja, Egyébre 
nem sokat ad, Magát ehhez 
ta r t ja ; Ez szabadítója, Me-
nedéke, mindene, S ha vihar 
jön ellene, Ez vigasztalója. 

6. Türelem a jó reményt 
Krisztusba helyezi S a pokol-
nak szellemét Bátran vissza-
veti, Mondván : Dühönghet-
tek, Én Istennel maradtam 

Állandóan s így ra j tam Erőt 
nem vehettek! 

7. Türelem megnyugvást 
lel Isten végzésében Magát 
sohse hagyván el Semmilyen 
kétségben; Miért is vergőd-
jön? Mindent könnyen elvi-
sel Tudván, ha ba j jön is el, 
Az is Istentől jön. 

8. Türelem tud kitartva 
Várni, s aki így tett, Szent 
könyvünket forgatja, Mely 
megtanít minket Mindenféle 
jóra S kísértésben önmagát 
Buzgóságnak adva át Imád-
sággal óvja. 

9. Türelem tud engedni 
Isten parancsának S magát 
alárendelni Szent akaratá-
nak ; Bármennyi gúny éri, 
Szégyen raj t ' nem üt sebet, 
Mert a lelkiismeret Tiszta-
ságát érzi. 

10. Türelem szól Krisztus-
nak Dicsőítésére S vezet 
vissza az Ürnak Hívebb sze-
relmére ; Hozzá emelkedve 
Szüntelen csak azt vallja, 
Hogy nagy az Ür hatalma 
S nem fogy el kegyelme. 

11. Türelem fenntartója 
Földi életünknek És megvi-
dámítója Szomorú lelkünk-
nek; Napfény ragyog arra, 
Ki tőle el nem pártol : E tün-
döklő sugártól Fényes lesz 
az arca. 

12. Türelem ad örömet És 
gyönyörűséget, Semmi más-
ban nem leled Nagyobb ékes-
séged ; Megkoronáz minket, 
Minden vágyunk betölti És 
szemünkről letörli Fájó köny-
nyeinket. 

13. Türelem az én szívem 
Legerősebb vágya Elvisel-
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nem szelíden, Amit kiszabsz 
rá ja ; Te tudod, Istenem! 
Adj hát elég türelmet S add 
ezt a nagy kegyelmet Bizton 
reménylenem ! 

14. Türelem az, Istenem, 
Amit tőled kérek Most és 
mindig szüntelen, Míg hoz-
zád nem érek; S ha végsőt 
sóhajtok, Add, hogy legyen 
türelmem Végzésednek en-
gednem: Többet nem óhaj-
tok! 

Gerhardt Pál. Glosius János. 

Dallama: Ó Atya-Isten. (285.) 

6 4 1 . H i t , ó te drága! 
Te üdvadó, Nem lankadó, 
Leghasznosabb vigasztaló ! 
Ha lelkünk ezt nem érezi, 
Öröm sohsem juthat neki, 
Mert Istent megveti. 

2. Hit, ó te drága! Szent 
emberek Megszenvedett Szí-
vükbe zártak tégedet, Hol 
mint gyűrűben fényesen S 
zöld koszorúban ékesen Ra-
gyogtak teljesen. 

3. Hit, ó te drága! Mit jó 
korán Már Ábrahám Oltott 
szívébe hajdanán; A hitpró-
bát elhordozá, S amint az Űr 
parancsolá, Fiát feláldozá. 

4. Hit, ó te drága! Ha 
szenvedett, Szívébe vett 
Számos szent nő is tégedet: 
A kánai szent asszony is, A 
bűnbánó Magdolna is S tisz-
tes Zsuzsánna is. 

5. Remény! Tenálad Nincs 
szebb erény S jobb érzemény 
Az istenfélők kebelén; Már 
Ábrahám melengetett, Jób 

nem hagyott el tégedet, Dávid 
nem engedett. 

6. A csalhatatlan Remény 
veled Van, mindened, Ha 
néki adtad szívedet; Remé-
nyed mindig megsegít És 
soha meg nem szégyenít : 
Csak őt kövessed itt! 

7. Szeretet! Mennyből Jö t t 
kedvesünk, Egyetlenünk, Ki 
a Fiút hoztad nekünk, Ami-
kor mennyei Atyánk Szere-
tetből a nép iránt Leküldte 
egy Fiát; 

8. Szeretet! Maga A vég-
telen Nagy türelem, Irigy-
kedésre képtelen, Ki soha-
sem kevélykedel, Soha nem 
illetlenkedel S gonoszt nem 
tervezel ; 

9. Szeretet! Mindent El-
viselő, Elszenvedő Jóságos 
és csodás erő : Találj szí-
vemben jó helyet, Hadd jár-
jak egy úton veled, Ne hagyj 
el engemet! 

10. Hit és szeretet És jó-
remény: Nagy nyeremény, A 
legszebb három szent erény. 
Amit nem lát meg itt sze-
med, Elég hiteddel érzened: 
A mennyben megleled. 

11. A drága hitben Sok 
hasznosul S magasztosul, 
Ha szép reménnyel párosul: 
Mert véle mennybe jutha-
tunk, Hol minden jóból részt 
kapunk S megszűnik bána-
tunk ; 

12. Ahol magában A sze-
retet Reményt s hitet Túl-
élve vonja lelkedet A há-
rom-egy Isten felé, Atyád 
elé, Fia elé S a Szentlélek 
elé! 
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N E G Y E D I K R É S Z . 
1. A mindennapi áhítathoz való 

versek és antifónák. 
2. Reggeli, déli és esti énekek. 
3. Mindenféle szükségnek meg-

felelő énekek. 

4. Háború idején. 
5. Isten jótéteményeiről. 
6. Általános énekek. 
7. Halotti s a végső dolgokról 

szóló énekek. 

I. Versek és antifónák 
a mindennapi áhítathoz. 
Kegyelemért és bűneink bocsánatáért. 

1. Vétkeztünk ellened, Üristen, és a mi atyáink is, 
Igazságtalanul cselekedtünk és gonoszságot követtünk el. 

2. Ne szállj perbe, Uram, a te szolgáiddal, Z s o l t 1 0 6 ' 6 ' 
Mert nem lenne igaz előtted egyetlen élő sem. Zsolt. 143, 2. 

Mások és általánosak. 
3. Mutasd meg nekünk a te irgalmasságodat, 

Es add meg nekünk a te üdvösségedet. 
4. Ne büntess minket, Üristen, a te gerjedelmedben, 

Es ne feddj meg minket a te haragodban. Zsolt. 6, 2. 

Az imák meghallgatásáért. 
1. Jusson el a mi alázatos imádságunk a te orcád elé, 

Es a te beszéded szerint mutasd meg nekünk a te irgal-
masságodat. 

2. Isten, hallgasd meg a mi imánkat, 
Es a mi kiáltásunk jusson el tehozzád. 

3. Jusson a te színed elé a mi imádságunk, 
És hajlítsd füledet a mi kiáltásunkra. Zsolt. 88, 3. 

Békéért háború idején. 
1. Kelj fel, Uram, hogy elszéledjenek a te ellenségeid, 

És fussanak orcád elől mindazok, akik gyűlölnek téged. 
2. Adj, Urunk Isten, a te népednek békét, I V ' M ó z " 1 0 ' 3 5 ' 

Legyenek szerencsések, akik téged szeretnek. 
Zsolt. 122, 6, 7. 

3. Legyen békesség a te hatalmadban, ó Isten, 
És minden jónak bősége a te hajlékaidban. Zsolt. 122, 6, 7. 

4. Tarts meg és óvj meg minket, mint szemed fényét, 
A te szárnyaid árnyéka alatt oltalmazz minket minden 

gonosztól. Zsolt. 17, 8. 
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Kedvező időjárásért. 
1. Hajlítsd, Üristen, füledet a mi kérésünkre, 

És adj nekünk a ) derűs időt, 
b) szükséges esőt. 

2. Uram, könyörülj és ad j nekünk a) bőséges esőt, 
b) derűs időt, 

Hogy földünk meghozza a maga termését. 
Szárazság idején, esőért. 

Nedvesítsd meg a földet, Urunk, a mennyei magasságból, 
És hasznot ad majd minden bőségben. 

Hálaadásnál. 
1. Dicsőítsétek velem az Urat, halleluja! 

És magasztaljuk együtt az ő nevét. Zsolt. 34, 4. 
2. Dicsérjétek az Urat, mert jóságos, 

És mindörökké megmarad az ő irgalmassága. Zsolt. 136,1. 
Temetésiek. 

1. Tudom, hogy az én Megváltóm él, 
És hogy az utolsó napon a föld porából fel kell támad-

nom. Jób 19, 25. 
2. Az igazak lelke az Isten kezében van, 

És semmiféle kín nem éri őt. Bölcs. 3, 1. 
3. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondja Krisztus 

Urunk, 
Aki énbennem hisz, ha meghal is, élni fog. Ján. 11, 25. 

4. örök emlékezetben lesznek az igazak, 
És a rossz hír hallásától nem fognak félni. Zsolt. 112, 6, 7. 

Gyermekek temetésénél. 
5. Engedjétek, hadd jöjjenek a kis gyermekek énhozzám, 

mondja Krisztus Urunk, 
Mert ilyeneké az Isten országa. Márk 10, 14. 

Régi antifónák. 
Da pacem, Domine, in diebus 

nostris. 

6 4 2 . Ac Wj, Urunk, jó 
békességet Nehéz napjaink-
ban, Mert nincs senki a ke-
rek világon, Aki értünk 
harcba menne, Egyedül ma-
gad, Mindenható Urunk, 
Istenünk ! 

Ne memineris. 

6 4 3 . Ne emlegessed, 
Üristen, a sok vétket, amit 
magunk Vagy szüleink el-
követtünk, S ne állj a mi bű-
neinkért bosszút mirajtunk! 

Aufer a nobis, Domine. 

6 4 4 . Bocsásd meg mi-
nekünk Bűneinket, jó Iste-
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nünk; Igaz hitben, ép elmé-
ben add kegyelmedet, Hogy 
tiszteljük Felségedet. 

Könyörülj, :,: :,: Krisztus, 
a te népeden, Ki szent vére-
den váltottál meg mindnyá-
junkat. 

Hallgasd meg :,: :,: kérel-
münket, Ó mi Atyánk és 
Teremtőnk, Segíts rajtunk, 
légy kegyelmes! 

Hallgasd meg :,: :,: kérel-
münket, Jézusunk, mi Üdvö-
zítőnk, Védj meg minket, 
légy kegyelmes! 

Hallgasd meg :,: :,: kérel-
münket, Szentlélek, mi Vi-
gasztalónk, Világíts meg, 
légy kegyelmes! 

Élek én! így szól hozzánk 
a Mindenható, Nem akarom 
a bűnös halálát, Hanem in-
kább azt, hogy hozzám meg-
térjen és éljen! 

Miserere nostri, Domine. 

6 4 5 . Könyörülj miraj-
tunk, mi kegyes Üristenünk, 

Téged várunk, s esedezünk: 
Segítségünk légy nekünk és 
erős oltalmazónk Szorongá-
sunk és bánatunk idejében. 

Alázattal kérünk téged, mi 
kedves Urunk, Ne a d j min-
ket gyalázatra, A te szent 
nevedért ; 

És ne szórd széjjel a te 
szép kis nyájadat, Amelyet 
Fiad Drága szent vére meg-
váltott ; 

És ne vedd el a te nagy 
irgalmasságodat mitőlünk, 
Urunk, Istenünk! 

Quiescat ira tua. 

6 4 6 . P ihenjen meg a 
haragod, Mindenható, ha 
úgy akarod; Legyen könyö-
rületességed És szelídséged 
A gonosz, bűnös népnek bün-
tetésében, Hiszen magadra 
esküdtél épen. Ó szent Isten, 
szent és erős, szentséges, 
halhatatlan : Könyörülj mi-
rajtunk ! 

Media vita imaversikékkel, 
mindenféle általános szükségletért. 

Media vita. 

6 4 7 . E letünknek fele-
részén Alávetve a halálnak, 
Vétkeink nagy átkának : 
Hozzád könyörgünk segít-
ségért, Üristenünk ! 

Ellenségünk, az ördög Ke-
res, hogy elnyeljen, És te jo-
gosan lépsz fel haraggal el-
lenünk S örök bosszút áll-
hatsz; ezért felsóhajtunk: 

Szent Isten ó fordítsad el 
haragodat S könyörülj mi-
rajtunk ! 

I. Bűnök bocsánatáért. 
Cognoscimus, Domine. 

Dallama: 
Krisztusunk, az alázat. (64.) 

6 4 8 . Atyánk, be kell 
ismernünk Bűnbánó lélekkel, 
Hogy súlyosan sértettünk 
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Ezernyi vétekkel ; Bocsána-
todra vágyunk, Bár nincsen 
érdemünk, Segítségedre vá-
runk, Benned reménykedünk. 

2. Kegyelmedet ne vedd el 
Rólunk, kik vétkeztünk, Hisz 
annyi szeretettel Bántál sok-
kal köztünk : Megláttad a 
latornak Mélységes bánatát 
S neki is megnyitottad A 
mennynek a j ta já t . 

Forduljon el haragod Tő-
lünk, ó szent Isten; Könyö-
rülj, mint akarod, Kegyel-
med segítsen! Csúf halálra 
ne taszíts, Irgalmas Jézu-
sunk, Gonosztól megszaba-
díts, Hogy a mennybe jus-
sunk ! Tranovszky György. 

II, Esőért. 
Dallama : 

Krisztusunk, az alázat. (64.) 

6 4 9 . F ordítsd el a 
nagy aszályt Rólunk, ó Iste-
nünk, S kegyelmednek har-
matát Küldd alá minekünk; 
A megrepedezett föld Száját 
feléd nyitja : Hitünk min-
den más előtt Esődet áhítja. 
Forduljon el haragod, stb. 

Tr. Gy. 

III. Derűit és meleg időért. 
Dallama: 

Krisztusunk, az alázat. (64.) 

6 5 0 . Vedd el, Urunk, 
az esőt, Árvizet és jeget : 
Ha víz alatt áll a föld, Ter-
mésünk nem lehet; Napod 
süssön az égről, Óvj a boru-
lástól: Szabadíts az éhség-
től Es a drágaságtól! For-
duljon el haragod, stb. 

Tranovszky György. 

IV. Békéért. Die Jovis. 
Dallama: 

Krisztusunk, az alázat. (64.) 

6 5 1 . Békét adj, ó jó 
Urunk, És békés uralmat: 
Törjed meg a háborút S a 
zsarnok hatalmat ! Kegyel-
mednek vesszeje Sújtsa 
gyarló néped, Ne haragod 
fegyvere : Atyailag védj meg ! 
Forduljon el haragod, stb. 

Tr. Gy. 

V. Drágaság és éhínség 
elfordításáért. 

Dallama: 
Krisztusunk, az alázat. (64.) 

6 5 2 . A/lindennapi ke-
nyerünk Add meg, ó jó 
Atyánk: Ne forduljon elle-
nünk Éhínség, drágaság ! 
Hadd lássák a szegények 
Kész segítségedet, S a go-
noszak, kevélyek Megszé-
gyenüljenek ! Forduljon el 
haragod, stb. Tr. Gy. 

VI. Ragály elfordításáért. 
Dallama: 

Krisztusunk, az alázat. (64.) 

6 5 3 . A ragálynak csa-
pását Szüntesd, Urunk, ké-
rünk, S kegyelmednek áldá-
sát Éreztessed vélünk! Ha 
pedig úgy rendelted, Hogy 
elhalálozzunk : Bocsánatot s 
kegyelmet A d j veled lakoz-
nunk! Forduljon el haragod, 
stb. 

Tranovszky György. 
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Miserere: ilyen versikékkel. 
1. Bűnök bocsánatáért. 

Könyörülj rajtunk, 
Urunk, Jézus Krisztus! 

6 5 4 . R ossz időt értünk : 
Fohászunkat halld meg, ké-
rünk, És Atyádnál könyö-
rögj miértünk! 

2. Te vagy egyetlen Köz-
benjárónk az egekben: Vedd 
el bűnünk s tar ts meg ke-
gyelmedben ! 

3. Igazságodban Legyen 
részünk s jóvoltodban: Adj 
helyet majd a te országod-
ban! 

4. Amiért esdünk, Add 
nekünk azt mind megnyer-
nünk S Atyáddal s a Lélek-
kel tisztelnünk! Erre áment 
zenghetünk, Az Ür velünk, 
halleluja ! 

II. Esőért. 
Könyörülj rajtunk, 

Urunk, Jézus Krisztus! 

6 5 5 . A d , nekünk esőt 
Es könyörögj Atyád előtt, 
Hogy szárazság ne sújtsa a 
mezőt. 

2. Mert Atyád adhat S ád 
esőt az igazaknak Nem ke-
vésbbé, mint a hamisaknak. 

3. Esőt nem látva Miat-
tunk jut pusztulásra A föld: 
Atyánk, nyújtsd kezed ál-
dásra. 

4. És végezetre Minden 
amint parancsolod, S hívei-
det mind megvigasztalod. 
Erre áment zenghetünk, stb. 

III. Derűs és meleg időért. 

Könyörülj rajtunk, 
Urunk, Jézus Krisztus! 

6 5 6 . Ál l í t sd el, ké-
rünk, Az esőt; adj napot 
nékünk És Atyádnál könyö-
rögj miértünk! 

2. Aki a napnak Szólhat, 
hogy a gonoszaknak Szol-
gáljon: hát még az igazak-
nak! 

3. Noé korában ígérte, 
hogy a vízárban Nem rontja 
meg földünket hiában! 

4. Elég szólanod: Beáll-
nak a derűs napok S hí-
veidet mind megvigasztalod! 
Erre áment zenghetünk, stb. 

IV. Békéért. 
Könyörülj rajtunk, 

Urunk, Jézus Krisztus! 

6 О 7 • Könyörög j értünk ! 
Te, aki meghaltál értünk : 
Tartsd meg, amit megváltot-
tál, kérünk. 

2. Szüntesd meg végkép A 
háború minden mérgét S add 
meg nekünk azt a drága bé-
két! 

3. Jöjj a kegyetlen Po-
gány s antikrisztus ellen : 
Mert valóban az ördög van 
ebben. 

4. És végezetre Minden 
bajnak véget vetve Szent bé-
kédbe vigy fel az egekbe! 
Erre áment zenghetünk, stb. 
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V. Drágaság és éhínség 

élfordításáért. 
Könyörülj rajtunk, 

Urunk, Jézus Krisztus! 

6 5 8 . A te jóságod Me-
zőnkön is legyen áldott: Ne 
lássunk éhséget, drágaságot. 

2. Szeretetedből Adj bő 
termést az egekből: Hajol j 
hozzánk a te kegyelmedből! 

3. Te vagy életünk, Táp-
lálékot te adsz nekünk: Ha 
elfordulsz tőlünk, nem él-
hetünk ! 

4. Bőkezűséged Tarto-
gassa a te néped': Ne bo-
csáss ránk koldus-szegénysé-
get! Erre áment zenghe-
tünk, stb. 

VI. Ragály csapásának 
élfordításáért. 

Könyörülj rajtunk, 
Urunk, Jézus Krisztus! 

6 5 9 . A ragályt tőlünk 
Fordítsad el, hogy meg-
éljünk: Az Atyánál könyö-
rögj miértünk! 

2. Dávid szerette Népét, 
könyörgött érette: S a jó 
Isten a ragályt elvette. 

3. E szóra: Elég! Az an-
gyal lecsendesedék S a ra-
gálytól megszabadult a nép. 

4. Ha te akarod, Nekünk 
mindezt megadhatod S hí-
veidet mind megvigasztalod! 
Erre áment zenghetünk, Az 
Ür velünk, halleluja! 

Általános litánia. 

6 6 0 . U r u n k , könyö-
rülj! Krisztus, könyörülj! 
Urunk, hallgass meg! Krisz-
tus, hallgass meg! 
Mennyei Atyánk, Isten: Kö-

nyörülj mirajtunk ! 
Fiú, világnak Megváltója, Is-

ten: Könyörülj mirajtunk! 
Szentlélek Úristen : Könyö-

rül j mirajtunk! 
Szentháromság egy Isten : 

Könyörülj mirajtunk! 
Légy hozzánk kegyelmes : Bo-

csáss meg nekünk, Urunk! 
Légy hozzánk irgalmas: Sza-

badíts meg, Urunk! 
Minden bűntől, 
Minden tévelygéstől, 
Minden gonosztól, 
Az ördög tőrvetéseitől, 
A gonosz és váratlan haláltól, 
A ragálytól és éhínségtől, 
A háborútól és öldökléstől, 
A viszálytól és önzéstől, 
A mennykőtől, zivatartól, 
Az örök haláltól: 
Ments meg minket, Urunk! 
A te szent testbeöltözésed és 

születésed titka által, 
A te keresztséged, böjtöd és 

megkísértetésed által, 
A te szomorkodásod és véres 

verejtéked által, 
A te kereszted és kínoztatá-

sod által, 
A te feltámadásod és menny-

bemeneteled által, 
A vigasztaló Szentlélek le-

küldése által 
Boldogságunk és boldogtalan-

ságunk minden idejében: 
Kérünk téged, hallgass meg 

minket! 
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A halál órájában Légy hoz-
zánk kegyelmes! 

Az ítélet napján Légy hoz-
zánk irgalmas! 

Mi méltatlan bűnösök: 
Kérünk téged, hallgass meg 

minket! 
Légy kegyes a te közönséges 

keresztyén szentegyháza-
dat igazgatni és rá gondot 
viselni, 

Légy kegyes minden püspö-
köt, lelkipásztort és egy-
házi szolgát az egészséges 
tanban és erkölcsös életben 
megtartani, 

Légy kegyes a tévelygést, 
pártütést, botránkoztatást 
egyházadból kiirtani, 

Légy kegyes a tévelygőket és 
félrevezetetteket az igaz-
ság út jára vezetni, 

Légy kegyes a sátánt lábunk 
alá taposni, 

Légy kegyes aratásodba hű-
séges munkásokat küldeni, 

Légy kegyes Igéd gyarapo-
dását és Szentlelked gyü-
mölcseit valamennyi hall-
gatódnak megadni, 

Légy kegyes az elesetteket 
felemelni s a lábukon álló-
kat megerősíteni, 

Légy kegyes a félénkeknek 
és kísértésbe jutottaknak 
vigasztalást és segítséget 
adni, 

Légv kegyes valamennyi 
királynak, fejedelemnek, 
(úgyszintén a magas ható-
ságoknak) engesztelődést, 
békét és egyetértést adni, 

Légy kegyes helyi hatósá-
gunkat, feljebbvalóinkat s 
azok gyermekeit és roko-

nait oltalmazni és nekik 
szerencsés uralmat adni, 

Légy kegyes a hivatalos sze-
mélyeket és községünk 
minden elöljáróját, Ügy-
szintén a köznépet meg-
áldani és minden rossztól 
megőrizni, 

Légy kegyes a szenvedőkre 
és veszedelemben levőkre 
lepillantani és őket meg-
szabadítani : 

Kérünk téged, hallgass meg 
minket! 

Légy kegyes a boldog álla-
potban levő és szülő asz-
szonyoknak szerencsésen 
segítségére lenni, 

Légy kegyes a csecsemőknek 
és betegeknek őrzője és 
segítője lenni, 

Légy kegyes az árváknak és 
özvegyeknek oltalmazója 
és védelmezője lenni, 

Légy kegyes az ellenséget, a 
hitetlent tőlünk messzire 
űzni, 

Légy kegyes napjainkban bé-
két adni, 

Légy kegyes az (ártatlan) 
foglyokat, rabokat meg-
szabadítani, 

Légy kegyes minden embe-
ren könyörülni, 

Légy kegyes a mi jóltevőink-
nek, szüleinknek és bará-
tainknak értünk megfi-
zetni, 

Légy kegyes a mi ellensé-
geinknek, rosszakaróink-
nak és rágalmazóinknak 
megbocsátani és őket igaz 
szeretetre vezérelni, 

Légy kegyes a mi szántóföld-
jeinknek bőséges termést 
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adni s azt a káros romlás-
tól megőrizni, 

Légy kegyes minket jóindu-
lattal meghallgatni: 

Kérünk téged, hallgass meg 
minket! 

Istennek Fia, Űr Jézus Krisz-
tus: Könyörülj miraj tunk! 

Istennek Báránya, aki hordo-
zod a világ bűneit: Könyö-
rülj mirajtunk! 

Istennek Báránya, aki le-
veszed .a világ bűneit: Kö-
nyörülj mirajtunk! 

Istennek Báránya, aki le-
veszed a világ bűneit : Légy 
kegyes nekünk békét adni, 
ámen! 

Németből. 

Szintén litánia versbe szedve. 
Dallama: 

Könyörülő Jézusunk. (300.) 

6 6 1 . Urunk Isten, kö-
nyörülj; Ó Krisztus, könyö-
rülj; Urunk, hallgass meg 
minket, Hallgass meg s kö-
nyörülj !. 

2. Atya-Isten, Teremtőnk, 
Könyörülj mirajtunk ! Jézu-
sunk, Üdvözítőnk, Könyö-
rülj mirajtunk! 

3. Ó Szentlélek Üristen, 
Könyörülj mirajtunk! Szent-
háromság egy Isten, Könyö-
rülj mirajtunk! 

4. Légy irántunk figyel-
mes, Bocsásd meg vétkün-
ket; Légy irántunk kegyel-
mes, Szabadíts meg minket! 

5. Világ minden bűnétől,. 
Minden tévelygéstől S min-
den gonosz mérgétől Szaba-
díts meg minket! 

6. Ördög csalárdságától 
Ments meg, Urunk, minket; 
Hirtelen s rossz haláltól 
Őrizz meg bennünket! 

7. Éhínségtől, ragálytól Ne 
hagyj elpusztulnunk ; Hábo-
rútól s viszálytól Őrizz min-
ket, Urunk! 

8. Őrizz meg az önzéstől, 
Rémes öldökléstől, Zivatar-
tól, villámtól S az örök ha-
láltól! 

9. Testbejövetelednek Tit-
ka által add meg Kérésünk-
nek sikerét Megszületésedért; 

10. Keresztséged-, böjtödért, 
Vérverejtékedért, Keresz-
tedért, holtodért, Eltemeté-
sedért ; 

11. Ü j életre keltedért, 
Mennyekbe mentedért S mert 
Szentlelked leküldted: Hall-
gass meg bennünket! 

12. Boldogtalanságunkban 
És boldogságunkban S halá-
lunknak óráján Hallgass 
meg, ó Bárány! 

13. Mi méltatlan bűnösek 
Hozzád kiáltozunk S kérünk, 
hallgass meg minket, Ó ke-
gyelmes Urunk! 

14. Kegyesen igazgassad 
A te szent, keresztyén Anya-
szentegyházadat Rá gondot 
viselvén. 

15. Tarts meg minden 
püspököt S lelkipásztort eb-
ben Üdvösséges tanodban S 
kegyes, szent életben. 

16. A tévelygést, párt-
viszályt Irtsd ki szent nyá-
jadból S minden botránkoz-
tatást Vess ki egyházadból. 

17. Akik csábra hallgatnak 
S rossz úton haladnak: Az 
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igazság út jára Vezesd az 
egyházba. 

18. A sátánt, az ördögöt, A 
legnagyobb gonoszt, Mely 
ellenünk dühödött : Lábunk 
alá taposd! 

19. Hű munkást adj eleget 
A nagy aratásra; Gyümöl-
csét teremje meg Igéd hall-
gatása. 

20. Emeld fel a bukottat, 
Erősítsd az állót, Kísértésbe 
jutottat, Vigasztalást várót. 

21. Érezzék a királyok És 
a fejedelmek, Érezzék meg 
az áldott Békében kegyel-
med. 

22. Hatóságunk tagjait 
Áldd meg, égi Felség; Irá-
nyozzad gondjait, Adj nekik 
szerencsét. 

23. Oltalmazd e községnek 
Elöljáróságát, A gonosztól 
te védd meg Egész lakos-
ságát. 

24. Légy a terhet viselők 
Megvigasztalója S a fogság-
ban szenvedők Megszabadí-
tója. 

25. Áldjad meg a hűséges, 
Gyermekváró nőket És sze-
rencsés szüléshez Segítsed 
el őket. 

26. Légy orvosa szenvedő 
S beteg embereknek; Légy 
védője csecsemő S apró 
gyermekeknek. 

27. Özvegyeknek,árváknak 
Légy gondviselőjük, Mind 
téged vall Atyjának: Légy 
védelmezőjük. 

28. A foglyot mind hozd 
vissza A súlyos rabságból: 
Ne legyen elszakítva Szere-
tet t hónától. 

29. Bocsáss meg az elle-
nünk Gonoszul vétőknek S 
vezéreljed, kérlelünk, Szere-
tetre őket. 

30. Légy kegyes a földek-
nek Gazdag termést adni 
És azt, ami megtermett, 
Meg is oltalmazni. 

31. Könyörülj az emberen, 
Segíts mindnyájunkat, Hall-
gassad meg kegyesen A mi 
fohászunkat. 

32. Világ bűnét elvevő És 
megkegyelmező Krisztus, 
hozzád sóhajtunk : Könyö-
rül j mirajtunk! 

33. Istennek szent Bá-
ránya, Ki a világ vétkét 
Hordod : lelkünk megszánva 
Adj minekünk békét! 

Ugyanaz a litánia versbe 
szedve. 
Dallama: 

Isten, ó szent Isten. (278.) 

6 6 2 . Atya, Fiú, Lélek, 
Bölcs, jó, erős Istenünk: 
Hallgass, ó hallgass meg S 
teljesítsed kérelmünk ; Lás-
sad meg szükségünk, Halld, 
amit óhajtunk, Segíts és 
légy vélünk, Könyörülj mi-
rajtunk ! 

2. Hallgasd meg kérelmünk 
S bocsánatot ad j nekünk, Ne 
érdemünk szerint Bánj ve-
lünk, ha vétkezünk; Te légy 
az oltalma Testünknek, lel-
künknek, Mi becsületünknek 
És minden kincsünknek. 

3. Segíts meg, jó Atyánk, 
Krisztus születéséért, Vér-
verejtékéért, Haláláért, sebé-
ért ; Feltámadásának S 
mennybemenetének Érde-

28 
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méért segíts, Urunk, ké-
rünk téged. 

4. Oltalmazd egyházad, 
Mely harcolni kénytelen: Go-
noszság, ravaszság Raj ta 
erőt ne vegyen! Tartsd meg 
mindhalálig Igéd tisztaságát 
És szentségeidnek Kiszolgál-
tatását. 

5. Békét adj minékünk, 
Amelyben szentegyházad És 
a mi szép hazánk Gyarapo-
dást találhat! Óvj meg a 
ragálytól, Árvíztől, tűzvész-
től, Ádj jó kormányzatot És 
sikert kár nélkül. 

6. Nyomorból, ínségből Sza-
badíts ki bennünket, For-
dítsd el félelmét Aggodal-
mas lelkünknek; Adj helyes 
tanácsot, Könnyítsed jár-
munkat S főkép a gonosz-
tól Ments meg mindnyájun-
kat. 

7. Istennek egy Fia, Halld 
meg a mi szózatunk, Krisz-
tusunk, segíts meg És eny-
hítsed bánatunk ; Istennek 
Báránya, Ki a világ vétkét 
Elvetted : könyörülj, Add 
minekünk békéd! 

8. Atya, Fiú, Lélek, Bölcs, 
jó, erős Istenünk: Hallgass, 
ó hallgass meg S teljesítsed 
kérelmünk ! Lássad meg 
szükségünk, Halld, amit 
óhajtunk, Segíts és légy 
velünk : Könyörülj miraj-
tunk ! H. s. 

Litánia az Űr imájára. 

6 6 3 . Mennyei Atyánk, 
Urunk : 

Gyermekidül hozzád fordu-
lunk. 

Hatalmas Isten, hívunk té-
gedet, 

Hajlítsd hozzánk a te szent 
füledet. 

Irgalmadért sóhajtunk : 
Könyörülj mirajtunk! 
Szenteltessék meg a te neved, 
Melyet mindenfelé dicsőíte-

nek. 
Add, hogy nevedet igaz is-

meretben és istenfélelem-
ben tisztelhessük 

És az emberi tévelygést el-
kerülhessük. 

Jöjjön el a te országod: 
Az örökkévaló, az áldott. 
Add, hogy a te Lelked legyen 

nekünk, az egyház tagjai-
nak, kormányzója 

S az vezessen jóra. 
Legyen meg a te szent aka-

ratod a földön mindenben, 
Mint odafenn a mennyben. 
Add, hogy a te akaratod tel-

jesítve tetszésedet meg-
nyerhessük, mint az angya-
lok a mennyben, 

Ügy az emberek a földön 
mindenben. 
Jézus Krisztusért, a te 

Fiadért, hallgass meg minket, 
Urunk! 

Add meg nekünk ma a mi 
mindennapi kenyerünket 

S minden életszükségletün-
ket. 

Adj jó vezetőséget, békessé-
get, egészséget, ad j sikert 
hivatásunkra, 

S mindent, amit szükségesnek 
látsz a mi javunkra. 

Bocsásd meg a mi vétkein-
ket, 

Mint mi ellenfeleinknek. 
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Add, hogy mi megtértek ré-
szedről útmutatást az ir-
galmasságban lássunk 

S a vétkezőknek megbocsás-
sunk. 

Ne vigy kísértésbe minket, 
híveidet, 

Elesett teremtményeidet. 
Ne hagyj a nyilvános és tet-

szetős dolgok alattomos 
veszedelmében 

Itt, a siralom völgyében. 
Szabadíts meg a gonosztól, 
Főképen a lélekre nézve 

rossztól. 
Jézus Krisztusért, a te 

Fiadért, hallgass meg minket, 
Urunk! 

Mert tiéd, Urunk, az ország, 
a hatalom és a dicsőség 

Mindörökké, ámen! 
Szabadíts meg a bűntől, ha-

láltól, ördögtől és ennek az 
életnek minden nyomorú-
ságától, fogadj kegyel-
medbe 

S vezess el az örök életbe. 
Mert tiéd, Urunk, az or-
szág, a hatalom és a dicső-
ség Mindörökké, ámen! 

Örökkévaló Isten ! hallgass 
erre a mi könyörgésünkre 
És légy a mi segítségünkre. 

Mert tiéd, Urunk, az ország, 
a hatalom és a dicsőség 
Mindörökké, ámen! 

II. Reggeli, déli és esti énekek. 
Reggeli énekek. 

Saját dallam. (285.) 

6 6 4 . О Atya-Isten, Jé-
zus, Lélek, Buzgón kérlek: 
Adjon a te kegyességed Élő 
hitet, reménységet, Szeretet-
ben teljességet S örök üd-
vösséget ! 

2. Adj józanságot És tü-
relmet, Kegyes lelket, Hű-
séges istenfélelmet : Szolgál-
jalak szent élettel, Tiszta 
lelkiismerettel S igaz szere-
tettel. 

3. Ámen! Jézusom, Te ir-
galmas, Szent, hatalmas : 
Sóhajomra, kérlek, hallgass! 
így a világ megszégyenül, 
Bűn és ördög alul kerül És 
többé nem örül! 

Saját dallam. (286.) 

6 6 5 . Miiy csodásan éb-
rednek Erdők, mezők, em-
berek S üdvözlik a napot; 
Ti is, testem tagjai, Isten 
nevét áldani Serkenjetek, 
buzduljatok ! 

2. A csillagok letűntek, A 
holddal elpihentek A fényes 
nap elől; Menjetek le béké-
ben: Jézus, az én napfényem, 
Világít rám mindenfelől. 

3. Testem, ágyad elhagyva, 
Vedd ruhádat magadra Ör-
vendő lélekkel; Ha eljön az 
ítélet, Jézus ruház fel téged 
Dicső és szent öltözettel. 

4. Az idő elérkezett: Fe-
jed, lábad, két kezed Égjen 
a munkától! Szívem, öröm-
lángra gyúlj, Hogy munká-

29* 
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val szabadulj Az ördögnek 
párnájától ! 

5. Tagjaim, felüdiilten É s 
munkára készülten Dologra 
menjetek Készséggel és szí-
vesen; Majd nyugosztok 
csendesen, Lesz még idő pi-
hennetek ! 

6. Jézusom, szerelmesem, 
Nézz reám kegyelmesen Az 
egek egéből ; Te oltalmazz 
engemet, Angyalaid védje-
nek Minden szerencsétlen-
ségtől. 

7. Azokat, kik enyémek, 
Hatalmaddal te védd meg 
Bánattól, könnyektől ; Jézus, 
tőlünk ne válj meg, Mind-
nyájunkat te áldj meg Ha-
tártalan kegyelmedből! 
Schmolck Benjámin. j j g 

Saját dallam. (287.) 

6 6 6 . О kútfeje minden 
jónak, Én teremtő Istenem! 
Ez ú j napnak hajnalán El-
várod, hogy igazán Áldoz-
zon hű kebelem. 

2. Hajolj bűnös gyerme-
kedhez, Ó hallgass meg ke-
gyesen, Hogy szívemnek ola-
ját , Áldozatom legjavát, 
Atyám, eléd önthessem. 

3. Vedd szívesen háladá-
som, Mely szívemből kicsor-
dult, Hogy az elmúlt éjjelen 
A mennyei kegyelem Velem 
volt s el nem fordult. 

4. Bocsássad meg gonosz-
ságom Azokban a vétkek-
ben, Amiket gyarlóságból 
S az ördög tanácsából Ez 
éjjel elkövettem. 

5. Te oltalmazz kegyelmed-
del, Örizőm e világon; Védd 

a hitvest, gyermeket, Csalá-
dom, háznépemet S szerze-
ményem, jószágom. 

6. Szent angyalod őrizze 
meg Testünket és lelkünket; 
Légy híveid oltalma, Hogy 
az ördög hatalma Meg ne 
ejtsen bennünket. 

7. Légy kegyelmes meg-
segítőnk, Adj sikert a mun-
kára, Erősíts a munkában: 
így lesz részünk áldásban 
Akaratod szolgálva. 

8. Adj tanácsot, segítséget, 
Hogy erősek lehessünk, S 
ahhoz, amit jó nekünk Tet-
szésedre tehetnünk, Mind-
járt hozzákezdhessünk. 

9. Hasztalan a gazdasá-
gunk, Hiába az építés; Ha 
áldásod nincs rajta, Mely si-
kerhez ju t ta t ja , Minden mun-
kánk kárba vész. 

10. Hiába lesz felkelésünk 
Keresvén a kenyeret, Ha 
magad meg nem áldod, Nem 
is lesz az megáldott S ele-
gendő nem lehet. 

11. Add minekünk, égi gaz-
dánk, Áldásodnak bőségét : 
Szerencsének örülnünk S 
minden ba j t elkerülnünk ; 
Add munkánknak jó végét! 

12. Add, hogy testben és 
lélekben Szükséget ne szen-
vedjünk; Add mindazt, ami 
minket Gyermekidet megil-
let, A mennyből megnyer-
hetnünk ! 

13. Szent Fiadnak érde-
méért Kérünk téged, jó 
Urunk, Hogy reggeli imán-
kat Meghallgasd és meg-
áldjad, Üdvözítő Jézusunk ! 

14. Töltsd be, minden ked-
ves lélek, A te hivatáso-
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dat Buzgalommal, serényen 
Krisztus Urunk nevében: S 
az áldás el nem marad! 

Radies András. 

Saját dallam. (316.) 

6 6 7 . L újra felde-
rült a nap, Mely ránk is 
virradott: Mindenki ú j erőre 
kap, Aki megfáradott. 

2. De te le nem húnytad 
szemed A hosszú éjjelen, 
Mert testemet és lelkemet 
Őrizted szüntelen. 

3. Gondolj reám, én Iste-
nem, Ma és mindenkoron, A 
baj t így elkerülhetem Hatal-
mas jobbodon. 

4. Forduljon el fejem felől 
Mind, ami baj t szerez; Uram, 
magad haladj elől S minden 
javamra lesz. 

5. Elvész a bűn hatalma is, 
Ha közlöd Lelkedet, Mely 
engem is csak jóra visz, Mint 
minden gyermeked. 

6. Ha Lelkedet követhetem 
S üdvömre fáradok: Az örök 
végítéleten Szégyent nem 
vallhatok. 

7. Munkám nevedben kez-
dem el S örömmel végezem; 
Rád gondolok, Uram, jövel, 
Segíts meg, Istenem! 

8. Nem fél, ki így gondol-
kozik: Ki mint vet, úgy ara t ! 
Ki dolgozik s imádkozik, Az 
éhen nem marad! 

9. S ha nem derül rám több 
napom, Attól se rettegek, 
Mert Istenemtől várhatom 
Mindennap végemet. 

10. Én Istenem, tied va-
gyok, Reménységem te vagy, 

Te, kit soha el nem hagyok, 
Hallgass meg s el ne hagyj ! 
Schmolck B. Hruskovics S. 

Saját dallam. (288.) 

6 6 8 . I t t van immár a 
nap kelte : Keresd őt, Terem-
tőd, Ki téged megvédett, 
Lelkem lelke! 

2. Isten, lelkem bizodalma: 
Légy velem szüntelen, An-
gyalid adjad itt Oltalmamra! 

3. Hogy a sátán ne árt-
hasson Énnekem semmiben : 
Félelmed s kegyelmed Igaz-
gasson ! 

4. Ezért mindig tiszteltes-
sél Általam, én Uram : S 
reggel is, este is Dicsértes-
sé l ! Zábojnik György. 

Saját dallam. (289.) 

6 6 9 . Alomból kelünk, 
ú j napra virradánk, Vidul 
kebelünk s magasztal, jó 
Atyánk ; Neved dicsérjük, 
kegyelmedet kérjük : Add, 
hogy megérjük! 

2. Hála s dicséret a te ke-
gyelmedért, Hogy sem kí-
sértet, sem más gonosz nem 
ért; őrző kegyelmed halál-
tól megmentett S mára ser-
kentett. 

3. Ajánljuk magunk isteni 
kegyedbe, Legyen e napunk 
a te tetszésedre; Légy vé-
delmezőnk, kegyelmes veze-
tőnk, Segedelmezőnk ! 

4. Törd meg javunkra a 
sátán tőreit S a helyes útra 
vezessed híveid, Hogy szen-
tül éljünk, mindig jót remél-
jünk S jó véget érjünk! 
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j- 5. Dicsőség neked, Urunk 
és Királyunk, Add, hogy té-
gedet hűséggel szolgáljunk; 
Bocsáss meg nékünk és tö-
röld el, kérünk, Minden mi 
vétkünk ! 

6. Jézus, Mesterünk! kín-
szenvedésedért Te adj mine-
künk teljes engesztelést; 
Sorsunk ne legyen örök tűz 
odalenn, Hallgass meg, ámen! 

Hajnali ének. 
Dallama : 

Mindenható Úristenünk. (308.) 

6 7 0 . F öl, lelkem, itt a 
pillanat, Hagyd el, testem, 
az ágyadat: Közéig a virra-
dat. 

2. Föl, hű lelkek, ébredje-
tek, Múlik az éj: föl, zeng-
jetek Dicsérő éneket ! 

3. Kelj föl te is, iparkod-
jál: Harsogjon a hálazsol-
tár, Mert virradni fog már! 

4. Felhangzik a madár-
ének: Engedj, minden hivő 
lélek, Krisztus beszédének! 

5. Az Ür mondja: Vigyáz-
zatok, Eljöttére úgy várja-
tok, Hogy rá gondoljatok ! 

6. Idejét nem jelölte meg, 
Mindig készen kell lennetek 
És ékeskednetek! 

7. Vess hát véget álmaid-
nak, Kél immár a hajnal-
csillag: Szívednek is virrad. 

8. Múlik már a sötét éjjel 
Minden szörnyű veszélyével 
S félelmességével. 

9. Emlékezzél Istenedről, 
Tőle kapott sok kincsedről, 
Kész segítségedről! 

10. Róla szívből emlékezve 
Indulj, lelkem, dicséretre S 
háladó énekre! 

11. Isten, neved emleget-
jük, Hogy az éjjelt átélhet-
tük S kegyelmed vehettük. 

12. Tied legyen háladá-
sunk A sok jóért, amit lát-
tunk És üdvünkre vártunk. 

13. Ezt Jézusban eszközöl-
ted, Hitünkben is ezt közöl-
ted És be is töltötted. 

14. A vele nyert közösség-
ben Add meg ezt, hogy ré-
szünk légyen A menny örö-
mében ! 

Dallama: Ki dolgát 
csak Istenre hagyja. (262.) 

6 7 1 . U ram, ismét el-
jött a reggel, Elűzte a vak 
éjtszakát, És véle kél egész 
sereggel A gond, amely szí-
vemre szállt; Az álom im-
már elhagyott És én megint 
csak itt vagyok. 

2. Itt élek én, hol minden 
napnak Üjabb baját kell 
érzenem, Hol napjaim gyor-
san haladnak S a bűn együtt 
nő énvelem, Mert ismerem 
törvényedet S mégsem va-
gyok hű gyermeked. 

3. Atyám, bocsásd meg 
számos vétkem, Rég hordo-
zott nagy terhemet; Idején 
add kegyelmed nékem S 
halld meg buzgó kérésemet; 
Ha e kegyet megnyerhetem, 
Minden bajom elszenvedem. 

4. Segíts, Atyám, okos ta-
náccsal : Magamban meg 
nem állhatok ; Segíts erős 
oltalmazással : így semmi 
kárt nem vallhatok; Add e 
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napot úgy élnem át, Hogy 
munkáljam lelkem javát! 

5. Őrizzed meg testem és 
lelkem, Háznépem és jószá-
gomat; Ha keresztet kell 
elviselnem, Add rám vigasz-
talásodat, S ha örömet jut-
tatsz nekem, Áldásul add, 
én Istenem! 

6. Te adsz erőt, hogy 
talpra állván Veled haladjak 
útamon ; így, ámbár nem 
tudom, mi vár rám : Tetszé-
sed az én óhajom, Hogy meg-
nyerjem kegyelmedet S élve, 
halva tied legyek! 
Neumann G. Ertel J. B. 

Saját dallam. (290.) 

6 7 2 . Mennynek , föld-
nek alkotója, Atya, Fiú, 
Szentlélek, örök ketté-vá-
lasztója Holdvilágnak, nap-
fénynek, Kinek erős, szent 
karja A világot fenntar t ja : 

2. Hálát adok kegyel-
medért, Ó mennyei hatalom, 
Hogy az éjjel engem nem 
ért Semmiféle ártalom, S 
hogy tőrébe engemet A sá-
tán nem ejthetett. 

3. Vedd el az é j sötétjével, 
Jézus, minden vétkemet, 
Hogy sebeid mélységével Vi-
gasztaljam lelkemet ; Segít-
séget, tanácsot Csak tenálad 
találok. 

4. Add, hogy e nap virrad-
tára Lelkileg is felkeljek És 
a lelki tisztaságra Nagyobb 
gondot viseljek, S ha eljön 
az ítélet, Ne rettegjek, ne 
féljek. 

5. Vezess, Uram, ma is 
engem Szent Igédnek útjain, 

Légy oltalmam, segedelmem : 
Hozzád szállnak vágyaim, 
Mert a legjobb védelem Ott 
van a te kebleden. 

6. Gondolatom terád vetve 
Kérlek, Uram Istenem : Vedd 
be a te kegyelmedbe Testem, 
lelkem, mindenem ; Üdvöd-
ben így lesz részem, Tied 
vagyok egészen. 

7. Küldd le hozzám angya-
lodat, Hogy a sátánt le-
győzze, Gondomat és bána-
nomat Tőlem messze elűzze, 
S békességes nyugalmam 
Legyen égi jutalmam! 
Albert Henrik. Sztránszky D. 

Saját dallam. (291.) 

6 7 3 . A t y a -Isten, dicsér-
tessél, Hogy ma is felébresz-
tettél S egészségünk megtar-
tottad: Add örülnünk ú j na-
podnak. 

2. Fiú-Isten, munkáld ben-
nünk Mindig csak azt csele-
kednünk, Ami neked ked-
vességes, Nekünk pedig üd-
vösséges. 

3. Szentlélek, te védj ba-
junkban, Vigasztalj meg bá-
natunkban, S ha elértük vég-
napunkat, Végy magadhoz 
m i n d n y á j u n k a t ! Zábojnik Gy. 

Reggeli ének vasárnapra és 
ünnepre. 
Dallama: 

Mennynek, földnek alkotója. (290.) 

6 7 4 . O r o k Isten, kez-
det óta Hatalmas és végte-
len, Rám is első perctől 
fogva Gondviselő kegyelem : 
Szent a neved minékünk, 
Főkép ma kell dicsérnünk! 
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2. Kedves e nap mindnyá-
junknak, Mert Istennek ün-
nepe; Ma pihenjük ki ma-
gunkat, S más öröm is jár 
vele : Szentlelkének fáklyája 
Mutat az üdv útjára. 

3. Kedvét merő tétlenség-
ben A jó Isten nem leli, Sem 
gyönyörben, kevélységben : 
Mindezt nagyon gyűlöli; Ami 
vagyok s az enyém, Uram, 
neked adom én. 

4. Hála néked e szent 
napért, Mely üdvünket sze-
rezi; Boldog, aki jó út ra 
tért S mindig Istent keresi 
Énekben és imában, E leg-
szentebb munkában. 

5. Legszebb az Ür szolgá-
lata, Legjobb az ő Igéje ; 
Hívjon, mint a méz illata, 
Lelkünk üdülésére ; Boldog, 
aki erre kész S szüntelen az 
égre néz. 

6. Isten! áldás így fakad-
jon Minden híved szívében, 
Hogy Urának téged valljon 
És csak téged dicsérjen, Míg 
a mennybe juthatunk S szín-
ről színre láthatunk! 
Neumann G. Hruskovics S. 

Saját dallam. (292.) 

6 7 5 . H á i á t kell az egek-
ben Jó Atyánknak adnunk, 
Hogy épségben, jókedvben 
ü j napra virradtunk; Sötét-
ségét az éjnek És a nehéz 
álmot Leküzdöttük tevéled : 
Jézusunk, légy áldott! 

2. Téged kérünk, Istenünk, 
Buzgó fohászunkban : Ke-
gyelmeddel légy velünk Él-
tünkben, holtunkban ; Ható-
ságot, községet S iskolát kel-

lően Támogasson hűséged 
E súlyos időkben. 

3. Őrizzed meg Igédnek 
Igaz hirdetését, Hamis tan-
tól te védd meg Nyájad kö-
zösségét, Hogy vidáman 
zenghessük, Urunk, nagy 
kegyelmed S bátran énekel-
hessük : Dicsőség Istennek ! 

4. A d j a testnek élelmet, 
Békét, egészséget, Űzzed el 
a félelmet, Viszályt és ínsé-
get, Hogy amire hivattunk, 
Tenéked szolgáljunk, És a 
mennybe juthatnunk Legyen 
legfőbb vágyunk. 

5. A d j áldást a munkára 
Ügy, amint kívánod, Míg 
tenéked szolgálva Ösvénye-
den járok ; Add, nevedben 
vesse ki Hálóját Péterrel 
Hajlékában mindenki, így 
járhat sikerrel. 

6. Ami a te nevedet S a 
közjót szolgálja, A rosszra 
vetemedett Sátán ú t j á t állja; 
De győzelmet nem ülhet, Mert 
te, ó Jézusunk, Magad óvsz 
meg bennünket, Mint hatal-
mas Urunk. 

7. Szőlőtőkénk vagy ne-
künk, Mi pedig vesszőid: 
Míg tebenned nőhetünk, Éle-
tünk tetsző itt; Segíts dicső-
ségedet Szolgáló munkánk-
ban, Aztán örök életet Adj 
a mennyországban! 
Stegmann J. Lednicky J. 

Gazdálkodók éneke. 
Saját dallam. (299.) 

6 7 6 . J ézusom, e haj-
nalon Engedd mindjárt hal-
lanom A te édes hangodat, 
Amely áldást osztogat. 
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2. Megáldod a keveset, 
Mint az Ür az özvegyet: Ke-
vés volt az olaja, De soká 
el nem fogya. 

3. Ha áldásod elmarad, 
Diadalmat ki ara t? Ha 
partra is juthatna, Az is 
megreng alatta. 

4. Gazdaságod szeretve 
És másokat vezetve Áldást 
csakis úgy nyerhetsz, Ha 
könyörögsz Istenhez. 

5. Krisztus, Immánuelünk, 
Te ígérted minekünk, Hogy 
szívesen fogadod, Amit ké-
rünk s megadod. 

6. Istenfélő emberek, Kik 
követnek tégedet: Mint Is-
tentől áldottak Mindig cél-
hoz jutottak. 

7. Aki pedig tégedet Ká-
romolva emleget: Áldást 
soha nem nyer ő, Se a férfi, 
se a nő. 

8. Igaz úton haladva, Jó-
zanságra hallgatva Taka-
rékos élettel Fáradozunk 
sikerrel. 

9. Számottevő nyereség A 
segítő feleség, Ki megosztja 
gondjaid S gyarapítja ja-
vaid. 

10. Isten kegyes áldását 
Álmukban is meglátják, Mi-
kor nem is kérhetik: Azok, 
kik őt szeretik. 

11. Add a munkát szeret-
nünk, Minden gondunk rád 
vetnünk; Adj erőt, egészsé-
get, Békességet, bőséget. 

12. Az isteni kegyelem, A 
keresztyén türelem, A be-
csület s tisztesség Hozzon 
énrám szerencsét. 

13. Istenfélő emberek Igaz 
úton szerezett Vagyonkája 

többre mén, Mint a bűnös 
szerzemény. 

14. Nézd az Ürnak híveit: 
Nem a mammont kedvelik, 
Hanem Isten Igéjét, Szerete-
tét, kegyelmét. 

15. Isten az ő támaszuk, 
Krisztusban van vigaszuk ; 
Múló földi kincs helyett Ma-
radandót gyűjtenek. 

16. Jobb nekünk a szegény-
ség S tisztalelkű szerény-
ség, Mint világi uralmunk, 
Ha lelkükben kárt vallunk. 

17. Ha itten megfáradunk 
S másvilágra távozunk : Sem-
mit el nem vihetünk, Ami 
kedves volt nekünk. 

18. Törhetetlen hit tehet 
S tiszta lelkiismeret Méltóvá 
jó végedre És az örök életre. 

19. Jézus, adj a halálban, 
Az utolsó órában Hitet, re-
ményt, értelmet S üdvös 
istenfélelmet ! 

20. S ha majd eljön tevé-
led Az utolsó ítélet, Hall-
juk mi, megváltottak: Jer-
tek hozzám, áldottak! 

21. Jézusom, add keble-
den Örömedet érzenem, Hogy 
angyali énekkel Zengjelek 
hű lélekkel! 

Saját dallam. (293.) 

6 7 7 » Köszönöm, jó Is-
tenem, Megsegítő kegyelme-
det, Hogy az elmúlt éjjelen 
Megtartottad életemet ; Az 
éjszaka sötétjétől, Rémétől 
sok bajnak S mindenféle 
veszélytől Megmentett a te 
hatalmad. 

2. Hálás szívvel dicsérlek 
Ma és mindig, én Istenem; 
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Ó add meg, amit kérek, E 
napon add meg azt nekem, 
De csak úgy, ha ezt kívánja 
A te akaratod: Igazságod 
ú t já ra Vidd a földi aka-
ratot ! 

3. Add, hogy el ne fordul-
jak A te helyes ösvényedtől 
S tévútra ne induljak, Mely 
elragad tetszésedtől ; Tarts 
meg engem kegyelmedben, 
Te védj szünetlenül Az ör-
dögi csel ellen, Mely rám 
támad kegyetlenül. 

4. Erősítsd meg hitemet 
Krisztusban az ő nevéért ; 
Bocsássad meg vétkemet 
Értem szerzett érdeméért ! 
Szent Igédben őt követve 
Szégyen nem ér engem: Fel-
vitted a keresztre Bűneim-
mel minden terhem. 

5. Ne engedd, hogy elvesz-
szek, Reménységben tar ts 
engem itt, Szeretetet érez-
zek Ahhoz is, ki elkeserít; 
Ne nézzem azt, hogy megta-
gad, De hozzá hajolva Sze-
ressem, mint magamat A te 
parancsolatodra. 

6. Add, Uram, hogy Igé-
det Valljam a rossz világ 
előtt S megmaradjak tevé-
led Félretéve vagyont s 
előnyt, Mert ez könnyen el-
üthetne Szent igazságodtól 
Téves útra vezetve A te igaz 
egyházadtól. 

7. Add, hogy dicsőségedre 
Végezhessem mai napom 
Semmiben nem engedve, 
Amíg a jót szolgálhatom; 
Oltalmazzad testem, lelkem 
S ami termést adtál: Min-
den a te kezedben Van, amit 
nekem juttattál. 

f 8. Jézusom, én szerel-
mem, Ki velem oly sok jót 
tettél: Köszönöm, hogy min-
denben Szeretetből segítet-
tél. Áldott legyen a te ne-
ved, Tápláljad testeddel Jó-
ságosan lelkemet És itasd 
meg szent véreddel! 

9. Uram, tiéd az ország, A 
hatalom és dicsőség: Ret-
tegjen a gonoszság S áldást 
nyerjen a hithűség; Védj 
meg hitünk fegyverével A 
bősz sátán ellen, Hogy tá-
vozzunk békével Megsegítő 
kegyelmedben ! 
Kohlross János. Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (294.) 

6 7 8 . Téged áld a szí-
vem, Istenem, Dicsőségem, 
mindenem ; Köszönöm szent 
Felségednek, Mit e nap ne-
kem ad A te kegyelmed. 

2. Hála, hogy hatalmad ol-
talmat Nyújtot t s békés 
nyugalmat, S a sátán meg 
nem ejthetett ; Nem ártott 
az álnok S el nem nyelhetett. 

3. Épségben tettem le éj-
jelre Testem nyugvó-he-
lyemre; Ma is teljes egész-
ségben Kelek fel: téged kell 
Atyám, dicsérnem. 

4. Kérlek, én Istenem: légy 
velem, Tied vagyok szünte-
len; E napon is te oltalmazz 
A rossztól, gonosztól: Ó légy 
irgalmas ! 

5. Hogy bűnbe ne essem 
teljesen: Te védelmezz ke-
gyesen; S elkövetett sok 
vétkemet Ne lásd meg, bo-
csásd meg, Örök szeretet! 
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6. Megrontó ellenem ne le-
gyen Vakmerővé ellenem ; 
Hatalmát ne éreztesse, S 
birtokom, vagyonom El ne 
vehesse. 

7. Ne legyünk soha mi 
pokoli Ellenségünk rabjai; 
Ne árthasson gonosz tőr-
rel Testemnek, lelkemnek : 
Uram, tiltsd őt el! 

8. Mert én, ó mi Atyánk, 
aki ránk Gondot viselsz, 
bármi bánt: Szent kezedbe 
odaadom Személyem s ház-
népem Minden utamon. 

9. Küldd le Szentleikedet, 
hogy veled Töltse be a szí-
vemet; Ha elmém te igaz-
gatod: Bátorít s boldogít 
Szent akaratod. 

10. Hogy amit gondolok, 
kimondok, Cselekszem s 
megfontolok : Megnyerhesse 
tetszésedet S mindenben 
hívebben Szolgáljak neked. 

11. Mindezt, ó Istenem, 
add nekem, Amíg tar t az 
életem ; Azután megkegyel-
mezve Hagyj engem bemen-
nem Nagy örömedbe ! 

12. Istenem kérlek, add te 
magad Elérhetnem vágya-
mat S véghetetlen dicsőség-
ben Élhetnem kedleden 
Örökké, ámen! 

Plintovics Ádám. 

Reggeli és esti ének. 
Saját dallam. (295.) 

6 7 9 . К öszönöm, Atyám, 
ki ,a mennyekben vagy, S az 
Ür Jézusban örömed igen 
nagy, Hogy ez éjjel is (e 
nappal is) kegyesen megóv-

tál És minden bajtól meg-
szabadítottál ; Kérlek, oltal-
mazz e nappal is (ez éjjel is) 
engem, Ne legyen részem 
bűnben és szégyenben. 

2. Uram, én a te kezedbe 
ajánlom Testem és lelkem 
s mindent e világon; Add, 
hogy angyalod legyen oltal-
mamra, Akinek erre tőled 
van hatalma, Hogy az ellen-
ség hozzám ne juthasson S 
ha megtagad is, nekem ne 
árthasson. 

3. Bocsásd meg gazdag ke-
gyelmedből nékem Gonosz-
ságom és mindenféle vétkem, 
Mellyel magamra haragítot-
talak, Megbántottalak és el 
is hagytalak; Ö add, hogy 
minden bűnömet megbánjam 
S részem legyen a mennyei 
áldásban. 

4. Őrizd meg, Urunk, az 
emberiséget, Főkép az igaz, 
hű keresztyénséget ; Atyánk-
fiait tartsd meg kegyelmed-
ben, Akár itt vannak, akár 
idegenben : Gondviselésed 
terjeszd ki reájuk, Hajlítsad 
a jó szíveket hozzájuk. 

5. Akik fogságot, gyászt 
és betegséget Szenvedve buz-
gón keresnek fel téged: A te 
Lelkeddel vigasztald meg 
őket A szörnyű bajban bú-
san esdeklőket; Add bű-
neinkből tehozzád megtér-
nünk, Hogy igaz hitben bol-
dog véget érjünk! Németből. 

Dallama: 
Köszönöm, jő Istenem. (293.) 

6 8 0 . Köszönöm, jó Is-
tenem, Atyám fent a ma-
gasságban, S dicsérlek e 
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reggelen Léted örök jóságá-
ban, Hogy ez éjjel életemet 
Megvédte hatalmad S teste-
met és lelkemet Megőrizte 
szent oltalmad. 

2. Sok veszélyben forogtam 
S nem is tudom, mily ve-
szélyben, Mikor félig halot-
tan Feküdtem a sötétség-
ben: De te, Uram, irgalom-
ból Kimentettél engem Min-
denféle bajomból, Ezért a 
te neved zengem. 

3. Én Uram és Istenem, 
Buzgó szívvel kérlek téged: 
Ma is add meg énnekem Ol-
talmad és segítséged; Aka-
ratod végzésére Vezérelj e 
napon És lelkemnek üdvére 
Törd meg az én akaratom! 

4. Dicsőséged szolgálva 
Mindenemet neked adjam S 
ösvényedet hiába Semmiké-
pen el ne hagyjam; A go-
nosznak ellenálljak, Igazad 
szeressem És attól meg ne 
váljak, Hogy a sátán meg ne 
ejtsen. 

5. Uram, hozzád könyör-
gök Szívem egész mélységé-
ből: Szabadíts meg az ördög 
Félelmetes fegyverétől; Alat-
tomos hatalmától Tarts meg 
kegyelmedben, Mellyel tőled 
elpártol S szüntelen meg-
kísért engem. 

6. Élő hittel követnem Add 
Jézust, a te Fiadat, S e ke-
serves életben Bocsássad 
meg hibáimat; Tudom, hogy 
meg nem tagadod, Szavadat 
beváltod S bűneim őrá adod, 
Ki azoktól már megváltott. 

7. Arra kérlek tégedet Szí-
vem szerint, Uram Isten : 
Hogy nem múló szeretet Le-

gyen az én drága kincsem; 
Add, hogy szívvel és lélekkel 
Forrón szeresselek S gon-
dolattal és tettel Csak tége-
det dicsérjelek. 

8. Az is, aki ellenem, Sze-
retetem tüzét lássa, S bár-
mily rosszul bánt velem, Ne 
gondoljak megtorlásra; Add, 
hogy felebarátomat, Amint 
te akarod, Szeressem, mint 
magamat: Üdvére így szol-
gálhatok. 

9. Add, hogy karod meg-
védjen, Ha ellenség közele-
dik, S teljesítse reményem, 
Mely soha meg nem szégye-
nít; Jó reménnyel, bizalom-
mal, Krisztus érdeméért El-
nyerhetem bizonnyal A 
menny örök üdvösségét. 

10. Add Igédet vallanom, 
Isten, a rossz világ előtt, És 
azt meg is tartanom Adj 
készséget s elég erőt; Ne 
hagyj senki hatalmától Fél-
nem egy cseppet sem S igaz-
ságod útjától Semmi el ne 
téríthessen. 

11. Fordítsd felém orcádat 
S tar ts meg örök irgalmad-
ban, Hogy keresztyén egy-
házad Közösségét el ne hagy-
jam; Add e napot tisztes-
ségben Bűn nélkül töltenem 
S neved tiszteletében Dicső-
ségedet zengenem. 

12. Ne engedd, hogy e na-
pon Tőled, Uram, elfordul-
jak: Míg Igédet vallhatom, 
Benne inkább szilárduljak ; 
Őrizzed meg testem, lelkem 
És a föld termését, Mert ha-
talmad végetlen S téged il-
let a dicsőség! 
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13. Szerelmetes Jézusom, 

Isten Fia, üdvösségem, Aki 
súlyos kínokon Mentél át s 
meghaltál értem : Megváltá-
som' eszközlötte Nagy jóté-
teményed, Amiért is fölötte 
Magasztal a lelkem téged. 

14. Örök hálám fejében 
Mindig hozzád fohászkod-
ván Szent nevedet dicsérem, 
Mert jóságos voltál hozzám; 
Táplálj engem szent tested-
del, Hogy megelégüljek S 
itass meg szent véreddel, 
Hogy lelkemben felüdüljek. 

15. Vigasztaló Szentlélek, 
Vezessen a te kegyelmed ; 
Add megtörnöm tevéled Min-
den gonosz gerjedelmet; Se-
gítséget adj minekünk Hi-
tünknek pajzsával, Te légy 
lelki fegyverünk, Hogy meg-
küzdjünk a sátánnal. 

16. Evangéliumodat Gya-
rapítsad, erősítsed És a ha-
mis tanokat Oszlasd szét és 
semmisítsd meg; Áldásod-
dal békességben Vigy bol-
dog halálra S Jézus Krisztus 
hitében Vezess be a menny-
országba ! 

17. Magasztos és szépsé-
ges, Dicsőséges Szenthárom-
ság, Hatalmadban felséges, 
Lényegedben egy valóság ! 
Téged illet a dicséret És a 
bosszúállás: Ha eljön az íté-
let, Mennyben várjon ránk 
az áldás! 

Saját dallam. (296.) 

6 8 1 . A d j u n k hálát Is-
tennek, Hogy mivelünk ke-
gyelmet Gyakorolván, mind-
nyájunk felkelhet. 

2. Ő volt lelkünk oltalma, 
Hogy az ördög hatalma Ne 
juthasson bennünk diadalra. 

3. Alázzuk meg magunkat, 
Emeljük fel szavunkat S 
küldjük hozzá forró fohá-
szunkat : 

f 4. Szent nevedben ébre-
dünk ; Add e napot, Istenünk, 
Egészségben kedvedre tölte-
nünk ! 

5. Ments minket a go-
nosztól, Mindenféle bajoktól, 
Gonosz tőrtől, minden árta-
lomtól, 

6. Hogy kedvedre élhes-
sünk, Szerencsések lehes-
sünk S jó példákat szívesen 
kövessünk. 

7. Ámen, szívből kívánjuk, 
Legyen úgy, amint várjuk, 
Mindenünket tenéked ajánl-
juk! 

Dallama: Az éjjel közeleg. (330.) 

6 8 2 . A nappal közeleg, 
Eloszlik a sötétség: Jé-
zusunk, tégedet Vár a buzgó 
reménység; Jézusunk, Kirá-
lyunk, Te vagy napvilágunk. 

2. Bennem is jelenj meg, 
Igazságnak szép napja, Hogy 
ezt a kegyelmet Szívem is 
befogadja; Add veled tölte-
nem E napot, Istenem! 

3. Uram, ez éjjelen Sok 
mindent elkövettem, S te 
mégis énvelem Maradtál ren-
dületlen; Hogy tart még éle-
tem, Neked köszönhetem. 

4. Ha azt, amit teszek, 
Feljegyzik a mennyekben : 
Mossad meg vétkemet A te 
drága véredben: így semmi-
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lyen rovás Nem lesz majd 
tartozás. 

5. Akármit jegyeznek Ter-
hemre a rováson: A te nagy 
kegyelmed Lesz az én meg-
nyugvásom ; Szent véred 
omlása Bűnöm megváltása. 

6. Örömre virradok, Ví-
gan végzem dolgomat : Le-
gyen, mint akarod, Terád 
bízom magamat ; Legyen 
munkám vége Neved dicső-
sége ! 

7. Ha e nap kereszttel Lá-
togatnál meg engem, Türel-
mem ébreszd fel, Hogy köny-
nyen elviseljem ; Bárhogy 
sujt engemet, Káromra nem 
lehet. 

8. Add, hogy e hitemmel 
Az estét is megérjem És tel-
jes szívemmel Szent nevedet 
dicsérjem, S azt, hogy ke-
gyességed Soha nem ér vé-
get. 

9. Immár szent nevedben 
Kezdem el a dolgomat, (az 
utamat,) Jóságod vezessen, 
Te viseljed gondomat; Jé-
zusom nevében Munkám 
(utam) könnyen végzem! 
Schmolck B. Ertel J. B. 

Saját dallam. (297.) 

6 8 3 . Z^ eng jen hála-
ének Az égi Felségnek, 
Hogy az éjjel kegyesen meg-
tartott És meg is védett. 

2. Mennyei Királyunk, íme 
téged áldunk : Hatalmadban 
és dicsőségedben Téged imá-
dunk. 

3. Adj ma is oltalmat, Bé-
két és nyugalmat ; Ments 

meg minket ma is minden 
rossztól: Van rá hatalmad. 

4. Lelkünket te vedd be 
Gondviselésedbe ; Értelmünk-
nek engedjen a testünk Jót 
cselekedve. 

5. Hogy a közjó végett 
Féljen kiki téged Azt mű-
velvén, ami hasznos, üdvös, 
Míg tar t az élet. 

6. S ha majd a sír föd be, 
Fogadj öröködbe, Ahol mél-
tón dicsőítünk téged S ál-
dunk örökre! 

Saját dallam. (298.) 

6 8 4 . Hálát adok, én 
Istenem, Hogy kegyes jó-
voltodból Jézusomban ke-
gyelmesen Megvédtél a go-
nosztól. 

2. Sötétségtől környékezve 
Rossz álmokat szenvedtem : 
Nyomasztott a bűnök terhe, 
Amiket elkövettem. 

3. Uram, téged kereslek 
fel, Vedd le e nagy terhemet: 
Bűneimet, amelyekkel Bán-
tottalak tégedet. 

4. Te légy az én menedé-
kem, Őrizz engem szüntelen, 
Hogy az ördög semmiképen 
Ne győzhessen ellenem. 

5. Akaratod igazgasson 
Éltemben és tettemben, Hogy 
lelkem megmaradhasson A 
te szeretetedben. 

6. Mert testemet és lelke-
met Kezeidbe ajánlom : Köny-
nyítsd, Uram, keresztemet, 
Hogy kínokkal ne járjon. 

7. E világnak fejedelme 
Megkörnyékez untalan : Ha 
te nem jösz segélyemre, Min-
den munkám hasztalan. 



463 
8. Erőm, amint tapaszta-

lom, Hiába vív keményen; 
Te légy az én vigasztalóm, 
Segítségem, reményem. 

9. Dicsőség a mi Atyánk-
nak, Fiának s Szentleikének, 
A teljes Szentháromságnak, 
Mindörökké dicséret! 
Praetorius M. id. Krman D. 

Dallama: Szép, 
tündöklő hajnalcsillag. (307.) 

6 8 5 . S zép, tündöklő 
hajnalcsillag, Te űzöd el, 
mikor virrad, Az éjtszaka 
sötétjét; Minden újul, min-
den ébred, Ujjong, örvend 
életének, Üdvözli a nap fé-
nyét. Ébred, Éled Fent az 
égben s lent a mélyben őt 
dicsérve Isten minden te-
remtménye. 

2. Szívem, te is ébredezve 
És örömre gerjedezve Adj 
hálát az Istennek; Téged 
illet, égi Felség, A dicsőség, 
a tisztesség S hálája a lélek-
nek; Çzivûnk, Lelkünk Mély 
hálája végigjárja a világot: 
A te neved legyen áldott! 

3. Biztonságban úgy nyu-
godtam, Hogy még nem is 
gyanítottam, Mennyi veszély 
fenyeget: Ördög, pokol, ha-
lál mérge Környezett meg, 
hogy célt érve Megronthassa 
üdvömet ; Titkon Bizton 
Megkerítnek s elveszítnek, ha 
nincs velem Az isteni se-
gedelem. 

4. Én Jézusom, üdvössé-
gem, Bánatban és rettegés-
ben Te őriztél ez éjjel, 
S eloszlatván aggodalmam 

Megszerezted nyugodalmam 
Szemben a sok veszéllyel ; 
Ma jobb S nagyobb Felada-
tot, szolgálatot nem ismerek, 
Mint hogy téged dicsérjelek. 

5. Uram, halld meg kérel-
memet, Áraszd reám kegyel-
medet, Hogy ma is elnyer-
hessem; Te légy az én erős-
ségem, Hogy ördögi ellensé-
gem Engem el ne érhessen. 
Kérlek, Védj meg, S el-
tiporva sújtsd a porba kö-
nyörtelen, Ki fegyverrel jön 
ellenem ! 

6. Kegyelmednek sugarával 
Köss össze a magassággal 
Teljes fényed éreznem, Te 
igazgass Szentlelkeddel, Hogy 
tisztemet becsülettel S hűsé-
gesen végezzem. Taníts, Se-
gíts Tanácsoddal s áldásod-
dal, hogy kedvedre Éljek, 
Uram, s tetszésedre. 

7. Fordítsd el a bajt , ha 
lehet; S ha nem lehet-: perbe 
veled, Uram, senki nem 
szállhat; De te, hajnal hűs 
harmatja, Hullj szivemre s 
megnyugtatva Erősítsd, mert 
megfáradt, Míglen Innen, 
Uram, végre mennybe térve 
szemlélhetlek S mindörökké 
dicsérhetlek. 

8. Szívem, hálát zenge-
dezve Tekints nehéz keresz-
tedre, Üdv vár terád a 
mennyben ; Bánatodat ne 
növeljed, Tudod, hogy a leg-
jobb gyermek Megy át leg-
több fegyelmen! Mert itt 
Semmit El nem érünk s csak 
ott élünk boldogságban: Az 
örökkévalóságban ! 
W. B. Hruskovics Sámuel. 
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Saját dallam. (300.) 

6 8 6 . Könyörülő (meg-
született, megkínozott, meg-
dicsőült) Jézusunk, Áldott 
Üdvözítőnk : Szívből kérünk 
tégedet, Légy kegyes segí-
tőnk! 

2. Mint ahogy a kelő nap 
Fényt áraszt magából, Vala-
hányszor letekint Az ég 
magasából : 

3. így mindennap kegyel-
met Igaz hitben várunk Tő-
led, ó mi egyetlen Mennyei 
Királyunk ! 

4. Testünkben és lelkünk-
ben Áldj meg mindnyájun-
kat, Hogy sok évig örvend-
jünk Boldogulásunknak. 

5. Istenfélő hatóság, Szü-
lők és gyermekek, Krisztus 
Urunk, tenálad Oltalmat 
nyerjenek. 

6. Gondviselő Lelkeddel 
Óvj meg minden bajtól: Há-
borútól, ínségtől, Szégyen s 
gyalázattól ! 

7. Áldd meg mezőnk, (bá-
nyánk,) iparunk S kereske-
delmünket, Mindenféle mun-
kánkban Segíts meg bennün-
ket! 

8. Magunkat így ajánlva 
Gazdag kegyelmedbe : Hol-
tunk után vezess el A te-
örömedbe ! 

9. Ott téged az Atyával És 
a Szentlélekkel Magaszta-
lunk örökké Dicsérő ének-
kel! 

Dallama: 
Krisztus Urunk, örök Isten, 

ó mennyei Felség. (362.) 

6 8 7 . S zemeimet fel-
nyitva az éjszaka elmúltán 
Megkezdem a mindennapi 
munkám; Nem tudhatom, 
élek-e még estig, Vagy men-
nem kell, ha az Űrnak tet-
szik. 

2. Azért neked, én kegyel-
mes Istenem az égben, Hálát 
adok szívemnek mélyében, 
Hogy az éjjel védelmezőm 
voltál S minden bajtól ke-
gyesen megóvtál. 

3. Mert a sátánt, ez orosz-
lánt, magad tartottad fel, 
Hogy semmikép nem ragad-
hatott el; Ma is te végy ol-
talmadba engem, Angyalaid 
álljanak mellettem. 

4. Szívemet is, eszemet is 
magad igazgassad, Hogy a 
bűntől mentes maradhassak 
S úgy töltsem be minden hi-
vatásom, Hogy jól végzett 
munkám áldást lásson. 

5. Ha megérem kegyelmed-
ből ezt a mai estét, Akkor 
is szent neved dicsértessék; 
Vedd magadra minden nehéz 
gondom, Míg keresztem tü-
relemmel hordom. 

6. Ha pedig rám a mainál 
több nap nem virradna, 
Uram, magad készíts elő 
arra, Hogy meghaljak hit-
ben és erényben S részem 
legyen a menny örömében! 
Schmolck B. Hruskovics S. 
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Saját dallam. (301.) 

6 8 S « Ö r ö m m e l érezem, 
Ujjongva élvezem : A nap 
most kél fel; Az éjjel meg-
szűnik, A hold is eltűnik: 
Nem bír a fénnyel. 

2. Víg hálaéneket Zen-
günk ezért neked, Hatalmas 
Isten: Hogy őriző karod 
Magunkra nem hagyott Pil-
lanatig sem. 

3. Az elmúlt éj után Ma 
is te légy, Atyám, Az én 
védelmem; Ha bármi fenye-
get, Ha bajtól rettegek : 
Őrizz meg engem! 

4. Üzd el a bűnhadat S 
világítsd meg magad Érzé-
keinket: Hogy ők a tieid, 
S illő, ha téged itt Mind 
dicsőíthet. 

5. Ébreszd fel, Istenem, A 
szívem és szemem A bűn s 
halálnak Álmából, légy vele : 
S az ördög fegyvere Semmit 
nem árthat . 

6. Hatalmad tartsa meg 
Lelkemet, testemet S mind-
azt, amim van: Atyafiságo-
mat S jó embertársamat 
Szent karjaidban. 

7. Szánd meg a szenvedőt 
S erősítsed meg őt Ismere-
tedben; Legyen szilárd hite 
S állhatatos szíve Szerete-
tedben. 

8. Küldd angyalaidat, Ke-
gyes szolgáidat Dicső eged-
ben : Hogy értünk küzdje-
nek S győzelmet nyerjenek 
Az ördög ellen. 

9. S ha földi harcomat 
Megvívtam: te fogadd Nagy 
jóvoltodban A mennybe lel-

kemet, Örvendjen ott veled 
Szent országodban! 
Apelles (Löwenstern) Mátyás. 

Sinapius Dániel. 

Saját dallam. (302.) 

6 8 9 . E n Istenem, jó 
Istenem, Szavam hozzád 
fölemelem : Fordítsd felém 
szent arcodat S halld meg 
buzgó fohászomat! 

2. Szívből fakadt hálát 
adok, Hogy e nap is rám vir-
radóit S meleg fényét 
áraszt ja ránk, Gonoszra, 
jóra egyaránt. 

3. Előtted megalázkodom 
S elmélkedem jóságodon ; 
Tőrt a gonosz hiába vet, Te 
őrizel meg engemet. 

4. Megdöntőd azt, ami ha-
mis, így bánsz el a gonosszal 
is; Hívedre kész a kegyelem, 
De búsulsz a hitetlenen. 

5. Ez ellen óvj meg enge-
met, Mert rossz szívét jól 
ismered; Vezess, hogy a jók 
ösvényén A te utad köves-
sem én. 

6. Aki a jóban megmarad 
S bizalma csak te vagy ma-
gad : Áldásodat remélheti 
S a menny javát elérheti. 

f 7. Add ezt nekünk ke-
gyelmedért, Krisztus teljes 
érdemeért A Szentlélek ál-
dásául, Egylényegű hatal-
mas Ur! 

8. Ha képed így viselhetem 
S Krisztusban meggyökere-
zem: Küzdelmeim jól vége-
zem S örök hazám a menny 
leszen ! Blahoszláv János. 

28 
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Saját dallam. (303.) 

6 9 0 . E lmúlt már az é j 
ideje; Atya, Fiú, Szentlélek, 
Mindeneknek egy Istene Ne-
vében leborulunk : Minden-
ható, nézz ide le! 

2. Isten, neked köszönhet-
jük, Hogy a te jóvoltodból 
E napot is megérhettük És 
a gonosz sátánnak Hatalmát 
nem érezhettük. 

3. Atyánk, szívből kérünk 
téged : Igazgass Szentlelked-
del, Hogy kerüljünk minden 
vétket S legyen ez az egész 
nap Tisztességed, dicsősé-
ged. 

4. Szabadíts meg minden 
rossztól, Főképen a sátántól, 
Embertől is, a gonosztól; 
Angyalodat küldjed le Őrzé-
sünkre országodból! 

5. S mert mi véres verej-
tékkel Keressük a kenye-
rünk: A mennyei segítség-
gel Siess, Urunk, jó gazdánk, 
Aldj meg munkánk sikerével ! 

6. Terád bízza lelkét, tes-
tét Híveidnek serege, A te 
neved dicsértessék ; Add, 
hogy teljes épségben Érjük 
meg a mai estét! 

Táborszky János. 

Gazdálkodók éneke. 
Saját dallam. (304.) 

6 9 1 . A z éjt általélvén 
A vak sötétségben S a reg-
gelt megérvén Friss jó 
egészségben: Hála legyen a 
jó Istennek az égben! 

2. Vígan csicseregnek A 
kicsi madarak, Míg a jó Is-
tennek Hálákat mondanak : 

Szinte magunkat is Er re 
buzdítanak. 

3. Oktalan állatok Őhozzá 
fordulnak Reggeli szózatot 
Zengeni az Ürnak: Amikor 
felkelnek, Térdükre borul-
nak. 

4. A kakas szavára Az 
alvó felébred, A nap virrad-
tára Megindul az élet: Fel-
harsog a hála Az ég Istené-
nek. 

5. Felkelvén fektünkböl Mi 
is énekelünk, Szívünkből, 
lelkünkből Hálát zengede-
zünk: Atyánk és Istenünk, 
Fogadd köszönetünk, 

6. Hogy az éjjel nékünk 
Kegyes őrzőnk voltál, Nem 
tekintve vétkünk Életben 
tartottál És minden gonosz-
tól Megszabadítottál. 

7. Keserves a magunk 
Mindenféle dolga, Ha nem 
számíthatunk Égi oltalomra; 
Ha magunk maradunk, Rosz-
szul jártunk volna. 

8. De te, jó Istenünk, Gond-
viselőnk voltál: Bármi tör-
tént velünk, Mindjárt felka-
roltál, E mai napra is Ma-
gad virrasztottál. 

9. Nyoszolyánk elhagyva 
Ismét arra kérünk, Hogy 
velünk maradva Légy a mi 
vezérünk S légy bölcsesé-
geddel A mi segítségünk! 

10. Add, hogy tőled félve 
Mindig őrizkedjünk, Nehogy 
bármiféle Bűnre vetemed-
jünk ; Rosszat ne gondoljunk, 
Se ne cselekedjünk. 

11. Add, hogy igazságban 
Töltsük életünket; Teljes jó-
zanságban Őrizz meg ben-



475 

nünket : Parancsolataid So-
hase szegjük meg. 

12. Ne ártsunk percre sem 
Felebarátunknak, Vétektől 
mentesen Tartsuk fenn ma-
gunkat, Tisztes, hű munká-
val Gyüjtsük vagyonunkat. 

13. Amit így végeztünk, 
Arra áldást adva, S amit így 
szereztünk, Kegyesen meg-
tartva : Minket családunkkal 
Fogadj oltalmadba! 

14. Adj, Urunk, Istenünk, 
Erőt mindnyájunknak Híven 
betöltenünk Szent hivatá-
sunkat: Áldd meg becsüle-
tes Munkálkodásunkat ! 

15. Ha nincs segítségünk, 
Mit se ér a munka, Akár-
mennyit végzünk, Mégse lesz 
javunkra ; Atyánk, segíts 
rajtunk, Ne hagyj egy-
magunkra ! 

16. Aki részesülhet Isten 
áldásában, Sikernek örülhet 
Vállalkozásában, Jól megy 
annak dolga Minden munká-
jában. 

17. Add, hogy bizalmunkat 
Csak tebeléd vessük, Minden 
jutalmunkat Tebenned ke-
ressük S a te segítséged 
Mindig érezhessük! 

18. Magunk mindenünkkel 
Tenéked ajánlva, És teljes 
hitünkkel Tégedet szolgálva : 
Tarts meg dicsőséged Ma-
gasztalására ! 

19. Add, Urunk, e napon 
Bűntelen maradnunk, Min-
denben utadon Járnunk és 
haladnunk, S ha eljön az 
este, Ismét hálát adnunk! 

20. Jézus, szent sebedért 
Add, hogy dicsérhessünk, A 
te érdemedért Kegyelmet 

nyerhessünk S választottaid-
dal Együtt örvendhessünk ! 

Lomnicky Simon. 

Dallama: Ó Istenünk, 
te legszentebb Háromság. (12.) 

6 9 2 . A z éj elmúlt, Jé-
zus nem megy el tőlünk, 
Elűzi a bűn homályát felő-
lünk; Feltámad az igazság-
nak napja, Szívem s lelkem 
örömmel biztatja. 

2. Legyen, Uram, szívem 
a te hajlékod, Hogy még 
élek: csak a te ajándékod; 
Karod véd meg éjjelen, nap-
palon, Tied minden erő és 
hatalom. 

3. Hálát zengek néked az 
én szívemben, Hogy tevéled 
biztonságban pihentem : Te 
védtél meg minden ellenség-
től, Örvendhetek szívem 
mélységéből. 

4. Egy az, ami lelkem bú-
val tölti el : Álmomban is 
testem bűnre ingerel; Tudod, 
Uram, mert jól ismersz en-
gem, Hogy semmi jó nincs 
az én véremben. 

5. Bocsássad meg, kérlek, 
minden vétkemet, Amit sze-
med éjszaka is észrevett: 
Alázattal vallom be ím ne-
ked, Csak meg ne vond tő-
lem kegyelmedet! 

6. Jézusom, ki őrzöd az én 
éltemet, Ajándékozd nékem 
a te Lelkedet; Ma is a te 
angyalod vezessen, Hogy 
veszélybe és bűnbe ne essem. 

7. Te nem pihensz, míg 
munkámban fáradok, Segít-
séget csak tetőled várhatok; 
Add, hogy amit nevedben el-

28* 
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kezdtem, Szerencsével, siker-
rel végezzem. 

8. Segíts az én mindennapi 
terhemen, Add éltemet tet-
szésedre töltenem; így a ha-
lált megnyugvással várom, 
Mert te vagy az én világos-
ságom ! Hruskovics Sámuel. 

Saját dallam. (305.) 

• Igazság napvilága, 
Áraszd rám fényedet : Ke-
gyelmed hajnalára Ébressz 
fel engemet! Ragyogj fel hű 
szívemben, Én hajnalcsilla-
gom: Lelkeddel áldj meg en-
gem, Jézusom, vigaszom ! 

2. Világ világossága, Az éjt 
te űzöd el: Ha vég jön e vi-
lágra, Te légy hozzánk kö-
zel; Igédből megtanulva A 
tiszta életet, Bensőleg meg-
újulva Szolgálunk tégedet. 

3. Add kedvedet keresnem, 
Akármit művelek: Amíg a 
jót cselekszem, Nem ér ba j 
engemet; Keresnem add se-
rényen A mennyek országát 
S előbb-utóbb megérnem An-
nak igazságát. 

4. Uram, ha e nap engem 
Kegyelmed megsegít: En-
gedd bőven teremnem A hit 
gyümölcseit. Add, hogy min-
den bajomban Téged köves-
selek S ne szeressem ma 
jobban Testem, mint lel-
kemet. 

5. S mivel nem más az élet, 
Mint hosszú küzdelem, 
Amelyben nincs kímélet, 
Csak gond és gyötrelem: Ó 
Krisztus a magasban, Mint 
mindig, úgy ma is Add meg, 

hogy elmondhassam Szent 
Pállal magam is: 

6. Nemes harcot harcol-
tam, Míg tar tot t életem, A 
hitet megtartottam S lelki-
ismeretem; Fogadj be a bol-
dogság Örökségébe már, 
Hol rám a szent igazság 
Szép koronája vár! 

Dallama: 
Szívem mélyén örvendve. (315.) r 
6 9 4 . Ó v j o n , Isten, 
szent kezed Hajnalod kelté-
vel Minden bajtól engemet 
Krisztus érdemével! S amint 
kegyelmedben Tartottál ez 
éjjelen, Maradj ma is én-
velem, Akármi ér engem. 

2. Óvjad, Isten, lelkemet, 
E legdrágább kincsem, Hogy 
törvényed s kedvedet Soha 
meg ne sértsem ; Hozzád 
esedezve Ajánlom, jó Iste-
nem, Testem, lelkem, min-
denem Szentséges kezedbe. 

3. Óvjad, Isten, szellemi 
Erőm, házam, testem, S míg 
kegyelmed engedi, Add jól 
betölthetnem Szent hivatá-
somat : Embertársam sze-
retve S mindig híven kö-
vetve Parancsolatodat ! 

4. Óvjad, Isten, elmémet 
S minden érzékemet, És szí-
vembe te véssed A szép eré-
nyeket; Add, Uram, gyű-
lölnöm Mindazt, ami tilal-
mas; Ami pedig ártalmas, 
Segíts elkerülnöm! 

5. Óvjad, Isten, tagjaim, 
Két szemem, két lábom, Té-
vedések útjain Soha egy se 
járjon. Nyelvem, ajkam 
zengje Dicsőséged, Istenem 
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S munkálkodjék két kezem 
Sok jót cselekedve. 

6. Óvjad becsületemet Szé-
gyen s gyalázattól, Az ör-
dögé ne legyek, Ments meg, 
Uram, attól! Botrányt ne 
okozzak, Hanem jámbor élet-
tel S istenfélő lélekkel Ke-
rüljem a rosszat. 

7. Óvjad, Isten, vagyonom, 
Ne lássak szükséget, Ne en-
gedj kárt vallanom S más 
keserűséget; Uram, irgal-
madból Vedd fel az én ter-
hemet, Adj ruhát és kenye-
ret, Ments meg minden 
bajtól ! 

8. Óvjad minden ismerőm 
Ebben az életben, Rokonom 
és jóltevőm Tartsd meg ke-
gyelmedben! A tőrt, amely 
minket Gonoszul megejt-
hetne És kárunkra lehetne, 
Magad semmisítsd meg! 

9. Óvjad, Isten, hitemmel 
Bennem a türelmet, Soha 
tőlem ne vedd el Jóságod s 
kegyelmed. Add, hogy szent 
Igédet Megismerjem, sze-
ressem S keresztyénül kö-
vessem, Ameddig csak élek! 

Dr. Stegmann Józsua. 

Saját dallam. (306.) 

6 9 5 . О felséges Atya-
Isten, Hatalmadban mind-
végiglen Dicsértessél híveid-
ben! 

2. Hogy az éjjel velünk 
voltál, Halálba nem taszí-
tottál, Minden bajtól oltal-
maztál. 

3. Megvédtél az ellenség-
től, Alattomos tőrvetéstől, 
Sok halálos bűn terhétől. 

4. Erőt adtál, egészséget, 
Alvástól nyert üdeséget És 
munkára képességet. 

5. Ó mi áldott erősségünk, 
Kegyelmeddel maradj vé-
lünk, Hogy szerencsés na-
pot érjünk. 

6. Áldásodat élvezhessük, 
Munkánkat jól végezhessük 
S parancsodat követhessük. 

7. Add, hogy minden hiva-
tásban Éljünk hitben, igaz-
ságban, Erényben és józan-
ságban. 

f 8. Ó hallgasd meg ké-
relmünket, Lásd meg min-
den szükségünket, Égi 
Atyánk, ta r t s meg minket! 

9. Szent Fiadnak érde-
méért, Aki értünk adta vé-
rét: Adj áldást az ő ked-
véért ! 

10. Hogy hűséggel mun-
kálkodva Menjünk végső 
nyugalomra A mennyei ura-
lomba! (Régi huszita ének.) 

Dallama: 
Én Istenem, jő Istenem. (302.) 

6 9 6 « Világosság Atyja, 
engedd Megköszönnünk nagy 
kegyelmed, Hogy e napot 
megérhettük S szent neve-
det dicsérhetjük. 

2. Gyújtsd e nappal, hoz-
zád esdünk, Az igazság nap-
ját bennünk, Hogy szívünk-
ben világítson S igazsággal 
gazdagítson. 

3. Add világosságban jár-
nunk S végül ott fenn rád 
találnunk Ama hozzáférhe-
tetlen Fényben : az örök 
életben. 
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4. Derítsd reánk boldog 
napunk, Mikor téged meg-
láthatunk S néked ekkép 
énekelünk : Szent, szent, 
szent a mi Istenünk! 

5. Addig pedig, amíg 
élünk, Viselj gondot miránk, 
kérünk; Bocsássad meg vét-
keinket, Kegyelmedben tar ts 
meg minket! 

6. Adj áldást a szentegy-
házra Igaz hitben kitar-
tásra; Erősítsd a sáfárokat, 
Szüntesd meg a tévtanokat. 

7. A hivatalbelieknek, Na-
gyobbaknak s kisebbeknek 
Adj erőt és egészséget, Sze-
rencsét és békességet. 

8. Jószemmel nézz a csa-
ládra, Jó apára, jó anyára; 
Becsületes munkájukban Ré-
szük legyen áldásodban. 

9. Fejleszd ki a gyermekek-
ben Gyakorlatban, ismeret-
ben A tőled nyert képessé-
get Javára a közösségnek. 

10. Az árvákat, özvegye-
ket, Sínylődőket, szegénye-
ket Gondviselő kegyelmed-
ből Védd a gonosz emberek-
től! 

11. Óvjad a mi községün-
ket, Hazánkat és nemzetün-
ket ; Alattvaló gyermekeid 
Védelmüket tőled nyerik. 

12. Állj mellénk, ha kell, 
magával Angyalaid táborá-
val, Hogy a gonosz, bősz el-
lenség Tőreit megsemmi-
sítsék. 

13. Törd meg, Urunk, a 
sok ellent, Antikrisztust és 
hitetlent Tisztátalan sere-
gével, S minket áldj meg 
békességgel ! 

14. Fordítsd el az éhínsé-
get, Tűvészt, ragályt, beteg-
séget, A vérontást, villám-
ütést, Ármányt, viszályt, öl-
dökölést. 

15. Őrizzed meg termésün-
ket, Ne ér je ba j vetésünket; 
Napfényt, esőt te adsz ne-
künk, Áldást tőled remél-
hetünk. 

16. Akaratod teljesüljön 
Mint a mennyben, úgy a föl-
dön ; Kegyelmedben legyen 
részünk És ezzel mi meg-
elégszünk. 

f 17. Minden jónak kútfor-
rása, Urunk, hallgass a fo-
hászra: Amire ez órán kér-
tünk, Kegyelmedből add meg 
nékünk! Tranovszky György. 

Saját dallam. (308.) 

6 9 7 . M i n d e n h a t ó Úr-
istenünk, Mindent neked kö-
szönhetünk: Mindig te vagy 
velünk. 

2. Gonoszságtól védelmez-
tél, Rossz álomtól megmen-
tettél: Urunk, dicsértessél! 

3. Teremtőnk, ki az egek-
ben Uralkodol véghetetlen 
Jótéteményekben : 

4. Hála örök kegyelmedért, 
Ingyen kapott sok kincsedért 
S bőkezűségedért! 

5. Ma is magad védj meg 
minket, Vezéreljed léptein-
ket, Erősítsd hitünket : 

6. Hogy e napnak eljötté-
vel Hozzánk semmi baj nem 
ér el, Mindenkit megvédek 

7. Oltalmaddal elfödözve 
Hálát adunk, üdvök Üdve, 
Most és mindörökre! 
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8. Hallgassad meg esdő 
hangunk, Mikor hozzád így 
sóhajtunk : Könyörülj mi-
rajtunk ! 

9. Jézusunknak vérszerezte 
Érdeméért kebelezz be Min-
ket örömedbe: 

10. Hol Fiaddal egyesség-
ben S Szentlelkeddel közös-
ségben Élsz örökké, ámen! 

f 11. Atyánk, ki vagy a 
mennyekben, Szenteltessél 
meg nevedben; Jöjjön el 
országod ; 

12. Akaratod teljesedjen 
Ügy a földön, mint a menny-
ben, Amint jónak látod; 

13. Add meg napi kenye-
rünket, Töltsd be minden 
szükségünket, Hogy hiányt 
ne lássunk; 

14. És bocsásd meg vét-
keinket Ügy, amint mi el-
leninknek Szintén meg-
bocsátunk ; 

15. Kísértésbe ne vigy 
minket; A gonosztól szaba-
díts meg, így lesz miénk a 
menny! 

16. Mert tiéd a nagy min-
denség, A hatalom és dicső-
ség, Mindörökké, ámen! 

Dallama: 
Én Istenem, jó Istenem. (302.) 

6 9 8 . H o g y álmunkból 
felébredtünk, Országodat 
kell keresnünk S igazságod 
tiszta hitben, Egylényegű 
örök Isten! 

2. Uralkodjál, Urunk, ben-
nünk, Te légy a mi segedel-
münk ; Igazságra úgy jut-
hatunk, Ha népedül meg-
maradunk. 

3. Adj mennyei ajándékot, 
Testi, lelki táplálékot, Hogy 
ami kell, megnyerhessük S 
kedved szerint élvezhessük. 

4. Segíts, Urunk, mindnyá-
junkat, Munkáljad fenntar-
tásunkat, Mert e világ mind 
a tied, Ki élteted híveidet! 

Dallama: Szép, 
tündöklő hajnalcsillag. (307.) 

6 9 9 . A z igazi világos-
ság, Ragyogó fény, örök 
jóság Te vagy, Isten egy 
Fia ; Kegyelmedből hajnal 
támad S minden sötét éjsza-
kának Nyomban el kell 
múlnia. Várva, Áldva Zeng-
lek, vallak, magasztallak 
szentségedben I t t és majd 
az ú j életben. 

2. Te az elmúlt éjszakán át 
A bősz sátán gonoszságát 
Távoltartva védettél S min-
denféle betegségtől, Borza-
lomtól, rettegéstől Kegyesen 
megmentettél. Féltve, Védve 
Jársz-kelsz vélünk, mint hű 
őrünk, ki szereti Nyáját s 
híven legelteti. 

3. Oltalmadért mindjárt 
reggel Tiszta szívvel és lé-
lekkel Áldlak, édes Istenem; 
Jóságodért hálát adnom S 
hatalmadat magasztalnom 
Erőt te adj énnekem! Te 
vagy S maradj Dicsőségem, 
üdvösségem erős vára, Szí-
vem drága boldogsága. 

4. Mint a hajnal pirossága 
Bíborfényét kibocsátva A 
világot jár ja á t : Jézusom, 
úgy lövelled be Az én sötét 
értelmembe Kegyelmednek 
sugarát Téged Végleg Meg-
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ösmérnem és dicsérnem, mint 
legfőbbet, Legigazabb jói-
tevőmet. 

5. Oltalmazz meg ma is en-
gem, A világ ne ingereljen 
Bűnre, bármit tanácsol ; 
Védd testemet és lelkemet, 
Óvd meg egész életemet 
Kárt okozó bukástól ; I t t lent 
Mindent Akként tegyek, hogy 
az neved dicsőítse, Lelkem 
pedig üdvözítse. 

6. Uram, talán végső órám 
Közeledik e napon rám, Lel-
kem ott is jóra vár; És ha 
tőled el akarna Csábítni a 
bűn hatalma, Ördög, pokol 
rossz halál: Kérlek, Védj 
meg Boldog végre, hogy 
kétségbe sohse essem S ko-
ronámat megnyerhessem! 

Lednicky Jerémiás. 

Saját dallam. (309.) 

7 0 0 . Mély álmodtól 
meg kell, lelkem, válni, Igye-
kezzél Urad elé állni. I t t a 
hajnal, ébredezzél, Jézus elé 
igyekezzél ; Vőlegényed hív 
már téged: Vigyázz és ne 
vétkezzél ! 

2. Igéjében az Ür maga 
mondja: Boldog, kinek én-
reám van gondja; Olajjal a 
mécsesében Énreám vár ké-
szenlétben : Bizony ez lesz 
az én kedves Lakodalmi 
vendégem. 

3. Ezért, lelkem, mély 
álmodból kelj fel, Kezdd e 
napot istendícsérettel ; Siess 
kegyes áhítatra: I t t a haj-
nal pirkadatja, Ébredőben, 
felkelőben Az igazság szép 
napja. 

4. Készülődjünk a Krisztus 
napjára! Nézzünk mind a 
nyíló fügefára : Mikor tele 
bimbóval áll, Tudhatjuk, 
hogy közel a nyár, És az ál-
dás, a megváltás A hivőket 
vár ja már. 

5. Jézus, add, hogy minden 
helyzetemben Részem legyen 
a te kegyelmedben; Magasz-
taljam nagyságodat, Meghá-
láljam jóvoltodat S imádat-
tal, szolgálattal Elérhessem 
célomat. 

6. S ha eljön a végítélet 
napja, Mikor helyét testem 
odahagyja, S a sírokat vé-
gigjárja Az arkangyal har-
sonája És a lelkek mind 
sietnek Az Ür végső szavára : 

7. Mi lesz az én nyomorult 
lelkemmel, Ha ellenem ha-
ragod gerjed fel? Csak szent 
sebed és szent véred Adhat 
nekem menedéket, Kebele-
den van védelem, Oltalmat 
ott remélek. 

8. Akkor, Uram, kegyel-
med esengem, Kebeledről ne 
szakíts el engem : Emlékez-
zél keresztedre, Értem on-
tott szent véredre S végórá-
mon, amint várom, Fogadj 
engem egedbe! 

Saját dallam. (310.) 

. K e l j , szivem, zengj 
éneket, Hívjad a te Istened, 
Aki minden jókat ad S ol-
talmába befogad. 

2. Most is egész éjjelen 
Velem voltál, Istenem ; Te 
őrködtél serényen, Hogy 
semmi baj ne érjen. 
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3. Míg a sátán környezett, 
Hogy elnyeljen engemet : 
Biztonságba helyeztél, Szár-
nyad alá rejtettél. 

4. Te mondottad énnekem: 
Pihenj, kedves gyermekem; 
Míg gondom van tereád, 
Semmi neked meg nem árt. 

5. Ne törődjél semmivel, 
A sátán nem csábít el; Nin-
csen mitől rettegned, Haj-
nalra kell ébredned. 

6. A te szavad megállott, 
Ismét látom világod, _ Mert 
fölöttem virrasztva Áthoz-
tál ez ú j napra. 

7. S ezért téged nem fogad 
Részemről más áldozat, Mert 
egyebem nincs nekem: Csak 
fohászom s énekem. 

8. Tudom, ezt nem nézed le, 
Mert belátsz a szívembe : 
Ennél nagyobb értéket Nem 
adhatok tenéked. 

9. Kérlek, Uram, tégedet, 
Fejezzed be művedet, Ma se 
legyek elhagyott: Küldd le 
őrző angyalod! 

10. Hivatásom körében Jó 
tanácsod segéljen; Amit kez-
dek s elvégzek, Adj mun-
kámnak jó véget! 

11. Add rám ma is áldá-
sod, Szívem legyen szállá-
sod; Tápláld lelkem Igéddel, 
Mely a mennybe vezérel! 
Gerhardt Pál. Sinapius Dániel. 

Saját dallam. (311.) 

7 0 2 . JNyoszolyámból ma 
is vígan keltem, Kipihente 
magát fáradt testem; Isten 
volt az én oltalmam, An-
gyalával védte nyugodal-
mam. 

2. Minden rossztól őrzött a 
jó Isten, Hogy a sátán meg 
ne sebesítsen; Kárt semmi-
ben ne szenvedjek És a mai 
napra frissen keljek. 

3. Ezért az Ür égi Felségé-
nek Zengjen igaz hála és 
dicséret Alázatban, szerény-
ségben Szívem, lelkem egész 
mélységében. 

4. Megfeszítve legjobb tu-
dásodat Dicsőítsed, lelkem, 
Jézusodat, Mert az Atyát 
maga kérte S indította ál-
dott őrködésre. 

5. Neked, Uram Jézus, én 
szerelmem, Felajánlom egész 
testem, lelkem: Te légy az 
én segítségem, Ne árthasson 
csalárd ellenségem. 

6. Add, hogy e nap a te 
kegyelmedből Az ördögtől 
s gonosz emberektől Bizton-
ságban maradhassak S jósá-
godra mindig számíthassak. 

7. Segíteni csak te magad 
tudván Aldd meg, Uram, az 
én minden munkám, Munká-
som és családomat, Hogy 
mindnyájan lássák jóságodat. 

8. Földemet is minden ve-
tésével Melengessed napod 
melegével; S mikor a nagy 
hőség jő el, Itassad meg 
csendes jó esővel. 

9. Legfőbb gazdánk te 
vagy, Urunk Isten, Taná-
csunknak semmi helye nin-
csen; De elvárod kérelmün-
ket, Hogy megtartsad a mi 
életünket. 

10. Örvendezve érzem ál-
dásodat. Bizonnyal beváltod 
mondásodat, Hogy engemet 
háznépemmel Élhalmozol 
gazdag kegyelmeddel. 
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11. Ha szándékom mindig 

te vezeted, Megdicsőül benne 
tiszteleted ; Engedd, amit 
elkezdettem, Veled, Uram, 
el is végezhetnem! 

12. Add, hogy azt is min-
dig eltaláljam, Mi, hol s 
mikép jó az én munkámban, 
Hogy békében éljek veled 
És haragra sohse gerjessze-
lek! 

13. Bármit tervez lelkem 
gonoszsága Az átkozott ör-
dög tanácsára: Ne juthas-
son diadalra Még akkor se, 
hogyha megfoganna. 

14. Ébressz, Uram, engem 
Szentlelkeddel Magasztalnom 
téged dicsérettel, S amibe 
itt belefogtam: Dicsőséged 
zengnem országodban. 

15. Hogy mindez így le-
gyen, áldj meg minket, 
Krisztus Urunk, halld meg 
kérelmünket: Végy be itt 
lenn kegyelmedbe, Ott fenn 
pedig fogadj örömedbe! 

Saját dallam. (312.) 

7 0 3 . Istennek szent 
nevében Kezdem meg a mun-
kám: Az ő nevét dicsérem 
Az éjnek elmúltán; Ébredj 
immár, lelkem, Jusson ma is 
eszedbe, Mily nagy az Űr 
kegyelme: Dolgozzál szünet-
len! 

2. Urunk, magad ismered 
A mi bűneinket: így leten-
nünk nem lehet Napi keresz-
tünket; Vétkeim bevallom: 
Oltalmazz meg kegyesen, S 
ha ma végzem életem, En-
gedj benned halnom! 

3. Én Uram, légy irgalmas, 
Jó Atyám a mennyben; Is-
ten Fia, igazgass És vezérelj 
engern; Vigasztalj, Szentlé-
lek, Áldj meg engem, védel-
mezz, Bűneimért kegyelmezz 
S ad j rám békességet! 

4. Isten, aki megadod A 
szép napvilágot S tőlünk 
meg nem tagadod Atyai jó-
ságod : Kegyelmed pihenjen 
Minden jón és gonoszon, 
Áldd meg őket gazdagon Itt 
s örökké, ámen! 
Neumann Gáspár. H. S. 

Saját dallam. (313.) 

7 0 4 . Qzentháromság, 
egy Isten, Ki megadtad né-
kem, Hogy ma is felkelhet-
tem Friss jó egészségben ; 
Aki teremtettél, Bukástól 
megmentettél, Magadévá 
szenteltél, Öröködbe vettél : 
Jóságodat áldom, Hűségem-
mel hálálom, Mert téged kell 
imádnom S csak neked szol-
gálnom. 

2. Isten nevét zengjétek, 
Mennvei polgárok, Tisztelet-
tel vegyétek, Kik a földön 
jártok ; Urunk dicsérjétek, 
Magasságok, mélységek, Ál-
latok és növények, Minden 
teremtmények, Ki jót jóra 
halmoz, Mindnyájunknak ir-
galmaz, Tanít, vezet, oltal-
maz S mindig megjutalmaz. 

3. Érhetet t vón az éjjel 
Halál és vérontás, Tűz, víz 
s egyéb veszéllyel Minden-
féle rontás; De jó segedel-
met S oltalmat nyújt kegyel-
med: Békességet, élelmet S 
megtartó türelmet. Kárho-
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zottak lettünk, Mert ellened 
vétettünk : Angyaloddal fe-
lettünk Mégis megvédet-
tünk. 

4. Bevallom, hogy vétkez-
tem S nem tehetek mit sem: 
Kegyelmedet éreznem Add, 
irgalmas Isten ! Bocsássad 
meg, kérlek, Hogy sértet-
tem szentséged: Nem kö-
vettem Igédet S elhagytalak 
téged; Jóságod fedezzen, Ne 
légy hozzám kegyetlen, Add 
a bűntől szünetlen Félnem 
s őrizkednem! 

5. A munkában bennünket 
Vezess Szentlelkeddel, Min-
denféle terhünket Vedd le 
kegyelmeddel ; Védelmezz a 
kártól, A szégyentől, bukás-
tól, Kárhozatba jutástól, 
Minden gonoszságtól. Min-
denható, engedd Mindig bíz-
nunk tebenned; Fordítsd fe-
lénk figyelmed, Adj nekünk 
kegyelmet ! 

6. Áldj meg minden ház-
népet, Aldd meg a családot, 
A jóltevőt, vendéget, Elöl-
járóságot; Aldd meg, Isten, 
kérünk, Gyermekeink, remé-
nyünk, Szomszédunk és cse-
lédünk, Minden szerzemé-
nyünk; Amit pedig kaptunk, 
Amivel megáldattunk : En-
gedd meg is tarthatnunk És 
gyarapíthatnunk ! 

7. Add szent Igéd jóságát 
Gyümölcsözni bennünk S 
szentségeid áldását Hálás 
szívvel vennünk; Hittel kér-
jünk téged, Kövessük szent 
Igédet, Benned érjünk jó 
véget S együtt lakjunk vé-
led. Szentül élnünk, halnunk, 
Sátánra nem hallgatnunk, 

Bűntől távol maradnunk : 
Legyen diadalmunk! 

8. Bizalmunkat helyezzük 
Mindig az Istenbe, Munkánk 
híven végezzük Hozzá ese-
dezve ; Tisztaságban éljünk, 
Jézustól el ne tér jünk: Ő 
lesz biztos ösvényünk, Hogy 
a mennybe érjünk; Hálaének 
zengjen Minden igaz lélek-
ben Az Istennek a menny-
ben Mindörökké, ámen ! 

Dallama: 
Szívem mélyén örvendve. (315.) 

7 0 5 . IVlindenható Iste-
nünk! Felkelvén ma reggel 
Néked hálát rebegünk Di-
csérő énekkel; Szent Fiadért 
engedd, Ne legyen ez hiába: 
Ő az, aki fel tárja Kapuját a 
mennynek. 

2. Te az elmúlt éjjelen Ma-
gamra nem hagytál: Szere-
teted volt velem, Híven ol-
talmaztál; Kegyelmed áraszd 
ránk, Bocsásd meg a vétke-
ket, Amelyekkel tégedet 
Megharagíthatnánk ! 

3. Kegyelmed ránk bocsát-
ván A menny magasából 
Védj meg ma is a sátán Sok 
csalárdságától. Oltalmazz 
nagy kártól, Mindenféle ve-
szélytől, Árvíztől és tűzvész-
től, Hirtelen haláltól ! 

4. Oltalmadba ajánljuk 
Testünket, lelkünket, Senki 
mástól nem várjuk Megél-
hetésünket ; Főkép szent-
egyházad, Seregét a hívek-
nek S akik érted szenved-
nek: Jól szívedbe zárjad! 

5. Angyaloddal űzzed ki A 
sátánt belőlünk: így fogjuk 
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legyőzhetni, így marad el 
tőlünk; Tartsuk tisztaságban 
Testünket és lelkünket, Bár-
mi érjen bennünket E nyo-
morúságban ! 

6. Segítséged, tanácsod 
Kísérjen utunkon, Legyen 
a te áldásod Fáradozásun-
kon; Mert tiédnek ta r t juk 
Tőled kapott javunkat S 
velük együtt magunkat Ha-
talmadba adjuk. 

7. Áment mondjunk mind-
nyájan Teljes bizalommal, 
Az Ür minden munkánkban 
Velünk van bizonnyal. Le-
gyünk immár ébren, Kész-
ségesen, jó kedvvel Mun-
kálkodjunk sikerrel Isten-
nek nevében! 
А. т. в. H. s. 

Saját dallam. (314.) 

7 0 6 » Dicsértessél Atya, 
Fiú és Szentlélek, Ki meg-
teremtettél Engem testből, 
lélekből, Anyám keblén kez-
dettől Szeplőtelen lénynek ! 

2. Ó szent Isten! Egyszü-
lötted magad küldted Ke-
resztre érettem, Aki azt el-
hordozta S lelkemet megvál-
totta, Mert vérét ontotta. 

3. Ezért néked Dicséret-
tel, szent énekkel Zengek 
tisztességet Hálás szívvel 
köszöntve S alázattal kö-
szönve Sok jótéteményed. 

4. Különösen Azért áldlak 
és imádlak, Hogy oly ke-
gyelmesen Oltalmaztál az 
éjjel Szíved szeretetével, Jó-
ságos Istenem! 

5. Kérlek téged, Add él-
veznem minden percben A 

te segítséged; Oltalmazz az 
ördögtől S alattomos tőrök-
től Ne hagyj kárt szenved-
nem! 

6. Kegyelmedből Védd a 
testem és a lelkem S óvd 
minden vétektől ; Szabadíts 
meg a kártól, A fogságba 
jutástól, Bűntől és szégyen-
től! 

7. Szenteljed meg Minden 
tettem, mit nevedben Biza-
lommal kezdek; Légy ma is 
e világon, Mint szívemből 
kívánom, Legfőbb boldog-
ságom ! 

8. Nézz dolgomra, Mit ne-
vedben megkezdettem S for-
dítsad hasznomra ; Testem, 
lelkem, életem, Mit te adtál 
énnekem, Örökké tiszteljen ! 
Németből. 

Dallama: Dicsértessél. (314.) 

/ 0 7 . Л/lindenható Atya, 
Fiú és Szentlélek: Nevedben 
kelek fel, Aki engem alkot-
tál S kegyesen megáldottál 
Testtel és lélekkel. 

2. Ó szent Isten! Egyszü-
lötted magad küldted Éret-
tünk halálra, Hogy ővele a 
lelkek Bejussanak a menny-
nek Paradicsomába. 

3. Szívem szerint Vidám-
sággal s buzgósággal Szent 
neved dicsérem Megköszön-
ve illően, Hogy a múló idő-
ben Sok jót tettél vélem. 

4. Különösen Azért zen-
gem énekemben Hálával 
szent neved: Hogy megvéd-
tél az éjjel Angyalodnak ke-
zével Engem, hű gyermeked. 
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5. Ma is, kérlek, Tarts meg 

engem kegyelmedben, Uram 
és Istenem; És a gonosz ör-
dögtől S alattomos töröktől 
Oltalmam légy nekem! 

6. Kegyelmeddel Védd, ó 
Isten, bűnös testem, Lelkem, 
becsületem; S vétkeim meg-
bocsátván Továbbra is vi-
gyázz rám, Őrállóm, min-
denem ! 

7. Minden utam, Mit ne-
vedben megkezdettem, Sze-
rencsével járjon; Add, hogy 
a te kegyelmed Nyújtson 
nekem védelmet S minden 
jóval áldjon! 

8. Minden munkám, Mit 
nevedben megkezdettem, For-
dítsad javamra; Testem, lel-
kem, mindenem, Amit adtál 
énnekem, Neved magasz-
t a l j a ! Németből. 

Dallama: 
Szívem mélyén örvendve. (315.) 

7 0 S . A/lagasztalom szü-
netlen, Uram, kegyességed, 
Nem fárad el a lelkem Di-
csőítni téged, Hogy az el-
múlt éjjel Karjaidon hordot-
tál S minden kártól megóv-
tál Szíved melegével. 

2. Hogyha őrző kezedet 
Nem mindennap látnám, Fel-
zavarna engemet Álmomból 
a sátán; Legyen azért né-
ked, Teremtőmnek, Atyám-
nak Szívből fakadt imádat, 
Hála és dicséret! 

3. Uram, hozzád sietek 
Elmerülni benned : Mástól 
sohse nyerhetek Elég sege-
delmet; Ne sújts nehéz kár-
ral, Tiltsad meg a gonosz-

nak, Ne hozzon rám ma 
rosszat Pokoli hadával. 

4. S mert magunkban sem-
mit sem Tehetünk kedvedre, 
Amiben, ó szent Isten, Örö-
med lehetne: Igazgass Lel-
keddel Mindenben jót mű-
velnünk, Hogy mindennap 
megteljünk Dicsőítéseddel ! 

5. Óvd, Urunk, a veszély-
ben Testünket, lelkünket, 
Hogy semmiben ne érjen 
Baleset bennünket ; Óvjad 
egész éltünk Mindenféle ba-
joktól, Hamisságtól, gonosz-
tól : Szent Fiadért kérünk. 

6. Védd meg a mi szemün-
ket Rútnak látásától, Védd 
meg a mi szívünket Rossz-
nak óhajától; Óvj parázna-
ságtól Józanságra sarkallva, 
Mert a gonosz hatalma Nő 
a tobzódástól. 

7. Neked adom magamat, 
Ö ne hagyj el, kérlek: Vezé-
reljed utamat, Ameddig csak 
élek. Dicsérlek és áldlak E 
múlandó életben, Azután az 
egekben Örökké imádlak ! 

Lednicky Jerémiás. 

Saját dallam. (315.) 

7 0 9 . S zívem mélyén 
örvendve Hálás dicsérettel 
Ébredek ú j életre Ma és 
minden reggel, Uram, Üd-
vösségem ! Mert engem jó-
voltodból Megóvtál a go-
nosztól Szent Fiad nevében. 

2. Érhetett vón engemet 
Isten sok csapása: Tűzvész, 
árvíz, baleset, Ember táma-
dása; Egyéb baj és kár is: 
Mindenféle tőrvetés, Szé-
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gyen, kórság, szenvedés, Hir-
telen halál is. 

3. Főkép maga a sátán 
Volt nagy veszedelmem Éhes 
száját kitátván, Hogy nyom-
ban elnyeljen: Mégse ártott 
nékem, Hasztalanul kísér-
tett, Mert angyali őrséged 
Volt jó menedékem. 

4. Ámbár méltó nem va-
gyok Ily nagy kegyelemre, 
Velem volt s el nem hagyott 
Az Ür segedelme. Atyám, 
szívből kérlek Bűnbánatot 
fogadva: Bocsáss meg, hogy 
haragra Ger jesztélek téged ! 

5. Viseld ma is gondomat, 
Atyám és Istenem, Aldd 
meg minden dolgomat, Se-
gíts szükségemen ; Adj jó 
egészséget, Jó barátot, ke-
nyeret, Törd meg ellensége-
met, Terjeszd békességed ! 

6. Oltalmadba ajánlom Tes-
temet, lelkemet, Óvd meg 
egész családom S minden 
szerettemet ; Segíts meg, 

Étkezés előtti énekek. 

Istenem! Tőlem vettem, rád 
hagyom Becsületem, vagyo-
nom, Életem, mindenem. 

7. Kormányzóknak megér-
tést, Erőt a küzdőknek, Bű-
nösnek adj megtérést, Vi-
gaszt az esdőnek, Szegény-
nek élelmet, Betegeknek 
gyógyulást, Buzgóknak jó 
kimúlást, Híveknek kegyel-
met! 

8. Szent angyalod marad-
jon Ma és mindig velem, 
Hogy hasztalan támadjon 
A sátán ellenem; Segíts, ha 
nagy b a j van, Hogy a világ 
csábjait S testem kivánsá-
gait Legyőzzem magamban ! 

9. S az ítélet napjával Sí-
romból felkelve, Uram, ma-
gad vigy által Engem is a 
mennybe. Szent, szent, szent 
Istenem, Atya, Fiú, Szentlé-
lek, Add ott laknom tevéled 
Mindörökké, ámen! 
MatttESTcm- J. Tranovszky Gy. 

JÓL 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

7 1 0 . J ézusunk, mi 
egyetlenünk, Édessége él-
tünknek: Testi, lelki elede-
lünk, Elégíts meg bennün-
ket; Terítsed meg asztalunk, 
Ha éhezünk, szomjazunk, S 
add azt, amit tőled vettünk, 
Bűntelenül élvezhetnünk. 

2. Atyánk, ki vagy a meny-
nyekben, Tisztelet szent ne-
vednek, Uralkodjál a lelkek-
ben, Akaratod legyen meg, 
Add meg napi kenyerünk, 
Bocsáss meg, ha vétkezünk, 

Kísértésbe ne vigy minket, 
A gonosztól szabadíts meg. 

f 3. Atyánk, erre bizalom-
mal Áment mondva esdek-
lünk; Jézusunk, légy irga-
lommal És könyörögj éret-
tünk; Igazgass, ó Szentlélek, 
Amíg ta r t ez az élet, Hogy 
jó munkát végezhessünk, Áld-
hassunk és dicsérhessünk! 

Dallama: 
Jézusom, e hajnalon. (299.) 

7 1 1 * Isten, örök te-
remtő S mindeneket éltető 
Atyánk : áldj meg bennün-
ket, Add meg eledelünket. 
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2. Jézus, szívünk drágája, 
Királyoknak Királya : Biza-
lommal keresünk, Áldá-
sodért esdeklünk. 

3. Szentlélek, hű vezetőnk, 
Legigazabb éltetőnk : Te 
igazgass kellően Most és 
minden időben. 

f 4. Szenteljed meg aszta-
lunk, Ételünk és italunk; 
Kezedben van mindenünk, 
Mi egyetlen Istenünk! 

Drevinek Gál. 

Dallama: 
Téged illet a haladás. (322.) 

7 1 2 , Jertek, jertek, 
buzgó lelkek, Trónjához a 
jó Istennek, Aki rólunk gon-
dot visel S ellát gazdag kin-
cseivel : Zengedezzünk ! 

2. Nyisd ki kezed mind-
nyájunknak, Hallgassad meg 
fohászunkat : Mindennapi 
ajándékod Adjon nekünk 
táplálékát Jóvoltodból. 

3. Add, hogy a te kegyel-
mednek, A tőled nyert ele-
delnek, Ajándékát megnyer-

hessük S méltóképen élvez-
hessük Szent nevedben ! 

Dallama: Vége lévén 
mindennapi munkánknak. (334.) 

7 1 3 . A i d d meg, Urunk, 
a mi eledelünket, Amelyekre 
te méltattál bennünket. 

2. Hogy testünknek elég 
erőt nyerhessünk S tetszé-
sedre mindig szentül élhes-
sünk! 

Dallama : 
Isten az én üdvösségem. (352.) r 

7 1 4 . A ™ meg, Urunk, 
eledelünk, Kegyelmeddel 
maradj velünk, Hogy az, ami 
nekünk juthat, Elég legyen 
mindnyájunknak. 

2. Mert az ember, bárki 
légyen, Mégse élhet csak ke-
nyéren: Szent Igédnek aján-
déka Lelkünk gazdag táplá-
léka. 

3. Áldd meg a mi elede-
lünk, Melyet magad adtál 
nekünk, Hogy szükséget 
sohse valljunk S mindig té-
ged magasztaljunk! 

Étkezés utáni énekek. 
Dallama: 

Adjunk hálát Atyánknak. (323.) 

7 1 5 . I sten, téged di-
csérünk És áldjuk aszta-
lod, ! Hogy szent kezed miné-
künk: I Ételt s italt adott; 
Bőven áldasz bennünket, 
Erősíted hitünket, Urunk 
és Istenünk! 

2. Ha azt bűnnel élveztük, 
Mértéktelenséggel, S hara-

god felkeltettük: Atyánk, 
ne ítélj el! Krisztus Urunk 
nevében Bocsáss meg, hogy 
ne légyen Kárhoztatásunkra! 

3. Ekkép táplálj szüntelen 
Testünkben, lelkünkben És 
Krisztusban bűntelen Növe-
kedésünkben; Add, hogy 
éhség ne bántson, Szenve-
dés meg ne ártson, Míg 
hozzád nem jutok. 
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4. Mi Atyánk, a te áldott 

Neved tiszteltessék, Jöjjön 
hozzánk országod, Akaratod 
tessék, Kenyeret s irgalmat 
adj, Kísértésbe ne ragadj, 
S ments meg a gonosztól! 
Seinecker M. Hruskovics S. 

Dallama: Ki dolgát 
csak Istenre hagyja. (262.) 

7 1 6 . Isten, ki mint 
egy nagy családra Gondolsz, 
áldást árasztva ránk, S azt, 
amit adsz, lelkünk javára 
Ügy osztod el, mint jó 
Atyánk: Áldásban, ó Min-
denható, Senki hozzád nem 
fogható. 

2. Ki tudja azt mind szám-
bavenni, Asztalodnál hány 
ember ül ? Es egy se fog 
hiányt szenvedni, Jóságod-
dal veszed körül; Tőled nye-
ri minden vidék Táplálékát 
és kenyerét. 

3. Te műveled, hogy jóre-
ményben Vethessenek az 
emberek; A szél, mely át-
leng a vetésen, A felhő, 
amely megered, A harmat 
és a napsugár Mind, mind 
szolgálatodra áll. 

4. így nő kenyér a gyenge 
magból, A földbül így táp-
lálkozunk, Életre kél akara-
todból Az, amit holtnak 
gondolunk ; Testben mi is 
porrá leszünk, Ügy kezdjük 
el ú j életünk. 

5. Ki fogja mindezt meg-
köszönni? Ki érti meg min-
den csodád? Ki tud velünk 
annyit közölni, Amennyit ily 
jóságod ád? Tőled mindig 

többet kapunk, Mint amire 
számíthatunk. 

6. Ezt nem szabad sohsem 
felednünk: Áldás csak így 
járhat vele; Minden falat, 
melyet lenyeltünk, Dicsősé-
ged fényes jele; Ajkunk, 
szívünk csakis neked Zeng-
het hálás dicséretet! 
Neumann G. Ertel J. B. 

Dallama: 
Jézusom, e hajnalon. (299.) 

7 1 7 » I\4agasztalva légy 
itten, Szentháromság, egy 
Isten, Hogy terhünket hor-
dozod És lelkünket gondo-
zod. 

2. Kövérjét a földeknek, 
Harmatját az egeknek Cso-
dás módon te adod, Mert 
javunkat akarod. 

3. Elérhetlen bölcseség ! 
Hála neked s tisztesség, 
Hogy e földön élhetnünk 
Elegendőt vehettünk. 

4. Élvezzük ezt méltóan S 
munkálkodjunk a jóban, 
Hogy a mennybe mehessünk 
S ott is áldást nyerhessünk! 

Drevinek Gál. 

A lift. zsoltárból. 
Saját dallam. (317.) 

7 1 8 . Á l d j u k az Urat, :,: 
Nevét dicsérjétek ; Dicsőíté-
se szép s gyönyörűséges, 
Meghallgatása jó és üdvös-
séges: Áldjuk az Urat! :,: 

2. Énekeljetek :,: Illő hál-
adással ; Hárfa, hegedű 
zengő szózatával, Nagy ha-
talmának magasztalásával 
Áldjuk az Urat! :,: 
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3. Ki a mennyboltot :,: 

Felhőbe borítja, Esővel áld 
meg, amikor akarja, S még 
a hegyet is pázsitba takar ja : 
Áldjuk az Urat! :,: 

4. Ki mindnyájunknak :,: 
Gazdag táplálója, Ki a jó-
szágnak bő abrakot adat És 
meghallgatja a hollófiakat: 
Áldjuk az Urat! :,: 

5. Kinek nincs kedve :,: A 
ló erejében, Sem a férfiak 
nagy gyorsaságában, Csak 
az őbenne hivők bizalmában: 
Áldjuk az Urat! :,: 

6. Áldjuk boldogan :,: Te-
remtő Atyánkat, Mert ő az 
örök kútforrása S a hű ke-
resztyén mennyei áldása : 
Áldjuk az Urat! :,: 

7. Ó Jézus Krisztus, :,: 
Isten Fia, kérünk: Részesíts 
minket áldó kegyelmedben, 
Hogy szent nevedben s gaz-
dag érdemedben Áldjuk az 
Ura t ! :,: 
Solnookor M-r Tranovszky Gy. 
f . ty-rk^ uX. 

Dallama: Vége lévén 
mindennapi munkánknak. (334.) 

7 1 9 » Dicsérjük az Úr-
istent, mert szentséges, Sze-
ret minket, igazságos, hűsé-
ges. 

2. Mint irgalmas Isten, kel-
lő időben Mindnyájunknak 
ételt, italt ad bőven. 

3. Énekünk a szívünk mé-
lyén felharsan : Dicsőséges 
légy, Urunk, a magasban! 

4. Tőled nyerünk, Atyánk, 
minden kegyelmet, Táplálé-
kot, ruházatot, védelmet. 

5. Add, Urunk, hogy téged 
buzgón vallhassunk S hoz-

zád jutva trónod elé állhas-
sunk 

6. Jézusért és általa, ki 
egyetlen Közbenjárónk előt-
ted az egekben. 

7. Ő segítsen mindnyájun-
kat tehozzád, Hogy a miénk 
lehessen a mennyország. 

8. Mindezekért hála néked 
s tisztesség, Gyermekeid di-
csőséged hirdessék! 
Weisse M. Tranovszky Gy. 

Dallama: 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

7 2 0 . J er, Istent di-
csérjük Szívvel, szájjal, lé-
lekkel, Ki oly sok s nagy 
dolgot Cselekszik mindenek-
kel; Ki minket bölcsőnktől 
Mind máig megtartott S 
számtalan javával Bőven 
elárasztott. 

2. Jóságos Istenünk Se-
gítsen meg bennünket, Bé-
két és kegyelmet Adjon a 
mi lelkünknek; Sohase tér-
jünk el Szent igazságától, 
S örökre óvjon meg Minden 
ostorától ! 

3. Dicsőség, tisztesség Is-
tennek, az Atyának, Fiúnak, 
Léleknek, Teljes Szenthá-
romságnak ; Miképen kez-
detben Volt, mindig úgy le-
gyen Most és mindörökké, 
Uram és Istenem! 
Rinkhardt M. Sinapius D. 

Dallama: 
Kelj, szívem, zengj éneket. (310.) 

7 2 1 . A djunk hálát Is-
tennek Köszönvén a kegyel-
met, Mit oly bőven élvezünk, 
Amikor jót tesz velünk. 

28 
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2. Önképére teremtve És 
az örök életre: Mindnyájun-
kat megváltott, Megszentelt 
és megáldott. 

3. Eledelt ad, jólétet, Ru-
hát, békét, épséget; Szapo-
rí t ja minékünk Jószágunk 
és termésünk. 

4. S ha így vagyunk kegyé-
ben E siralom-völgyében : 
Mi várhat még odaát Aján-
dékul mireánk? 

5. Szem olyat nem látha-
tott, Fül olyat nem hallha-
tott, Amit azok kaphatnak, 
Kik hívei maradnak. 

6. Atyánk, sok jótettedért, 
Végtelen kegyelmedért Add, 
hogy hozzád megtérjünk És 
mindenkor dicsérjünk! 
Seinecker M. Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (318.) 

7 2 2 . Dicsőítsétek Is-
tennek jóságát, Hű keresz-
tyének, Zengjétek nagysá-
gát; Nyájasan hív színe elé-
be: Jer s örvendezz, Izrael-
nek népe! :,: 

2. Isten, minden lény Ura, 
Teremtője : Minden teremt-
mény Meghajlik előtte ; Zsol-
tárt zeng az angyali ének : 
Hárfával tesz néki tisztessé-
get. :,: 

3. Nemzetek, népek, Ne 
sírjatok többé: Őt keressé-
tek S templomát örökké; 
Itt hirdeti nekünk Igéjét S 
minden bűntől megmenti hű 
népét. :,: 

4. Aki csak él itt, Minden-
kit ő táplál És megelégít 
Gazdag asztalánál ; Tavasz 

és nyár áldott esője Aján-
dékul hull a szomjú földre. :,: 

5. Ezért adassék, Igaz ke-
resztyének, Hála s tisztesség 
Urunk kegyelmének ; így 
nem leszünk veszedelemben: 
Jer s örvendezz, Izrael, Isten-
ben! :,: 
Apelles (Löwenstern) M. 

Ertel János Bohumir. 

Saját dallam. (319.) 

7 2 3 . A t y á n k a t a 
mennyben Dicsérjük lélek-
ben, Ki ma is ránk tekintett 
Es jóltartott minket; S 
szóljunk egy Fiáról, Ki ál-
tal jön minden jó Az egek 
trónjáról. 

2. Keressük őt hitben: 
örök és nagy Isten! Urunk, 
legyen tenéked Hála és di-
cséret, Aki megjelentél S 
jóságoddal testünkben Meg-
elégítettél. 

3. Áldlak és imádlak, Fo-
gadd el hálámat, Mit Jézus-
ban rebegek A te szent ne-
vednek; Fogadd el szívesen, 
S értem a te Fiadnak Erde-
me fizessen! 

4. Mert meg nem foghat-
juk, El se gondolhatjuk: 
Hogy lehet, amit vettünk, 
Méltón megfizetnünk ? Mit 
adhatnánk itten, Mikor a 
nagy világon Tiéd, Urunk, 
minden ! 

5. Hálánkat fogadd el 
Végtelen kegyeddel, S bo-
csásd meg, ó jóságos, Amiben 
hiányos; Atyánk, add meg 
nékünk, Hogy itt a te kegyed-
ben S ott örökké éljünk! 
Graf Simon. Hruskovics S. 
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Dallama: 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

7 2 4 . Kegyedből nyerjük 
meg Mindazt, amit élvezünk, 
Te táplálsz bennünket, Jó 
Atyánk és Istenünk; Mind-
ezért hálásan Csókoljuk ke-
zedet S köszönjük alássan 
Jótéteményedet. 

2. Áldásod add reánk, Ha 
valamit gyüjthetünk : Nél-
küled, jó Atyánk, Semmire 
se mehetünk; Áldjad meg 
testünket Mindennap kenyér-
rel, Áldjad meg lelkünket 
örökké Igéddel! 

3. Tartsad meg legkivált 
Lelkiismeretünket, Hogy sá-
tán és világ Le ne győzzön 
bennünket; S ha nem kell 
szenvednünk Testileg szük-
séget, Gyarapítsd miben-
nünk A te szent Igédet. 

4. Add, hogyha megkap-
juk, Akár kevés, akár sok: 
Hálával fogadjuk Mindig a 
te áldásod; Add, hogy a ke-
gyetlen Kapzsiság ne bánt-
son, És elégedetlen Gond 
nekünk ne ártson! 

5. És ha mint vendégek 
Asztalodnál jóllaktunk: Add, 
hogy a szegénynek Valamics-
két juttassunk ; Tartsad 
meg békédet, Jó Atyánk, 
minálunk, Segíts meg, hogy 
téged Hűséggel szolgáljunk. 

6. Őrizd meg termésünk 
S áldásoddal tetézzed, Hadd 
legyen bő részünk Benne, 
amint ígérted; így lesz hi-
deg s meleg, Éjjel s nap 
mindvégig, így nyerünk ke-
nyeret A világ végéig. 

7. Munkáld meg végre itt 
Lelki szántóföldedet, Hogy 
a te híveid Erősekké nője-
nek ; Testünket, lelkünket 
Jó munkára fogva Gyűjts 
össze bennünket A te orszá-
godba! Neumann G. Ertel J. B. 

Dallama : Vége lévén 
mindennapi munkánknak. (334.) 

7 2 5 . I m eleget ehet-
tünk és ihattunk, Földiek-
ben istenáldás volt rajtunk. 

2. Hálát adunk, Atyánk, a 
te kegyedért, Add nekünk a 
mennynek örök kenyerét! 

Saját dallam. (320.) 

7 2 6 . A z Ur Jézus pél-
dájára Indulj, lelkem, mély 
hálára : Asztal után hálát 
zengve Atyját ő is így tisz-
telte. 

2. Véghetetlen s méltó ar-
ra, Hogy szívünk, szánk 
magasztalja: Örök az ő ke-
gyessége, Jósága és dicső-
sége. 

3. Éltet, ellát, mint vendé-
git, Minden jóval megelégít; 
Most is láttuk nagy kegyel-
mét, Jóságát és segedelmét. 

4. Napját mindennap fel-
hozza Ügy a jóra, mint a 
rosszra, S esőt ád a hami-
saknak Épp úgy, mint az 
igazaknak. 

5. Kenyerével bőven áld 
itt, Borával meg felvidámít; 
Sok mással is jóltart minket : 
Ki sorolná azt el mindet? 

6. Vajha illő figyelemmel 
Fontolná meg minden ember : 
Hogy a földön minden övé, 
Ő pedig az Üristené! 

28* 
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7. Nem kell tehát attól fél-
nünk, Mikép lehet majd meg-
élnünk: Van, ki rólunk gon-
doskodik, Isten Fia sáfár-
kodik. 

8. Kérésünket meghall-
gatja, Óhajunk meg nem 
tagadja ; Csodákat is mű-
velt értünk, Mindig csak jót 
akart nékünk. 

9. Öt kenyérből és két hal-
ból Ötezeren lakhattak jól; 
Máskor pedig négyezeren 
Elégültek hét kenyeren. 

10. Keressük az Ür orszá-
gát Es annak az igazságát: 
így mindenek megadatnak, 
Javaink el nem maradnak. 

11. Szent, szent, szent az 
istenséged, Atya, Fiú és 
Szentlélek; Mitőlünk is tisz-
teltessél S mindörökké di-
csértessél ! Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (321.) 

7 2 7 . H á l a néked, jó 
Urunknak, Dicsőség szent 
nevednek, Hogy jóltartott 
mindnyájunkat Áldást adó 
kegyelmed; Add szent Igéd 
lelkünknek, Elégíts meg ben-
nünket, S legyen részünk 
fent az égben Boldogságunk 
kenyerében ! 

2. Atyánk, ki vagy a 
mennyekben, Tisztelet szent 
nevednek, Uralkodjál a szí-
vekben, Akaratod legyen 
meg, Add meg napi kenye-
rünk, Megbocsáss, ha vét-
kezünk, Kísértésbe ne vigy 
minket, A gonosztól szaba-
díts meg! 

Saját dallam. (322.) 

7 2 8 . Téged illet a hál-
adás, Dicséret és magaszta-
lás, Mert sok gonddal és hű-
séggel Táplálsz minket nagy 
bőséggel, Égi Felség ! 

2. Javaidnak áldásáért S 
életünk fenntartásáért Fo-
gadd hálás köszönetünk És 
illendő dicséretünk, Ó szent 
Isten ! 

3. Néked adunk tisztessé-
get, Örök a te dicsőséged, 
Mert minden jó tőled árad, 
Áldott Ura a világnak: Hal-
leluja ! 

f 4. Dicsőség a mi Atyánk-
nak, Jézusnak, az ő Fiának 
S a jóságos Szentléleknek, A 
háromban egy lényegnek: Is-
tenünknek ! 

5. Békességért, nyuga-
lomért Könyörgünk és irga-
lomért, Mert egyetlen segít-
ségünk, Aki híven harcol ér-
tünk : A jó Isten ! 

Déli énekek. 
Dallama: 

Az Ür Jézus példájára. (320.) 

7 2 9 . l a a dél, ó jó 
Istenünk, Fogadd a mi dicsé-
retünk. S halld meg szívünk 
könyörgését Krisztusunknak 
érdeméért. 

2. Hajnal óta velünk vol-
tál, Kegyelmeddel megáldot-
tál, Hogy hasznosan mun-
kálkodjunk És a jóban gya-
rapodjunk. 

3. Add, hogy estig igyekez-
zünk Elvégezni, amit kezd-
tünk; Áldj meg minket sze-
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rencsével, Fáradságunk si-
kerével. 

4. Hisszük, bár nem érde-
meljük, Hogy ezeket meg is 
nyerjük Bízván odafenn az 
égben Szent Fiadnak érde-
mében. 

5. Igaz a te ígéreted, Sza-
vad soha meg nem szeged; 
Ura vagy a mindenségnek, 
Mindörökké áldunk téged! 

Dallama: 
Kelj szívem, zengj éneket. (310.) 

7 3 0 . Z engjük el mély 
hálánkat Jóságos, szent 
Atyánknak, Mert jósága 
végtelen, Ő az örök kegye-
lem! 

2. Megteremtett kedvére 
Szentséges szent képére, 
Mert jósága stb. 

3. Ételt, italt ad nekünk, 
Békességben élhetünk, Mert 
jósága stb. 

4. Javunkra úgy juthatott 
Minden, amit alkotott, Mert 
jósága stb. 

5. Nap, hold, csillagképle-
tek, Szél, föld, tűz, víz ele-
mek, Mert jósága stb. 

6. Állat, madár, halféle, 
A föld minden terménye, 
Mert jósága stb. 

7. Angyalok is bennünket 
Szolgálnak, ha nem büntet, 
Mert jósága stb. 

8. Megbocsát, ha vétettünk : 
Fia halt meg érettünk, Mert 
jósága stb. 

9. Kegye mindig kelőben, 
Haragja lemenőben, Mert 
jósága stb. 

10. Ha ezt teszi idelenn, 

Még többet ad odafenn, Mert 
jósága stb. 

11. Mint ahogy megígérte, 
Hogy felvesz majd egébe, 
Mert jósága stb. 

12. Hála a menny Urának, 
Az örök jó Atyának, Mert 
jósága végtelen, Ő az örök 
kegye lem! Tranovszky György. 

Saját dallam. (323.) 

7 3 1 . Adjunk hálát 
Atyánknak, Ki sok jót tesz 
vélünk : Nincsen drágább 
szolgálat, Mint Istent dicsér-
nünk! Asztalodnál neked kell 
Zengnünk szívvel, lélekkel 
Hálát ez énekkel! 

2. Dicsérjük nagy jóvoltod, 
Isten, ki kedvünkre Felhő-
zöd a mennyboltot S esőt 
adsz földünkre ; Mindenható 
készséged Minket azért segél 
meg, Hogy ismerjünk téged. 

3. Te adsz, Urunk, élelmet 
Jószágnak, madárnak, Me-
lyek mind az embernek Ja-
vára szolgálnak ; Mindent, 
ami kell nekünk, Csak tető-
led nyerhetünk: Fogadd di-
cséretünk ! 

4. Jó Istenünk, add végül, 
Amit így szereztünk Jóvol-
todból: bűn nélkül Szeplőt-
len élveznünk ; Fáradozzunk 
serényen Mindenkor jóre-
ményben Munkában s erény-
b e n ! Michalec Márton. 

Dallama: 
Elmúlt már az éj ideje. (303.) 

4 3 2 . H á l á v a l és dicsé-
rettel Áldozzunk az Isten-
nek, Aki ellát mindenekkel: 
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Étellel és itallal S tisztessé-
ges öltözettel. 

2. Mindenható gondolatja 
Azt, amit megteremtett, 
Kegyelemből nekünk adta, 
Hogy az ember élvezze S 
hatalma is legyen raj ta . 

3. De ami még több és na-
gyobb, Keresztyén a mi ne-
vünk! S koronánkul mást is 
adott: Meghagyta, hogy ne-
künk is Szolgáljanak az an-
gyalok ! 

4. Minden állat végső hasz-
na Ránk, hogy a mi él-
tünkért Önmagát feláldoz-
tassa; Madár, hal mind arra 
van, Hogy testünket táplál-
hassa. 

5. Mert amit meg nem öl-
hetünk, Nem jut ilyen ha-
szonra ; Annál inkább ör-
vendhetünk, Hogy a szél, a 
víz, a tűz Készségesen szol-
gál nekünk. 

6. Hát ,a földnek sok ter-
ménye, Hát a fának gyü-
mölcse, íz és illat ezerféle! 
S mindez a mi életünk Kel-
lemessé tételére! 

f 7. Nem lehet kimondani 
sem S méltóképen dicsérni, 
Mit tett velünk a jó Isten S 
mit tehet még ezután, Hogy 
bennünket megsegítsen! 

8. Mit lehet mást cseleked-
nünk, Mint hálásan köszön-
nünk A jót, amit tőle vet-
tünk ; Ajándékát élveznünk 
Es magunkat alávetnünk! 

f 9. Dicsőítünk, Atyánk, 
téged, Aki gondot viselsz 
ránk S áldásodat bőven mé-
red; Add, hogy földi éltün-
ket Koronázza örök élet! 

Saját dallam. (324.) 

7 3 3 . Z-engj, én lelkem, 
éneket, És dicsérjed Istened, 
Aki sok jót tesz veled S meg-
vidámít tégedet ; Háladásra 
ád okot, Aki mindent alko-
tott S most is ételt jutta-
tott. 

2. Néki, mert ily jó Urunk, 
Háladással tartozunk ; Azt, 
hogy ellát, mert szeret, Meg-
fizetni nem lehet. Testünk, 
lelkünk, életünk És amit 
csak érezünk: A te munkád, 
Istenünk ! 

3. Már anyánknak méhi-
ben Minden jónak bőviben 
Kezdjük földi életünk; Meg-
van, ami kell nekünk: Mert 
Urunk, te gondozod És ma-
gára nem hagyod A kicsiny-
ke magzatot. 

4. Ha világra jöhetünk, Te 
tartod fenn életünk: Szere-
teted melegét Érzi minden 
nemzedék; A növényre har-
matot, Felhőt, esőt, fényt, 
napot Csak jóságod adha-
tott. 

5. Áldásodból így jutunk 
Kenyerünkhöz, jó Urunk ; 
Tojást adnak s f iakat Költe-
nek a madarak; Halakat is 
foghatunk, Állatokat vágha-
tunk, ízes étket kaphatunk. 

6. Add, Atyám, hogy lelke-
met Hálaérzet töltse meg: 
Megbecsüljem józanul, Amit 
ingyen ád az Űr; Jár jam a 
jók ösvényét S tisztelvén a 
szent erényt Áldjam ég s 
föld Istenét! 
Seinecker M. Sinapius D. 



487 
Esti énekek. 

Dallama: 
Mily csodásan ébrednek. (286.) 

7 3 4 « Nyugsz ik már a 
természet, Csendes álmuk 
kezdték meg Emberek, álla-
tok; De énnekem nem lehet 
Megnyugodnom, míg neked, 
Uram, hálát nem adhatok. 

2. Napfény, hová tűntél el? 
Hová űzött az éjjel, Mely 
harcban áll veled? Jöj j fel, 
igaz napfényem: Jézus, üd-
vöm, reményem, Ragyogd 
be az én szívemet! 

3. Térj már, testem, pi-
henni, Ruházatod letenni, 
Mert az a por képe; Ha el-
jön az ítélet, Jézus öltöztet 
téged Az igazság köntö-
sébe. 

4. Fejem, lábam, két ke-
zem Örvendését érezem : 
Vége a munkának; Vesd el, 
szívem, gondjaid, Mert az 
Ür megszabadít Attól, ami 
neked árthat. 

5. Jertek, fáradt tagjaim, 
Megpihenni karjain A csen-
des álomnak; Az idő elköze-
leg, Mikor a sír adja meg 
Áldását a nyugalomnak. 

6. Szárnyad alá végy en-
gem, Jézusom, én szerelmem, 
Hogy tiéd lehessek; Angya-
loddal vigyázz rám, Hogy ne 
ártson a sátán És nyugod-
tan pihenhessek. 

7. Kedveseim, ne érjen Ti-
teket se ez éjen Veszély vagy 
baleset ; Aludjatok csende-
sen S az angyalok kegyesen 
Őrködjenek fölöttetek! 
Gerhardt Pál. Lednicky J. 

Esti ének 
vasárnapra és ünnepre. 

Dallama: 
A nappal immár véget ér. (325.) 

7 3 5 . I mmáron elközelg 
az éj, Elhúnyt a napvilág; 
Szívem, te még magadba 
térj, Istenhez küldj imát! 

2. Nagy Isten, ó Minden-
ható! Rajtam van a szemed, 
Bár magad nem vagy lát-
ható : Hallgass meg engemet ! 

3. Ünnepnapod, mely rám 
borul, En édes Istenem: 
Neked szentelve jámborul 
Kellett vón töltenem. 

4. Uram, ha mégse tettem 
ezt, Ne bőszülj ellenem: 
Mert kész a lélek, ám a test 
Mindig erőtelen. 

5. Ne nézzed ezt a vétke-
met, Mikor leroskadok : Fiad 
váltott meg engemet, Elég-
tételt adott. 

6. Beszédedet szívünkbe 
vésd S taníts meg minket is 
Nemcsak hallgatni szent 
Igéd, Hanem követni is! 

7. Hogy szent Igéd áldása 
ránk Hullhasson, Istenünk, 
S amint kell, ó mi jó Atyánk, 
Hű szolgáid legyünk. 

8. Atyám, ha majd el-
szunnyadok, Légy akkor is 
velem S add meg nekem, 
hogy angyalod Őrizzen szün-
telen. 

9. Adj mindazokra csendes 
éjt, Kik félnek tégedet, S 
fordítsd feléd azok szívét, 
Akik tévelygenek. 

10. Ha úgy vezérled sorso-
mat, Ébressz reggelre fel, 
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Hogy szolgálhassam célodat, 
Amíg nem érem el. 

11. S ha majd, amint te 
rendeled, Bevégzem életem : 
örökre ott legyek veled A 
boldog ünnepen! 
Neumann G. Hruskovics S. 

Saját dallam. (325.) 

7 3 6 . A nappal immár 
véget ér, A nap leáldozott, 
Mindenki megpihenni tér, 
Aki megfáradott. 

2. De te le nem húnyod 
szemed, Hatalmas Istenünk; 
Sötétség mit sem ár t neked: 
Napfényünk vagy nekünk. 

3. Gondolj reám is, jó 
Atyám, E sötét éjjelen, S 
kegyelmedet árasztva rám 
Ne hagyj el, légy velem! 

4. Hadd törje össze an-
gyalod A sátán tőreit! így 
megnyugodva szunnyadok, 
Gond el nem keserít. 

5. Érzem, hogy a bűn ten-
gere Vádolja lelkemet: De 
Jézusomnak érdeme Megvál-
tott engemet. 

6. Jézus lesz az én keze-
sem Az ítéletnapon, Nem 
veszhetek el sohasem, Amíg 
őt vallhatom. 

7. Most már lezárom két 
szemem S nyugodtan alszom 
el: Tudom, hogy Isten van 
velem S karjával átölel. 

8. Nem gondolok rád, el 
veled Minden hiú dolog : 
Mert én Uramnak emelek 
Szívemben templomot. 

9. Ha itt már fel nem éb-
redek S nem lesz több reg-
gelem: Vezess magadhoz en-
gemet A mennybe, Istenem! 

10. Mindenhatóm, tied va-
gyok Éltemben, holtomban, 
Benned élek, benned halok 
Bármilyen sorsomban! 

Dr. Herzog János Frigyes. 

Dallama: 
Elmúlt már az éj ideje. (303.) 

7 3 7 . LLljött már az é j 
ideje. Atya, Fiú, Szentlélek, 
Mindeneknek egy Istene : 
Szent nevedet dicsérjük, 
Mindenható, nézz ide le! 

2. Isten, neked köszönhet-
jük, Hogy a te jóvoltodból 
E napot is átélhettük És a 
gonosz sátánnak Hatalmát 
nem érezhettük. 

3. Atyánk, szívből kérünk 
téged, Mint méltatlan szol-
gáid, Bocsásd meg a meg-
bánt vétket, Mert csak téged 
vallhatunk A kegyelem Iste-
nének. 

4. Ez éjjel is te légy ve-
lünk, Hogy a sátán hatalma 
Semmikép ne ártson nekünk, 
Aki miatt főképen Éjtszaka 
nem pihenhetünk. 

5. S ha az álom elközeleg, 
Védj meg minket, Istenünk! 
Angyalaid elűzzenek Tőlünk 
minden kísértést S egész 
éjjel őrizzenek. 

6. Immár, Urunk, lepihenve 
Magunk néked ajánljuk, 
Hogy ismét ú j erőt nyerve 
Testi, lelki épségben Ébred-
jünk az ú j reggelre! 

Saját dallam. (326.) 

7 3 8 » H á l a néked, jó Is-
tenünk, Hogy ránk gondot 
viseltél, E nap is te voltál 
velünk S minden bajtól meg-
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mentél; Testi, lelki ártalom-
tól S az ellened támadóktól 
Megóvtál jóvoltodból. 

2. Bocsássad meg és feledd 
el A mi számos vétkünket, 
Könnyítsed meg kegyelmed-
del Lelkiismeretünket Szent 
Fiadért, a drágáért, Az ő 
kínos haláláért, Az ártatlan 
Bárányért ! 

3. Ez éjjel is óvj meg min-
ket Mindenféle veszélytől, 
Kérünk, Urunk, szabadíts 
meg A sátánnak tőrétől ; 
Hogy szándékunk' megelőzve 
Akaratunk' le ne győzze S 
lelkünk' meg ne fertőzze! 

4. Ember itt nem nyújt ol-
talmat, Ha gonosz tör elle-
nünk: Féljenek a rossz ha-
talmak Haragodtól, Iste-
nünk. Beléd vetjük bizal-
munkat, Adj nyugalmat 
mindnyájunknak, Őrizd csen-
des álmunkat! 

f 5. Angyalaid siessenek 
Védelmünkre, jó Urunk, Tő-
led nyertünk ígéretet, Hoz-
zád bátran fordulunk: Kész-
séggel adsz segedelmet Azok-
nak, kik bíznak benned S 
parancsodnak engednek. 

6. Fogadd immár szent 
öledbe Testünket és lelkün-
ket, Buzgón kérünk s ese-
dezve: Ö hallgass meg ben-
nünket! Tarts jó lelkiisme-
retben, Álmunkban is ren-
dületben Biztonságos életben 
Szent Fiadért, a drágáért, 
Az ő kínos haláláért, Az ár-
tatlan Bárányért! 

Drevinek Gál. 

Vasárnapra és ünnepekre. 
Dallama: 

Dicsőség és hála légyen. (332.) 

7 3 9 . Vége van a vasár-
napnak, (az ünnepnapnak,) 
Adjunk hálát Istenünknek, 
És a tőle vett javaknak Nagy 
bőségét küszönjük meg Hoz-
zá méltó áldozattal : Szív-
beli szent áhítattal! 

2. Tanácsot és segítséget 
Tőled nyerünk napról-napra, 
Halld szavamat, buzgón kér-
lek, S legyen, Uram, foga-
nat ja; Dicsőbb célom sohse 
lehet, Mint hogy téged di-
csérjelek. 

3. Senki le nem tagadhatja, 
Hogy szívedből szeretsz min-
ket, Mert mindennap jól lát-
hatja, Hogy kegyelmed meg-
segíthet; Szinte minden pil-
lanatban Részesülünk áldá-
sodban. 

4. Munkával és gonddal 
telve A hét minden egyéb 
napja, De ez ,a nap megszen-
telve Dicsőséged ragyog-
ta t ja ; Ma a munkát te vé-
gezted, Akaratod ismertet-
ted. 

5. Mindnyájunknak Meg-
váltója, Ki érettünk küldet-
tél el: Sok bajunkat orvo-
solva Enyhítetted szent Igéd-
del; Büntettél és vigasztal-
tál, Oktattál és javítottál. 

6. Uram, most és mind-
örökre Magasztalom jóságo-
dat, Hogy alkalmas termő-
földbe Hintetted el jó mag-
vadat; Add, hogy ki is sar-
jadozzon S rám idővel áldást 
hozzon ! 
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7. Most már én is lepihe-
nek S gondjaimat mind le-
vetve Reábízom mindenemet 
Végtelen nagy kegyelmedre; 
Semmitől se kell rettegnem, 
A te jobbod őriz engem. 

8. Hogyha reggel fölkel-
hetek, Uram, s neked szol-
gálhatok, Mindent neked kö-
szönhetek, Míg hűséges ma-
radhatok; Tudom ezt és 
szívből hiszem, Üdvözítni 
fog e hitem! 
Neumann G. Er te l J. B. 

Dallama: 
Az é j t általélvén. (304.) 

7 4 0 . E napot átélve S 
az éj előtt állva Fiatalja, 
vénje A jó Isten áldva Te-
kintsen az égre, Mindnyá-
junk Urára! 

2. Hozzánk nem engedte 
A gonosztevőket, Sem az 
istenverte Semmirekellőket : 
Nyilván éreztette, Hogy gyű-
löli őket. 

3. Mindig meghallgatta Az 
esdekelőket, Híven támo-
gatta Az igyekezőket, Keb-
lére fogadta A benne hívő-
ket. 

4. Tőle elszakadva Halált 
érdemeltünk, S nem gyul-
ladt haragra, Sőt megváltá 
lelkünk, Értünk Fiát adta, 
Kiben üdvöt nyertünk. 

5. Ennyi jót élvezve Hité-
vel lelkünknek Buzgón ese-
dezve Kérjük Istenünket : 
Többet is szerezve Áldjon 
meg bennünket! 

6. Atyja mindeneknek, Ve-
zérelj jó végre, Hogy ne 
ejthessen meg A sátán rém-

sége, Se az embereknek 
Erkölcstelensége. 

7. Mert ezek mindenben 
Egyúton haladnak, Tőrt vet-
nek szünetlen A jók- s iga-
zaknak : Minden tekintetben 
Rossz tanácsot adnak. 

8. Törd meg ellenségünk 
Tőrét, ó nagy Isten! Szár-
nyad alatt nékünk Nem árt-
hat semmit sem: Biztonság-
ban élnünk Kegyelmed se-
gítsen ! 

9. Őriztesd lelkünket A 
szent angyalokkal, Végy kö-
rül bennünket Velük, mint 
falakkal : így menekülünk 
meg Támogatásoddal. 

10. Add, hogy nyugodal-
mas Álomban pihenjünk ; 
Segíts bizodalmas Szívvel 
elmélkednünk; Hogy benned 
hatalmas Segítséget nyer-
tünk. 

11. Ne hagyj elszunnyad-
nunk A bűn éjjelében, Sem 
benne maradnunk A sátán 
kezében, Hogy kacagjon raj-
tunk Pokoli kedvében. 

12. Ne hagyj elvitetnünk 
Váratlan halálra, Ne fi-
zessen nekünk, Mint régóta 
várja, Gyanútalan lelkünk 
Elkárhozására. 

13. Gondunkat viselve Ma-
radj, Urunk, vélünk; Bajok-
tól megmentve Tarts meg 
minket, kérünk, Hogy reg-
gelre kelve Hálásan dicsér-
jünk. 

14. Ámen, vedd eszedbe 
Minden mi bajunkat, Mél-
tasd figyelmedre Forró óha-
junkat, Mikor kegyelmedbe 
Ajánljuk magunkat! 
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Dallama: Ó Istenünk, 
te legszentebb Háromság. (12.) 

7 4 1 . E lmúlt a nap : Jé-
zus, maradj mellettem, Osz-
lasd el a bűn homályát lel-
kemben; Kelj föl bennem, 
igazság napfénye, Világíts 
meg lelkemnek üdvére. 

2. Hála neked, dicséret és 
tisztelet, Hogy mindenben 
megsegítesz engemet ; Szán-
dékod bár nem mindig ért-
hetem, Igazságos vagy: elég 
ez nekem. 

3. Egy az, ami elszomorít 
s bánt engem: Jóban való 
állandóság nincs bennem ; 
Szívembe látsz, te tudod, Is-
tenem, Hogy megbotlom, 
mint gyermek, szüntelen. 

4. Bocsáss meg, mert bánt 
a lelkiismeret: Bűnös vágy-
ból elhagytalak tégedet; Meg 
is bántam, ne gerjedj harag-
ra, Kérlek, fogadj vissza ir-
galmadba. 

5. Pásztorom, ki jól vise-
led gondomat, Kösd fel ér-
tem győzedelmes kardodat ; 
Oltalmazzon hatalmas fegy-
vered, Ha a sátán környezi 
lelkemet. 

6. Te nem szunnyadsz, míg 
tagjaim nyugosznak, Add, 
ne tegyek még álmomban se 
rosszat; Elő napom, el nem 
bocsátalak, Ragyogj énrám, 
mikor elmúlt a nap! 
Neander Joachim. H. S. 

Szombat-esti ének. 
Sajá t dallam. (327.) 

7 4 2 . LLz a hét is vé-
get ért A múló időben, Meg-
kapta a kenyerét Mindegyi-

künk bőven ; Meg is óvtál 
bennünket Atyánk, mind-
nyájunkat, Testünket és lel-
künket S minden jószágun-
kat. 

2. Jó Istenünk, neked ma 
Köszönetet mondunk, Hogy 
kezedben mindenha Bizton-
ságban voltunk Borzalom-
tól, veszélytől És tönkre-
jutástól, A sátánnak tőrétől 
S ravasz szándékától. 

3. Bevalljuk, ha engeded, 
Számos gonosztettünk, Ame-
lyeket ellened Tudva elkö-
vettünk; Bocsásd meg mind 
e vétket Jézusunk nevében, 
Hadd járjunk az erénynek 
Tisztes köntösében. 

4. Adj a jövő héten is 
Erőt, egészséget, Távolíts 
el tőlem is Minden betegsé-
get; Áldd meg, amit kezed-
ből Benned bízva nyertem, 
Hogy a sátán szívemből Me-
neküljön menten. 

5. Oltalmazz a vétektől, 
Keserves bukástól, Alatto-
mos embertől És tönkre-
jutástól! Jókedvet adj s bő-
séget A hozzád híveknek, 
Egészséget, épséget Minden 
gyermekednek ! 

6. Háladással fogadjuk, 
Urunk kegyelmedet, Ne en-
gedd, hogy elhagyjuk A te 
ösvényedet; S ha itt hagy-
juk éltünket, Mert üt a vég-
óra: Magadhoz vedd lelkün-
ket Örök nyugovóra ! 

7. Add, hogy fejünk le-
hajtván Csendben pihenhes-
sünk, És ezen az éjszakán 
Bűnt el ne kövessünk ; S 
hogy a sátán ármánya Ne 
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árthasson nékünk : Angya-
laid bástyája Legyen segít-
ségünk ! 

8. Teljesüljön mindenben, 
Amit most kívánunk És a te 
szent nevedben Mindannyian 
várunk; Jézus, te légy ké-
relmünk Legfőbb erőssége, 
Hogy mindnyájan bemen-
jünk A menny örömébe! 
Dr. Meng-ering A. Lednicky J. 

Sa j á t dallam. (328.) 

7 4 3 . J ézus, éltem bol-
dogsága, Megyek immár 
nyoszolyámba ; Arra kérlek 
lefektemben, Uram, magad 
őrizz engem. 

2. Megbocsátó jóvoltodból 
Ments meg ártó, rossz álmok-
tól; Add, hogy nyugton 
szenderegjek S karjaidban 
megpihenjek. 

3. Magad virrassz, ha el-
alszom, Baj t az éjjel ne tá-
masszon; Szárnyad alá végy 
engemet, Angyalaid kör-
nyezzenek. 

4. Őrizz tűztől, víztől, kár-
tól, Hirtelen beállt haláltól; 
Rablást s egyéb veszedelmet 
Fordítson el segedelmed. 

5. Add, hogy reggel hálál-
kodva Indulhassak templo-
modba ; Legyen erőm, egész-
ségem S teljes munkaképes-
ségem. 

6. Atya-Isten, gondom vedd 
fel, Fiú, moss meg szent vé-
reddel, Szentlélek, légy fé-
nyességem És a mennyben 
Üdvösségem ! Kleych Vencel. 

Dallama: 
Krisztus Urunk, örök Isten. (362.) 

7 4 4 . Г áradt testem pi-
henésnek általadva várom, 
Hogy lezárja szememet az 
álom; Ki tudja, itt ú j haj-
nalom lesz-e, Vagy a halál 
visz Uramhoz messze! 

2. Gondviselő édes Atyám, 
bármilyen sors vár rám, Fo-
gadd az én szívből fakadt 
hálám, Hogy eddig is oltal-
maztál engem Minden go-
nosz veszedelem ellen. 

3. Még a sátán, e kegyet-
len oroszlán se árthat, Hí-
veidre hasztalanul támad ; 
Éntőlem is elűzted legottan, 
Karjaid közt biztonságban 
voltam. 

4. Amíg bennem öntudat-
lan szendereg az élet S nem 
tudom, meghaltam-e, vagy 
élek: Minden részem gond-
jaidba zárva Óvd meg, 
Atyám, ami nekem drága. 

5. Védj a hiú, gyötredel-
mes, nehéz álmok ellen, Te 
kormányozd álmomban is lel-
kem, Hogy nyugtomban ben-
ned ő virrassz»n, Míg én, 
szolgád, gondtalanul alszom. 

6. Uram Jézus, te oszlasd 
el gondjaimat szépen, Pihen-
jen meg mindegyik érzékem; 
S mikor édes álom száll sze-
memre, Te jöj j hozzám, élet 
Fejedelme ! 

Apelles (Löwenstern) Mátyás. 

Dallama: 
Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

7 4 5 . 1 mmáron beeste-
ledett, Örök Isten, hála ne-
ked, Hogy ma is megsegítet-
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tél S minden bajtól meg-
mentettél. 

2. Bocsáss meg a vétkezők-
nek, Semmi titkunk nincs 
előtted ; Mindnyájunkat védj 
ez éjjel Hatalmadnak erejé-
vel. 

3. tJzd el mind a rossz lel-
keket, Kik bajunknak ör-
vendenek; Angyalokat küldj 
le hozzánk, Hogy a hívőt ol-
talmazzák. 

4. Adj nyugalmas, csendes 
álmot, Ne forraljunk gonosz-
ságot; Add, hogy benned 
gyönyörködjünk, Légy min-
denkor miközöttünk! 

5. Ha visszatér eged napja 
S az éjtszakát eloszlatja: 
Hadd fogadja hálaének A te 
sok jótéteményed! 

6. Már az éjhez közele-
dünk, Krisztus Urunk, ma-
radj velünk, Mert a sátán, 
az az álnok, Megfertőzte a 
világot. 

7. Nyájad is elpusztíthat-
ja Gonosztevő gondolat ja ; 
Urunk, ha elhagysz, mi ma-
gunk Előtte meg nem ma-
radunk. 

8. Ezért, Urunk, maradj 
velünk, Míg utolsót nem le-
helünk; Add, hogy Igéd vi-
lágoljon, Nálunk soha el ne 
fogyjon! 

9. ínségünkben adj, ó ál-
dott Krisztus, állhatatossá-
got, Hogy Igéd a szentsé-
gekkel Közöltessék a hívek-
kel 

10. Tisztaságban, teljes-
ségben Bennünk s minden 
nemzedékben ; És hogy 
mindez így is legyen, Add 
meg, Atyánk, ámen, ámen! 

lambico carmine dimetro. 
Dallama: 

Ő mily boldog az az ember. (282.) 

7 4 6 . A mint a nap to-
vább vonul, Az est közéig 
s bealkonyul: Te légy, Urunk, 
igaz napunk, így útadón 
maradhatunk. 

2. Szívből fakadt dicsére-
tet És háladalt zengünk ne-
ked, Mert semmi baj hoz-
zánk nem ér, Ma is magad 
védelmezél. 

3. Ha bármit tettünk elle-
ned, Ó meg ne vond kegyel-
medet; Ne emlegesd és fel 
se vedd, Almunk nyugodt 
csak így lehet. 

4. Szent angyalok virrasz-
szanak Fejünk felett, mint 
várfalak; S ördög, pokol, 
kár, borzalom Mind megtö-
rik hatalmadon! 
Hermann M. Krman Dániel. 

Christ e, qui lux es et dies. 
Dallama : 

Ö mily boldog az az ember. (282.) 

7 4 7 » Krisztus, fényes 
napvilágunk, Üzd el tőlünk 
kínos álmunk, Hirdetője 
szebb világnak, Az örök vilá-
gosságnak. 

2. Urunk, halld meg ké-
relmünket, Ez éjjel is védj 
meg minket ; Add, hogy ben-
ned megbízhassunk S biz-
tonságban nyugodhassunk ; 

3. Hogy lelkünket meg ne 
csalja Az ördögnek nagy 
hatalma, Kinek legfőbb se-
gítsége Mindnyájunknak tes-
tisége. 
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4. Csendes álmot ad j sze-
münkre, Tisztaságot önts 
szívünkbe ; Gondoljunk rád 
szeretettel, Oltalmazz meg 
két kezeddel. 

5. Nálad jussunk segítség-
hez, Ha a sátán megkörnyé-
kez: Megváltottál kegyelme-
sen, Ne engedd, hogy meg-
ejthessen. 

6. Emlékezzél arra, Urunk, 
Hogy mi por és hamu va-
gyunk; Védelmezd a mi lel-
künket, Soha el ne hagyj 
bennünket ! 

7. Dicsőség a mi Atyánk-
nak, Tisztesség az ő Fiának 
S a velük egy Szentléleknek, 
Bennünket ők védjenek meg! 

f 8. Ámen, együtt zenge-
dezzünk, Istenünknek örven-
dezzünk; Ha magunkat neki 
adjuk, Segítségét megkap-
hatjuk. 

9. Krisztusunk, megvált-
ván minket Bocsássad meg 
vétkeinket; Hogy ne égjünk 
majd odalenn: Ettől ments 
meg, Urunk, ámen! Weisseм. 

Sajá t dallam. (329.) 

7 4 8 . Krisztus, 
drága 

világosság, Hála neked, leg-
főbb jóság, Hogy e nap is 
megtartottál, Halálba nem 
taszítottál, Mindentől meg-
óvtál ! 

2. Megvédtél sok ártalom-
tól, Baj t okozó bántalomtól, 
A halálos bűn terhétől, A 
sátán cselvetésétől S kegyet-
lenségétől. 

3. Immár ágyba készülő-
dünk, Ne maradj el most se 
tőlünk; Jobbod védje az al-

vókat, A csendesen nyugo-
vókat, A benned bízókat! 

4. Hogy a sátán szégyent 
valljon S ravaszsága meg ne 
csaljon: Istenem ott fenn a 
mennyben, Te légy az én 
segedelmem, Te oltalmazz 
engem ! 

5. Forduljunk a jó Isten-
hez, Ez éjjel is ő védelmez, 
Hogy semmi kárt ne szenved-
jünk, Békességben szende-
regjünk S benne megpihen-
jünk. 

6. Erre áment énekelve 
Gondoljunk az ú j reggelre; 
Jó ébredést tőled várunk, 
Krisztusunk, dicső Kirá-
lyunk, Mennyei Királyunk ! 

Dallama: Álomból kelünk, 
ú j napra virradunk. (289.) 

7 4 9 . Fohásszal szál-
lünk nyugovó-helyünkre : 
Urunk, Királyunk, hallgass 
kérelmünkre, Add jól pihen-
nünk, békén szenderegnünk, 
Vígan ébrednünk! 

2. Azt az átkozott sátánt 
űzd el tőlünk, Számos an-
gyalod legyen a mi őrünk ; 
Ad j édes álmot, lelki tiszta-
ságot, Szent boldogságot ! 

3. Add, hogy tebenned 
csendesen nyugodjunk, Ma-
gad ihless meg, hogy csak 
rád gondoljunk, S hogy amíg 
élünk, bármi legyen vélünk: 
Téged dicsérjünk! 

4. Dicsőségedre, időknek 
Királya, Legyen kedvedre 
szolgáid hálája; Bánj kímé-
lettel velünk vétkesekkel, 
Bűnünk feledd el! 

5. Krisztus, ki értünk ma-
gad megkínzatád, Add meg 
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minékünk bűnünk bocsána-
tá t ; Sorsunk ne legyen örök 
tűz odalenn, Mondjuk rá : 
ámen! 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

7 5 0 . S zemünk immár 
elfáradva Csendesen lezáró-
dik, Lankadt testünk min-
den tagja Pihenésre vágyó-
dik; A szép nap leáldozott, 
Tőlünk messze távozott: É j 
van, minden elsötétül A fé-
lelmes sötétségtül. 

2. Most is arra gondolj, 
lelkem, Életemnek vendége: 
Gondolatban, szóban tettben 
Istent meg nem sértéd-e ? 
Bűneid meg kell bánnod S 
kegyelmét megtalálnod, Hogy 
ment légy a megtorlástól, A 
keserves számadástól. 

3. Mondd: Uram, jól isme-
rően Tudod minden vétke-
met, Amiket ma vakmerően 
Elkövettem ellened; Elmel-
lőztem utadat, Nem végez-
tem dolgomat, Semmi sem 
volt szent előttem, Semmi 
jóval nem törődtem. 

4. Krisztusomnak érdemé-
ért Adj kegyelmet, Istenem, 
Az ő súlyos keresztjéért Ne 
büntess, ha vétkezem; Gya-
lázatot hordott el, Csak 
hogy engem oldjon fel, így 
helyettem eleget tet t A te 
örök törvényednek. 

5. Mindenható, örök Isten! 
Angyal járjon utamon, Hogy 
tőrébe ne kerítsen Semmi 
gonosz hatalom; Ne törhes-
sen ellenem Tűzvész, árvíz, 
gyötrelem, Kár, kísértés, 

halál mérge Lelkem örök 
keservére. 

6. Ne engedd meg azt, hogy 
tőled Elszakadjak hűtelen, 
Inkább tedd meg, hogy felő-
led Elmélkedjem szüntelen ; 
Almomban is ez legyen Leg-
főbb gondom, Istenem, Ja-
vára ez lesz lelkemnek, Míg 
tagjaim megpihennek. 

7. Atyánk, ó te százszor 
áldott, Tisztelet szent ne-
vednek, Jöjjön el a te orszá-
god, Akaratod legyen meg, 
Add meg napi kenyerünk, 
Bocsáss meg, ha vétkezünk, 
A gonosztól szabadíts meg, 
Es a mennybe vezess minket ! 

Franck János. Mlynárov Illés. 

Saját dallam. (330.) 

7 5 1 . A z éjjel közeleg, 
Ránk borul a sötétség, Jé-
zusunk, teveled Nem csüg-
ged a reménység; Mennyei 
Királyunk, Te vagy nap-
világunk. 

2. Tudom, hogy ellened Ma 
is sokat vétettem, S hogy 
mind számonveszed, Szá-
montartod szünetlen ; Ma-
gam is belátom, Sok van a 
rováson. 

3. Ha azt, amit teszek, 
Feljegyzik a mennyekben, 
Mossad meg vétkemet A te 
drága véredben; így semmi-
lyen rovás Nem lesz majd 
tartozás. 

4. Akármit jegyeznek Ter-
hemre a rováson, A te nagy 
kegyelmed Lesz az én meg-
nyugvásom ; Szent véred 
omlása Bűnöm megváltása. 



504 

5. Immár elfáradván Add, 
hogy békén pihenjek, S hol-
napra virradván Legyen 
velem kegyelmed; Nappalon, 
éjjelen Mindig te vagy ve-
lem. 

6. Nincs nagyobb óhajom, 
Mint terólad álmodni S té-
gedet, Jézusom, A szívembe 
fogadni; Ha lelkem benned 
él, Tőled csak jót remél. 

7. Ha fejem lehajtva El-
alszom szent nevedben, Ka-
rodnak hatalma Oltalmaz-
zon meg engem; Te vagy, ó 
Megváltóm, Egyetlen Őr-
állóm! Ziegler Gáspár. • 

Sa já t dallam. (331.) 

7 О 2 • I ndul j, lelkem, 
énekszóval Hálát adni Is-
tennek, Hogy ellátva min-
den jóval Gyarapít nap nap 
mellett; Veled ma is törő-
dött, Minden bajtól megőr-
zött És kegyelmes jóvoltá-
ból Távoltartott minden kár-
tól. 

2. Tisztesség és hála lé-
gyen Könyörülő Atyámnak, 
Hogy e nap is szerencsésen 
Végezhettem munkámat ; 
Megmentél jókedvedből Sok 
halálos vétektől, Visszaver-
ted ellenségem, Megtartottad 
egészségem. 

3. Ember el nem gondol-
hat ja Kegyelmednek nagy-
ságát, Ékes szó el nem 
mondhatja Jótetteid nagy 
számát; Nincsen annak ha-
tára, Mit adsz lelkünk ja-
vára: Te vagy éltünk táplá-
lója, Megvédője, fenntartója. 

4. Hála néked, jó Urunk-
nak, Hogy e nap is véget 
ért, S az éjszakát mindnyá-
junknak Pihenésül rendeléd; 
Légy mellettem, Istenem, 
Ajándékul add nekem Szent 
Igédnek tisztaságát S igaz-
ságod napvilágát. 

5. Ments meg, Uram, ke-
gyelmesen Minden vétkem 
terhétül, Melyben szívem ke-
servesen Hánykolódik vég 
nélkül; A sátán sem pihen 
meg, Míg tőrébe nem ejt-
het, Ha nem te léssz segít-
ségem Eltiporni ellenségem. 

6. Elhagytalak, ámde még-
se Tagadlak meg, Istenem: 
Szent Fiad kínszenvedése Ki-
engesztelt énvelem ; Vétkez-
hettem bár sokat, Mégse ér-
het kárhozat, Mert kegyel-
med sokkal nagyobb, Mint 
amilyen bűnös vagyok. 

7. Fényes napom, hű pász-
torom, Mindenem a világon, 
Magam most és mindenkoron 
Kezeidbe ajánlom; Add, ne 
legyek nélküled, Ha beáll a 
szürkület, Szereteted takar-
gasson, Hogy a sátán ne 
bánthasson. 

8. Adj, Istenem, ez éjtsza-
kán Csendes, békés nyugal-
mat, S ha bármi b a j támad-
na rám, Védelmezzen hatal-
mad; Testem, lelkem, éle-
tem, Hitvestársam, gyerme-
kem Mindenféle vagyonom-
mal Terád hagyom biza-
lommal. 

9. Óvj meg minden gyötrő-
déstől, Gonosztevők kezétől, 
Veszedelmes betegségtől, El-
leneim tőrétől ; Ne érjen tűz-
vész, ragály, Árvíz, hirtelen 
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halál, Mert ha bűnben hal 
meg testem, Lelkileg is oda-
vesztem. 

10. Atyám, halld meg 
imádságom, Tebenned van 
bizalmam; Jézus, aki után 
vágyom, Te légy az én ol-
talmam; És te, drága Szent-
lélek, Kitől vigaszt remélek: 
Hallgasd meg, amiért esdek, 
Hogy bizonnyal célt érhes-
s e k ! Rist János. Lednicky J . 

Dallama: 
Istennek szent nevében. (312.) 

7 5 3 . О rizz, Uram, en-
gemet, Amíg tart ez éjjel: 
Nyugalmat csak így nyerek 
Lelkemnek hitével; Isten, 
hála néked, Hogy ma is 
megtartottál S minden haj-
tól megóvtál, Dicsőítlek té-
ged. 

2. Óvjad, kérlek, lelkemet, 
Szívemnek vendége, Add reá 
kegyelmedet, Hogy romlás 
ne érje; Jézus, légy mellet-
tem, Oltalmadba ajánlom 
Mindenem e világon, Őrköd-
jél felettem! 

3. Óvjad, Isten, segítve 
Mindegyik érzékem, Hogy 
közülök egyik se Vesszen el 
egészen ; Segítséged nélkül 
Testem sokat szenvedne Es 
tönkre is mehetne A sok el-
lenségtől. 

4. Óvjad, Isten, éltemet E 
súlyos időkben, S mindazt, 
ami fenyeget, Távoztasd el 
tőlem; Szent karoddal védd 
meg Édességét álmunknak 
S békét ad j mindnyájunk-
nak, Akik hívunk téged. 

5. Óvjad meg becsületem, 
Hitvesem, (szüleim,) gyer-
mekem S mind, ki kedves 
énnekem, Jóságos Istenem ! 
Benned van bizalmam, Bé-
kén .alszom tevéled S boldog 
reggelt remélek, Ha nem 
hagysz magamban. 

6. Amen, mindez meg is 
lesz Végtelen kegyedből, 
Bizonnyal megsegítesz A ma-
gas egekből; Jézus az, jól 
tudom, Ki velem van és ben-
nem: Mindentől megóv en-
gem Megváltó Jézusom ! 
Stegmann Józsua. Blasius János. 

Dallama: 
Ö mily boldog az az ember. (282.) 

7 5 4 . Atya Isten, égi 
Felség, Akié a nagy min-
denség: Légy ez éjjel sege-
delmem A hatalmas ördög 
ellen. 

2. Fiú Isten, adj minékünk, 
Mint egyetlen menedékünk, 
Nyugodalmas jó éjszakát, 
Hogy ne valljunk alat ta kárt. 

3. Vigasztalónk, ó Szent-
lélek, Látogasd meg bűnös 
néped; Add békében lefek-
hetnünk S egészségben föl-
kelhetnünk. 

4. Szentháromság, téged 
kérünk, Lásd meg a mi 
gyengeségünk : Őrizz minden 
borzalomtól Es ártalmas 
mozgalomtól ! 

5. Községünket s kik itt 
laknak, Ne engedd át tűz-
nek, vasnak; Vessed minden 
harcnak végét S add nekünk 
a te szent békéd! 

6. Kész vessződet törjed 
össze, Üzd a rosszat tőlünk 
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messze; Ez éjjel se hagyj 
magunkra, Légy mindenkor 
oltalmunkra. 

7. Eljövendő végső álmunk 
Engedd tiszta szívvel vár-
nunk; Múljon földi szenve-
désünk S örömedben legyen 
részünk. 

8. Krisztusunk megváltván 
minket Ö bocsásd meg vét-
keinket, Hogy ne égjünk 
majd odalenn, Ettől ments 
meg minket, ámen! 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

7 5 5 . U ram, az én éle-
temben Ismét elmúlt egy 
napod: Taníts most is szám-
bavennem, Hogy töltöttem 
e napot ? Magad mutasd 
me? nekem, Mit nem tettem 
helyesén; Segíts, hogy e 
nap elmúltán Jól végezzem 
minden munkám! 

2. Bizonyos, hogy tetszé-
seddel Gyakran szembeszál-
lottam S gondolattal, szó-
val, tettel Gonoszságra haj-
lottam; Szívem, ajkam két 
kezem Tudja, mennyit vét-
kezem Oly könnyen és olyan 
gyakran, Hogy szinte ki-
mondhatatlan. 

3. Végtelen nagy türelmed-
ben Maradj velem kegyed-
del; Tekintsd az én súlyos 
terhem, Tartozásom engedd 
el! Jóságod ma este is Újul-
jon meg bennem is, Hogy 
parancsod, örök Isten, An-
nál jobban teljesítsem. 

4. Szentelj meg, hogy ne 
vétkezzem Addig se, míg 
szunnyadok, Jóságosan vé-

delmezzen A te őrző angya-
lod; Olts el minden fényt s 
tüzet, Hogy míg házam őri-
zed, Békén, bizton pihenhes-
sek S reggel vígan ébred-
hessek. 

5. Gátat vess a gonoszak-
nak S alattomos terveknek, 
Kik éjjel az igazaknak Ár-
talmára lehetnek ; Szégye-
nítsd meg tervüket, Törjed 
össze tőrüket, Fordítsad el 
ijedelmünk, Mit gazságuk 
kelthet bennünk. 

6. A te szemed nincs le-
húnyva Éjszaka se, jó 
Urunk, Te vigyázol mind-
nyájunkra, Mint hűséges 
pásztorunk, Kit sötétség nem 
riaszt, Annál jobban fenn 
virraszt: Ad j hát pihenő 
nyájadnak Biztonságos nyu-
godalmat. 

7. Add, hogy friss jó 
egészségben Idejére ébredve 
Végezzem kötelességem A 
te dicsőségedre; És ha földi 
utamon Nem lesz már több 
hajnalom: Testem, lelkem 
megnyugodva Ajánlom a te 
karodba ! 
Neumann Gáspár. H. S. 

Dal lama: 
Krisztus, drága világosság. (329.) 

7 5 6 . H ála, Atyánk a 
mennyekben, Jézus által 
Szentlelkedben, Hogy szol-
gádhoz kegyes voltál, Min-
den bajtól híven óvtál S ma 
is megtartottál. 

2. A sátántól megvédettél, 
Hatalmaddal megmentettél 
Embert sújtó sok csapástól, 
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Bűntől, hirtelen haláltól, 
Minden gonoszságtól. 

3. Kérlek, Uram, ó hallgass 
meg, Szeretetből bocsássad 
meg, Amit e nap elkövettem 
S gonosz szívvel szóban, tett-
ben Ellened vétettem. 

4. Fogadj újra irgalmadba, 
Ne reám nézz, méltatlanra, 
Hanem Fiad érdemére, Ki-
nek értem ontott vére Vált-
ságomnak bére. 

5. Add ez éjjel nyugalom-
ban Pihennem a te karod-
ban; Angyaloddal őrizz en-
gem S enyéimet kegyelem-
ben Minden gonosz ellen. 

6. Te vagy az én védelme-
zőm, Tebenned van minden 
erőm, Üdvösségem, napvilá-
gom: Nincs ki elől meghát-
rálnom Ezen a világon. 

7. Ha bajaim szorongat-
nak S kiáltozva hivogatlak: 
Szereteted segítsége Siet lel-
kem védelmére S vezet bé-
kességre. 

8. Tűzvész, árvíz, gonosz 
ember Nem gyötörhet féle-
lemmel ; Parancsodra gond 
és bánat Helyet nálam nem 
találnak, Tüstént tovább áll-
nak. 

9. Ezért, Uram, amíg élek, 
Néked adván tisztességet Ma 
és mindig téged vallak, Há-
lás szívvel magasztallak, So-
ha el nem hagylak. 

10. Tarts meg engem min-
dig abban A hatalmas gon-
dolatban, Hogy kedvedet 
kell keresnem Üdvös isten-
félelemben Keresztyénségem-
ben. 

11. Elmúlandó életemből 
Vezess engem kegyelmedből 

Dicsőséged örömébe, Angya-
laid seregébe, Az egek egébe! 

Lednicky Jerémiás. 

Benedicamus. 
Sajá t dallam. (332.) 

7 5 7 . D icsőség és hála 
légyen E délután (az esthaj-
nal) idejében; Jertek, ifjak 
és gyermekek, Mindig hálát 
rebegjetek, Mondván: Tiéd a 
dicséret S mennyben örök 
dicsőséged. 

2. Az öreg se késlekedjék 
Hirdetni az Ür kegyelmét 
S hálát adni Istenünknek A 
sok jóért, mit velünk tett, 
Mondván: Tiéd a dicséret S 
mennyben örök dicsőséged! 

Dallama : 
Adjunk hálát Istennek. (296.) 

7 5 8 « Atyánkat kell 
dicsérnünk, Ki sok jót tesz 
mivélünk S halogatja méltó 
büntetésünk. 

2. Ma is reánk tekin-
tett, Mindnyájunkon segí-
tett, Hogy a sátán ne bánt-
hasson minket. 

3. Ezért hozzá fordulva S 
térdeinkre borulva Ily fo-
hásszal nézzünk fel az Ürra: 

f 4. Istenünk ! míg szender-
günk, Add, hogy benned pi-
henjünk S reggel ismét ép-
ségben ébredjünk. 

5. Ne adj át rossz álmok-
nak, Amelyek csak árthat-
nak S testi, lelki bűnre ra-
gadhatnak. 

6. Az ördög száz cselével 
Távozzék el békével : Minden 
neked engedjen ez éjjel. 

32* 



5 О б 

7. Angyalaid küldjed le, 
Hogy szavadnak engedve Vi-
gyázzanak minden gyerme-
kedre. 

8. Oltalmazz a zsarnoktól 
S mindenféle bajoktól, Urunk 
Isten, a te jóvoltodból. 

9. Krisztus, halld meg ké-
relmünk, Te vagy a mi vé-
delmünk : Fordítsad el sú-
lyos veszedelmünk. 

10. Amen, mindezt úgy 
várjuk, Amint tőled kíván-
juk: Magunk a te kezedbe 
ajánljuk ! 

Dallama : 
Kelj, szívem, zengj éneket. (310.) 

7 5 9 . M ár az alkony 
közelít S ilyenkor mi, gyer-
mekid, Szárnyad alá sietünk, 
Gondviselő Istenünk. 

2. Megköszönjük tenéked, 
Hogy minket, a te néped, 
Kegyelmedbe fogadtál És 
ma is megtartottál. 

3. S ha mi mégis sok 
bűnben Élünk testünk s lel-
künkben : Vétkünk terhét 
vegye le Krisztusunknak 
érdeme. 

4. Ad j nyugalmas, csendes 
éjt, Törd meg a bűn erejét; 
Te légy a mi védelmünk, A 
sátánt ne tűrd bennünk. 

5. Add, hogy testünk nyu-
galmát Rossz álmok ne za-
varják ; Tiszta lelket adj ne-
künk, Almunkban is jók le-
gyünk. 

6. Csalfa álomkép helyett 
Add ránk békességedet, 
Hogy épségben fekhessünk 
S reggel vígan kelhessünk. 

7. Mindenható Úristen, A 
te karod segítsen; Óvj a 

legfőbb veszélytől, A sá-
tánnak kezétől. 

8. Mert az ördög küzd ve-
lünk S fondorkodik elle-
nünk, Hogy tőrébe akadjunk 
És nélküled maradjunk. 

9. Neked adván magunkat 
Kérünk, mint jó Urunkat: 
Kegyelmeddel légy velünk, 
Elég lesz az minekünk. 

10. Tedd meg ezt, amint 
kérjük, Hogy nevedet di-
csérjük, Urunk, hozzád il-
lően Most és minden időben! 

Sajá t dallam. (333.) 

7 6 0 . Neked , Urunknak, 
adjuk magunkat, Míg ta r t 
siralmas földi éltünk: Test-
ben, lélekben szent Felséged-
ben Találjuk biztos menedé-
künk ; Tebenned lesz nyu-
galmunk, Ha álomra hajlunk. 

2. Légy segítséggel nappal 
és éjjel Égi hatalmad ere-
jével; Ments meg a kártól, 
a bősz sátántól, Testünk és 
lelkünk ártalmától ; Hogy ne 
legyünk veszélyben, Erős ka-
rod védjen! 

Dallama : 
Is ten az én üdvösségem. (352.) 

7 6 1 . N api munkánk el-
végezvén Az éjszaka köze-
ledtén Tekintsünk az ég 
Urára, Az ő fényes trónu-
sára. 

2. Köszönjük meg mély 
hálával, Hogy hatalmas szent 
jobbjával Megőrizett minden 
gondtól, Testi, lelki fájda-
lomtól. 

3. Ö ad erőt, egészséget, 
Küzdelmünkhöz segítséget ; 
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Azt is neki köszönhetjük, 
Hogy e napot jól végeztük. 

4. Kegyelmét kell kérnünk, 
várnunk, Hogy ismervén 
romlottságunk Pótolja, ami 
kell nékünk, S bocsássa meg, 
amit vétünk. 

5. Mivel sok az ellensé-
günk, Urunkat kell erre kér-
nünk, Aki maga nyúj t oltal-
mat S hatalmával meg is 
tar that . 

6. Kivezet a sötétségből, 
Megőriz a tévelygéstől, Meg-
adja, hogy pihenhessünk S 
reggel vígan ébredhessünk ! 

Blahoszláv János. 

Dallama: Fordítsd el, 
Urunk, szörnyű haragodat . (339.) 

7 6 2 . U r u n k a menny-
ben, minden hivő Atyja, 
Szívünk szünetlen neved han-
goztatja ; Köszönjük áldott 
nagy irgalmasságod S gaz-
dag jóságod. 

2. Mindent megadtál ma is 
kegyelmedből, Bőven juttat-
tál jótéteményedből ; Ezt 
meghálálnunk s tenéked szol-
gálnunk Legnagyobb vá-
gyunk. 

3. Bocsásd meg, Urunk, 
sok gonoszságunkat, Mely-
lyel hódolunk nagy gyarló-
ságunknak ; Add, igyekez-
zünk, terád figyelmezzünk 
És ne vétkezzünk. 

4. Oltalmazd, kérünk, tes-
tünket, lelkünket, És ami né-
künk kedves, mindenünket ; 
így nem kerít meg az orosz-
lán minket S el nem veszíthet. 

5. Törjön meg minden ör-
dögi hatalmat, Űzzön el in-

nen ínséget, fájdalmat, Min-
den félelmet, rémséget, gyöt-
relmet A te kegyelmed. 

6. Szent oltalmaddal te 
vagy segedelmünk, Éjjel és 
nappal őrzőnk és védelmünk; 
Főképen éjjel jöjj, Urunk, 
készséggel A segítséggel ! 

7. Mi beléd vetjük minden 
reménységünk, Mert így 
nyerhetjük, amit tőled ké-
rünk; Maradj mellettünk, ha 
elszenderegtünk, Virrassz fe-
lettünk ! 

8. Add, hogy csendesen, 
nyugodtan pihenvén S egész-
ségesen, vidáman ébredvén 
Reggel dicsérjünk és amíg 
csak élünk, Tiszteljünk, fél-
jünk ! Lednicky Jerémiás. 

Sa já t dallam. (334.) 

7 6 3 . Vége lévén min-
dennapi munkánknak : Min-
denható, fogadd a mi hálán-
kat. 

2. Krisztusunknak érdemé-
ért add nekünk Bűneinknek 
bocsánatát, Istenünk! 

3. Ez éjjel is óvj meg min-
den veszélytől, Az ördög s 
a rossz emberek kezétől. 

4. Szent angyalod legyen a 
mi oltalmunk, 0 hallgass 
meg és könyörülj mirajtunk! 

5. Épségünkben s jószá-
gunkban ne érjen Semmi kár 
és ne forogjunk veszélyben. 

6. Békességes, nyugodal-
mas éjszakát Adj nagyokra 
s kicsinyekre egyaránt. 

f 7. Maradj velünk, Urunk, 
kérünk tégedet, Ne hagyjad 
el hű keresztyén népedet! 
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8. Alkony borul már az 
egész világra, A sátán vet 
mindnyájunkat próbára. 

9. Ö ne engedd kialudni 
Igédet, Míg el nem jön az 
utolsó ítélet. 

10. Halálunknak órájában 
te vedd be, Üdvözítőnk, lel-
künket ,a kezedbe. 

11. Add utánad a mennybe 
is elérnünk S ott örökké 
szent nevedet dicsérnünk! 

12. Ámen! Urunk, kegyel-
medből engedd meg Hitünk 
szerint üdvözülnünk teben-
n e d ! Tranovszky György. 

Alváshoz indulóban. 
Salva nos, Domine, vigilantes. 

Sajá t dallam. (335.) 

7 6 4 . ü d v ö s ségünk légy, 
Urunk, míg virrasztunk, És 
oltalmazónk, mikor alszunk; 
Hadd virrasszunk a te Fiad-
ban, S alhassunk a te szent-
séges nyugalmadban. Amen! 

Dallama: 
Kelj, szívem, zengj éneket. (310.) 

fi 
• I—<n szivem, zengj 
éneket, Hívjad a te Istened 
Bűnbánatos lélekkel Most is, 
mikor lefekszel. 

2. Mért is kellett tégedet, 
Aki engem úgy szeret, Meg-
bántanom, Istenem, Oltal-
mazom, mindenem! 

3. Mert én könnyen en-
gedve Hajlottam a vétekre: 
A sátán megkörnyezett És 
félre is vezetett. 

4. Áldozatul azt fogadd, 
Amit lelkem tartogat: Az 

én mirhám, tömjénem Köny-
nyem, hitem, reményem. 

5. Add, hogy szentül élhes-
sek, Vétket el ne kövessek; 
Haragodat győzze le Szent 
Fiadnak érdeme! 

6. Add, e sötét éjjelen El 
ne vesszen életem; Kegyel-
med nem várhatom, Ha nin-
csen bűnbánatom. 

7. Mondd: Pihenj le, gyer-
mekem, Ne bántson a gyöt-
relem, Aggódás ne rémítsen : 
Vigyáz rád a jó Isten! 

8. Ha az ördög fenyeget, 
Le ne győzzön engemet; Fe-
jem felett, míg alszom, An-
gyalsereg virrasszon. 

9. Azokat is gondozzad, 
Akik hozzám tartoznak: Mi-
kor nyugodni térnek, Áldá-
soddal kísérjed! 

10. Én Uram, ha reggelre 
Magamat kipihenve Szeren-
csésen kelhetek: Néked zen-
gek éneket. 

11. Bátran pihenj, én lel-
kem, S bízzál a jó Istenben, 
Hogy fohászod felfogja S 
vigyázni fog álmodra! 
Schmolck Benjámin. H. S. 

Dallama: 
Mily csodásan ébrednek. (286.) 

7 6 6 . S zerencsésen este 
lett : Kedves óra közeleg, 
Hozza az éjtszakát, Melynek 
sötét homálya Szempillámat 
lezárja És álomba ringatja át. 

2. Pihenőre térjetek, Ves-
sétek le terhetek, Testem-
nek részei; Az életnek gond-
jait Ne lássátok hajnalig, 
Jó Atyátok így rendeli. 

3. Hála legyen s dicséret 
A mennyei Felségnek, Ki 
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annyi jót adott, Amely ma 
is énbennem Mindenütt és 
mindenben Állandón meg-
újulhatott. 

4. Mi vagyok én magam-
ban ? Életre is méltatlan 
Bűnös, más semmi sem; S 
te a halál völgyében Eszten-
deim bőségben Szaporítod 
kegyelmesen. 

5. Ki tudja, mily végtelen 
Mértékben száll kegyelem, 
Atyánk, az emberre? Mindig 
segítsz bajomon, Hol és mi-
kép, nem tudom, De bizo-
nyos vagyok benne. 

6. Ha volt itt-ott sikerem, 
Tőled jött az, Istenem, Te 
ajándékoztad; Mert ami jót 
vehettem, Vagy másokkal 
tehettem, Szeretetből meg-
áldottad. 

7. Atyám, mindezt meg-
adod, Mert javamat akarod 
S megvigasztalsz engem ; 
Enyéimmel így teszek, Mert 
a tied így leszek Békességes 
pihentemben ! 
Neumann G. Blasius János. 

Intelem imádkozásra 
Krisztus példájából. 

Máté 26, 36. 
S a j á t dallam. (336.) 

7 6 7 . Imádkoznunk kell 
mindenkor, Amint Jézus egy-
kor Meghagyta híveinek, 
Hogy szüntelen könyörög-
jenek. 

2. Vacsorája végeztével A 
kertbe menvén el Intette a 
szülőket S példájával biz-
tatta őket: 

3. Gyermeküket jól oktas-
sák, Imára szoktassák, Ve-

lük fohászkodjanak, Zörges-
senek és kiáltsanak. 

4. Amint a nap leáldozott, 
Jézus imádkozott Pétert vi-
vén magával Zebedeusnak 
két fiával. 

5. Ezt mondotta: Lelkem 
váltig Szomorú halálig, Mert 
kész bennem a lélek, De 
testemben kínokat érzek. 

6. Aludni nem hagyta őket 
A lepihenőket : Velem itt 
virrasszatok És Atyámhoz 
imádkozzatok ! 

7. Atyám, kérlek, bús kely-
hemet Vedd el, ha még le-
het; Ha mégse így akarod, 
Legyen meg a te akaratod! 

8. Angyalszózat biztatgat-
ta, Hogy végre is hajtsa, 
Amért az Ür küldötte: Fé-
lelmét így le is küzdötte. 

9. Majd híveit korholta ott, 
Mondván : Vigyázzatok S 
buzgón könyörögjetek, Hogy 
kísértésbe ne essetek! 

10. Jó, ha mi is imádko-
zunk S ekkép fohászkodunk : 
Atyánk, magad őrizz meg 
Ez éjjel és mindenkor min-
ket! 

11. Könyörülj, amíg vir-
rasztunk, Oltalmazz, míg al-
szunk; Mert hiába pihenünk, 
Ha a sátán tőrt vet elle-
nünk. 

12. Fogadj minket kegyel-
medbe, Segíts örömedbe, 
Atya, Fiú, Szentlélek: Isten, 
el nem bocsátunk téged. 

13. Ez éjjel is óvj a bűntől 
S fő ellenségünktől; Hogyha 
eljő a reggel, Dicsérhessünk 
vidám lélekkel. 

14. Krisztus, ki megváltál 
minket, Add meg bűneink-
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nek Bocsánatát örökre, Se-
gíts minket boldog örömre! 

15. Angyalaid küldd le hoz-
zánk, Hogy vigyázzanak 
ránk, Segítségül legyenek És 
tehozzád vezéreljenek. 

16. Örök Ige, örök élet, 
Jézus, kérünk téged: Hatal-
maddal odafenn Üdvözítsen 
szent Igéd, ámen! 

Skorne János Freiburgból. 

Dallama : 
Szívem mélyén örvendve. (315.) 

7 6 8 . Ozívem vágyát 
követve Örvendő lélekkel 
Magasztallak ez este Háladó 
énekkel, Uram, Üdvösségem! 
Mert engem jóvoltodból Meg-
óvtál a gonosztól Szent Fiad 
nevében. 

2. Én ugyan rászolgáltam, 
Olyan sok a vétkem, Hogy 
az örök halálban Vergődjem 
végképen: De a te jóságod 
Nem tekintett vétkemre, Ha-
nem egész éltemre Sok jóval 
megáldott. 

3. Nézd el, ha nap nap mel-
lett Bűn terheli lelkem, A 
te örök kegyelmed Vigasz-
taljon engem; Szívből be-
ismerem És bánom a sok 
vétket, Javulást is ígérek, 
Jóságos Istenem! 

4. Atyám, ha majd elal-
szom, Míg fel nem ébred-
tem, Hatalmaddal virrasszon 
Kegyelmed felettem ; Óvj 
meg a gonosztól, Tűztől, víz-
től, ördögtől S veszedelmes 
tőröktől Ingyen jóvoltodból! 

5. Oltalmadba ajánlom 
Testemet, lelkemet, Óvd meg 
egész családom S minden 
szerettemet; Gondviselésed-

re Bízom minden vagyonom; 
Házam, kincsem, birtokom 
Vedd őrizetedbe! 

6. Szent angyalod marad-
jon Ez éjjel is velem, Hogy 
hasztalan támadjon A sátán 
ellenem ; Add segedelmedet, 
Hogy a sötét éjjelen Semmi 
gond és félelem Ne bántson 
engemet. 

7. S ha reggelre virradva 
Ágyamból felkelek, Hálás 
szívvel fogadva Áldom ke-
gyelmedet, Míg el nem zeng-
hetem A győzelmi éneket : 
Szent, szent, szent a te neved 
Mindörökké, ámen! 

Hruskovics Sámuel. 

Saját dallam. (337.) 

7 6 9 . A ragyogo nap 
ma ismét Megfutotta pályá-
já t , A világ már nyugodni 
t é r t : Lelkem, tudod, mi vár 
rád. Lépj az Ur elébe, Hálát 
zengj nevére S magad min-
den érzékeddel Jézusodhoz 
emeljed fel! 

2. Csillagok, fenn tündö-
költök Az egen szép pom-
pában, A sötéten általtörtök ; 
De ezerszer tisztábban Hat 
szívem mélyére Az örök nap 
fénye: Jézus, az én napvilá-
gom, Pajzsom, kincsem, bol-
dogságom. 

3. Isten minden teremt-
ménye Elpihen már csende-
sen, Egy van, aki minket 
védve Nem szunnyad el so-
hasem; Jézus az egyetlen, 
Ki őrt áll felettem: Lelkem, 
ne hagyd éjtszakára Jézu-
sodat egymagára! 

4. 0 hallgass a háladalra, 
Jézus, halld meg énekem, 



5 0 5 

Mert szívemnek nincs nyu-
galma, Míg azt el nem zeng-
hetem ; Amim van, azt adom, 
Fogadd áldozatom, Tudod, 
mi van a szívemben, S én 
tudom, hogy szeretsz engem. 

5. Immár a te oltalmadra 
Bízom magam, Istenem, Te 
végy engem tárt karodba, Te 
őrködjél lelkemen ; ínség így 
nem érhet, Haláltól se félek : 
Aki veled szendergett el, Ví-
gan ébred másnap reggel. 

6. El, pokolnak bősz se-
rege, Nincs itt semmi jogo-
tok, Ez a hely a Jézus helye, 
Néki békét hagyjatok! An-
gyali oltalom Őrködik nyug-
tomon, S ez ellen a bástya 
ellen Hatalmatok tehetetlen. 

7. Jézus, a te kebled legyen 
Szép álomba ringatom, Ke-
gyelmed a nyugvóhelyem, 
Szerelmed a takaróm, Pár-
nám a kebeled, S álmodjam 
teveled Szent vérednek om-
lásáról, Szívem, lelkem áldá-
sáról. 

8. Amennyi az érüté-
sem, Annyiszor csókoljalak ; 
Amennyi a szívverésem, 
Annyiszor kívánjalak ; Hogy 
mindig vidáman És bátran 
kiáltsam: Én Jézusom, te az 
enyém, Tied vagyok s ma-
radok én! 

9. Bágyadt testem, most 
csendesen Indulj álom-utad-
ra : Zárulj le már, fáradt 
szemem, Mert Isten úgy 
akar ja ; Csak erre várjatok: 
Jézus, tiéd vagyok, Jó véget 
a napnak ez ád: Én Jézu-
som, jó éjszakát! 

Seriver M. Keresztély. 

Dallama : 
Én Istenem, jó Istenem. (302.) 

7 7 0 . Gondviselő jó Is-
tenünk, Zengjen a mi dicsé-
retünk Tenéked, az alkotó-
nak S mindeneket megtar-
tónak : 

2. Hogy e nap is védelmez-
tél, Minden bajtól megmen-
tettél, Testünk, lelkünk jól 
tartottad S ajándékkal el-
halmoztad. 

3. Áldásodnak örvendezve, 
Sok munkánkat elvégezve 
Most pihenni szándékozunk, 
Urunk, s hozzád fohászko-
dunk: 

4. Óvd ez éjjel irgalmadból 
Az ördögi hatalmaktól Lel-
künket és híveidét Jézusért, 
a te Fiadért! 

5. Óvj meg a rossz szelle-
mektől És a gonosz embe-
rektől, Tűztől, víztől, más 
csapástól És váratlan meg-
halástól. 

6. Add felfognunk értel-
münkkel, Hogy épp úgy, 
mint e nap tűnt el, Egész 
éltünk elmúlandó S testünk 
sírban lesz porlandó. 

7. De a végső napon felkel 
Egyesülni a lélekkel, S olyan 
lesz ott ítéletünk, Amilyen 
it t volt életünk. 

8. Minden napunk, mely 
leáldoz, Közelebb visz a ha-
lálhoz; Ne legyen hát több 
bűn bennünk, Krisztusban 
kell megpihennünk. 

9. Krisztus, te légy segít-
ségünk, Oltalmat is tőled ké-
rünk; Testünk, lelkünk meg-
nyugodva Tesszük le a te 
karodba. 
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f 10. Dicsőség az Úristen-
nek, Fiúnak és Szentlélek-
nek, A teljes Szenthárom-

ságnak, Egyetlen hatalmas-
ságnak ! 

Éjtszakai ének, mikor az ember álmából feleszmél. 

Dallama: Krisztus oltalma 
a keresztyénségnek. (204.) 

7 7 1 . Hála az IJrnak 
gazdag kegyelméért, Reánk 
fordított gondviseléséért, Ki 
mindnyájunkat oltalmazó 
paizs Még álmunkban is. 

2. Hála az Ürnak és örök 
dicséret, Hogy minden baj-
tól eddig is megvédett; Meg-
semmisíti gonosz ellensé-
günk, Nincs mitől félnünk. 

3. Hála az Ürnak, hogy 
mindenkor ébren Virraszt 
felettünk a nagy sötétség-
ben; Nappal megsegít, éjjel 
nyugalomba Ringat s álomba. 

4. Dicsőség néked, tisztes-
ség nevednek, A háromban 
egy hatalmas Istennek; Ak-
kor is velünk légy, mi-
kor meghalunk, Szentséges 
Urunk! Hruskovics Sámuel. 

Éjféli ének. 
Dallama: 

Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

* A z éjtszaka felén 
járunk; Jézus mondta, hogy 
vigyázzunk, Álmunkból is 
hálát hozzunk, Serkenjünk 
fel s imádkozzunk. 

2. Isten, neked legyen hála, 
Hogy nyoszolyánk mellett 

állva Testünk, lelkünk vé-
delmezted S a gonosztól meg-
mentetted. 

3. Ha nem lennél segítsé-
günk, Nyomorultan lenne 
végünk ; De ha terád számít-
hatunk, Biztonságban nyu-
godhatunk. 

4. Tar ts meg minket irgal-
madban Továbbra is oltal-
madban ; Angyalaid őrköd-
jenek, Minden bajtól ők véd-
jenek. 

5. Bűn homályát rólunk 
vedd el, Világíts meg kegyel-
meddel; Ne engedj úgy el-
aludnunk, Hogy ébredni 
alig tudjunk. 

6. Add, mikor jösz, felkel-
hetnünk, Színed elé siethet-
nünk ; S hogy mindenkép fel-
készülten Olaj legyen mécse-
sünkben. 

7. Tedd meg, Urunk, amit 
kérünk, Növeld hitünk és re-
ményünk ; Adj e földön tisz-
tes véget S mennyben örök 
üdvösséget. 

8. Ó mily boldog az a szol-
ga, Kinek rendben van a 
dolga, Mikor jön a végítélet: 
Övé lesz az örök élet. 

9. Krisztus, ki meghaltál 
értünk, Bocsássad meg min-
den vétkünk, Hogy ne ég-
jünk majd odalenn: Ettől 
ments meg minket, ámen! 
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III. A mindennapi élet különféle 
szükségletéé rt. 

Sajá t dallam. (338.) 

V 7 3 . K é r j ü k Krisztus 
Urunkat, Hogy községünk' s 
benne mindnyájunkat Egész-
ségben és teljes épségben 
Minden bajtól megvédjen. 

2. Kérjük ekkép mindnyá-
jan Hangos szóval, teljes 
buzgóságban: Atyánk, gaz-
dag s végtelen hatalmad Ne-
künk mindent megadhat. 

3. Kérünk, hajolj üdvünkre, 
Add áldásod gyülekezetünk-
re, Légy oltalmunk, semmi 
kárt ne valljunk, Kegyel-
medben maradjunk. 

4. Legyen minden hatóság 
Igazlelkű tisztesség és jóság, 
Hogy békesség útjain vezes-
sék Népedet és szeressék. 

5. Pásztorai a nyájnak, 
Kik aklodba az ajtón át jár-
nak : Legeltessék népedet, 
szeressék S igazságra vezes-
sék. 

6. Hivatala körében Rész-
rehajlás senkihez ne férjen; 
Megfontolva és igazat szólva 
Szolgáljon a közjóra. 

7. Legyen a nép lelkében 
Rendszeretet Isten félelmé-
ben; Semmi gazság és sem-
mi ravaszság Soha meg ne 
ingassák. 

8. Őrizd meg szent béké-
det, Tartsd távol az egyenet-
lenséget, Hogy szeressünk, 
őszinték lehessünk S tisztes-
ségben élhessünk. 

9. Szent Fiadért vess vé-
get Mindenféle kórnak és 
ínségnek; Óvj a kártól, hir-

telen haláltól Kegyelmed 
jóvoltából. 

10. Elegendő élelmet Ad-
jon nekünk végtelen kegyel-
med, Hogy szükséget ne lás-
sunk, s dicséret Magasztalja 
Felséged. 

f 11. Fénye a te Igédnek 
Legyen köztünk ragyogó szö-
vétnek; Irányt adjon, veze-
tőnk maradjon, Veszni min-
ket ne hagyjon! 

12. Neked adjuk magun-
kat Szent nevében mi Krisz-
tus Urunknak; Add meg 
nékünk mind, amit csak ké-
rünk S kegyelmedtől remé-
lünk! 

A mindennapi kenyérért 
és termékeny esztendőért. 

Dallama : 
Ismét ú j szépségben. (125.) 

/ Istenünk, Terem-
tőnk, Tehozzád kiáltunk: Ó 
könyörülj mirajtunk, Hall-
gassad meg fohászunk; Ne 
sújts minket rossz kedved-
del, Büntetésünk inkább vedd 
el, Áldj meg mindkét kezed-
del! 

2. Tekints le népedre, Ne 
gyötörjed őt meg, Vidám 
nyarat hozz reánk S alkal-
matos időket; Váltsd be a 
szép reményeket, Ne hagyd 
el a te népedet, Adj jó ter-
mést s kenyeret. 

3. Füröszd meg a földet 
Harmatban, esőben, Hadd 
adja ki termését Mindenki-
nek jó bőven; Senki többé 
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ne éhezzen, Szomjúságot ne 
érezzen, Élete el ne vesszen. 

4. Adj elég legelöt Gazdag 
kegyelmedből, Adj termést 
és jószágot, Hogy megéljünk 
ezekből ; Szőlőskertünk jól 
fakadjon, Bort, gyümölcsöt 
bőven adjon, Vizünk el ne 
apadjon. 

5. Óvj erős szélvésztől, 
Villámtól is védj meg, Ne 
bántsa a hajlékot, Ne ártson 
a terménynek; Őrizz meg a 
jégveréstől, Tűztől, víztől, 
földrengéstől, Mindenféle ve-
szélytől. 

6. Ruházz fel bennünket, 
Adj jó egészséget, Étellel és 
itallal Lásd el a te hű néped ; 
Kezed sorsunk így vezeti, 
Bölcseséged használ neki, 
Hatalmad megteheti. 

7. Tedd meg, Urunk, mind-
ezt Jézusunk nevében: Tel-
jesüljön kérelmünk Minden 
híved körében; Add, hogy 
innen hozzád szálljunk, Soha 
tőled meg ne váljunk, Ó 
mennyei Királyunk! 

Wolf testvér. 

Drágaság és éhínség idején és Isten gondviseléséről. 
Máté 6. fejezetéből. 

Dallama : 
Mikor Jézus a kereszten. (27.) 

7 7 5 . Istentől nyert sok 
kincseddel, Keresztyénség, ne 
csüggedj el, Bár sorsod most 
nehezebb: Bízd magad a jó 
Istenre, Ő fogja meg ke-
zedet. 

2. Tőle kaptad tested, lel-
ked, Kezed, lábad s tőle 
vetted Minden egyéb vagyo-
nod, Ki anyádnak méhe óta 
Szeretettel gondozott. 

3. A madarak lám nem vet-
nek, Sem csűrbe nem gyűj-
tögetnek, Csak röpködnek 
szegények, Nem fáradnak, 
nem aratnak: Mégis szépen 
megélnek. 

4. Pedig azok csak madár-
kák! Nem vagy-e te sokkal 
drágább S nem több jutott 
tenéked? Hogy hagyna el 
téged az Ür, Ha benne van 
reményed ? 

5. A mezei virágokra Nézz, 
mily szépen ruházkodva Nö-
vekednek, örülnek: Pedig 
rögtön elszáradnak, Ha sar-
lóra kerülnek. 

6. Se nem fonnak, se nem 
varrnak, Nem dolgoznak, 
nem fáradnak, Mégis szép 
a ruhájok; Királyok se öl-
tözhetnek Szebben, mint a 
virágok. 

7. S ha ily szépen ruházza 
fel Azt, ami könnyen hervad 
el És tűzre is kerülhet: Ti-
rátok még több gondja van, 
Ó ti kicsinyhitűek! 

8. Ne kérdjétek hát ag-
gódva Azt, ami az Urnák 
dolga : Őneki van gondja 
ránk; Törjék fejük a pogá-
nyok, Isten a mi jó Atyánk! 

9. Ki az, aki termetéhez, 
Bármit gondol, bármit érez, 
Egy araszt is tehetne? Bár-
mennyire erőlködnék, Ilyet 
el nem érhetne. 

10. Ne bolygasd a világ-
rendet; Isten, aki megterem-
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tett, Részedet is megszabja, 
S ha látja a hűségedet, Bizo-
nyosan megadja. 

11. Ne gondolj hát ínsé-
gedre, Ne mondjad elkese-
redve: Nincsen, Urunk, ke-
nyerünk, Mivel fogunk táp-
lálkozni? Ruházatot hogy 
vegyünk ? 

12. Számontartja szüksé-
günket, Minden jóval ellát 
minket, Ne legyen hát nagy 
gondunk ; Mint mennyei jó 
Atyánkra, Mindig rá kell 
gondolnunk. 

13. Először az ő országát 
Keressétek s igazságát Tud-
ván a szent Igéket, Hogy 
mindezek ráadásul Megadat-
nak tinéktek. 

14. Ha kísértő rossz per-
cekkel Ügy érzed, hogy szen-
vedned kell, Mert minden ba j 
rád szakad: Istened fog ol-
talmazni, Rettegned hát nem 
szabad! 

15. Hogyha súlyos kereszt 
vár itt S viselned kell mind-
halálig, Tűrve nézz az ég 
felé; Megsegít majd téged 
is, csak Célt ne tűzz az Ür 
elé! 

16. Ments ki e nagy gyöt-
relmekből, Istenünk, s ad j 
kegyelmedből Kenyeret a hí-
veknek, Kik keserves nap-
jainkban Éhínséget szen-
vednek. 

17. Jézus, te légy oltal-
munkra, Ki végtelen viga-
szunkra Szegény voltál éret-
tünk; Vezess ki e borzalom-
ból S enni adj, hogy élhes-
sünk ! 

18. Nem mindenki lehet 
gazdag S mégis jónak és 

igaznak Valljuk a te mérté-
ked; Hisszük is, hogy nem 
hagyod el Most se a te hű 
néped. 

19. Ha jönnek a veszedel-
mek, Alig lelünk segedelmet 
A múlandó kincsekben; Egy 
a biztos menedékünk, Bízni 
a jó Istenben. 

20. Legfőbb kincsünk' az 
életben A jó lelkiismeretben 
Keressük és őrizzük; A mú-
landót ne kívánjuk, Mert 
magunkkal nem visszük. 

21. Bármily súlyos keresz-
tünkkel Békéljünk meg Iste-
nünkkel, Benne kell megma-
radnunk, És amiben részesí-
tett, Hálával kell fogadnunk. 

22. Isten, a baj t rólunk vidd 
el S bánj velünk, mint gyer-
mekiddel, Kik tehozzád só-
hajtunk : Szabadíts meg 
gyötrelmünktől És könyö-
rülj mirajtunk! 
Hermann M. Motesicky G. 

Dallama: 
Ó mily boldog az az ember. (282.) 

7 7 6 . Igaz embert soha 
itten Nem hagyott el a jó 
Isten, Sőt figyelmes veze-
tője, Hatalmas gondviselője. 

2. Ö táplálja, védi, óvja, 
Sok jóval elhalmozója; Lak-
jék bár a pusztaságban, Ott 
se hagyja egymagában. 

3. Dávid király tanúsítja 
S önmagával bizonyítja, 
Hogy i f jú volt, majd vén-
ségre Jutván sokat túl is. 
éle: 

4. De azt sohse tapasz-
talta, Hogy Isten az iga-
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zakra Áldását ne adta volna 
S ne lett volna rájuk gondja. 

5. Ő táplálta a zsidókat, 
A pusztában bujdosókat; Öt-
ezret jól megvendégel Két 
hallal és öt kenyérrel. 

6. Dánielt is megmentette: 
Habakukkal elküldette Ebéd-
jét, hogy ott ne vesszen, 
Inkább benne örvendezzen. 

7. Azért ne is keseregjünk, 
Isten a mi segedelmünk; Ö 
vigasztal ínségünkben S min-
den hadi küzdelmünkben. 

8. Meghallgatja kérelmün-
ket, Köztünk lesz, megáld 
bennünket S életünknek vé-
geztével Örömébe ő vezérel! 

Példabeszédek 30, 7—9. 
Dallama : 

A nappal immár véget ér. (325.) 

7 7 7 . О én Uram és Is-
tenem, Ki néped szereted, 
Kegyelmedből add meg ne-
kem Megbánnom vétkemet. 

2. E világból távoznom adj 
Szerencsés, jó véget, És két 
dolgot meg ne tagadj, Amed-
dig csak élek: 

3. Hívságot és hazugságot 
Gyomlálj ki belőlem ; Sze-
génységet s gazdagságot 
Tarts távol éntőlem. 

4. Gazdagságban dúsla-
kodva Kevésbe vennélek S 
kicsoda az Ür? ezt mondva 
Megvetnélek téged. 

5. Szegénységben nyomo-
rogva Lopástól se félnék S 
szent neveddel, esküt mond-
va Csúnyán visszaélnék. 

6. Se többet, se kevesebbet 
Ne adj, Uram, nékem: Csak 

ne hagyjon el kegyelmed S 
ne légyen szükségem! 

Isten gondviseléséről. 
I. Móz. 22, 8. 

Dallama: Tebenned 
bíztam, Uram Isten. (275.) 

7 í 8 » Isten fog égő ál-
dozatról Gondoskodni, alkal-
masról ; Ábrahám biztatóan 
Szólt Izsákhoz, A fiához, Ál-
dozásra indulóban. 

2. Gondoskodik az Ür, ez 
a szó Eléggé fel se fogható; 
Ki erősen hisz ebben: Jódol-
gában, Balsorsában Kőszik-
lán áll rendületlen. 

3. Légy azért bárki a vilá-
gon, Higgy az Ürban, fiam, 
lányom; Te sem léssz elha-
gyatott, Nem kísértnek Gyöt-
rődések, Ha az Istent el 
nem hagyod. 

4. Ha igazságért kell szen-
vedned Erőszakot s más sé-
relmet, Bízzál a jó Istenben; 
Öt kiáltva És imádva Segít-
séged lesz mindenben. 

5. Noénak gondját ő visel-
te, Ki Igéjét terjesztette ; 
Mózest, Lótot ő védte, Míg 
forrongva S zúgolódva Tá-
madta felbőszült népe. 

6. Ha rágalommal említe-
nek S becsületedben sérte-
nek, Istenbe vesd bizalmad; 
Melletted lesz, Megvédelmez, 
Megtorolja a bántalmat. 

7. Gondját viselte Zsuzsán-
nának S Elkána hitvestársá-
nak, Meg Réhuel lányának: 
Megsértőik, Üldözőik Mind-
nyájan meglakolának. 

8. Fiam, ha börtön mélyén 
lennél S ártatlanul kesereg-
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nél, Bízd az Ürra magadat, 
Ő töri meg Bilincsedet, 
Őbenne lásd oltalmadat. 

9. Józsefet, Pétert meg-
mentette, Börtönükből kien-
gedte S Dánielt is vermébül : 
Épp így védnek S óvnak té-
ged Angyalai szünet nélkül. 

10. Tereád bármily rossz 
sors várjon: Higgy az Úr-
ban, fiam, lányom, Ő a te 
pártfogód itt; Mert ő lát el, 
Ő ruház fel Bölcsődtől a ko-
porsódig. 

11. Ha árvaság jut bús ré-
szedül, Vagy elmaradtál öz-
vegyül, Bízd a sorsod Urad-
ra ; Akármi jő, Nem hagy el 
ő, Az özvegyek s árvák 
Atyja. 

12. A Prófétának özvegyé-
vel, Sareptai özvegy nővel 
S árvákkal ő törődött; Ke-
gyelemből Majd a mennyből 
Lesz nektek is segítőtök. 

13. Fiam, ha bánat érné 
lelked S ártatlan kell kese-
regned, Vigaszt ő hoz magá-
ban ; Könnyeidet Nem veti 
meg, Sőt felfogja irgalmá-
ban. 

14. Ha betegségben kín 
gyötörne És fájdalmad ösz-
szetörne, Ne add lelked két-
ségnek; Lát az Isten Téged 
itt lenn S meghallgatja kö-
nyörgésed. 

15. Szenvedő Jóbnak, Tó-
biásnak S nyomorúságos Lá-
zárnak Gondját Isten vi-
selte : Vénségükre Hűsé-
gükre Fájdalmukat meg-
szüntette. 

16. Ha gondod oly sok, 
hogy vergődől És szüntelen 
tépelődől, Bízd az Ürra ma-

gadat; Ő ad néked Segítsé-
get, Ő hozza meg nyugal-
madat. 

17. Ő viselt gondot Ábra-
hámról És Izsákról, a Fiá-
ról: Áldozatra kost adott 
Ábrahámnak, S így Izsáknak 
Élete megmaradhatott. 

18. Azért te minden fáj-
dalmadban, Gyászodban és 
nyomorodban, Még ha véged 
járnád is: Rá bízd magad, 
Veled marad Halálodnak 
óráján is. 

19. Ábrahám, Izsák és Já-
kobnak Istene, mint irgalom-
nak Bő forrása : trónodról 
Minden szívet, Jót és hívet 
Segíts meg szent Sionodból! 

Zábojnik György. 

Dallama : 
Krisztus, d rága világosság. (329.) 

7 7 9 . Ajándékod bősé-
gével, Két hallal és öt ke-
nyérrel, Uram, csodát csele-
kedtél: Ötezer főt vendégel-
tél S megelégítettél. 

2. Máskor pedig négyezeren 
Ügy voltak meg hét kenye-
ren, Hogy több kosár morzsa 
maradt, Mint amennyi volt 
a darab Az étkezés alatt. 

3. Lehetetlen nincs előtted, 
Senki veled nem mérkőzhet; 
A világot te tervezted, A 
semmiből teremtetted És jól 
elrendezted. 

4. Jóságod még többet ren-
delt, Eltartod a bűnös em-
bert; Mannát adtál a zsi-
dóknak, A pusztában bujdo-
sóknak, Hozzád kiáltóknak. 

5. Illést is, szent embere-
det, Istenfélő kedveltedet, 
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Éhségében el nem hagytad: 
Eledelét magad adtad, Hol-
lóval hordattad. 

6. Sareptában az özvegy-
nek, Ki fiával éhet szenvedt, 
Marok lisztből annyija lett, 
Hogy Illés is velük evett S 
mind megelégedett. 

7. Nem hagytad el Dánielt 
sem Babilonban a veremben : 
Gondoskodtál ebédjéről Pró-
fétáddal keresvén föl Júdea 
földjéről. 

8. Látván a te oltalmadat 
Dávid ilyen szóra fakadt : 
Hagyd az Ürra az utadat, 
Beléje vesd bizalmadat, Be-
tölti vágyadat. 

9. Gyermek voltam, meg-
vénhedtem, Sokat láttam 
életemben, De azt meg nem 
értem így sem, Hogy igazat 
elveszítsen, Elhagyjon az 
Isten. 

10. A kegyesek utódait 
Ugyancsak ő gondozza i t t ; 
Aki vétkes, megbünteti, Akit 
szeret, védelmezi, Szabaddá 
is teszi. 

11. Ismervén gondviselését 
S hívei megsegítését Bíz-
nunk kell a jó Istenben, Szol-
gálnunk őt mind hívebben 
Az egész életben. 

12. Nem hagy el, jobb 
sorsra rendelt Minket az úr, 
ki az embert Önképére meg-
alkotva Fia vérén megvál-
totta, Tenyerén hordotta. 

13. Mindig rajtunk van a 
szeme Es sohase fárad bele 
Gondoskodni a jó Isten, Hogy 
minket megelégítsen, Óvjon 
és segítsen. 

f 14. Félrevetvén fölös 
gondunk Atyánkhoz így fo-

lyamodjunk: Jó Istenünk az 
egekben, Tarts meg gond-
viselésedben Mindig s min-
denekben ! 

15. Hálaének zeng szí-
vünkben, Hogy múlandó éle-
tünkben Megvigasztalsz ol-
talmaddal, Hitre indítsz szent 
szavaddal, Megóvsz hatal-
maddal. 

16. Krisztusunknak érde-
méért Növeld e hit erőssé-
gét, Hogy szeressünk, tisz-
telhessünk, Országodba el-
mehessünk És üdvözülhes-
sünk ! 

Dallama: Áldd az Ura t 
hálával, én lelkem. (342.) 

/ 8 0 . ATiért e bú, miért 
e gyötrelem? Miért e nagy 
gond lelkeden Múló javak 
miatt? Istenbe vesd remé-
nyedet, Ki alkotód és min-
dened. 

2. Nem akar jő»" elhagyni 
t é g e d ^ Jól ismeri ínsége-
det A menny s föld Istene, 
Ki néked is Atyád, Urad, S 
mindenkoron veled marad. 

3. Ig&fÇte vagy Atyám és 
Istenem; Ne hagyj el, ó ma-
radj velem, Ne hagyj el, jó 
Atyám! Mert por vagyok s 
tenélküled Vigasztalást már 
nem lelek. 

4. A gazdag kincsében bid-4. 
zakodik, Én, bár ezért gú-
nyolnak itt, Csak benned, 
Istenem ; Hiszem, tudom 
kegyelmedet, Hogy nem 
hagysz el te engemet. 

5. Illést, mikor nagy volt a 
szárazság És emiatt a drá-
gaság: Vájjon ki látta el? 
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A sidoni nő gondozá, Mert 
Isten úgy parancsolá. 

6. Mikor meg ,a fenyő alatt 
pihent, Hozzá az Űr angyala 
ment És jóltartotta őt: 
Negyven napig nem éhezett, 
Míg Hórebig nem érkezett. 

7. Nem hagyta a veremben 
Dánielt Elveszni : ott is meg-
jelent Az Űr szent angyala; 
Ételt, italt eléje tet t S így 
Dániel el nem veszett. 

8. Egyiptomba vitték el 
Józsefet S ott börtönbe is 
vettetett; Isten nem hagyta 
el, Űrrá tevé őt módfelett: 
Testvérin is segíthetett. 

9. Nem ártott a királynak 
mérge sem, Még a tüzes ke-
mence sem A három ifjú-
nak, Kiket az Ür szent an-
gyala Csodásan óv s megvéd 
vala. 

10. Ma is elég gazdag vagy, 
Istenem, Mint egykor, oly 
nagy s végtelen, Terád bí-

zom magam; Ha gazdagítod 
lelkemet, Jobbat sohsem re-
mélhetek. 

11. A földi jót készséggel 
itt hagyom, Ha az égit meg-
kaphatom, Amit kiérdemelt 
Kínos halálod, Jézusunk, S 
amit mi is kérünk, Urunk. 

12. Minden, mit e világon 
láthatunk, Múlandó, s amit 
bírhatunk: A pénz, arany s 
ezüst Nem tartós kincse sen-
kinek, Üdvösségünk nem 
szerzi meg. 

f 13. Köszönöm, ó Krisz-
tusom, szent Igéd, Amellyel 
megismertetéd E sok jót én-
velem; Kitartóvá tégy enge-
met, Hogy lelkem üdvét 
nyerje meg. 

14. Hálát adok jótétemé-
nyedért, Mely engemet oly 
bőven ért, S buzgón fohász-
kodom: Hogy híved, aki es-
dekel, Orcád elől ne űzzed el! 
Sachs János. Tranovszky Gy. 

Kedvező időjárásért. 
Dallama: 

Isten az én üdvösségem. (352.) 

7 8 1 . I sten, a te nap-
világod Beragyogja a vilá-
got; Harmatoddal és esőd-
del Jóságosan bánsz a föld-
del. 

2. Harmatos fű szép kövé-
ren Nő az erdőn és a réten; 
Állat ottan jól legelhet, Em-
ber onnan hasznot nyerhet. 

3. És a földnek szép ter-
mése És a bornak nagy bő-
sége Gazdagon lát el ben-
nünket: így tartod fenn éle-
tünket. 

4. Nézz kegyelmes jóvol-
todból, Nézz ránk égi trónu-
sodról, Hogy termésünk meg-
maradjon És a nyár sok ál-
dást adjon. 

5. Hozz alkalmas jó időket, 
Vidd el mind a kártevőket; 
Szél, eső, nap rád hallgatnak, 
Csak parancsolj, szót fogad-
nak. 

6. Sáskák, hernyók csapa-
tait, Bűneinknek ostorait, 
Mind seperd el, égi Jóság, 
Hogy termésünk meg ne 
rontsák. 

7. Mint tőled megtartot-
takra S Krisztustól megvál-

33 
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tottakra Gondolj ránk, kik 
várunk téged, Mert ismerjük 
szent Igédet. 

Napfényért. 
8. Mondd a napnak, hogy 

ragyogjon, Minden nőjön, 
mosolyogjon; Teljesüljön 
szép reményünk S téged 
áldjunk és dicsérjünk. 

Esőért. 
9. Halld meg, amit esdve 

kérünk, Küldj esőt hamar 
minékünk; Kegyelmedből így 
tetézzed Áldásoddal ezt az 
évet! 

10. Isten, ó te véghetetlen, 
Irgalmad megmérhetetlen ; 
Jöjj, segíts, hogy el ne hagy-
junk, Hűségünkben megma-
radjunk ! 
Hermann M. Dolánszky M. I. G. 

Dallama : 
A mélységből emelem fel. (244.) 

7 8 2 . L Igazságos az Ür-
isten, Érdem szerint áld s 
büntet : Hogy vétkünkért 
megfenyítsen, Aszállyal (eső-
vel) su j t bennünket; Ember, 
állat búslakodva Gondol 
mindjárt rossz napokra, Mi-
helyt eged bezárod. 

2. Urunk, íme beismerjük: 
Bocsássad meg vétkünket ; 

Szemünket csak terád vet-
jük : Vigasztalj meg bennün-
ket. Dicsőséged öregbítve 
Esőt (napfényt) adj már 
földjeinkre, Ó Urunk és Is-
tenünk ! 

3. Szövetséged van mivé-
lünk Dicsőséges nevedben, 
Alázattal arra kérünk, Tarts 
meg minket kegyedben: Eső 
hulljon fellegedből, (Nap-
fény süssön szép egedből,) 
Mert te viselsz mindenekről 
Gondot, ég és föld Ura. 

4. Urunk, sehol nincsen 
másod, Aki esőt (napfényt) 
adhatna ; Mennyben van a 
te lakásod, Azt is kezed al-
kotta; Mindenható a te ne-
ved, Mutassad meg kegyel-
medet, Ó Urunk és Istenünk! 
Németből. Hruskovics Sámuel. 

Domine, rex Deus Abraham. 

7 8 3 . Urunk, minden 
nemzet Feje, Ábrahámnak 
egy Istene, Adj már nap-
fényt (esőt) földünkre S a 
földön a mi termésünkre, 
Hogy ismert légy az embe-
reknél, Kiket saját képmá-
sodra teremtettél. Minden-
hatónk, népek Bírája, Dicső 
Ura, A nagy világ legfőbb 
Királya : Halleluja ! 

Szárazság idején esőért. 
Dallama : 

Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

7 8 4 . Nagy Isten, ha 
úgy akarod, Adj egedből bő 
harmatot, Hadd hulljon a 
szomjú földre, Termését 
megtöbbszörözze. 

2. Kövérségre te juttatod, 
Adj egedből bő harmatot, 
Hadd szolgáljon örömünkre, 
Mindennapi szükségünkre. 

3. Megígérted, hogy meg-
adod, Adj egedből bő har-
matot, Ezt kérjük most az 
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egekből, Add meg a te ke-
gyelmedből. 

4. Mikor Illés fohászko-
dott, Adj egedből bő harma-
tot : Mindjárt esett nagy bő-
ségben, Segített a végszük-
ségen. 

5. Ha kérelmünk meghall-
gatod: Adj egedből bő har-
matot, Hadd lássuk, hogy 
megfeszített Krisztusunkért 
szeretsz minket. 

6. Élelmünk csak te adha-
tod, Adj egedből bő harma-
tot, Hogy nevedet tisztel-
hessük S mély hálával emle-
gessük. 

7. Mutasd meg jóindulatod, 
Adj egedből bő harmatot, 
Hadd lássa az istentelen S 
szégyenkezzék jótetteden. 

8. Az igazért tedd meg 
legott: Adj egedből bő har-
matot, Mint egykor a jó 
kedvéért Megkímélted rossz 
testvérét. 

9. Hálánkat így fogadha-
tod: Adj egedből bő harma-
tot, Atya, Fiú és Szentlélek, 
Háromban egy örök lényeg. 

f 10. Halld a közös kivána-
tot : Adj egedből bő harma-
tot; Népedet ne sújtsa két-
ség, Vedd le róla szenve-
dését ! 

Dallama: 
Kelj, szívem, zengj éneket. (310.) 

4 8 5 . Ábrahámnak Is-
tene, Minden nemzet s nép 
Feje: Téged vallunk Atyánk-
nak, Halld meg buzgó imán-
kat! 

2. Adj az égből harmatot, 
Mert a föld eltikkadott; 

Csendes esőt küldj nékünk, 
Hadd viduljon vetésünk. 

3. Híján elég esőnek Sem-
mi termés nem nőhet; Fej-
lődését elhagyja, Ha eső nem 
áztatja. 

4. Ezzel sok kárt szenve-
dünk, Nyomorúlt az életünk, 
Jószágunkkal pusztulunk, El-
vész minden vagyonunk. 

5. Halld meg lelkünk esdé-
sét Ügy, mint egykor Illését ; 
Kérelmére kegyedből Eső 
hullt az egekből. 

6. Ma is megvan hatalmad, 
Amely mindent megadhat ; 
Parancsodra azonnal Esőt 
kapunk bizonnyal. 

7. Ezért hozzád kiáltunk: 
Hallgassad meg fohászunk, 
Alázattal keresünk : Csen-
des esőt adj nekünk! 

8. Szomjú földünk itatva 
S bő esőhöz juttatva Áldá-
sodból élhessen És hasz-
nunkra lehessen. 

f 9. Szánd mindnyájunk ke-
servét, Halld meg buzgó ké-
relmét; Amit óhajt, engedd 
meg Hű keresztyén néped-
nek! 

10. Ha szavunk meghall-
gatod, Adj egedből harma-
tot! Szüntelenül zörgetünk, 
Míg célhoz nem érhetünk. 

11. Üdvözítő javadért, 
Krisztusunkért, Fiadért Adj 
kegyelmet minekünk, Amen, 
örök Istenünk! 

Dallama: Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

7 8 6 . 0 Istenünk, leg-
főbb Urunk, Ismét nagy a 
mi nyomorunk : Bűneinkért 
sújtasz minket, Elhervasztod 
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mezeinket, Cseppnyi nedve 
nincs a hantnak, Levél, fű-
szál holtra lankad. 

2. A jószágnak legelője 
Kiég, kopár lett belőle; A 
vetések elszáradnak, A vi-
rágok elhervadnak; Kemény 
a föld, mintha benne A rög 
csupa vasból lenne. 

3. Urunk Isten, szánj meg 
minket, Ne nézd a mi vét-
keinket, Amelyekkel meg-
bántottunk S az egektől el-
zárattunk, Hogy ne jussunk 
jó esőhöz, Mindeneknek jól-
esőhöz. 

4. Haragvásod immár szün-
tesd, Teljesítsed kérelmün-
ket: Parancsold meg a fel-
hőknek, Adjanak a szomjú 
földnek Alkalmatos jó idő-
ben Aldáshozó esőt bőven. 

5. Esőt ad j a mi mezőnk-
nek, Termékennyé tedd a 
földet; Itasd meg a barázdá-
kat, Induljunk jó aratásnak ; 
Oltalmazd meg vetésünket, 
Minden jóval láss el minket. 

6. Atyánk hallgass meg 
bennünket, Vedd el nehéz ín-
ségünket Üdvözítő jó Urun-
kért, Szent Fiadért, Jézusun-
kért, Dicséretet zengedezzünk 
És tebenned örvendezzünk ! 
Heermann J . Hruskovics S. 

Dallama: 
Isten az én üdvösségem. (352.) 

7 8 7 . Isten minden te-
remtménye Könyörögve néz 
az égre; Urunk, szívből ké-
rünk téged, Esőben adj se-
gítséget. 

2. Egen, földön uralkodva 
Harmat támad parancsodra; 
Urunk, szívből stb. 

3. Most bezártad szép ege-
det, Megbántottuk Felsége-
det; Urunk, szívből stb. 

4. Bűneinkért fenyíttetünk, 
Ezért nem adsz esőt nekünk ; 
Urunk, szívből stb. 

5. Megvalljuk, hogy gyar-
lók vagyunk, Kegyelmedre 
adjuk magunk; Urunk, szív-
ből stb. 

6. Mutasd, Urunk, nagy jó-
ságod, Szüntesd meg a szá-
razságot; Urunk, szívből stb. 

7. Hogy termésünk ki ne 
égjen, Atyánk, gazdánk fent 
az égben; Urunk, szívből stb. 

8. Permetezd meg földjein-
ket, Vetésünket, erdeinket ; 
Urunk, szívből stb. 

9. Kegyelmedből adj élel-
met Ügy állatnak, mint em-
bernek; Urunk, szívből stb. 

10. Kérésünk meg ne ta-
gadjad, Illését is meghall-
gattad; Urunk, szívből stb. 

11. Téged hívott segítsé-
gül S mindjárt eső jött az 
égbül; Urunk, szívből stb. 

12. Ugyanolyan bizalom-
mal Könyörgünk, légy irga-
lommal; Urunk, szívből ké-
rünk téged, Esőben adj segít-
séget ! 

Dallama: Tarts meg, Uram, 
szent Igédben (200.) 

7 8 8 « AAindenható égi 
Felség, Akié a nagy minden-
ség: Kegyelmedből azt ígé-
red, Megsegíted a te néped. 

2. Hogyha a te szent or-
szágod Keressük és igazsá-
god Előbb mintsem testi-
ségünk : Mindeneket meg-
adsz nékünk. 
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3. Kérünk szívünk mélysé-
géből, Tekints le a magas 
égből ; Harmatoddal áldj 
bennünket, Földünket és ter-
mésünket. 

4. Bőségével jó esőnek 
Nedvességet ad j a földnek, 
Hogy meghozza mindnyá-
junknak, Mit jóságod nekünk 
ju t ta t . 

5. Ezért a te áldásodért, 
Hozzánk való jóvoltodért 
Szüntelenül hálát adunk, I t t 
és ott fenn magasztalunk. 

6. A mi égi Királyunknak, 
Atyánknak és jó Urunknak 
Áldott neve tiszteltessék S 
mindörökké dicsértessék ! 

Égiháború idején. 
Dallama: 

Készülődjél, kedves lélek. (180.) 

7 8 9 . Ö r ö k Isten, bizo-
nyára Borzasztó a te hara-
god, Amikor a felhőn járva 
Mennydörgésed csattogtatod ; 
És mi félénk, bűnös néped 
Nagy hatalmad ismerjük 
meg: Villámlásod, menny-
dörgésed Rettegésbe ejt ben-
nünket. 

2. Már a föld se áll szilár-
dan, Annyira megreszket-
teted, A hegyeket alapjában 
Megrendíti lehelleted ; Sú-
lyos kezed haragodban Oly 
erővel emeled fel, Hogy mi-
kor a villám lobban, Nem 
bírunk a félelemmel. 

3. Nagy Isten, megérdemel-
tük, Hogy gonoszul így vesz-
szünk el, Mert parancsod 
nem követtük A mi súlyos 
sok vétkünkkel; De mert 
Atyánk vagy és leszel S 
gyermekidnek tartasz min-
ket : Tudjuk, hogy megke-
gyelmezel, Ha megvalljuk 
vétkeinket. 

4. Hol keressünk jó taná-
csot Ennyi gondra, izga-
lomra? Bejárjuk bár a vi-

lágot, Hol találunk olta-
lomra? Nem tudunk mást, 
mint tebenned Bízni, a te 
kegyelmedben, Mely megújul 
nap nap mellett Mindenkinek 
mindenekben. 

5. Felkiáltunk a mélység-
ből Krisztus által bizalom-
mal: Tekints ránk a magas 
égből Ő érette irgalommal! 
Ne szigorú mértékeddel Mér-
jed gonosz tetteinket: Kö-
nyörülő kegyelmeddel Bo-
csássad meg bűneinket! 

6. Villámoddal fel ne gyújt-
sad Vagyonunkat, élelmün-
ket, Mennyköveddel le ne 
sújtsad, Meg ne rontsad éle-
tünket; Ments meg lelkünk 
borzalmától, Mikor bízva 
hívunk téged: Hirtelen jött 
rossz haláltól Adj védelmet, 
segítséget ! 

7. Tartsd meg a te szent 
kezedben Életünket, vagyo-
nunkat, Mit atyai jókedved-
ben Magad adtál mindnyá-
junknak; Óvd az ártól, óvd 
a jégtől Mindazt, amit meg-
szereztünk, Óvj a káros tűz-
veszélytől, Hogy hálásan 
dicsérhessünk. 
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8. Te vagy Ura a villám-
nak, Zivatarnak, fergeteg-
nek ; Te parancsolsz a vi-
lágnak S a világon minde-
neknek; Magad vagy a vég-
telenség, Senki véled fel nem 
érhet, Lábad alatt a minden-
ség: Versenyre ki hívna 
téged? 

9. Szólj s egyetlen egy 
szavadra Vége szakad a vi-
harnak: Szent Igéddel meg-
nyugtatva Üj erőt ad j s ú j 
bizalmat! Jöjj, mutasd meg 
kegyelmedben A te igaz se-
gítséged, S add, hogy isten-
félelemben Zengjük a te di-
csőséged ! 
Heermann J . Hruskovics S. 

Dallama: 
Isten az én üdvösségem. (352.) 

7 9 0 . Fergeteg van ké-
szülőben, Szörnyű vihar ki-
törőben: Urunk, hozzád fu-
tunk össze, Tartsd a vihart 
tőlünk messze! 

2. Tornyosul a sötét felleg, 
Ö ne hagyj el, adj kegyelmet ; 
Urunk, hallgass fohászunkra, 
Ez órán ne hagyj magunkra! 

3. Isten zúgó mennydör-
gése Intő szó a megtérésre; 
Bűnbánatra igyekezzünk, 
Hogy örökre el ne vesszünk. 

4. Hatalmasan mennydö-
rögve Figyelmeztet most s 
örökre Hamis tantól óva-
kodnunk, Igéjénél megma-
radnunk. 

5. Tüzes láng tör az egek-
ből, Dörgő hang a fellegek-
ből; Isten, magad óvj meg, 
kérünk, Villámod ne ártson 
nékünk ! 

6. Szélvész ront ránk nagy 
zúgással, Rémes felhőszaka-
dással ; Gyermekeim, imád-
kozzunk, Hogy mindjárt el 
ne kárhozzunk. 

7. A sátán is lesbe állva 
Tör mindnyájunk ártalmára; 
Krisztus Urunk, állj mellet-
tünk, Ne hagyj minket el-
nyeletnünk ! 

8. Mindenki az Úrhoz tér-
jen, Hogy túlessék a veszé-
lyen; Isten, minden Terem-
tője, Légy gyermekid meg-
mentője ! 

9. Szörnyű villám körös-
körül, Rajtunk, Uram, te kö-
nyörülj, Hogy mennyköved ie 
ne csapjon És minekünk ne 
árthasson. 

10. Urunk, ne hagyj bús 
kétségben, Légy velünk a 
szenvedésben ; Kegyelmed-
del áldj meg minket, Bocsás-
sad meg vétkeinket. 

11. A villám sok kárt okoz-
hat, Tömegekre halált hoz-
hat, Mert előtte ember, ál-
lat El nem bújhat, meg nem 
állhat. 

12. Gyújt is, mikor hozzá-
juthat, Számos embert tönk-
re ju t ta t ; Éljünk ezért tisz-
tességben, Istenünkkel bé-
kességben. 

13. Jób szolgáit lángkévé-
vel Isten tüze égeté el; Há-
zát szélvész rendítette S 
gyermekeit eltemette. 

14. Sok esőből árvíz tá-
mad, Okozója szörnyű kár-
nak : Ember, állat beleful-
lad, Földek, házak elpusz-
tulnak. 

15. A viharnak üzenete 
Istenünknek ítélete, Mely 
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sok gonoszt eltiporva Dönt 
alá a mély pokolba. 

16. Az Ür az ő nagy hatal-
mát, Dicsőséges diadalmát 
Megmutatja, hogy megtér-
jünk S örök véget sohse ér-
jünk. 

17. Sebes szárnyán zúgó 
szélnek Közeleg a végítélet; 
Tűzben, lángban jelenik meg, 
Istenünkhöz térít minket. 

18. Fohászkodjunk fel az 
égre, Hogy termésünk kár 
ne érje; Ha e körül bajok 
lesznek, Nehéz idők követ-
keznek. 

19. Istent hívjuk alázattal, 
Istent kérjük bűnbánattal, 
Hogy haragja csendesüljön 
S bűnhödésünk megenyhül-
jön. 

20. Engesztelést azzal nye-
rünk, Ha buzgóan esedezünk 
S Krisztusunkban felsóhaj-
tunk, Senki más nem segít 
rajtunk. 

21. Aki bízik az Istenben, 
Mennydörgéstől meg nem ret-
ten; S aki tiszta szívvel jár-
hat, Villám annak mit se 
árthat. 

22. Isten Fia, esedezünk, 
Ez órában maradj velünk, 
Övj meg a villámütéstől S 
az ártalmas jégveréstől. 

23. Könyörülő irgalmadból 
Vezess ki e súlyos bajból; 
Haragodat rólunk vedd el, 
Fordulj hozzánk kegyelmed-
del. 

24. Hallgassad meg kö-
nyörgésünk, Csendes esőt 
adj minékünk, Szükségeset 
a terménynek, Hasznost min-
den teremtménynek. 

25. Te ígérted eleinknek, 
Hogy nem hagysz el soha 
minket; Ezért bízva kérünk 
téged, Adj a mennyből segít-
séget ! 

26. Te vagy a mi igaz 
Urunk, Ki által megszaba-
dulunk; Segíts most is ke-
gyelemből, Ragadj ki e 
gyötrelemből ! 

27. Fogadj minket oltal-
madba, Parancsolj a fényes 
napra: Törjön át a vészfel-
hőkön, Segítsen a rettegő-
kön. 

28. Mutassad meg szent or-
cádat, így borúra derű tá-
mad ; Szelídülj meg hara-
gödban S tarts meg minket 
irgalmadban. 

29. Áment zengünk remé-
nyünkben Bízván a mi Iste-
nünkben, Hogy ha mindezt 
tőle kérjük, Krisztus által el 
is érjük! 
Németből. Motesicky Gáspár. 

Az égiháború élcsendesedése 
után. 

Dallama: Tarts meg, Uram, 
szent Igédben. (200.) 

7 9 1 » Istenünk, a nagy 
veszélyben, Mennydörgésed 
idejében Hatalmadban nyi-
latkoztál, Félelmedre taní-
tottál. 

2. Urunk, hálás köszönet-
tel Magasztalunk dicsérettel, 
Hogy minket megsegítettél 
S minden bajtól megmentet-
tél. 

3. Gyötrelmünkben meg-
hallgattál, Félelmünkből ki-
ragadtál, Veszedelmünk meg-
szüntetted, Irgalmadat érez-
tetted. 
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4. Atyánk voltál, ránk 
gondoltál, Rólunk is úgy 
gondoskodtál, Mint Noéról, 
kit életben Tartottál meg 
kegyelmedben. 

5. A te szemed volt miraj-
tunk, Hogy épségben ma-
radhassunk, Mint vizén a ta-
nítványok, Mikor vihar csa-
pott rájok. 

6. Villámod elhárítottad, 
Dörgésed elfordítottad, Meg-
óvtál a szörnyű jégtől S ha-
ragodnak mennykövétől. 

7. Mert szavadat megtar-
tottad, ígéreted beváltottad, 
Hogy tüzednek heves lángja 
Nem lesz néped ártalmára. . 

8. Nem szenvedtem tűzkárt 
én sem, Meghallgattad kö-
nyörgésem ; Víztől is meg-

mentél engem, Mint Pétert 
a mély tengerben. 

9. A te jobbod takart min-
ket, Minden bajból kisegí-
tett ; Velünk voltál, néped 
mellett, Míg el nem múlt 
gerjedelmed. 

10. Kegyelmedet éreztet-
ted, Félelmünket megszün-
tetted; A veszélyben el nem 
hagytál, Atyailag oltalmaz-
tál. 

11. Köszönjük jótétemé-
nyed, Dicséretet zengünk 
néked ; Magasztaljuk irgal-
madat, Hirdetjük nagy jósá-
godat. 

12. Hallgassad meg kérel-
münket, Krisztusunkért áldj 
meg minket, Kegyes Urunk 
légy odafenn Most és mind-
örökké, ámen! 

Derűs és meleg időért. 
Dallama : 

Isten az én üdvösségem. (352.) 

7 9 2 . Mindenható örök 
Isten, Hatalmadban van itt 
minden; Te parancsolsz ég-
nek, földnek, Napsugárnak 
és esőnek. 

2. Ami csak van, mind ja-
vunkra Teremtetted, nem 
kárunkra; De oly sok bűnt 
követünk el, Hogy miattuk 
szenvednünk kell. 

3. így volt Noé idejében, 
Mikor a bűn tengerében Min-
den vizek összegyűltek S a 
hegyek is elmerültek. 

4. Most is bús az ég felet-
tünk, Mert haragra ingerel-
tünk ; Bizonysága csalhatat-
lan, Hull az eső szakadatlan. 

5. Mert az eső szakadása 
A fellegek zokogása, Gonosz-
ságunk siratója, Bűneink-
nek megtorlója. 

6. A napot se szemlélhet-
jük, Mert még azt se érde-
meljük, Hogy világát ránk 
derítse S vetésünket mele-
gítse. 

7. Könyörülj meg, Urunk, 
rajtunk, Mikor szívből így 
sóhajtunk: Ne büntess meg 
nagy haraggal Sok esővel, 
áradattal. 

8. Tekints a szép szivár-
ványra, Kegyelmednek zálo-
gára : Te mondtad, hogy nem 
pusztítsz el Eget, földet özön-
vízzel. 

9. Tekints Fiad fájdal-
mára, Általütött oldalára : 
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Vérrel, vízzel volt borítva, 
Hogy haragod elfordítsa. 

f 10. Állítsad el már eső-
det, Szárítsd fel az ázott 
földet; Derűs időt adj mi-
nékünk, Istenünk és Üdvös-
ségünk ! 

11. Benned mozgunk, ben-
ned vagyunk, Benned élünk, 
benned halunk, S velünk 
együtt néz az égre Isten 
minden teremtménye. 

12. Ámen! Isten megkö-
nyörül, Szent orcája reánk 
derül: Derűit napok követ-
keznek S minden termést 
széppé tesznek! 

Dallama: 
A mélységből emelem fel. (244.) 

7 9 3 . l e , ki magad öl-
tözteted Felhőbe égboltodat, 
S aztán, amint tetszik neked, 
Felhozod szép napodat: Is-
ten, szüntesd már esődet, 
Napsugarat ad j a földnek, 
Vidulást így nyer tőled. 

2. Mezeink mind odalesz-
nek A rossz időjárástól, 
Terményeink kárba vesznek 
A magas vízállástól; Áldá-
sod, amit jut tat tál S már 
kegyesen megmutattál, Mind 
elvész, ha elhagytál. 

3. Bűneinknek áradatja S 
elvetemült életünk Ingerel 
ily nagy haragra, Hogy 
miattuk szenvedünk; Az ég 
lát ja sok bűnünket S nem 
látja megtérésünket, Ezért 
sirat bennünket. 

4. Váltsd be most szent 
ígéreted, Hogy jó hasznát 
vehessük ; Mutassad meg ke-
gyelmedet, Mikor hittel ke-
ressük ; Mért kell annyit 
kesergenünk, Mintha már 
nem volnál velünk, Jó 
Atyánk és Istenünk! 

5. Gyermekidnek adj eged-
ből Derült, szép napvilágot, 
Szükségünkben kegyelmedből 
Segítséget, vígságot ; Mind-
nyájunknak szóljon jeled, 
Hogy a földön tenélküled 
Áldás sehol nem lehet! 
Schirmer M. Hruskovics S. 

Dal lama: 
Kelj, szívem, zengj éneket. (310.) 

• Л/lindenhatónk, te 
voltál, Ki semmiből alkottál 
Eget, földet, vizeket, És 
senki nem segített. 

2. Éltünket is te adod S 
megtartod, míg akarod; Nél-
küled, jó Istenünk, Semmit 
el nem érhetünk. 

3. Urunk, hozzád kiáltunk, 
Hallgassad meg fohászunk, 
S amit kérünk, tegyed meg 
Alázatos népednek. 

4. Adj ismét jó meleget, 
Derűs, fényes, szép eget, Idő-
járást kedvezőt, Terméshozó 
víg mezőt. 

5. Mindenható hatalmad 
Nekünk mindent megadhat; 
Parancsodra hirtelen Szél-
csend van a tengeren. 

6. Te tudod, hogy magá-
ban Értelmünkben s mun-



•9 с* г* 

kánkban Semmire sem jut-
hatunk, Ha rád nem számít-
hatunk. 

7. Ügy kezdted és úgy ad-
tad, Amint meg is mutattad, 
Hogy a földnek termése Lesz 
mindnyájunk élése. 

8. Halld meg buzgó imán-
kat, Hogy kegyelmes mun-
kádat Amily szépen kezdet-
ted, Áldásoddal végezzed. 

9. Szép időt adj s jó nya-
rat : így bizonnyal megma-
rad Legelőnk és vetésünk, 
Szőlőnk s gyümölcstermé-
sünk. 

10. Főképen az emberért 
És a jószág kedvéért, Mely-
ből hasznot nyerhetünk S 
fenntarthatjuk életünk, 

11. Kegyelmed jóvoltában 
Segíts minket munkánkban 
Áldásoddal kísérve Mindnyá-
junknak üdvére. 

f 12. Krisztusért, Megvál-
tónkért, Drága közbenjá-
rónkért Hallgassad meg ké-
résünk : Jó időt ad j miné-
künk! 

13. Biztatónk az ígéret, 
Hogy isteni Felséged Fohá-
szunk meghallgatja S amit 
kérünk, megadja. 

14. Öröm lesz így életünk 
S méltó hálát zenghetünk 
Annak, aki megmentett: A 
hatalmas Istennek! 

Dallama: 
Isten az én üdvösségem. (352.) 

Isten, aki ismersz 
minket S látod minden szük-
ségünket, Hallgassad meg 

könyörgésünk : Derűs időt 
adj minékünk! 

2. Te vagy Ura földnek, 
mennynek, Parancsodnak 
minden enged ; Kegyelmesen 
bánj el vélünk: Derűs időt 
stb. 

3. Te töltöd meg kegyel-
meddel Egész földünk ter-
méseddel, Hogy belőle mind 
megéljünk: Derűs időt stb. 

4. Jégesőtől, áradástól, 
Égető villámcsapástól Oltal-
mazd a mi vetésünk: Derűs 
időt stb. 

5. Jól tudjuk, mert rászol-
gáltunk, Hogy rossz időjá-
rást látunk; De kegyelmed 
várva kérünk: Derűs időt 
stb. 

6. Valljuk bár, hogy sok 
bűnünkkel Méltóképen szen-
vednünk kell, Ó bocsásd 
meg minden vétkünk: De-
rűs időt stb. 

7. Ne nézd a mi vétkeinket, 
Irgalmadba végy bennünket; 
Kegyelmesen bánj mivélünk: 
Derűs időt stb. 

8. Büntetésed érzésével S 
bűnbánatunk mélységével 
Benned bízva hozzád térünk: 
Derűs időt stb. 

9. Földjeinknek termésére, 
Kertjeinknek gyümölcsére 
Növekvést csak így remé-
lünk: Derűs időt stb. 

10. Hallgass meg a mi 
Urunkért, Szent Fiadért, 
Királyunkért, Hogy bajunk 
itt mind levetve Eljuthas-
sunk örömedbe! 
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Minden büntetés, éhínség, ragály, háború stb. elfordításáért. 
Dallama: Atyánk, 

ki vagy a mennyekben. (216.) 

7 9 6 . A t y á n k odafent 
az égben, Tekints súlyos 
helyzetében Magyar hazánk 
balsorsára S arra a sok go-
noszságra, Amit az elvete-
medtek Vele szemben elkö-
vetnek. 

2. Mert rablásból, árulás-
ból S titkon űzött gonosz-
ságból Istentelen módon él-
nek, Ügy hogy minden igaz 
lélek Csendes félrevonultá-
ban Sírva fakad fájdalmá-
ban. 

3. A régesrég megjövendölt 
Szörnyű idő íme eljött, Mely 
a testvért a testvérrel, A 
gyermeket szülőjével Üldöz-
teti, kínoztatja: Szánd meg, 
mennynek s földnek Atyja! 

4. Pártoskodók egymást 
marják, Elhurcolják, veszni 
hagyják; Pedig mi lesz az 
országból, Amely gyilkos 
pártviszályból Önmagával 
meghasonlik ? Menthetetlen 
összeomlik ! 

5. Sokan magas rangon 
kapnak, Tisztességre mit se 
adnak, Már Istennel sem tö-
rődnek, Kapzsiságból vakon 
törnek Kincsek harácsolá-
sára, Lelkük elkárhozására. 

6. Árulást és ravaszságot, 
Hamis esküt, álnokságot Bűn-
számba már nem is vesznek, 
Sőt azzal még dicsekesznek, 
Ha másokat megronthatnak 
És tönkre is juttathatnak. 

7. Sokat ismét más gonosz-
ság Száll meg: felfuvalko-
dottság; Pedig az Ür igaz-

sága A gőgöst úgy meg-
alázza, Mint a bűnöst meg-
bünteti : Számos példa ezt 
hirdeti. 

8. Lucifer mért hullt a 
porba ? Szép Babilon mért 
dőlt romba ? Tenger vize 
mért nyélé el Fáraót nagy 
seregével ? Mert az Istent 
fel se vették S bősz haragra 
ingerelték. 

9. Mért bánt az Ür tűzzel, 
lánggal Sodomával, Gomorá-
val? Özönvizét miért küldte 
A világra, elvesztünkre ? Mert 
Lótra ott nem hallgattak S 
Noénak szót nem fogadtak. 

10. Elég példa igazolja, 
Hogy az Isten megtorolja 
Az emberek gonoszságát És 
megátalkodottságát, Kik sza-
vára nem hallgatnak : J a j az 
ilyen gonoszaknak! 

11. Minékünk is így kell 
vesznünk S béke nélkül seny-
vedeznünk, Ha nem leszünk 
mindig ébren A kegyelem 
idejében, Istenünkhöz meg 
nem térünk S továbbra is 
bűnben élünk. 

12. Használjuk fel hát 
időnket, Keressük fel Terem-
tőnket Szívből ekkép ese-
dezve: Atyánk, ne légy tő-
lünk messze ; Teljessége a 
jóságnak : Fordítsd felénk 
szent orcádat! 

13. Haragból ne büntess 
minket, Bocsássad meg vét-
keinket, Bár azért, mit el-
követtünk, Kegyelmet nem 
érdemeltünk ; Szent Fiadért 
szüntessed meg A te méltó 
gerjedelmed. 
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14. Nagy Ninive hajdaná-
ban Fetrengett a gonosz-
ságban ; De mihelyt a hű 
Jónásra Hallgatott, a te szol-
gádra : Könyörültél ra j t a 
menten S megtartottad ke-
gyelmedben. 

15. Urunk, mi is bízunk 
benned, Hogy megadja a 
kegyelmet Nekünk is jóindu-
latod, Mert halálát nem aka-
rod Annak se, ki bűnnel 
terhelt : Üdvözítesz minden 
embert ! 

16. Atyánk, szívből hisz-
szük neked, Hogy beváltod 
ígéreted : Megszabadítsz a 
viszálytól És ellened láza-
dástól, S minden bajnak vé-
gét vetve Eljuttatsz majd 
örömedbe ! Lednicky Jerémiás. 

Dallama: 
Az idő m á r eljövendő. (386.) 

7 9 7 . I sten, nézz le a 
magasból, És könyörülj mi-
raj tunk; Lásd meg, hogy a 
gonoszaktól Mit nem kell 
még hallgatnunk. Ember 
rajtunk nem segíthet, Ma-
gad karolj fel hát minket, 
Ó könyörülj mirajtunk! 

2. A Krisztustól megjöven-
dölt Szörnyű idő érkezik, 
Boldogok a kárörvendők, 
Sírnak a te híveid; Minden 
vádat ránk dobálnak S azt 
hiszik, így jól szolgálnak. Ö 
könyörülj mirajtunk! 

3. Rettegésben tar t ben-
nünket Ragály, ínség, hábo-
rú, Isten, a te kezed büntet 
S ítéleted szigorú; Bűnein-
kért kell lakolnunk: Szám-
kivetve bujdokolnunk, (Kese-

regve sóhajtoznunk,) Ó kö-
nyörülj mirajtunk! 

4. Mégis, ami ránk szakad 
ma, Tessék bármily nehéz-
nek, Akkor is, ha így ma-
radna S csak holtunkkal 
szűnnék meg: Fel nem ér a 
lelki bajjal És az örök kár-
hozattak Ó könyörülj mi-
rajtunk ! 

5. Lelkünk harca, szenve-
dése Visz bennünket rom-
lásba, Mert sehol nincs bé-
kessége, Soha nincs meg-
nyugvása; Lelkünk örök vál-
ságában Életünk sincs biz-
tonságban, Ó könyörülj mi-
rajtunk ! 

6. Napról-napra jobban ter-
jed S egyre nő a szenvedés, 
A gyengébb a csábnak en-
ged S a hivő már oly kevés, 
így sokan megtántorodnak 
S eszük után igazodnak. Ó 
könyörülj mirajtunk! 

7. Türelmünk is egyre lan-
kad, Reményünk is tűnőben ; 
Eszünk rossz tanácsra hall-
gat, Hitünk pedig szűnőben; 
Mert a bajok el nem múlnak 
S így a szívek elszorulnak. 
Ö könyörülj mirajtunk! 

8. Híveidet eljegyezted Ma-
gadnak már kezdettől S pe-
cséteddel jelölted meg: Szö-
vetséged meg nem dől; Szá-
montartod zokogásunk, Meg 
is szánod sóhajtásunk. Ó kö-
nyörülj mirajtunk! 

9. Atyánk, a te ígéreted 
Bizonyosság lelkünkben S 
igazságos ítéleted Megerősít 
hitünkben : Jussunk bármily 
nagy ínségre, Szerelmednek 
még sincs vége. Ó könyörülj 
mirajtunk ! 
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10. Míg eszünkbe így jut-
tat tad Bűneinknek tenge-
rét, Váltságdíjul elfogadtad 
Krisztusunknak érdemét: Ér-
tünk üresíttetését S halálos 
kínszenvedését. Ó könyörülj 
mirajtunk ! 

11. Bizonyos a te kegyel-
med, Ne legyen hát bána-
tunk ; Csak ne adj ránk 
olyan terhet, Amit el nem 
bírhatunk ! Magadért adj 
segítséget, Vess véget a szen-
vedésnek. Ó könyörülj mi-
rajtunk ! 

12. Bocsássad meg kegyel-
meddel, Ha nincsen bűnbána-
tunk, S vigasztaló Szentlel-
keddel Adj erőt kitartanunk; 
Te légy Pállal a fogságban 
S Péterrel a megbánásban. 
Ö könyörülj mirajtunk! 

13. Szereteted nagy ha-
talma Hitünkben nem lan-
kadnunk, S dicsőséged dia-
dalma Igazadban marad-
nunk. Tartsd meg a te szent 
Igéid Mind a világ végez-
téig. Ó könyörülj mirajtunk ! 

14. Fékezd az ész mohósá-
gát. S azokat, kik sürgetik 
Segítséged megadását : Mert 
az talán késhetik, Nem ma-
rad el mégse végleg, Meg-
adod, mert megígérted. Ó 
könyörülj mirajtunk ! 

Ragály idején. 
Dallama: 

A mélységből emelem fel. (244.) 

7 9 8 . M i n d e n hivő bizo-
dalma, Isten, szánj meg 
bennünket, Sok zokogó bús 
siralma Tölti be most lel-
künket ; Haragodból minde-

neknek Nagyoknak és kicsi-
nyeknek Ragályban kell el-
vesznünk. 

2. ítéleted igazságát Nem 
tagadjuk, jó Urunk; Bűne-
inknek sokaságát Vádoljuk, 
míg pusztulunk ; Saját go-
nosz életünknek Róhatjuk 
fel, hogy bennünket Most 
halálra nyilazol. 
3. Haragoddal ne sújts min-
ket, Inkább bocsáss meg ne-
künk; Üjra felénk fordítsd 
szíved Jézusunkért, Iste-
nünk ! Haragvásod mérsé-
kelve Fogadd ismét kegyel-
medbe, Méltatlan bár, gyer-
meked ! 

4. Nézd, elbúsult keser-
vünkben Szinte összeroska-
dunk, Nagy gondunkban, 
gyötrelmünkben Fájdalom-
tól zúg agyunk; Szomszéda-
ink meg se látnak, Félel-
mükben szót se váltnak, El-
zárkóznak mitőlünk. 

5. Se gazdagra, se sze-
gényre Nem járnak most jó 
idők, Alig gondol termésére, 
Aggodalom gyötri őt; Azt 
sem tudjuk, hová legyünk, 
Csak tehozzád esedezünk: Ő 
könyörülj mirajtunk! 

6. Szüntesd immár bünte-
tésed Bosszúálló vessződ-
ben, Mert ugyan mit használ 
néked, Ha lent vagyunk a 
földben? Nem zeng a holt 
dicséretet S magasztalni 
szent nevedet Soha többé 
nem fogja. 

7. Kegyelmedben áldást 
hozz ránk, Csendesüljön ha-
ragod, Oltalmunkra jöjj el 
hozzánk, Mert te nem azt 
akarod, Hogy a bűnös mind 
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elvesszen, Hanem azt, hogy 
megtérhessen És a menny-
ben élhessen. 

8. Krisztusunk, a hű fiakat 
Mentsd meg e nagy veszély-
től, Magad vedd ki a nyila-
kat Szent Atyádnak kezé-
ből; Parancsold, hogy hívei-
det Megkímélje, bármint 
siet, A halálnak angyala. 

9. Legyen meg szent aka-
ratod, Ne hagyjad el hű né-
ped; Segíts rajtunk, mint 
akarod, Jó lesz a te mérté-
ked; Idejét is jól ismered, 
Mikor lehet segítened: Csak 
tehozzád mehetünk. 

10. Szentlélek, te minden 
jókat Segítő hatalmasság : 
Adj erőt a haldoklóknak, 
Hogy hitük megtarthassák 
S így mindennel megbékélve 
Menjenek az örök létbe Az 
Ür Jézus Krisztusban! 

Mlynárov Illés. 
Dallama : 

Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

7 9 9 . 1 sten, nézz ránk 
az egekből Sok bajunkban 
kegyelmedből ; Senki raj-
tunk nem segíthet, Jézus, 
magad védj meg minket! 

2. Nem látod, mily bősz el-
lenség, Rettentő nagy félel-
messég Próbálja meg erőin-
ket? Jézus, magad védj meg 
minket ! 

3. Rendüljön meg minden 
terve, Maga essék a verembe ; 
Rossz szándékát semmisítsd 
meg : Jézus, magad védj meg 
minket ! 

4. Angyalodat küldd a 
földre, Hogy hatalmát ösz-
szetörje ; Kétszeresen szé-

gyenítsd meg: Jézus, magad 
védj meg minket! 

5. Méltatlan bár, mégis ké-
rünk, Önmagadért kelj fel 
értünk; Ne nézd a mi vét-
keinket: Jézus, magad védj 
meg minket! 

6. Mért is adnál hatal-
mába, Mikor neved meg-
gyalázza S hitetlenül szo-
morít meg? Jézus, magad 
védj meg minket! 

7. Bűneinket beismerjük, 
De bizalmunk beléd vetjük; 
Ebben Igéd erősít meg: Jé-
zus, magad védj meg minket ! 

8. Mentsd meg a te árva 
néped, Gyermekeid kérünk 
téged: Ébredj, kelj fel, sza-
badíts meg, Jézus, magad 
védj meg minket! 

9. Adj erőt, hogy meg-
küzdhessünk És minden bajt 
legyőzhessünk Általad, ki 
megsegíthet: Jézus, magad 
védj meg minket! 

10. Végy erőt az ellensé-
gen, Küszöbünkön át ne lép-
jen S ne ártson a mieink-
nek : Jézus, magad védj meg 
minket! 

11. Nem feledjük nagy jó-
ságod, Mindig drága és imá-
dott Ura leszel híveidnek: 
Jézus, magad védj meg min-
k e t ! Szeverínyi Pál. 

Isten haragjának 
lecsendesítésére ragály, 

éhínség és háború idején. 
Sajá t dallam. 

8 0 0 . Istennek haragja 
Elnézni nem akarja A bűnt, 
amit elkövettünk, Meg kell 
érte szenvednünk. 
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2. Avagy nem látjuk-e, 
Fülünkkel nem halljuk-e, 
Hogy fejünkre mindenfelül 
Súlyos csapás nehezül? 

3. Ragály, éhség, harcok: 
E három baj viharzott Ránk 
s most is a fejünk felett Kí-
nos véggel fenyeget. 

4. Hol vannak a régi Jó 
időknek szépségi? Végük 
van, nem látjuk többet: 
Soha vissza nem jönnek. 

5. S mi mégis vétkezünk 
És jobbakká nem leszünk: 
Mindig csak a bűnnek élünk, 
Még Istentől se félünk. 

6. Hiába könnyezünk, Mi-
kor úgy se vethetünk Senki 
másra, csak magunkra, A mi 
hitvány voltunkra. 

7. Az elmúlt rossz helyett 
Kezdjünk jobb, ú j életet Sze-
retetben, tisztességben S min-
den nemes erényben. 

8. A vihar elzajlik, Isten 
hozzánk lehajlik, Leveszi 
nagy terheinket S örömébe 
visz minket! 

Jozafát király imája. 
II. Krón. 20. 

Dallama: Tar ts meg, Uram, 
szent Igédben. (200.) 

8 0 1 . H a végszükség 
szorongatna Es minden báj 
ránk támadna Úgy, hogy 
nincs már hova lennünk S 
véget nem ér gyötredelmünk : 

2. Egyetlen egy vigaszunk 
van E földön, mi Urunk-
"БапГ Megmenteni ő fog vé-
gül, Ha őt hívjuk segítségül. 

3. Rád tekintünk alázattal 
S töredelmes bűnbánattal 
Bocsánatért esdve kérünk : 

Enyhítsd minden szenvedé-^ 
sünk! 

4. Megígérted mindnyá-
junknak, Ha nevében Jézu-
sunknak Kérünk téged, Is-
tenünket: Teljesíted kérel-
münket. 

5. Ezért hozzád gyüleke-
zünk, Eléd tárjuk ezer 
sebünk Mint nyomorba ta-
szítottak S mindenkitől el-
hagyottak. 

f 6. Ne nézd a mi vétkein-
ket, Kegyelmedben része-
sítsed; Kérjük, ami oltalmat 
ád, Bűneinknek bocsánatát: 

7. Hogy téged megismer-
hessünk, Hálás szívvel em-
legessünk, Engedelmes hit-
tel valljunk S mindörökké 
magasztaljunk ! 
Dr. Eber Pál. Tranovszy Gy. 

Isten gondviseléséről 
ragály idején. 

A 91. zsoltárból. 
Dallama: 

Ami a jó Istennek kell. (253.) 

8 0 2 . Л и Isten oltal-
mában S rejtekében lakozik, 
Felségének árnyékában Biz-
tonságban nyugoszik ; Ezért 
én is ezt rebegem: Én Uram, 
én oltalmam, Erős váram, 
én Istenem! Mert benne van 
bizalmam. 

2. Ö szabadít meg engemet 
Az emberek tőrétől, Ő menti 
meg életemet A ragálynak 
mérgétől; Szárnya alá fo-
gad engem Oltalmazó kész-
sége, Védő pajzsom, sege-
delmem ígérete s hűsége. 

3. Semmiféle ijesztéstől 
Éjtszaka nem rettegek, Sem 
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nyilaknak felhőjétől Nappal 
meg nem ijedek; Nincs mit 
félnem a ragálytól, Mely ho-
mályban jön közel, Sem a 
halál borzalmától, Amely 
délben pusztít el. 

4. Essenek el bár ezeren 
Mellőlem az emberek, Eles-
hetnek tízezeren : Utói nem 
ér engemet. Én csak nézem 
a küzdelmet S nem látok 
mást semmit sem, Mint hogy 
az istentelennek így fizet az 
Úristen. 

5. Mivel tehát azt mondot-
tad, Az Űr a te oltalmad, 
S a Felségest választottad 
Menedékül magadnak : Nem 
illethet semmi gonosz, Sem 
annak megrontása, Nem jut-
hat el hajlékodhoz Semmi-
féle csapása. 

6. Érted adott parancsára 
Angyalai kísérnek, Kiknek 
mindig veled járva Őrze-
niök kell téged; Kézen hord-
nak, őrt állanak, Hogy biz-
ton menj előre, S gondos-
kodnak, hogy lábadat Belé 
ne üsd a kőbe. 

7. Oroszlánon, kígyón jár-
hatsz, Félelemre nincs okod; 
Semmit neked nem árt már 
az, A sárkányt megtaposod, 
így szól az Űr: Engem sze-
ret, Ezért megoltalmazom ; 
S mert ismeri a nevemet, 
Ezért felmagasztalom. 

8. Segítségül szólít engem, 
Meghallom s megsegítem ; 
Minden nehéz küzdelemben 
Védem s megdicsőítem; Éle-
tét meghosszabbítom, Hogy 
meglássa kegyelmem, Meg-
mentem, megszabadítom, 
Hogy igazán ismerjen! 

Auf er immensam, Deus, 
auf er iram. 

Sajá t dallam. (339.) 

8 0 3 . Г ordítsd el, Urunk, 
szörnyű haragodat, Hajolj 
le hozzánk, tedd el ostorodat; 
Ne igazságod mérje vétkein-
ket: Kímélj meg minket! 

2. Ha megérdemelt bünte-
tést szabnál ki, Vájjon ki 
tudná közülünk kiállni? Mi-
kor ég és föld megreszket 
előtted, Ügy retteg tőled. 

3. Bocsáss meg nekünk, 
szegény bűnöseknek, A tör-
vény ellen kegyelmed védjen 
meg; Jóval fizettél mindig a 
gonosznak, Most se adj 
rosszat ! 

4. Miért haragszol a földi 
lakóra, Te, a mindenség égi 
Alkotója ? Féreg az ember 
s annál is alább még: Por, 
hamu, árnyék. 

5. Átok rajtunk a bűn, az 
eredendő, Testünk, értel-
münk halandó, esendő; Ál-
dott orvosunk, méltass fi-
gyelmedre, Végy kegyel-
medbe ! 

6. Fiad keresztje, tövis-
koronája, Kínszenvedése, ke-
serves halála Álljon bosz-
szúló haragod elébe S bírjon 
békére. 

7. Legyen javunkra meg-
teremte tésünk, Megváltatá-
sunk, megszenteltetésünk ; 
Mossa le véred minden bű-
neinket, Ne hagyj el minket ! 

f 8. Bár méltatlanul s nem 
keveset kérünk, Urunk, Is-
tenünk, ezt cselekedd vélünk, 
Ki mindig egy vagy Szent-



537 

háromságodban Örök vol-
todban ! Tranovszky György. 

Dallama: Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

8 0 4 . 1 ordítsad el, Is-
ten, kérünk, Mindenféle bün-
tetésünk, Amit azzal, hogy 
vétkeztünk, Bizonnyal meg-
érdemeltünk ; Őrizz tűztől, 
drágaságtól, Háborútól, éh-
haláltól ! 

2. Szánd meg minden gyer-
mekedet, Kik keresik kegyel-
medet; Ha igazad és érde-
münk Mértékével fizetsz 
nekünk : Bocsánatot nem 
találunk, Te előtted meg 
nem állunk. 

3. Urunk, a te jóvoltodból 
Ments meg minket a nyo-
mortól, Harag helyett ke-
gyelmedet Éreztesse szere-
teted; Ügy bánj velünk ke-
gyelmeddel, Mint atya a 
gyermekekkel. 

4. Tarts minket egyérte-
lemben, Reményben és sze-
retetben, Hogy hitünkben 
kitarthassunk, Türelemmel 
szolgálhassunk, Kedvet s 
erőt tőled nyerjünk S így 
minden baj t elviseljünk. 

5. Mért haragban lenned 
velünk? Férgek vagyunk, jó 
Istenünk, Kik nem állunk 
semmi másból, Mint sárból, 
a föld porából; Gyarlósá-
gunk jól ismered, Ó el ne 
vedd kegyelmedet! 

6. Rajtunk a sok bűnnek 
terhe, A csúf világ serkent 
erre: A sátánnak ravasz-
sága Csábít minket gonosz-
ságra; Add, ne legyen vész-

hálója Testünk, lelkünk 
megrontója ! 

7. Gondolj Fiad munká-
jára És keserves halálára; 
Tekints az ő érdemére, Ször-
nyen vérző öt sebére; Ér-
tünk szenvedt a kereszten, 
Hogy bennünket megment-
hessen 

8. Véghetetlen irgalmából 
Szenvedésünk rabságából, 
Amelyet mint örök terhünk' 
Kellett volna elviselnünk; De 
az ő szent áldozatja Nem 
engedett kárhozatra. 

9. Tőled várjuk oltalmun-
kat, Aldd meg hazánk- s vá-
rosunkat ; Legyen bennünk 
mindig drága Szent Igédnek 
szabadsága; Adj i t t boldog 
békességet S nálad örök üd-
vösséget ! 
Ringwald B. Lednicky J. 

Dal lama: Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

8 0 5 . F ordítsad el, Is-
ten, kérünk, Sok bajunk és 
szenvedésünk, Amiket meg-
érdemeltünk, Mert gonoszul 
megsértettünk ; Óvj ragály-
tól, pusztulástól, Háborútól, 
elbukástól ! 

2. Szolgáidat ne feledd el, 
Aldd meg örök kegyelmed-
del; Mert ha csak a vétket 
néznéd S igazságod ahhoz 
mérnéd: Ez a világ mind el-
múlna S minden ember el-
pusztulna. 

3. Mindenhatónk, arra ké-
rünk, Te légy a mi segítsé-
günk; Tarts meg minket ir-
galmadban És ne büntess 
haragodban; Engesztelést re-

34 
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mélhetnünk Jóságoddal légy 
mellettünk ! 

4. Urunk, miért lobogta-
tod Fejünk felett bősz hara-
god? Jól tudod, mit számít-
hatunk, Hiszen por és hamu 
vagyunk ; Orcád előtt meg 
nem állunk, Nincs elrejtve 
gyarlóságunk. 

5. Megrontott a bűnnek 
férge, Meggyötör a sátán 
mérge; Ember, világ lesbe 
áll itt, Testiségünk bűnre 
csábít; Gyarlóságunk jól 
ismered: Ó ne hagyd el 
gyermekedet ! 

6. Tekints Fiad halálára, 
Sebeinek fájdalmára: Ez a 
vétek fizetése, Megváltá-
sunk drága pénze; Örvend-
hetünk nyomorunkban, Ben-
ned bízunk, jó Urunkban. 

7. Tartsd felettünk szent 
jobbodat, Áraszd reánk ál-
dásodat; Add Igéddel hada-
koznunk S a sátánnal meg-
birkóznunk; Adj a földön 
boldog véget S mennyben 
örök üdvösséget! Moller м . 

Mózes 3. könyvéből a 26. 
fejezet. 

Éhínség, ragály, háborúk és 
ellenséges betörések idején. 

Dallama: 
Légy irgalmas, kegyelmes. (235.) 

8 0 6 . Ó mily szörnyű 
szenvedés Jött a keresz-
tyénre ; Ortályosság, hitsze-
gés, Égő máglya S ínség 
ezerféle. 

2. Az emberek megszegik 
Istennek törvényét S ezért 
úgy megszenvedik A sok csa-
pást, Hogy nem érik végét. 

3. Nem hiszik, amit Isten 
Mond az embereknek : Ha 
parancsom végiglen Meg-
tartjátok, Áldást adok nek-
tek. 

4. Esőt adok földednek, 
Gazdag termést rája, És 
gyümölcsös-kertednek Ál-
dással lesz Tele minden fá ja . 

5. És a cséplés szüretig, 
Szüret a vetésig Tart: meg-
elégedhetik Minden ember 
A jövő termésig. 

6. Békéjét is megadom A 
ti földeteknek, És alhattok 
szabadon: Nyugalmamban 
Bizton pihenhettek. 

7. Senki meg nem ijeszthet, 
Nem árthat tinéktek: Min-
den gonoszt elvesztek Ügy, 
hogy elhull Minden ellen-
ségtek. 

8. Tízen százat elűztök, 
Százan tízezeret, Mikor 
szembe kerültök, Hogy a 
harcban Megszégyenüljenek. 

9. Mert én megszaporítlak 
A földön titeket És felma-
gasztosítlak És én leszek 
A ti Istenetek. 

10. Ha pedig megszegitek 
Parancsolatomat És sem-
mibe veszitek : Meglátjátok 
Méltó haragomat. 

11. Aszályt küldök s éh-
séget Sok egyéb ínséghez ; 
Hiába lesz vetéstek, Mert az 
is mind Ellenségteké lesz. 

12. Dús gyümölcse a fának 
Nem lesz ez időben, Még a 
fű is kiszárad, Csak az ín-
ség Szakad rátok bőven. 

13. Elfordulok tőletek, El-
lenségnek adlak; Az igáz le 
titeket, Aki csak a Gyűlö-
letre hallgat. 
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14. Futástokban kerestek 
Oltalmat, védelmet, Üldözés-
től rettegtek Mindenfelől, 
Bár senki se kerget. 

15. Városokban próbálnak 
Többen elrejtőzni : ínségnek 
és ragálynak Fegyverével 
Fogom mind legyőzni. 

16. Várostokat ledöntöm 
Sivár pusztasággá, Elszé-
ledtek a földön, Idegenbe 
Mehettek világgá. 

17. S azok, kik megmarad-
nak, Szüntelen remegnek, 
Sehol meg nem állhatnak És 
maguk sem Tudják, mire 
mennek. 

18. Megijednek a földre 
Hulló falevéltől S úgy meg-
futnak előle, Mint ellenség 
Szörnyű fegyverétől. 

19. Ha pedig nagy kevé-
lyen Nem javultok mit sem, 
Hétszerte oly keményen Os-
torozlak : Ezt mondja az 
Isten. 

20. Hogy büntetést ne kap-
junk S kegyelmet találjunk, 
Meg kell a bűnt tagadnunk 
S kitartóan A jót kell mun-
kálnunk. 

21. Ha így az Űr haragját 
Kiengesztelhetjük, Elveszí-
tett irgalmát És kegyelmét 
Üjra megnyerhetjük. 

22. Mert haragra gerjedt 
fel, Ki eddig segített: Isten-
telen népekkel, Pogányokkal 
Sanyargat most minket. 

23. Ö támasztott ellenünk 
Ily nagy ellenséget, Hogy 
kevélyek ne legyünk S meg-
törje az Engedetlenséget. 

24. Mikor kezét mutatta, 
Mért nem vettük észre, Hogy 
javunkat akarta ? Megszánt 

minket S nem törődtünk 
véle. 

25. Hívott, de mi nem 
bántuk, Oda se figyeltünk 
S bizony hamar megláttuk: 
Milyen bajt kell E miatt 
szenvednünk. 

26. Megpróbáljuk az éghez 
Kezünk' felemelni, De már 
késő s nehéz lesz, Nem is 
lehet Kegyelmét megnyerni. 

27. Kiáltásunk hiába, Nem 
jut a fülébe; Nem hajlik meg 
imánkra: Igaz marad Az 
Ürnak beszéde. 

f 28. Míg időnk van, addig 
kell Magunk' megaláznunk ; 
Megkönyörül, ha hittel Küld-
jük hozzá Esdeklő fohá-
szunk. 

29. Imádkozzunk s meg-
adja ígért segítségét; Bi-
zonnyal meghallgatja Egész 
szívünk Buzgó könyörgését. 

30. Mondván: Urunk, te 
lásd meg, Te szánd meg 
népedet; Bűneinket bocsásd 
meg, Adj megtérést És örök 
életet ! 

Ragályos fertőzésben. 
Dallama: 

Mennynek, földnek alkotója. (290.) 

8 0 7 . A t y á n k , aki meg-
ígérted, Hogy ha ragály 
jönne ránk, Megőrized a te 
néped, Mint kegyelmes, jó 
Atyánk, S irgalmadból meg-
élünk, Ha tehozzád megté-
rünk: 

2. Ostora a fertőzésnek 
Sujt gazdátlan nyájadra, 
Mintha minden büntetésed 
Juhaidra szakadna; Atyánk, 
szívből könyörgünk, Ne for-
dulj el mitőlünk! 

32* 
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3. Meddig fogod eltakarni 

Előlünk szent orcádat? Mi-
kor fogod meghallgatni Töre-
delmes imánkat? Megbán-
tottunk, érezzük, De többé 
ezt nem tesszük. 

4. Urunk, magad rendeléd 
el, Hogy bűneink levessük 
S megbánással, megtéréssel 
Kegyelmedet keressük ; Ne 
ítélj meg, sóhajtunk, De kö-
nyörülj mirajtunk! 

5. Minden bajt megérde-
meltünk ; Letagadnunk nem 
lehet, Hogy sok rosszat el-
követtünk Nap nap mellett 
ellened; Ha pusztulást kell 
látnunk, Arra is rászolgál-
tunk. 

6. De tudjuk, hogy kegye-
lemmel Vagy irántunk, jó 
Urunk ; Ezért üdvös féle-
lemmel Irgalmadhoz fordu-
lunk: Tekintsd a bűnbána-
tot, Csillapuljon haragod. 

7. Igazságos bosszúd he-
lyett Add kegyelmed érez-
nünk, Vigasztaló Szentlelke-
det Küldd le s ne hagyj el-
vesznünk; Fiad volt az ál-
dozat: Mutasd kegyes ar-
codat ! 

8. Szárnyaidnak védelmé-
vel Óvd házunkat s lakóit, 
Krisztusunknak szent véré-
vel Jegyezzed meg ajtóit, 
Hogy a vész elvonuljon S 
egyikünk se pusztuljon. 

9. Adj erőt a megtörött-
nek, Tanácsot a gyengének, 
Tisztulást a fertőzöttnek, Bi-
zalmat a félénknek ; Gyó-
gyítsd meg a beteget, Óvd 
meg a még épeket! 

10. Add, hogy bízván sike-
rében Hasznos legyen gyógy-

szerünk ; Jó lesz, ha a beteg-
ségben Türelemmel szenve-
dünk; Segíts, ahogy legjob-
ban Tudsz és akarsz ba-
junkban. 

11. Add, hogy éljünk ke-
resztyénül S becsülettel har-
coljunk, Győzelemmel hal-
junk végül És teveled uj-
jongjunk Szeplőtelen lélek-
ben I t t s az örök életben! 
H. I. s. H. s. 

Dallama: 
Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

8 0 8 . U r u n k Jézus, légy 
mivelünk, Ó ne hagyj el, ha 
szenvedünk S a kísértés meg-
látogat : Fordítsd felénk 
szent arcodat! 

2. Nálad nincsen lehetet-
len, Utad, módod véghetet-
len Segítni a jámborokat: 
Fordítsd felénk stb. 

3. Szánd híveid nagy sere-
gét, Ó Jézus, a te sebedért; 
Magad győzd le a bajokat: 
Fordítsd felénk stb. 

4. Semmi erőnk nincs már 
nekünk, Hajszálon függ az 
életünk; Ő ne vond meg vi-
gaszodat: Fordítsd felénk 
stb. 

5. Vedd le terhünk, Krisz-
tus Urunk, Mert alatta ros-
kadozunk; Nyújtsad nekünk 
szent jobbodat, Fordítsd fe-
lénk stb. 

6. Nincs erőnk, mely ellen-
állhat Ily nagy Isten-csapá-
sának, Élhárítni ostorodat: 
Fordítsd felénk stb. 

7. Ébredj immár és segíts 
meg, Ó ne hagyj elveszni 
minket; Kínos ja junk szánva 
fogadd: Fordítsd felénk stb. 



8. Isten Fia, ments meg 
minket, Bocsássad meg vét-
keinket S közbenjárónk te 
légy magad: Fordítsd felénk 
stb. 

9. Magadban se nehéz ne-
ked Az emberen segítened; 
Egy szó elég, a te szavad. 
Fordítsd felénk stb. 

10. Urunk Jézus, te légy 
velünk A viharral megküz-
denünk, Mely meggyötör és 
fojtogat : Fordítsd felénk 
szent arcodat! Szeverínyi Pál. 

Ábrahám imádsága. 
I. Móz. 18-ból. 

Saját dallam. (340.) 

8 0 9 « Hata lmadban nagy 
Isten S gazdag kegyelmed-
ben: Mindent eltörölnél Nagy 
gerjedelmedben? Hátha 
olyan jók is vannak, Akik 
neked szót fogadnak? Eze-
kért adj kegyelmet, Ha vét-
keink terhelnek! 

2. Fenségedben nagy Isten, 
Távol legyen tőled Gono-
szakhoz csapni Az istenfélő-
ket ! Ha csak ötven igaz 
akad, Ki megtartja paran-
csodat: Ezekért adj stb. 

3. Szándékodban nagy Is-
ten, Mutasd meg jóságod, 
Kegyelemmel enyhítsd Ke-
mény igazságod ! Ha negy-

venöt igaz akad, Ki meg-
tar t ja stb. 

4. Erődben is nagy Isten, 
Nézd gyötrött földedet, 
Tartsd vissza felemelt Bün-
tető kezedet; Ha csak negy-
ven igaz akad, Ki meg-
tar t ja stb. 

5. Parancsodban nagy Is-
ten, Hagyd el szándékodat; 
Könyörgünk : szüntesd meg 
Méltó haragodat! Ha csak 
harminc igaz akad, Ki meg-
tar t ja stb. 

6. Szeretetben nagy Isten, 
Hallgass meg, jó Urunk, Mi-
kor trónod elé Zokogva bo-
rulunk; Ha csupán húsz igaz 
akad, Ki megtartja stb. 

7. Tetteidben nagy Isten, 
Nézd a szegény földet: Ir-
galmat s kegyelmet Miké-
pen kér tőled. Ha csupán tíz 
igaz akad, Ki megtartja stb. 

8. Dicsőségben nagy Isten, 
Kérünk, szánj meg minket, 
Ne büntesd haraggal A mi 
vétkeinket; Ha csak néhány 
gyermek akad, Ki megtartja 
stb. 

9. Igazadban nagy Isten, 
Ha senkit nem lelünk, Csak 
Fiad, ki egykor Kiengesztelt 
velünk: Tekints az ő fájdal-
mára, Sebeire, siralmára, 
Érette adj kegyelmet, Ha 
vétkeink terhelnek! 
Meyfart J. M. Motesicky G. 

IV. Háborús időben békéért. 
A pogány ellenség ellen. 

Saját dallam. (341.) 

8 1 0 . Ozent Isten, adj 
békességet, Kérjük Felséged: 
Küzdj meg karod erejével 

Az ellenséggel, Hadd ismer-
jék hatalmad, Akik meg-
tagadnak. 

2. Ne tűrd tovább károm-
lását S meggyalázását Egyet-
lenegy szülöttednek És szent 
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nevednek A pogányok népé-
től, Hitünk ellenétől. 

3. Add, hogy gyáván hát-
ráljanak, Megrokkanjanak, 
Féljenek és rettegjenek, El-
széledjenek ; Fiainkat bát-
rakká Tedd s férfiasakká! 

4. Harcolj Krisztus érde-
meért A te népedért; Nincs 
erőnk a küzdelemre És győ-
zelemre, Ha nem hozzád 
kiáltunk: Hallgasd meg fo-
hászunk ! 

f 5. Ámen ! Urunk, add, 
hogy hozzánk Azt a hírt hoz-
zák Mielőbb, hogy vissza-
vertük Es tönkretettük A 
pogányok seregét A te szent 
nevedért ! 

Dallama az előbbié. (341.) 

8 1 1 . S zent Isten, a d j 
békességet E föld népének 
Igédnek megtartásával S 
igazságával; Szánj meg min-
ket s ad j végkép Nekünk 
tartós békét! 

2. Ne haraggal sújts ben-
nünket Es sok bűnünket; Ó 
ne vedd el szent Igédet, Kér-
jük Felséged ; Szánj meg 
minket stb. 

3. Kiáltásunk meghallgatva 
Végy irgalmadba ; Krisztus 
Urunk, minden vétkünk Bo-
csásd meg, kérünk : Isten 
Fia, add végkép Nekünk 
örök békéd! 

Dallama: 
Ami a jó Is tennek kell. (253.) 

8 1 2 . 0 Urunk, adj bé-
kességet, Bajban vagyunk, 
híveid; Alid út já t az ellen-
ségnek, Mely rémesen köze-

lít, Hogy elnyomja, eltiporja 
A te dicső nevedet; Törd 
meg ka r j á t és hatalmát, Óvd 
meg tőle népedet! 

2. Ad j békét, mert elvesz-
tettük Hűtlenségünk vétké-
vel, Szent Igédet megvetet-
tük Gonoszságunk gőgjével ; 
Álnokságot, undokságot Szé-
gyen nélkül műveltünk : 
Ezekért kell rettegéssel Sok 
csapást elszenvednünk. 

3. Ad j békét és fel ne hoz-
zad Előbbeni sok vétkünk, 
Ne tartogasd ránk a rosszat, 
Adj kegyelmet minékünk ; 
Szent Fiadért add meg a kért 
Irgalmat a hívekre, A te ne-
ved és érdemed Dicsértessék 
érette ! 

4. Ad j békét, mert szívből 
bánjuk, Hogy sokszor meg-
sértettünk, Bocsánatod vár-
va várjuk, Kegyelmedért es-
deklünk; Legyen kellő s ele-
gendő E szívbeli áldozat, 
Ha kérelmünk s töredelmünk 
Elérheti trónodat. 

5. Adj békét, mert senki 
másban Nincsen nekünk bi-
zalmunk, Minden megpróbál-
tatásban Te vagy a mi oltal-
munk; Hitvány módra káro-
molva Ne mondhassa senki 
sem : Akiben ők reményke-
dők, Hol van az az Üristen? 

6. Adj békét, hogy javul-
hassunk, Mint magunk is 
akarjuk, Csak tenéked szol-
gálhassunk S bűneinket el-
hagyjuk; Te segíts meg ma-
gad minket Tisztességben 
élhetnünk, És így téged, 
mint Felséget Szívvel, száj-
jal tisztelnünk. 



5 3 5 

7. Adj békét, mert imádko-
zunk Hozzád szívvel, lélek-
kel, Ó add meg, hogy ne tá-
vozzunk Trónusodtól szé-
gyennel! Megígérted segítsé-
ged Azoknak, kik szeretnek 
S fohászkodva, sóhajtozva 
Éjjel, nappal keresnek. 

8. Adj békét, mint a béké-
nek Istene, hogy élhessünk, 
A viszálynak vess már véget, 
Magad harcolj érettünk; A 
sok hordát, mint a polyvát, 
Szórják szét az angyalok, 
Minket pedig, mint híveid, 
Támogasson jobb karod. 

9. Adj békét, hogy dicsére-
ted Zengjük hozzád illően S 
dicsőítsük szent nevedet Most 
és minden időben, Mondván: 
Legyen fent a mennyben 
Dicsőség az Istennek És a 
földön mindörökkön Békes-
ség az embernek! 

Motesicky Gáspár. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

8 1 3 . Istenünk, adj bé-
kességet, Tiéd minden ke-
gyelem, Nézd és szánd meg 
a te néped, Mely szenvedni 
kénytelen; Megtámadják, el 
akarják Pusztítani szent 
nyájunk, Mert lélekben min-
denekben Egy Fiadnak szol-
gálunk. 

2. Jézusunk, adj békessé-
get, Szentegyházad feje vagy : 
Szolgálatod, dicsőséged Sé-
relmére el ne hagyj! Most 
kell nekünk megküzdenünk, 
Hogy ezt meg ne dönthessék ; 
Segítsd, Urunk, diadalunk, 
Hadd vesszen az ellenség! 

3. Szentlélek, ad j békessé-
get S vigasztaló erődben 
Egyházadnak segítséget E 
viharzó időkben ! Ébressz 
vágyat te utánad Hitben és 
bűnbánatban, Sújtsd a rosz-
szat s ad j a jóknak Részt 
vidító javakban. 

4. Ó szentséges Szenthá-
romság, Erőt s üdvöt adj ne-
künk; Légy irántunk csupa 
jóság, Bocsáss meg, ha vét-
kezünk; Szabadítsd meg min-
den híved S bajba került 
gyermeked, Hogy örökre 
hozzád kötve Dicsőítsük 
szent neved! 
Schneegass Cirják. H. S. 

Dallama: 
Isten az én üdvösségem. (352.) 

8 1 4 . J ó Isten, ki te-
remtettél S minden rossztól 
megmentettél : Halld meg 
szavunk résztvevően E veszé-
lyes, zord időben. 

2. ínség, ragály, háború-
ság Rettegtet s más nyomo-
rúság; Azt se tudjuk, mit 
gondoljunk, Mihez kezdjünk, 
mibe fogjunk. 

3. Oltalmadba fogadj min-
ket, E csapástól szabadíts 
meg; Szárnyad alá gyüleke-
zünk, Segedelmet nálad le-
lünk. 

4. Szárnyad alatt jól meg-
védve Nézünk minden ba j 
elébe; Mint atya a gyerme-
kekkel, Bánj mivelünk sze-
retettel. 

5. Tarts minket jó egész-
ségben, Hogy mindenki csak 
dicsérjen; Add nekünk a te 
békédet, Minden harcnak 
vess már véget! 
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6. Add hitünkben megma-
radnunk, Hamis tanra nem 
hallgatnunk; Áldd meg min-
den küzdelmünket, Add meg 
napi kenyerünket. 

7. Krisztusunkért, Megvál-
tónkért És kegyelmes meg-
tartónkért Hallgassad meg 
könyörgésünk S halálunkig 
légy mivélünk! Lányi Illés. 

Dallama: 
Ö mily boldog az az ember. (282.) 

8 1 5 . Ozent Isten, mi 
erősségünk, Jól ismered min-
den vétkünk S híveidet mégis 
véded: Köszönjük nagy se-
gítséged. 

2. E sokféle szenvedésben, 
Nemzeteknek küzdelmében 
Elbúsítasz haragoddal, Meg-
vigasztalsz jóvoltoddal. 

3. Jó Atyánk, mint néped 
szólunk, Ostorodat vedd le 
rólunk Magyaroknak hazájá-
ról S szabadítsd meg sok ba-
jától. 

4. Gyújtogatják, fosztogat-
ják, Mindenképen nyomor-
gatják; Zokog e föld fájdal-
mában, Mint anya bús magá-
nyában. 

5. Mert lesújtott, elnyoma-
tott, Mindenkitől elhagya-
tott; Szánd meg, Isten, bal-
sorsunkat, Tőled várjuk ol-
talmunkat. 

6. Elhagyottak reménysé-
ge, Elnyomottak segítsége : 
Nyugtasd meg szentegyháza-
dat, Alázd meg a pogány ha-
dat. 

7. Egyetértést adj a fők-
nek, Békességre hajlítsd őket 
Igazságod erejével, Kijelen-
tett szent Igéddel. 

8. Küzdelmünknek végét 
vetve Vedd hatalmas védel-
medbe Gyermekünket, csalá-
dunkat, Hajlékunkat, jószá-
gunkat. 

9. Egy, amit még tőled ké-
rünk: Amink maradt, hagyd 
meg nékünk A mi drága meg-
tartónkért, Szent Fiadért, 
M e g v á l t ó n k é r t . Lányi Illés. 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

8 1 6 . M i k o r jön el a bé-
kének Rég óhajtott szép nap-
ja, Mely az Isten kegyelmé-
nek Teljességét mutat ja ? 
Bősz harcokban vérzenek A 
keresztyén nemzetek ; Bár 
hallhatnám : itt van végre 
Isten áldott békessége! 

2. Arany-béke, bánatunkra 
Hagytad néped magára; Térj 
már vissza vigaszunkra A mi 
szegény hazánkba! Hagyd el 
égi lakásod, Szívünk legyen 
szállásod ; Bár hallhatnám 
stb. 

3. Mily boldogság az ember-
nek, Ha szent békét élvez-
het S szolgálatot az Istennek 
Zavartalan végezhet ! Rab-
ságra nem vihetők Otc az 
igehirdetők ; Bár hallhatnám 
stb. 

4. Rend van ott a köz-
ügyekben, Biztosság a kor-
mányban, Tisztesség az em-
berekben, Igazság a bírák-
ban; Igazság és békesség 
Együtt járó ékesség; Bár 
hallhatnám stb. 

5. Falvakban és városok-
ban Mindenütt rend, tiszta-
ság, Mező-, erdőbirtokokban 
Mindenütt szép gazdaság: Az 



iskolák népesek, A cselédek 
ügyesek ; Bár hallhatnám 
stb. 

6. Minden ország gyönyör-
ködik Arany-biztonságában, 
Kincsekben is bővölködik, 
Nem nyomorog igában; Hajó 
vígan szel habot, Földet biz-
ton szántnak ott; Bár hall-
hatnám stb. 

7. J a j minékünk szegé-
nyeknek, Békevesztett lel-
künknek : Kereszt, bűn és 
halál vernek, Sanyargatnak 
bennünket; Mindenütt jaj, 
fájdalom S kesergő nagy si-
ralom; Bár hallhatnám stb. 

8. Üresek vagy rommá let-
tek Templomok és iskolák; 
Hű szolgáik elszéledtek, 
Szükség rájuk nincs tovább; 
Gúnyt űz a gőg magából Is-
ten igaz tanából; Bár hall-
hatnám stb. 

9. A jó erkölcs eltűntével 
Törvényt tipor a gazság. Ál-
talános harc jöttével Szé-
gyent vall az igazság; A go-
noszság növekszik, Az igaz-
ság menekszik; Bár hallhat-
nám stb. 

10. A szántóföld tövist te-
rem, A házak elhamvadnak, 
Az emberek örömtelen Zo-
kogásba fulladnak ; Nincs 
sehol már szeretet, Rend és 
törvénytisztelet ; Bár hallhat-
nám stb. 

11. Biztonságunk semmivé 
lett, Békét rég nem élve-
zünk; Oly nehéz lett már az 
élet, Hogy pusztulunk és ve-
szünk ; Szomorúan jár a nép, 
Szíve fá j , bármerre lép; Bár 
hallhatnám stb. 

12. Urak Ura, hallgasd 
meg itt Minden igaz hívedet, 
Hogy keresztyén nemzeteid 
Békességben éljenek; Szent-
ségeid s Igédnek Szabadsá-
gát te védd meg; Bár hall-
hatnám stb. 

13. Ura a legfőbb erőnek, 
Segítségünk és üdvünk : Add 
nekünk a te erődet, Hogy 
minden bajt leküzdjünk; Há-
borútól mentesen Élhessünk 
itt csendesen, S ne jöjjön el 
éltünk vége, Míg nem hall-
juk: itt a béke! 

14. Mikor jön el a békének 
Rég óhajtott szép napja, 
Mely az Isten kegyelmének 
Teljességét mutat ja? Ha el-
késik idelenn, Tudom, meg-
lesz odafenn, Ahol soha nem 
ér véget A te biztos békessé-
g e d ! Lednicky Jerémiás. 

Dallama: 
Ó felséges Atya-Isten. (306.) 

8 1 7 . C W Isten, ké-
rünk téged, A sok harcnak 
vess már véget S adj állan-
dó békességet! 

2. Törjed meg a pogány 
gőgjét, Alázd meg, hogy 
megbűnhödjék, Védd meg 
magyar hazánk földjét 

3. S a keresztyén országo-
kat, Templomokat, városo-
kat És bennük az igazakat. 

4. Mert más oly nagy 
Urunk nincsen, Mint te ma-
gad, az egyetlen Hatalmas 
és erős Isten. 

5. Senki más nem küzd 
érettünk, Mikor ily nagy 
bajba estünk, Csak te, kihez 
esedeztünk. 
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6. E jóságért, Urunk, né-
ked Hozzád méltó tisztessé-
get Ad szüntelen a te néped. 

7. Nem lesz ennek soha 
vége S ott fenn jut majd 
teljességre Szent nevednek 
tisztessége. 

8. Ott lesz tartós békessé-
günk, Biztonságunk, dicső-
ségünk S hajlékodban örök 
éltünk. 

9. Add meg, Isten, nem ma-
gunkért, Hanem égi Kirá-
lyunkért, Üdvözítő Jézu-
sunkért : 

10. Hogy e harcok végez-
tével Szentjeidnek seregével 
Nyugodhassunk békességgel. 

11. Mindenhatónk, adj jó 
véget Színről színre látnunk 
téged: S miénk lesz az örök 
élet! 

Dallama : 
Tar t s meg, Uram, szent Igédben. 

( 2 0 0 . ) 

8 1 8 . Mindenhatónk, 
szüntessed meg A háborús 
veszedelmet; Törd össze az 
ellenséget S ad j minékünk 
békességet. 

2. Nincs más Urunk oly ha-
talmas, Erős, nagy és diadal-
mas, Aki minket úgy segít-
sen, Mint te magad, örök 
Isten. 

3. Légy híveid oltalmára, 
Parancsolj rá a sátánra, Hogy 
több viszályt ne támasszon S 
jogtalan kárt ne okozzon. 

4. Csúf szégyenben marad-
janak, Akik téged káromla-
nak: Gonosz, pogány ellen-
ségek, Mindenféle gaz népsé-
gek. 

5. Tedd meg a te szent Fi-
adért, Kínjaiért, halálaért, 
Hogy a mennybe eljuthas-
sunk S örökké ott lakozhas-
sunk! 

Dallama: 
Isten, hozzád esedezünk. (151.) 

8 1 9 » Krisztus, béke 
Fejedelme, Igaz Isten-ember: 
Hitből hívunk esedezve, Légy 
segedelemmel! Te vagy né-
künk egészségünk, Boldog-
ságunk, reménységünk. 

2. Sok nehézség támad min-
ket A háború mellett, Senki 
rajtunk nem segíthet, Csak 
a te kegyelmed; Küzdj he-
lyettünk és érettünk, Hara-
god ne hozza vesztünk ! 

3. Töltsd be dicső hivata-
lod, Béke Fejedelme, Válja-
nak a zivatarok Békességre 
benne: Igéd tessék, ismer-
tessék S zavartalan hirdet-
tessék. 

4. Vesszőid megérdemeltek, 
Méltán kell szenvednünk, De 
nagyobb a te kegyelmed, Mint 
amit vétettünk ; Számba ne 
vedd a vétkeket, Add nekünk 
szent kegyelmedet! 

5. Veszedelmes, nagy baj t 
hozhat A ragálynak férge, 
De még sokkal átkozottabb 
A háború mérge; Semmi té-
ren nincs itt érdem, Sem 
igazság, sem szemérem. 

6. Szentségeid meggyaláz-
zák, Gúnyolják Igédet: El-
hagyják ily bűn tanyáját A 
tisztes erények ; Ezért kelj 
fel fegyvereddel S védj meg 
minket kegyelmeddel. 
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7. Világíts meg értelmünk-
ben Szentlelkeddel, kérünk, 
Hogy ne vegyük könnyelmű-
en, Ami árthat nékünk; 
Krisztus Urunk, annyit tu-
dunk, Hogy általad megtisz-
tulunk. 

f 8. E világon minden har-
cunk Befejezésével Add, 
hogy veled lakozhassunk Tel-
jes békességgel, Hadd örül-
jünk, üdvözüljünk, Örök tűz-
re ne kerüljünk ! 
Helmbold M. L. Tranovszky Gy. 

Sa já t dallam. 

8 2 0 . Mindenható 
Atyánk, Istenünk, Űzd el, 
akik haddal jönnek ellenünk, 
Akik népedet És szent neve-
det gyalázzák, rágalmazzák 
S elnyomni akarják. 

2. Szerteszéjjel szórjad őket 
A felettünk hatalomra törő-
két, Örök Jézusunk; Fegy-
verüktől el ne essünk, Szent 
nevedért megküzdhessünk. 

3. Isten Fia, ím kérünk té-
ged, Adj minékünk jó segít-
séget; Légy mivélünk, űzz el, 
kérünk, Minden ellenséget, 

4. Kik néped elnyomni akar-
ják, Szent nevedet megrá-
galmazzák, S ravaszsággal, 
gonoszsággal Még imádni se 
hagyják. 

5. Kelj fel, óvd meg a te né-
pedet, Öntsd haragod a po-
gányokra, Istentelen gazokra. 

6. Tedd meg azt, hogy mind 
megérezzék Igazságod hatal-
mát, Győzedelmét s örök di-
adalmát ! Ámen ! 

A 85. zsoltárból. 
Dallama: 

A mélységből emelem fel. (244.) 

8 2 X, LJrunk, a te földed 
s népét Sok jóval elhalmoz-
tad S Jákobot és nemzetsé-
gét Fogságukból kihoztad ; 
Néped minden álnokságát S 
elkövetett gonoszságát Ke-
gyesen elfedezted. 

2. Ezelőtt elhárítottad Ha-
ragodnak mélységét S gyak-
ran visszafordítottad Kegyel-
mednek bőségét: Mi Urunk 
és mi Istenünk, Vedd el, most 
is esedezünk, Ami gyötör s 
rettegtet. 

3. Kegyelmedből, Urunk, 
szüntesd Mérged tüzét elle-
nünk, Nyugtassad meg bús 
lelkünket, Hogy többé nem 
szenvedünk ; Mindörökre bün-
tetnél-e ? S nemzetségről nem-
zetségre Tartana bősz hara-
god? 

4. Nem akarsz-e kegyelmed-
ből Föleleveníteni? S kö-
nyörületességedből Ü j örömet 
szerzeni? Mutassad meg jó-
ságodat, Urunk, s add ránk 
áldásodat Mérhetetlen ke-
gyedből ! 

5. Vajha Isten szent végzé-
sét Küldené a híveknek, 
Hogy az egész keresztyénség 
Békességnek örvendhet! Ezt 
árasszad ránk egedből Mér-
hetetlen kegyelmedből, Ó 
Urunk és Istenünk ! 

6. Vajha e szó végig cseng-
ne Főkép magyar hazánkon, 
És a béke fészket verne Min-
denütt a világon ! Vajha Isten 
zárna végre Minden kardot 
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hüvelyébe S elég volt! ezt 
mondaná. 

7. Vajha szűnne már felet-
tünk A háborús áradat, 
Hogy mindnyájan el ne vesz-
szünk, Míg a harcok' tarta-
nak! De hisszük, hogy a ke-
gyelem S az isteni segedelem 
Közel van a hívekhez. 

8. Ha Istenhez visszatérünk, 
Ő is visszatér hozzánk: El-
fordít ja szenvedésünk S új ra 
áldást halmoz ránk, Hogy 
földünkön tisztessége Ter-
jedjen és dicsősége Lakoz-
zék mindörökké ! 

9. Hithűség és irgalmasság 
Já r ott együtt végesvég, 
Ahol egymást csókolgatják 
Igazság és békesség; Hűség 
sarjad ott a földből S igaz-
ság néz le a mennyből A meg-
békélt világra. 

10. Isten minden jóval meg-
áld, Termése lesz földünk-
nek ; Fegyvert többé nem 
küldve ránk Nem rettegtet 
bennünket. Urunk, mindazt, 
amit kérünk, Kegyelmesen 
tedd meg nékünk Neved di-
csőségére ! 
Gerhardt P. Simonidesz J. 

Dallama: 
Kelj, szívem, zengj éneket. (310.) 

8 2 2 . U r u n k , nagy ba j 
lepte meg A keresztyén né-
peket: Rajtunk ütnek, ra-
bolnak, Gyújtogatnak, gyil-
kolnak. 

2. Azok is, kik felkeltek S 
védelmünkre siettek, Foszto-
gat ják mindenünk, Ezért sí-
runk, szenvedünk. 

3. Gyarlóságunk ismered, 
Ily veszéllyel nem lehet Szem-
beszállva küzdenünk, Oly sok 
a mi ellenünk. 

4. Ezért téged keresve, 
Szárnyad alá sietve, Urunk, 
hozzád esdeklünk: Add bé-
kében élhetnünk! 

5. Bűneinket feledd el, For-
dulj hozzánk szíveddel, Jó 
Atyánk, nem magunkért : 
Üdvözítő Urunkért! 

6. Szálljon béke uralma S 
egyetértés hatalma A ke-
resztyén világra A sátánnak 
kárára. 

7. Jézusunk, mi jó Urunk, 
Könyörögj, hogy háborúnk 
Még ez évben megszűnjön És 
vissza ne kerüljön. 

8. Te hajlíthatsz végtére 
Királyt is a békére ; Nálad 
nélkül senki itt Magán soha 
nem segít. 

9. Hallgasd meg a híveket, 
Hajadont és gyermeket; 
Szánj meg, mi is öregek 
Sírva kérünk tégedet. 

10. Teljesüljön mirajtunk, 
Amit együtt óhajtunk ; Hogy 
jó véget így érjünk S mind-
örökké dicsérjünk! 

Sa já t dallam. 

8 2 3 . (A írunk, ne adj zsar-
nok kezére Bennünket, a te 
népedet, J a j az egész keresz-
tyénségre, Ha e csapást 
megengeded. 

2. Gonosz többé ne káro-
molja Szentháromságod, jó 
Urunk, Aki előtt mi megha-
jolva Segítségért fohászko-
dunk. 
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3. Ó tedd meg ezt Fiad ne-
véért, Kinek hatalma végte-
len; Könyörülj az ő érdemé-
ért, Irgalmas légy hozzánk, 
ámen! 

Dallama: 
Ó mily boldog az az ember. (282.) 

8 2 4 . S zükséges megtu-
dakolnunk És serényen meg-
fontolnunk, Honnan a sok 
háborúság, Békétlenség, nyo-
morúság. 

2. A Szentírás így szól er-
ről A háborús küzdelemről : 
Hogyha istenfélők leszünk, 
Tartós békét élvezhetünk, 

3. De ha tőle elszakadtunk, 
Ellenség üt mindjárt rajtunk, 
Elrabolja jószágunkat, El-
pusztíthat mindnyájunkat. 

4. Mikor Isten zsidó népe 
Bálványt tett az ő helyébe, 
Odahagyta egymagára S há-
borús vészt küldött rája . 

5. Ellensége mind betörve 
(Ezt mondja a Bírák könyve) 
Sok éven át sanyargatta, 
Mindenéből kiforgatta. 

6. De amint nagy bűnbánat-
tal Megtért erős akarattal, 
Mondván: Urunk, megsértet-
tünk, Szabadítsd meg tes-
tünk, lelkünk: 

7. Isten mindjárt pártjuk 
fogta, Arcát rájuk fordí-
totta, Ellenségük mind le-
verte, Hű szolgáit megmen-
tette. 

8. Kicsiny volt bár ez a se-
reg, Mégis megölt száz-
ezeret, Mert Istenben bizako-
dott, Erőben így gyarapo-
dott. 

9. Megtörtént, hogy sereg 
nélkül Nem félvén az ellen-
ségtül Harsonával rá ja tör-
tek S falakat is ledöntöttek 

10. Nem a maguk erejével. 
De isteni segítséggel, Kitől 
erőt mind bőven nyert : Egy 
űzött el ezer embert. 

11. Mi is, bűnös teremtmé-
nyek, Isten előtt nagy kevé-
lyek, Ha ővele ellenkezünk, 
Küzdelmünkben mind elve-
szünk. 

12. Ügy győzzük le ellensé-
günk S úgy nyerjük meg bé-
kességünk, Ha rá bízzuk éle-
tünket És bevalljuk vétkein-
ket. 

13. Ismerjük be, hogy vét-
keztünk És ellene cseleked-
tünk; Alattvalók, felsőbb 
rendek Nem engednek törvé-
nyednek. 

14. De nagy ő a kegyelem-
ben, Szótartó az ígéretben; 
Alázatos szívnek örül, Meg-
indul és megkönyörül. 

15. Ne bízzunk hát nagy 
erőnkben S mindenféle fegy-
verünkben: Isten legyen a 
mi erőnk, Góliátot is leve-
rőnk! 

16. Jöhetnek lovon, szeke-
re Akármilyen sok ezeren: 
Megrettenni mégse fogunk, 
Mi Istenben bizakodunk. 

17. Mert előtte nem kü-
lönbség Kicsiny avagy nagy 
erősség; Kit ő segít minde-
nekben, Nincs az előtt lehe-
tetlen. 

18. Neve erős vár azoknak, 
Akik hozzá folyamodnak ; 
Nem ér oda baj, ártalom, 
Mert kezében a hatalom. 
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f 19. Krisztus Urunk, se-
gíts minket Ellenállnunk 
vétkeinknek, Hogy kegyel-
med megnyerhessük És a sá-
tánt legyőzhessük. 

20. Földi ellenségeinket 
Szent orcáddal világítsd meg: 
Velünk együtt ismerjenek S 
örök békét élvezzenek ! 

Bcezák Kelemen. 

Dallama : 
Boldog az az ember. (243.) 

8 2 5 « iVlindenható Isten, 
Tekints küzdelmünkre, Emeld 
fel kezedet A mi védelmünk-
re ; Ellenünkkel szemben Te 
légy a mi pajzsunk, Légy 
erőnk, légy várunk, Légy 
igaz oltalmunk! 

2. Nem látod körültünk A 
sok ellenséget? Mindenfelől 
gyötri A keresztyénséget ; 
Hatalmát akarja Megmutatni 
rajta, Hogy végkép kiirtsa, 
Vagy igába hajtsa. 

3. Ö hatalmas hősünk, Te 
jöj j segítségül, Ragadj ki 
mielőbb Ellenünk kezébül ; 
Rajtad kívül semmi Szabadí-
tónk nincsen, Te vagy győz-
hetetlen Harcosunk, Úristen! 

4. Ha nem te magad fogsz 
Harcolni érettünk, Semmikép 
nem lehet Vele megküzdhet-
nünk; Fegyvertől esünk el, 
Mindenkép elveszünk, Ellen-
ségidnek is Csúfságára le-
szünk. 

5. Tekints a te néped Buzgó 
imájára, Választottaidnak 
Forró sóhajára ; Gondolj 
Urunk, a már Bőven ontott 
vérre, Nézz ellenségidnek 
Gonosz, vad dühére. 

6. Ne adj gyalázatra Ben-
nünket s nevedet, Hogy ezt ne 
mondhassák Szívükben elle-
ned: Hol van erős vára A 
benned hívőknek, Hogy még 
a világgal Se igen törődnek ? 

7. Mond-e az ellenség Di-
cséretet néked ? Soha nem 
javulnak, Mindig csak kevé-
lyek ; Undok hazugságuk 
Igaznak vétetik S a te népe-
det is Arra kényszerítik. 

f 8. Hisszük, megszabadít A 
te nagy kegyelmed És leve-
szed rólunk E zsarnoki ter-
het ; Ó béke adója, Ne le-
gyen harc többé : Neved di-
csértessék Most és mind-
örökké ! Tranovszky György. 

Da l lama: 
T a r t s meg, U r a m , szent Igédben. 

(200.) 

8 2 6 . M i n d e n idők Fe-
jedelme, Légy hű néped se-
gedelme; Védj meg tűztől, 
éhhaláltól, Ellenséges táma-
dástól. 

2. Üdvözítsen igazságod, 
Engedj teljes szabadságot 
Szolgálatod végzésére, A sá-
tán megtörésére. 

3. Amit mástól nem nyer-
hetünk, A te békéd add mi-
nekünk A jó lelkiismeretben 
És kölcsönös szeretetben. 

f 4. Minden viszályt meg-
szüntetve S minden harcnak 
végét vetve Törd össze az el-
lenséget, Szerezz nekünk bé-
kességet ! 

5. Nincs más Isten oly ha-
talmas, Erős, nagy és di-
adalmas ; Nem küzd értünk 
úgy senkisem, Mint te ma-
gad, örök Isten. 
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6. Adj szerencsét, békessé-
get A keresztyén felsőbb-
ségnek, Hogy nyugalmat él-
vezhessünk S biztonságnak 
örvendhessünk 

7. Teljes Isten-félelemben, 
Jó erkölcsben, békés csend-
ben; Örök Isten, add meg né-
künk, Amit tőled hittel ké-
rünk! 

Két ének a bányászat áldásáért. 
Dallama : 

A mélységből emelem fel. (244.) 

8 2 7 . H a az Isten velünk 
nem lesz S nem segít a bá-
nyákban, Nem tanácsol és 
nem kedvez Kegyelmes jó-
voltában, Ha nem nyújt az 
égi Felség Jó sikert és jó 
szerencsét : Minden munkánk 
hasztalan. 

2. Küzdhetünk és fáradha-
tunk, Semmit el nem érhe-
tünk ; Jó ércet csak úgy kap-
hatunk, Ha az Isten ád ne-
künk; Máskép minden akna 
meddő, Minden remény el-
veszendő, Mindenütt baj tá-
mad ránk. 

3. Ott a bányász szeren-
cséje, Minden ottan sikerül, 
Ott találunk nagy bőségre, 
Mely végkép ki nem merül: 
Ahol az Ür egy szavára 
Minden bányász megtalálja 
Isten gazdag áldását. 

4. Atyáink is gyakran lát-
ták, Jómagunk is éreztük A 
jó Isten sok áldását, Ha 
munkánkat megkezdtük ; A 
siker el nem maradott, Ke-
gyelméből bőven adott Ügy 
nekünk, mint másoknak. 

5. Vajha sohse bántott vol-
na Bűnösségünk tégedet, S 
tőlünk el ne vette volna A te 
nagy kegyelmedet, Mellyel 
egykor községünket, Bányá-

inkat s küzdelmünket Gazda-
gon megáldottad. 

6. Igazságos vagy, Istenünk, 
De meg is szánsz bennünket, 
Szent orcádat mutasd ne-
künk, Aggodalmas lelkünk-
nek; Bocsássad meg vétke-
inket, Haragoddal ne súj ts 
minket, Krisztusért, szent 
Fiadért! 

7. Szólj csak egy szót, Min-
denható, S minden gondnak 
vége lesz; Ahol semmi nem 
várható, Ott is mindent meg-
tehetsz : Megtöltheted akná-
inkat Kárpótolván bányáin-
kat Az elszenvedt károkért. 

8. így mindenkor hálát ad-
va Dolgozunk majd serényen, 
Áldásodból részt juttatva Se-
gítünk a szegényen, S mint 
hívei szent Igédnek Hirdet-
jük nagy dicsőséged Lelkünk 
üdvösségére. 

9. Tied minden dicséretünk, 
Jó Atyánk, kegyelmedért; 
Tied minden tiszteletünk, Jé-
zus, szenvedésedért; Aján-
dékban dús Szentlélek, Szív-
ből hálát mondunk néked 
Mostan és mindörökké. 

10. Hallgassad meg kérel-
münket, Ö felséges Istenünk, 
Add meg a mi kenyerünket 
Bányáinkból s légy velünk; 
Legyen gondunk szent Igédre 
Nevednek dicsőségére Az Ür 
Jézus Krisztusért ! 
Pilarik István. H. S. 
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Dallama: Tarts meg, Uram, 

szent Igédben (200.) 

8 2 8 . Urunk, áldd meg 
szentegyházunk, Iskolánk 
és hatóságunk, Bányáinkat 
s mindnyájunkat, Mert te 
Atyánk és Urunk vagy. 

2. Mert köztünk is, most 
is magad Gyűjtőd a te egy-
házadat ; Mindennel feléke-
síted S szent Igédben része-
síted. 

3. Fordítsd felénk szent, 
orcádat, Ne hagyjad el ki-
csi nyájad; Nézd mostani 
ínségünket, Add meg napi 
kenyerünket. 

4. Bányáinkban úgy ke-
ressünk, Hogy belőlük meg-
élhessünk; Hatalmadból és 
erődből Kenyér lesz a ke-
mény kőből. 

5. Ha megnyitod két keze-
det, Szükségünknek végét 

veted: Arany, ezüst, min-
den ércünk Ajándékul jut 
minékünk. 

6. Mindjárt olyan aknát 
kapunk, Melyben bőven ta-
lálhatunk Ércet ingyen ke-
gyelmedből, Áldásadó két 
kezedből. 

7. Fordítsd felénk hű szí-
vedet, Adj minekünk jó ér-
ceket S add, hogy mindet 
becsülettel Használjuk fel 
szent élettel. 

8. Hadd terjedjen dicsősé-
ged, Igazságod, békességed 
Egyházban és iskolában S 
mindenféle hatóságban. 

9. Add, hogy mindig kész-
ségesen Segítsünk a szegé-
nyeken; Hálásak csak így 
lehetünk, Örökké így di-
csérhetünk ! 
Mathesius János. H. S. 

V. Isten jótéteményeiről, dicséretekkel. 
Elszenvedett keresztviselés után. 

Dallama: 
Ki dolgát csak Istenre hagyja. 

(262.) 

8 2 9 . M i n t játszik az em-
beriséggel, Jézusunk, bölcs 
akaratod : Megitatod kese-
rűséggel, Majd édessel táp-
lálgatod; Ma haragod fe-
nyegeti, Holnap vigaszt 
nyújtasz neki. 

2. Te úgy keversz könnyűt 
nehézzel, Bánat akkép vált 
örömet, Hogy titkon elrej-
tőzve nézel S próbára így 
vetsz engemet: Hogy kelle-

mes lesz-é nekem, Amit 
akarsz s teszel velem. 

3. Uram, tudod, hogy mint 
a gyermek, Azt kérem, ami 
jóízű, Mert nem hiszem s 
nem érthetem meg, Hogy 
jó legyen a keserű; Inkább 
a méz kell énnekem, Epédet 
nem szenvedhetem. 

4. Hogy ebben oly gyakran 
csalódtam, Bocsásd meg azt, 
én Istenem! Most már, amit 
végeztél rólam, Alázatos 
szívvel veszem, Akár sok 
az, akár kevés, Az ostor épp 
úgy, mint a méz. 



5. Köszönöm, hogy velem 
így bántál S így fordult e 
játék sora, Javamra lett, 
hogy megaláztál, De bukni 
nem hagytál soha. Keresz-
tem úgy rendelted el, Hogy 
majd öröm cserélje fel. 

6. Legyek, Uram, jótetszé-
sedre Továbbra is játéksze-
red, Magamat rábízom ke-
zedre, Te munkáld üdvössé-
gemet, Dicsérjelek áldáso-
dért : Sok megpróbáltatá-
somért. 

7. Alád vetem magam 
mindenben, Mert szándékod 
csak jó lehet, Felismerem 
hasznát lelkemben Akkor 
is, ha nem kedvezett; Meg-
nyugszom én végzéseden, 
Csak a vége öröm legyen! 
Németből. H. S. 

A 103. zsoltárból. 
Saját dallam. (342.) 

8 3 0 . Á Idd az Urat há-
lával, én lelkem, A te egész 
mélységedben ; Ti is őt zeng-
jétek, Testi erők, képessé-
gek: Áldott nevét dicsér-
jétek ! 

2. Áldd az Urat másodszor 
is, lelkem, Gondolj az ő mér-
hetetlen Jótéteményére, S 
szívből hálát adván érte 
Emlékezzél kegyelmére! 

3. Ö az, aki elnézi sok vét-
ked, Meggyógyítja betegsé-
ged; Mindenben segítőd, 
Kegyelemben részesítőd, Ko-
ronával ékesítőd. 

4. Ő adja meg minden 
ékességed, Fel is ruház szé-
pen téged; Lelked felvidít-
ja, Mint a sast, úgy meg-
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ifj í t ja, Egészséged meg-
újítja. 

5. Mert az Ür a gyötröt-
tek védője, Igazságnak cse-
lekvője; Út já t Mózes által 
Mutatta meg, szolgájával S 
célját Fia, Jézus által. 

6. Hozzánk mindig irgal-
mas, kegyelmes És haragra 
késedelmes; Nem fog min-
dig feddni S tetteinkért 
megfizetni, Érdem szerint 
megbüntetni. 

7. Amily magas rajtunk az 
ég boltja, Olyan nagy az ő 
jóvolta; S amily messze van 
itt Napkelettől napnyuga-
tig: Minden bajt úgy eltá-
volít. 

8. Mert amikép fián a jó 
atya S gyermekén a gondos 
anya: Az Ür is akképen 
Könyörül nagy kegyelmében 
Minden istenfélő népen. 

9. Tudja, milyen gyarló a 
mi testünk, Mert mindnyá-
jan porból lettünk; Napja-
ink elszállnak Példáján a 
virágszálnak: Ma még virít, 
holnap szárad. 

10. De az Urnák kegyel-
mét mindvégig Élvezik, kik 
Istent félik, Övéikkel vall-
ják, Szövetségét híven tart-
ják, Parancsait végrehajt-
ják. 

11. Dicső székét Isten a 
mennyekbe Uralomra hely-
heztette, Megerősítette S 
kegyelmét oly naggyá tette: 
Mindenre kiterjesztette. 

12. Áldjátok az Urat, szent 
angyalok, Nagyhatalmú égi 
karok; Róla kell zengnetek, 
Kik parancsát követitek S 
akaratát betöltitek. 
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13. Áldd az Urat hálásan 

dicsérve, Isten minden te-
remtménye! Lelkem, rá bízd 
magad: Amint kezdted zsol-
tárodat, Ügy fejezd be, áldd 
az Urat! 

Hálaadás a föld terményeiért 
aratáskor. 

Dallama: 
Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

8 3 X . Dicsér jük , ó ke-
resztyénség, A jó Isten ke-
gyességét; Az idén is tőle 
nyertünk Mindent, amit 
termelhettünk. 

2. Zengjetek az Ürnak há-
lát, Dicsérjétek nagy jósá-
gát; Ő a világ teremtője, 
Mindnyájunk gondviselője. 

3. Előbb, mint az embert 
hozta, Egünk, földünk el-
halmozta Nappal, holddal, 
csillagokkal, Terményekkel, 
állatokkal. 

4. Mérhetetlen nagy ke-
gyelme így tette őt az 
édenbe, Mint egy tele kama-
rába, A hatalom birtokába. 

5. S mikor a bűnt elkövet-
ve Örök halál fenyegette: 
Krisztus közbenjárására 
Visszavette irgalmába. 

6. így minket megváltot-
tait S Lelkétől megáldottait 
Mindig szeret s bőven jut tat 
Etelt, italt mindnyájunknak. 

7. Szárnyast, halat s más 
húsétket Nem úgy, mint a 
cselédségnek, De mint édes 
gyermekinek, Eleget ád 
mindenkinek. 

8. Földünk is megkoro-
názta : Bőségesen felruház-
ta Hasznos érccel, termé-

nyekkel, Gyümölcsfákkal, 
fűszerekkel. 

9. Megáldotta vetésinket, 
Szőlőnk s gyümölcskertjein-
ket; S ha mindezért hálát 
adunk, Tőle még több jót 
várhatunk. 

10. De legyen bár szavunk 
bőven, Mint a kikelt mag a 
földben: Mégse lehet el-
mondhatnunk A jót, amit 
tőle kaptunk. 

11. Szívünk igaz hálát 
zengjen! Jó Istenünk fent 
a mennyben: Dicsőség ott 
szent nevednek, Béke itt az 
embereknek ! 

12. Most, hogy vígan arat-
hatunk, Szálljon minden 
gondolatunk Örök éltünk 
szép nyarára : A jó Isten ezt 
kívánja. 

13. Ha itt mindent bőven 
adhat Jóknak úgy, mint go-
noszaknak : Szinte elképzel-
hetetlen, Mit fog adni az 
egekben. 

f 14. Se szem olyat nem 
láthatott, Se fül olyat nem 
hallhatott, Se szív azt meg 
nem érhette: Ami ott vár a 
hívekre. 

15. Szent, szent a te isten-
séged, Atya, Fiú és Szent-
lélek; Mitőlünk is tiszteltes-
sél S mindörökké dicsér-
tessél ! Tranovszky György. 

A 150. zsoltárból. 
Hálaadás Isten 

jótéteményeiért mind a 
három mivoltunkban. 

Sa já t dallam. (343.) 

8 3 2 . Dicsér jé tek az Urat 
Szent helyén, a mennyben, 
Tisztelet és hódolat Dicsé-
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retet zengjen ! Dicsérjétek 
hatalma Boltozatján Istent, 
Kinek dicső uralma Jóra 
vezet mindent. 

2. Dicsérjétek tetteit Szív-
vel és lélekkel, Amelyeket 
végbevitt Csodás szeretet-
tel; Dicsérjétek szent nevét 
Tisztességtudással, S hirdes-
sétek érdemét Illő háladás-
sal. 

3. Dicsérjétek hatalmát 
Minden szentegyházban, 
Zengjétek diadalmát Min-
denkor vidáman; Hegedűvel, 
hárfával Csendüljön szent 
ének, Cimbalommal, zsoltár-
ral Zengjen a dicséret. 

4. Dicsérjétek citerán Zen-
gő muzsikával, Síppal, dob-
bal, fuvolán, Lant és kürt 
szavával ; Orgonára vegyé-
tek Istennek jóságát, Dicsé-
retét zengjétek S végtelen 
nagyságát. 

5. Zengjétek, szent angya-
lok, Jóságát vidáman, S di-
cséretet adjatok Fényes haj-
lékában; Földünk, te is ser-
kenj fel, Ti is, teremtmények, 
Szolgáljátok jó kedvvel Nem-
zetek és népek! 

6. Áment rebegj szívedben 
E boldog órához, Bánatot ne 
engedjen Senki se magához; 
Az Űr nevét szólítva Csak őt 
dicsérjétek, Ki örömre for-
dítja Minden csüggedéstek. 

7. Bőven ellát titeket Itt 
lenn mindenekben, Felüdíti 
lelketek A jövő életben; 
Mennybe visz, mint híveit, 
Siralmunk völgyéből S dicső-
séggel ékesít Örök kegyel-
méből ! 
Németből. Lányi Mihály. 

A llf8. zsoltárból. 
S a j á t dallam. (344.) 

8 3 3 . Dicsé r j e az Urat 
s nevét hirdetvén Zengje 
minden égi s földi teremt-
mény ; Angyali seregek, 
örömmel tegyetek Tisztes-
séget s dicsőítsétek ! 

2. Dicsérjétek n.ap, hold, 
fényes csillagok S minden, 
amit egy szavával alkotott; 
Mert ő hozott létre, Pályátok 
kimérte Törvényével s attól 
nem tér el. 

3. Dicsérje őt a föld min-
den királya, Minden nemzet 
fejedelme, bírája, Tisztes 
karok, rendek S minden ki-
csi gyermek: Dicsérjétek, 
nevét zengjétek! 

4. Teremtője a végtelen vi-
lágnak Hajlékot a mennyben 
emelt magának, Hogy híveit 
abban Örökös javakban Ré-
szesítse s megdicsőítse! ' 

Hálaadás győzelemért. 
Dallama: 

Dicsőség az Istennek. (145.) 

8 3 4 . Dicsőség a felsé-
ges, Hatalmas és szentséges 
Atya, Fiú, Szentlélek Isten 
dicső nevének, Aki csodás 
hatalmával Megtöri a kevé-
lyet S erőt ad a gyengének 
Boldogító irgalmával. 

2. Istentelen, garázda, Ke-
gyetlen és parázna Rablók 
jöttek ellenünk S állnak 
harcba mivelünk, Hogy meg-
rontsák, meggyalázzák, Mind-
nyájunkat megtörve És ha-
lálra gyötörve Isten élő szent-
egyházát. 
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3. Hála a jó Istennek, 
Mégis csak ők rettegnek; A 
legfőbb Ür volt velünk: Le-
nézett kis seregünk Győze-
delmet nyert felette, Össze-
zúzta fejüket S dárdájukat, 
tőrüket, Fegyverüket tönkre-
tette. 

4. Mint a büszke fáraót, 
Aki olyan nagyra volt, Ha-
talmát eltiporva Lealázta a 
porba S kicsi népét így men-
té ki: Mostan is így akarta, 
Ezt mindenki láthatja, Ezért 
hálát adjunk néki. 

5. Együtt zengjünk éneket 
Fiatalok, öregek, S mint há-
lás és hű szívek, Örvendjünk 
a jó hírnek; A végtelen ke-
gyességért, Hajadonok, legé-
nyek, Gazdagok és szegények, 
Zengjük Isten dicsőségét! 

6. Örömünkre mutatva, 
Mely lelkünket áthatja, Hadd 
zúgjon a harsona, Trombita 
és kürt szava; S diadalmas 
győztesünknek Sípon, dobon, 
fuvolán, Hegedűn és orgonán 
Zengjük hálás énekünket! 

f 7. Dicsőség az Atyának, 
Ő egyszülött Fiának S Szent-
leikének, aki itt Mindnyá-
junkat megsegít. Az egy Is-
ten tiszteltessék, S a jóért, 
amit nyerünk S láthatólag 
tesz velünk: Mindörökké di-
csértessék ! Tranovszky György. 

Intés Istennek mindenféle 
dicséretére. 

A 150. zsoltárból. 
Dallama: 

Dicsőség az Istennek. (145.) 

8 3 5 . D icsőség a hatal-
mas, Szentséges, diadalmas, 
Magasságos Istennek, Aki 

Ura mindennek S mindeneket 
tisztán lát s hall ; Az ő dicső 
tetteit, Amelyekkel megsegít, 
Dicsérjétek háladással ! 

2. Hadd zengjen a harsona, 
Hárfa, lant és kürt szava, 
Citera és trombita, Minden-
féle muzsika! Legfőbb Urunk 
Istenünknek Sípon, dobon, 
fuvolán, Hegedűn és orgonán 
Zengjük hálás énekünket! 

3. Cimbalmon is zengjetek 
Háladó dicséretet Szívvel, 
szájjal, lélekkel, Magasztaló 
énekkel; A jó Isten tisztel-
tessék Minden kegyes lélek-
től, S szent neve, mint kez-
dettől, Mindörökké dicsér-
tessék ! 

Étkezés után is énekelhető. 
Saját dallam. (345.) 

8 3 6 . Urunk, mit vársz 
mitőlünk Ajándékaidért S 
mértéket nem ismerő Jótéte-
ményidért ? 

2. Aranyunk és ezüstünk 
Ügyis tulajdonod, Mint min-
den a világon, Mit kezed al-
kotott. 

3. Hálás szívünk legyen há t 
A mi dicséretünk: Te vagy 
a mi hatalmas, Felséges Is-
tenünk ! 

4. Te vagy a végtelenség 
És mindenütt jelen: A föl-
dön és az égen, A poklon s 
tengeren. 

5. Te vagy, kinek szavára 
A mennybolt támadott S cso-
dásan ékesítik Nap, hold és 
csillagok. 

6. Te alkotád a földet, 
Amely határtalan; S hogy 
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meztelen ne álljon: Sok szép 
virága van. 

7. Te rendeléd a tenger 
Szélére partjait , Hogy soha 
á t ne lépje Kimért határait. 

8. Te tartod a folyókat 
Rendes mederben itt ; A nap-
pal és az éjjel Törvényed 
ismerik. 

9. Érted borul virágba A 
föld, ha itt a nyár, Mikor 
hímes zöldjével Felkoszo-
rúzva jár. 

10. A télelő gyümölccsel 
S ú j borral érkezik, Aztán 
az ősz nyomában A tél kö-
vetkezik. 

11. Jóságodból az égnek 
Áldott harmatja hull, Erőt 
kap a növényzet És ú j ra fel-
vidul. 

12. Megélhetést csak a te 
Kezedből nyerhetünk, Mert 
mindenkit te táplálsz S min-
dent te adsz nekünk. 

13. Tarts meg, Urunk, 
ameddig Kegyelmed engedi : 
Szárnyad alatt enyhülnek A 
földnek terhei. 

14. Engedd, Urunk, örökké 
Dicsérnünk szent neved, És 
meg ne vond mitőlünk Gaz-
dag kegyelmedet! 
Lengyelből. Kochanovszky J. 

Dallama : 
Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

8 3 7 . Á l d j u k Istent há-
lás szívvel, Ki végtelen ke-
gyelmével A világot úgy sze-
rette, Hogy Fiát adta érette. 

2. Zengjük teljes buzgóság-
ban: Dicsőség a magasság-
ban Néked, kegyes Istenünk-

nek, Ezután is szeress min-
ket! 

3. Adjunk hálát a legjobb-
nak Kicsinyek úgy, mint 
nagyobbak ; Ajándékát bő-
ven vesszük, Eléggé nem 
tisztelhetjük. 

4. Szent, szent a te isten-
séged, Atya, Fiú és Szent-
lélek; Mitőlünk is tiszteltes-
sél S mindörökké dicsér-
tessél ! 

Dallama : 
Í m ú j r a felderült a nap. (316.) 

8 3 8 « Isten, neked zeng 
énekem Szívemből boldogan, 
Mert mind neked köszönhe-
tem, Amim van, én Uram! 

2. Te vagy, Urunk, a ke-
gyelem Forrása, kútfeje: 
Ebből fakad a végtelen Sok 
jó mindenfele. 

3. Mert mik vagyunk és 
mink lehet E földön, Iste-
nünk, Amit nem a te jobb-
kezed Adhatna minekünk ? 

4. Ki tar t ja a fenséges ég 
Boltját fejünk felett? Ki ád 
esőt, ha nincs elég Nedves-
ség, nélküled? 

5. Ki óv a télidő alatt? 
Széltől ki védne meg? Ki 
adja a bort, olajat S egyéb 
terményeket ? 

6. Ki adja ezt az életet S 
fenntartásunkat is ? Békes-
ségét ki szerzi meg Kedves 
hazánknak is? 

7. Mindezt a te áldott ke-
zed Munkálja, jó Urunk, 
Biztonságban te őrized Él-
tünk s tulajdonunk. 

8. Te nyújtod a mi életünk, 
Hűségesen nevelsz ; Még a 
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bukás se árt nekünk, Mert 
újra felemelsz. 

9. Te vagy, ki ránk kegyel-
mesen Sújtod le ostorod, 
Meg is vigasztalsz s szívesen 
Adsz bűnbocsánatot. 

10. Te szánsz meg, hogyha 
szenvedünk És hozzád for-
dulunk ; Örömet is szerzel 
nekünk, Ha tisztelünk, 
Urunk. 

11. Te tartod számon a 
hívek Fájdalmas sebeit, S 
tömlőbe rejted a szívek Meg-
számlált könnyeit. 

12. Te vagy, ki tűrni nem 
fogod Rövidülésemet : Örök 
javakkal pótolod Sok vesz-
teségemet. 

13. Méltán lehet ujjonga-
nod, Én lelkem, módfelett: 
Akitől minden származott, 
Egészen a tied! 

14. Ő a te kincsed, vagyo-
nod, Napfényed, örömed, 
Páncélod, üdvöd, gyámolod, 
Mindenben mindened! 

15. Miért a lelked gyötre-
ned? Szívedbe őt fogadd, 
Őrá vesd minden terhedet 
És minden gondodat! 

16. Ő alkotott, ő gondo-
zott, Ő fogta meg kezed, 
Minden jóval elhalmozott, 
Őrzött, védelmezett. 

17. Ő az, ki ébren szünte-
len Gondol mindenkire, S 
amit kimond, kétségtelen 
Meg kell történnie! 

18. Ő az, kiben továbbra 
is Bíznod bátran lehet: Tu-
dod, hogy mindig jóra visz, 
Mert jót akar veled! 
Gerhardt Pál. H. S. 

Hálaadás a testi egészségért. 
Dallama: 

Ami t a szent próféták. (9.) 

8 3 9 . A k i egész testé-
ben Ép és egészséges, Ví-
gan zengjen lelkében Hálát 
Istenéhez! Mert őt illik di-
csérnünk Minden szándé-
káért, Főkép testi épségünk 
Nagy ajándékáért. 

2. Aki egészséget nyert, 
Jobbat ne kívánjon : Nagy 
és drága kincset lelt Ezen a 
világon ; Szegény lehet egyéb-
ben, Mégis örvendezhet, Mert 
az egek egében Mindent meg-
szerezhet. 

3. Lehetnek nagy kincseid, 
Mint Krőzus királynak, S 
vívhatod hős tetteit Nagy 
Sándor kardjának : Ha ágyad-
ba nyomna itt Súlyos beteg-
séged, Használna-e valamit 
Minden dicsőséged? 

4. Megterülhet asztalom 
Élvezni valóval, Vaddal, bor-
ral gazdagon S mindenféle 
jóval: Milyen hasznát vehe-
tem, Hogyan élvezhessem, 
Ha erőtlen, betegen Gyötrő-
dik a testem? 

5. Lehet magas tisztségem, 
Fényes méltóságom, Díszem, 
pompám bőségben S nagy 
hatalmasságom: Ha testemet 
fájdalom Kínjai szaggatnák, 
Lehetne-é vallanom Bármi-
féle hasznát? 

6. Egy kis darab kenyér-
két, Ha mást ennem nincsen, 
Bizony el nem cserélnék Sem-
miféle kincsen; S minden 
gondtól szabadon, Friss jó 
egészségben A paréjt én nem 
adom Hízott ökörért sem. 
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7. Drága bíbor, patyolat 
Nem segíthet rajtam, Ha be-
tegség látogat S szenvedek 
a bajban; Jobb nekem, ha 
vidáman, Bár egyszerűn élek, 
Mint ha selyem-ruhában Sír 
bennem a lélek. 

8. Ha ajkam elnémulna, 
Ha nem vinne lábam, Ha 
szemem elborulna Az örök 
homályban S ha egészen el-
hagyna Halló képességem : 
Ugyan mi jót adhatna Ez a 
világ nékem? 

9. Ha értelmünk nem lenne 
És emlékezésünk, S beteg-
ségben szenvedne Mindegyik 
érzékünk, Ha szívünkben már 
talán Soha sincs jókedvünk, 
Elmondhatjuk igazán: Kár 
volt megszületnünk! 

10. De bennem ily hiányból 
Egyetlenegy sincsen : Meg-
adott jóvoltából Mindent a 
jó Isten; Megáldott ép sze-
memmel Színek látására S 
egészséges fülemmel Han-
gok hallására. 

11. Kezem, lábam sohse 
rest Semmilyen munkánál, 
Minden tagom örömest Vég-
zi, ami rá vár, Hogy végre 
is hajthassa, Míg e földön 
élek, Amit Isten parancsa 
Tűzött ki eléjek. 

12. Munkára a nappal van 
Rendelve számunkra; S mi-
kor az esthajnalban Meg-
szűnik a munka: Megnyug-
vással fekhetek Fáradt nyo-
szolyámra És pihenten ébre-
dek Reggel a munkára. 

13. E megbecsülhetetlen 
Testi épségemért Fogadd, 
Atyám, a lelkem Hálás kö-
szönetét; Méltó soha nem le-

szek E szép koronára S 
benne mégis részt veszek : 
Áldás szálljon rája! 

14. Add, míg lelkem itt ma-
rad Testemnek sátrában, 
Ezt az ajándékodat Illően 
használjam ; Érzékeim, tag-
jaim Téged szolgáljanak S 
törvényük határain Túl ne 
csapongjanak. 

15. Tarts meg engem ép-
ségben Életem fogytáig, Erő-
ben, egészségben Halálom 
napjáig, Hogy kín nélkül él-
hessek Ebben a világban S 
üdvösséget nyerhessek Meny-
nyei hazámban! 
Gerhardt Pál. H. S. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

8 4 0 . Lelkem, Urad em-
legessed Hálaadó énekkel, 
Minden gondod őrá vessed 
Benne bízó lélekkel; Kegyes-
sége, bölcsesége Segít raj-
tunk szüntelen: Amit tervez, 
minden meglesz, Mert ha-
talma végtelen. 

2. Atyám, ezért most tené-
ked Hála csendül ajkamon 
Hirdetni jótéteményed, Amit 
olyan gazdagon Adtál, tettél, 
mert szerettél S nagyon tud-
tál szeretni: Hűségesen, rész-
letesen Ezt akarom hirdetni. 

3. Előbb, mintsem titkos 
végért Mindeneket teremtél: 
Krisztus gazdag érdeméért 
Üdvösségre rendeltél; S hogy 
tervedet, végzésedet Változ-
tatás ne érje: Örök helyen 
írtad nevem Az élőknek 
könyvébe. 
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4. Aztán nekem s mind-
nyájunknak Szép világod al-
kottad: Földünk adtad laká-
sunknak, Míg eged fenntar-
tottad Örök létre, dicső-
ségre Sok gyönyörrel töltve 
meg, Hogy szívesen legeltes-
sem Rajtuk testem- s lelke-
met. 

5. De tudván, hogy vissza-
élek Jóságoddal, Istenem, S 
ha magamra bőszítnélek, El-
veszítném mindenem : Fiad 
adtad áldozatnak, Aki értem 
szenvedett; Az ő holta meg-
tartotta Számomra az életet. 

6. Mikor pedig jónak lát-
tad E világra jöttömet: Ha-
talmaddal megformáltad S 
testté vált a nyers tömeg ; 
Mert egészben s minden rész-
ben Te alkottál embernek 
S gondozásra az én drága 
Jó szülőim rendelted. 

7. így kerültem napvilágra 
Anyám áldott méhéből, Mint 
kellemes változásra A sötét-
ség helyéről; Szent öledbe, 
kegyelmedbe Vetted az én 
lelkemet Keresztségem szent-
ségében, Mely eljegyzett te-
veled. 

8. Mindezt meg is erősítéd 
Szent Igéddel üdvömre, Mi-
kor Krisztus boldog hitét Ol-
tottad a szívembe Jó szán-
dékkal, üdvös céllal Ékesít-
vén hitemet, Hogy örökre 
hozzád kötve Tied legyek s 
féljelek. 

9. S valahányszor roska-
dozom, Hisz hamu és por va-
gyok: Te emelsz fel minden-
koron, Mert a gyengét nem 
hagyod ; Fiad vére hófehérre 
Mossa minden vétségem, En-

nek drága bizonysága Üdvö-
zít a szentségben. 

10. Amíg, Atyám, tied va-
gyok, Semmi el nem kárhoz-
tat, S míg kebleden marad-
hatok, Senki bajt rám nem 
hozhat; Csak te magad ke-
serítesz Igazságod rendjében 
S meghajlásra kényszerítesz 
A rám szabott törvényben. 

11. Ha koronként ellensé-
gem Gyötri testem- s lelke-
met, S megpróbálsz a szen-
vedésben: Mégse hagysz el 
engemet. Igen gyakran ta-
pasztaltam, Hogy büntető 
kezeddel Tetszésedre és ked-
vedre Csak magadnak ne-
velsz fel. 

12. A te kezed tud verni is 
Kemény próba idején, De 
tud aztán ölelni is, Mert a 
szíved az enyém. Ezért ne-
ked hű gyermeked Leszek, 
amint akarod: Alázatos, áll-
hatatos, Engedelmes ma-
radok. 

13. Hiszen mikor nyomo-
rogtam S azt se tudtam, mit 
tegyek: Csak tehozzád folya-
modtam S megsegítél enge-
met; Ezért vakon megbízha-
tom Benned, bármi lesz ve-
lem, Csak kegyedben tarts 
meg engem, Nem csüggedek, 
Istenem ! 

14. Te vezessed lépteimet, 
Atyám, s hozzád emelj fel; 
Te igazgasd tetteimet S egész 
bensőm Lelkeddel; Mint vé-
gezted, úgy vezessed Kivá-
lasztott szolgádat, Hogy a 
mennyben néked zengjen Há-
lát, örök Urának. 

15. Lelkem, Urad emleges-
sed Hálaadó énekkel, Min-
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den gondod őrá vessed Ben-
ne bízó lélekkel; Hadd vé-
gezze, amit kezde Benned 
saját kedvére Kegyelmével 
vezetvén fel Dicsősége fé-
n y é b e ! Komenszky János Arnos. 

A 71. zsoltárból. 
Dallama : 

Ó világnak hiúsága. (378.) 

8 X 1 • Benned bízom, én 
Istenem, Ne hagyj engem 
szégyenben, Benned hiszek s 
reménykedem Minden gyöt-
rődésemben ; Szabadíts meg 
kegyelmedből Minden gonosz 
ellenemtől, Hajlítsd felém 
füledet, Ments meg, tar ts 
meg engemet! 

2. Te légy az én sziklavá-
ram, Menedékem, bizalmam: 
Add, hogy benned megtalál-
jam Segítségem, oltalmam ; 
Add, hogy minden úgy tör-
ténjen, Mint ígérted szent 
Igédben; Ragadj ki a ve-
szélyből, Ellenségim kezéből! 

3. Te vagy lelkem remény-
sége Ifjúságom óta már, 
Add, ne essem bús kétségbe, 
Míg kegyelmed napja vár; 
Anyámnak méhétől kezdve 
Mindig tőled vezettetve Ne-
ked adtam magamat, Terád 
bíztam utamat. 

4. Dicsőséged emlegetve 
Magasztalom szent neved, 
Bár e miatt megvettetve Sok 
csúfságot szenvedek; De ba-
jomban odaadón Te vagy 
erős vigasztalóm: Ezért hoz-
zád sietek, Üdvöt tőled nyer-
hetek. 

5. Ha elfogyott minden 
erőm Megvénhedett testem-

ben : Egyetlenegy gondvise-
lőm, Kérlek, ne hagyj el en-
gem ! S ha bothoz kell folya-
modnom És arra kell támasz-
kodnom: Ne hagyj soha eles-
nem S emelj fel, ha elestem! 

6. Elleneim fegyvereit A te 
karod törje meg, Kik halálra 
fenyegetik Testemet és lel-
kemet, Mondván : Könnyen 
bírunk vele, Elhagyta őt az 
Istene, Bátran menjünk hát 
neki, Senki meg nem ment-
heti! 

7. Ne távozzál, én Istenem, 
Jöjj, segítsed gyermeked: 
Szabadíts meg kegyelmesen 
Minden bajtól engemet; Szé-
gyenítsd meg, Uram, őket, 
Kik vesztemre orvul törtek, 
Én meg látván kegyelmed 
Éjjel, nappal örvendjek. 

8. Uram, téged magasztal-
lak Szívvel, szájjal, lélekkel, 
Igazságod és hatalmad Di-
csőítő énekkel Végtelen nagy 
kegyelmedért És számtalan 
jótettedért; Erősíts jó re-
ménnyel, Igazgass szent Igéd-
del! 

9. Örömemtől elfogódva Ér-
zem sok jótettedet, Mellyel 
ifjúkorom óta Elhalmoztál 
engemet; Mint gyermeked', 
úgy gondoztál, Félelmedre 
tanítottál, Csodásan megtar-
tottál, Ellenimnek ártottál. 

10. Ebben a nagy kegyel-
medben Tarts meg, Uram, 
mindvégig, Továbbra is gon-
dozz engem Mind a késő vén-
ségig, Hogy karodat ismer-
jék meg A jövendő nemze-
dékek, Jót csak tőled várja-
nak, Segítségül hívjanak. 
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11. Te igazgatsz mindene-
ket Dicsőséges jobboddal, 
Ledöntöd a kevélyeket, Jól 
bánsz minden jámborral ; 
Tetteid el nem mondhatja, 
Végzésed fel nem bonthatja 
Senki s el nem ér soha: Te 
vagy a menny s föld Ura! 

12. Ostorodban szereteted 
Érzem, bárhogy verődjem: 
Hamar megörvendezteted 
Lelkem boldog időmben; Éle-
tem ma elhervasztod, Hol-
nap megint feltámasztod, 
Este megszomorítasz, Reggel 
megvidámítasz. 

13. Ha vigaszra van szük-
ségem S meg nem adja sen-
ki sem: Te vagy az én segít-
ségem, Te vigasztalsz kegye-
sen; Te törlöd le könnyei-
met, Te gyógyítod sebeimet: 
Ezért, Uram, míg élek, Ma-
gasztallak, dicsérlek. 

14. Csontjaim is ujjong-
hatnak, Szívem is csak ör-
vendhet, Hogy békében ma-
radhatnak S ezt nekem te 
szerezted ; Ellenségim szé-
gyenszemre Maguk estek a 
verembe: Nekem mit se ár-
tottak, Csak kudarcot val-
lottak! 
Gerhardt Pál. Galli Mátyás. 

Hálaadás lelki és testi 
javakért. 

A 103. zsoltárból. 
Saját dallam. (346.) 

8 4 2 . k m . én lelkem, 
Istened, Egész bensőm őt 
dicsérje, Rágondolj a tőle 
vett Számtalan jótéteményre ; 
Feszítsed ki húrjait A zengő 
hárfának Gyújtsd meg égő 

lángjait Szíved fohászának ; 
így tesznek az angyalok Ott 
fenn az Ür előtt: Ti is hálát 
adjatok S dicsőítsétek őt! 

2. Méltán vagy szent, imá-
dott, Tisztelet a te neved-
ned, Ki az egész világot 
Egymagadban teremtetted ; 
Te magad vagy valóban, Mint 
kezdettől hittem, Dicsőséges 
valódban Csodálatos Isten. 
Az ég angyal-karával Fel-
séged zengeti, S a föld min-
den javával Jóságod hirdeti. 

3. Mindjárt jónak alkottad 
Ezt az egész nagy világot, 
És amint kimondottad, Egy 
szavadra előállott; Végül 
embert teremtél Isteni kép-
másra, Kit életre rendeltél, 
Nem pedig romlásra ; S hogy 
örökre megadja Neved tisz-
tességét : Kegyelmedbe fo-
gadva Jóvátetted vétkét. 

4. Méltó vagy a hálára Te 
is, Jézus, szent Bárányunk, 
Dicsőségnek Királya, Hogy 
tiszteljünk s áldva áldjunk; 
Véreddel megváltottál Atyád 
kegyelméből S végképen ki-
ragadtál A sátán kezéből ; 
Királyokká, papokká Emel-
tél bennünket, Vigaszoddal 
áldottá Tetted életünket. 

5. Te vagy a mi Királyunk, 
Örömünk és dicsőségünk, 
Urunk, vigasztalásunk, Fő-
papunk és üdvösségünk; Te 
vagy a mi reményünk, Hoz-
zád száll sóhajunk, 0 drága 
vőlegényünk, Egyetlen óha-
junk ; Elég nekünk az üdvre 
Láthatnunk arcodat S ke-
gyelmedből örökre Hallhat-
nunk hangodat. 
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jóságos Isten hangja, Mely 
Krisztusunk ajkára Ezt az 
egy szót adta: Abba! Szent-
ségeink szerzője, Áldott meg-
szentelünk : Maradj minden 
időre Vigasztaló erőnk ; 
Atyánktól és Fiától Csodá-
san származtál S a holt anyag 
porából Csodás fényre hoztál. 

7. Méltó vagy a hálára, 
Hatalomra, tisztességre : 
Nézz szolgáid javára S lel-
kük örök értékére; Pusztu-
lásba sohse vidd, Ereje szi-
vünknek, Atyánk csodás tet-
teit, Rendeltetésünket, Krisz-
tusban nyert váltságunk S 
megszenteltetésünk ; Mun-
káld, amit kívánunk: Örök 
üdvösségünk ! 
Potiandei J. Tranovszky Gy. 

Dallama: 
Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

8 4 3 . A mi Urunk di-
csértessék S mindnyájunktól 
tiszteltessék ; Dicsőség az 
Úristennek, Fiúnak és Szent-
léleknek. 

2. Gondviselő jó Istenünk, 
Mindent neked köszönhetünk : 
Testünk-, lelkünk-, életünket, 
Szereteted tart bennünket. 

3. Add mindenben rád hall-
gatnunk S téged mindig úgy 
vallhatnunk, Mint Atyán-
kat, pásztorunkat És ke-
gyelmes, jó Urunkat. 

4. Híveid meg nem taga-
dod, A vétkest is befogadod ; 
Jóvoltodból kegyelmet nyer 
Bűnbánattal minden ember. 

5. Krisztus, ki megváltál 
minket, Bocsássad meg vét-

keinket, Hogy ne égjünk 
majd odalenn, Ettől ments 
meg, Urunk, ámen! 

Intés Isten szolgálatára. 
A 100. zsoltárból. 

Dallama: 
Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

8 4 4 . Z e n g j e t e k az Ür 
nevének, Minden földi te-
remtmények; Színe elé já-
ruljatok S néki vígan szol-
gáljatok. 

2. Tudjátok meg, hogy ó 
nekünk Teremtőnk és jó Is-
tenünk ; Nem mi hoztuk 
létre magunk': Krisztus népe 
s nyája vagyunk. 

3. Mindezekért felserkenve 
S szent kapuin általmenve 
Tornáciban őt zengjétek S 
áldásait kegyelmének. 

4. Néki igaz hálát adva S 
dicső nevét magasztalva Di-
csérjétek, tiszteljétek, Vall-
játok és hirdessétek. 

5. Mert jósága változatlan, 
Kegyelme kifogyhatatlan, S 
ivadékról ivaaékra Száll az 
Ür szent ajándéka! 

A 93. zsoltárból. 
Saját dallam. (347.) 

8 4 5 . A Mindenható 
maga uralkodik; Méltóságá-
ban hatalmas, felséges, 
Szent, dicsőséges; És a föl-
det is keze teremtette S 
megerősítette, Hogy ne moz-
duljon se erre, se arra, Csak 
amint ő akarja. 

2. Állandó a te fejedelmi 
széked; Mikor még az ég s 
a föld meg se voltak : Magad 
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alkottad, Öröktől fogva ural-
kodván ottan Fényben, hata-
lomban; Minden teremtmény 
hamar megy itt tönkre, Te 
megmaradsz örökre! 

3. A folyóvizek hullámokat 
hánynak, De a medrüket nem 
változtathatják, El nem 
hagyhatják; Ha nem akarod: 
bárhogy bömbölhetnek, Gá-
tat nem törhetnek ; Szent 
karján az ég felséges Urá-
nak Nekünk semmi nem árt-
hat. 

4. Igen bizonyos a te bi-
zonyságod ; Amit Igédben 
mondtál: maradandó, El 
nem múlandó; Csodálatos a 
te hatalmasságod, Végtelen 
jóságod; Dicsőség a te há-
zad fényessége, Örökké tart 
szentsége ! 

Dallama: 
Adjunk hálát Istennek. (296.) 

8 4 6 . E bredj fel s rá-
eszmélve Nézz az Ür sok 
művére, Amit az ő kegyelme 
vitt végbe. 

2. Ismerjed meg hűségét, 
ítéld meg bölcseségét, Te-
remtő s fenntartó képességét. 

3. Megteremté az eget, 
Melynél szebb már nem le-
het, Trónját s a dicső an-
gyalsereget. 

4. Földet s vizet alkotva 
Meg is világította, Ragyogó 
szép fénybe borította. 

5. Napot, holdat, csillagot 
Rendelt, s azok megszabott 
Időben végeznek szolgálatot. 

6. Célt tűzött a vizeknek: 
Halak csak ott élhetnek ; 

S anyja lett a föld a növé-
nyeknek. 

7. Szépen felöltöztette: Vi-
rágokkal hímezte S azokat 
hasznosakká is tette. 

8. Teremtett szép erdőket, 
Fákat gyümölcstermőket, 
Szemnek, szájnak egyaránt 
tetszőket. 

9. Hegyeket mély völgyek-
kel, Dombokat szép berkek-
kel S mindent az ő keze 
rendezett el. 

10. Allatok nagy bőségét, 
Változatos szépségét, Fajtá-
ban csodás sokféleségét. 

11. Földünk csúszó-mászó-
val, Meg nem számlálható-
val Töltötte meg csodálni 
valóval. 

12. Ágról ágra szálldogál 
A sok kedves kis madár, 
Dalba kezd s nincsen semmi 
gondja már. 

13. Eldalolgat kedvére, Ví-
gan repked s estére Pihenni 
mind visszatér fészkébe. 

14. Idejét mind ismerve S 
ösztönének engedve Jön, 
megy, mert megvan a maga 
rendje. 

15. S az Ür mindet ellátja, 
Növeli és táplálja, Minden-
kép nagy gondot visel rája. 

16. Harmatot ád a földnek, 
Változást az időnek, Ked-
vére szolgál minden élőnek. 

17. Ezek után végtére Ön-
magának képére Értelmes 
lényt: embert hozott létre. 

18. S amint életre hozta, 
Sok jóval elhalmozta: Éden-
nel is megajándékozta. 

19. Amit a föld teremhet 
S amit a víz éltethet: Kezé-
be adta mind az embernek. 
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20. De a sátán fajzatja 
Megcsalta, elbuktatta: Szé-
gyenre, gyalázatra juttatta. 

21. Az ember megtévedve 
Célját el nem érhette: Amije 
volt, azt is elvesztette. 

22. Örvendvén az almának 
Halált evett magának S mi-
nékünk, bűnben fogant fajá-
nak. 

23. Bizony, ha az egyetlen 
Hatalmas és nagy Isten Nincs 
olyan jó, hogy rajtunk se-
gítsen; 

24. S ha azt, amit vesztet-
tünk, Nem lehet megszerez-
nünk: Nekünk is el kellett 
volna vesznünk. 

25. E romlás az emberben 
Testben úgy, mint lélekben 
Öröklött bűn s eltörölhetet-
len. 

26. Meggyötri és meg-
rontja, Gyalázatba sodorja, 
Ha az Üristen nem orvosolja. 

f 27. Látván csodás nagy-
ságát S bölcseségét: adj 
hálát, Őszinte szívből mond-
ván hozsánnát. 

28. Szent nevedet dicsérem, 
Uram, minden kétségben, 
Egyedül rád bízom üdvössé-
gem. 

29. Mert javamra rendelted 
S magad közbevetetted, Hogy 
én is megnyerjem a kegyel-
met. 

30. Mást már nem is kívá-
nunk, Míg el nem jön halá-
lunk: Te légy a mi őrzőnk 
s erős várunk! 

31. Kegyelmed jóvoltából 
Az őskígyó átkától ' Ments 
meg s ne zárj ki a menny-
országból ! Styrsza György. 

Saját dallam. 

8 4 7 . Lelkem, miért 
csüggednél el? Isten ma is 
úgy vezérel, Mint kezdettől 
fogva tette: Gyúlj iránta 
tiszteletre! Nagy jóságát 
meghálálnunk Gondolatban 
hozzá szálljunk : Szívünk 
mélyén hárfa-ének Zengjen 
az Ür kegyelmének! 

2. Örvend lelkem Istenem-
ben, Atyámban, a végtelen-
ben, Ki engemet gyarló em-
bert Megteremtett, üdvre 
rendelt; Ételt, italt, ruhát 
adva S minden bajtól oltal-
mazva Bánik velem kegyel-
mével, Mint atya a gyerme-
kével. 

3. Örvend lelkem Krisztu-
somban, Üdvözítő Megvál-
tómban, Ki szárnyával úgy 
fedezget, Hogy a bűnben el 
ne vesszek ; Azért, hogy a 
mennybe jussak, Ő a földre 
szállt koldusnak, S hogy én 
visszanyerjem éltem, Ő éle-
tét adta értem. 

4. Örvend lelkem a Lélek-
ben, Akitől megszenteltet-
tem S aki bennem templo-
mában Él s buzdít, hogy 
mindig bátran Harcoljak és 
növekedjem Hit-, remény-
és szeretetben Bizonyságot 
nyújtván nékem, Hogy 
mennyben van örökségem. 

5. Lelkem, többet mit kí-
vánnál A dicső Szenthárom-
ságnál, Aki egész életemben 
Szeret, gondoz s megtart en-
gem! Ó ha én azt elmond-
hatnám És mind elősorol-
hatnám, Mennyit adott a ke-
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gyelem S mennyi jót tesz 
ma is velem! 

6. Krisztusomnak szent hi-
tében Találom meg üdvössé-
gem Egyházában élvezve itt 
Igéjét és szentségeit; Ezek 
az én zöld legelőm, Melyen 
naggyá nő az erőm, Itt van 
az én kútforrásom, Mely el-
oltja szomjazásom. 

7. Angyalaid úgy szolgál-
nak, Hogy mindenütt bátran 
járjak; Istenem, de sok jót 
adtál S mennyire felmagasz-
taltál, Hogy ami csak v.an 
idelent, Engem szolgál ér-
demtelent! Ó hát hogyne 
hálálkoznám, Mikor ilyen jó 
vagy hozzám! 

8. Távozz tőlem, gond és 
bánat, Megnyugszom az ég 
Urának Hozzám való nagy 
kegyelmén Szívből hálát 
énekelvén; Hiú világ, ne 
bánts engem, Jobb részem 
van fent a mennyben; Sok-
kal nagyobb kincs vár engem 
Az isteni kegyelemben. 

f 9. Dicsőség az ég Urá-
nak, Dicsőség az ő Fiának, 
Dicsőség a Szentléleknek, A 
háromban egy Istennek ! 
•Szent, szent, szent vagy, 
dicső Urunk, ím mindnyájan 
leborulunk, Hogy tehozzád 
eljuthassunk S mindig veled 
lakozhassunk ! Tranovszky Gy. 

Hálaadás a békéért. 
Dallama : 

Isten, ó szent Isten. (278.) 

8 4 8 . Tégedet dicsé-
rünk, Te ad j zengést nyel-
vünknek, És a te Szentlel-
ked Ihlesse meg lelkünket; 

Isten, jöjj le hozzánk, Meny-
nyei vendégünk : Örvendő 
énekkel Tégedet dicsérünk. 

2. Tégedet dicsérünk, Ha-
talmas, jó Urunkat, Egekig 
harsogjuk Hozzád emelt han-
gunkat ; Magasan szárnyalva 
Zeng dicsőítésünk, Hálásan 
tisztelve Tégedet dicsérünk. 

3. Tégedet dicsérünk, Mert 
hónát e nemzetnek Háborús 
terhétől Kegyesen megmen-
tetted, S az arany-békesség 
Fényében jól élünk : Mind-
nyájan ujjongva Tégedet 
dicsérünk. 

4. Tégedet dicsérünk, Akik 
számos éven át Éreztük elle-
nünk Fegyverét és ostorát; 
S hogy immár békédet Öröm-
mel köszöntjük: Szívünknek 
mélyéből Tenéked köszön-
jük. 

5. Tégedet dicsérünk, Ki 
az ellent leveréd Teljesen 
megtörvén Mindenféle fegy-
verét; S ha gonosz tőreit 
Végkép elkerüljük : Ezt a 
nagy kegyelmet Tenéked 
köszönjük. 

6. Tégedet dicsérünk, Aki 
bár felgerjedtél, Haragos 
kedvedben Elveszni nem en-
gedtél; Még ha megdorgálsz 
is, Jóságod érezzük: Meg-
maradásunkat Tenéked kö-
szönjük. 

7. Tenéked köszönjük, Hogy 
megőrzéd egyházad, Templo-
munk, iskolánk, Királyunk 
és hazánkat; A késő nemze-
dék Lelkére is kötjük, Hogy 
ezt az örömet Tenéked kö-
szönjük. 
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8. Tenéked köszönjük Mind-

ezt s hozzád esdeklünk, En-
gedd, hogy mindenkor Bé-
kességben élhessünk; Ha a 
te igazi Békédet élvezzük : 
Atyánk, jóvoltodból Tenéked 
köszönjük. 

9. Tégedet dicsérünk Or-
gonán és harsonán, Hege-
dűn, trombitán, Lanton, hár-
fán, citerán, És egész lel-
künkkel Hálásan ezt zeng-
jük: Amink van, mindenünk 
Tenéked köszönjük! 
Franck János. H. S. 

A 100. zsoltárból. 
Dallama: Tudom, ott vagy 
Krisztus az égben. (396.) 

8 4 9 . A^indnyájan, akik 
a földön éltek, Az Űr szent 
nevét dicsőítsétek: Őt szol-
gáljátok teljes készséggel, 
Örvendezéssel s nagy tisztes-
séggel. 

2. Világ kezdete óta ő az 
Ür S él mindörökké válto-
zatlanul; Amit teremtett a 
földön s égben, Ő igazgatja 
s tartja épségben. 

3. Az eget fényes nappal 
és holddal, Ő ékesíté szép 
csillagokkal ; Pályafutásuk 
rendjét megszabta S akara-
tával meg is tartatja! 

Saját dallam. 

8 5 0 . Z^engjünk immár, 
lelkem, a jó Istennek, Dicsé-
retet mondván a legszentebb-
nek ; Dicsőítsük, magasztal-

juk őt hajnalban, Reggel, 
délben, este végeszakadat-
lan. 

2. Ő az, aki megbocsátja 
vétkedet, Meggyógyítja min-
den betegségedet, Kiragadja 
életedet a halálból S meg-
koronáz ingyen való jóvoltá-
ból. 

3. Ő az, aki megadhatja 
mindened S mint a sast, úgy 
felékesít tégedet; Ártatlanok 
erős pajzsa és bástyája, Go-
noszaknak igazságos szent 
bírája ! 

Saját dallam. 

8 5 1 . Z<engjen az Ür 
nevének Magasztaló dicsé-
ret, Örvendező víg ének ; 
Nyíljatok meg, ti egek, Tom-
boljatok, tengerek Hegyek, 
halmok megrengve, Erdők, 
mezők örvendve Nézzetek a 
dicsőséges Istenre! 

2. Dicsőségét jelenté, Mi-
kor célját betölté S a vilá-
got teremté ; Övé minden 
dicsőség, Róla zengjen föld 
és ég S ami a nagy világnak 
Bármely részén megállhat: 
Dicséretet zengjen az ég 
Urának ! 

3. Izraelnek szent népe, Is-
tenedet dicsérve Zárd őt szí-
ved mélyére; Jertek, hívek, 
készséggel Dicsőítni s hű-
séggel Mind, akik őt kíván-
ják, Magasztalják s imádják 
Jeruzsálem dicsőséges Kirá-
lyát! 
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VI. Általános énekek az Istenben bízó 

emberek számára. 
A 73. zsoltár 25. skk. 

verseiből. 
Dallama: Örökre elrejted 

orcád tőlem, Üdvösségem? (277.) 

8 5 2 . M - t kívánjak már 
magamnak ezen a világon, 
Mikor itten változatlan tart 
nyomorúságom ! Földi kin-
cset Füstnek, ködnek tekin-
tek: Mind elmúlik, mint az 
álom. 

2. Drága Jézus, tebenned 
van minden reménységem, 
Te légy az én igaz kincsem s 
örök üdvösségem: Te vagy 
az Ür, Ki által megigazul 
Lelkem a te szent Igédben. 

3. Ha a mennynek s föld-
nek minden kincse enyém 
lenne S téged, Jézus, nem 
bírnálak: boldoggá nem ten-
ne ! Jó nem lehet, Mert meg-
ejti lelkemet És mindent fel-
forgat benne. 

4. Ami itt van, ideig van, 
s hamar elmúlandó, És csu-
páncsak te magad vagy 
örökké állandó; Nem kérek 
én Semmi mást, csak légy 
enyém: S életem is mara-
dandó. 

5. Még ha mindjárt véget 
ér is e világon minden, Sem-
miféle változása nem zavar 
meg engem: Bizton tudom, 
Hogy téged, ó Jézusom, Lát-
ni foglak fent a mennyben. 

6. Megtalálja ott a helyét 
minden hivő lélek És mind-
nyájan együtt fogunk élni ott 
tevéled Véghetetlen Öröm-

ben, szeretetben, Amint bol-
dog ember élhet. 

7. Oda visz majd Üdvözí-
tőm s vágyamat betöltve Két-
ség nélkül eljuttat az örök 
örömökre; Ott a rossztól, 
Bajtól s minden gonosztól 
Szabad leszek mindörökre! 

Lednicky Jerémiás. 

Saját dallam. (348.) 

8 5 3 . S zívemben bár 
kesergek Tömérdek vétke-
men: Mégis téged kereslek, 
Felséges Istenem. Segíts ne-
héz sorsomon Most és min-
denkoron: Hozzád kiált sok 
bajom S szívből jött sóha-
jom. 

2. Te vagy vigasztalásom, 
Reményem és hitem, Egész 
boldogulásom Tereád épí-
tem; Terád bízom, Istenem, 
Magam és mindenem, Kísérj 
minden utamon, Mennyei 
oltalom ! 

3. Vigasztaló reményben 
így mindent kérhetek, Amire 
szent Igédben Tettél ígére-
tet; Tenélküled nem tudom, 
Mit várjak, Jézusom: Sem-
misítsd meg, kérlek, itt A 
sátán tőreit! 

4. Kerülget, mint oroszlán, 
Elnyelni engemet: Uram, te 
jöjj le hozzám Megvédni lel-
kemet; Mert őt csak úgy 
űzöm el, Ha Fiad van közel, 
Nálad nélkül mindenem El 
kell veszítenem. 
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5. S ha ebből a világból 
Bármikor elmegyek, Lelked-
nek jóvoltából Add rám ke-
gyelmedet ; Megtérve így 
tarthatok Igaz bűnbánatot, 
S erős hittel így lehet Meg-
nyernem Üdvömet! Lányi r. 

Dallama: Tarts meg, Uram, 
szent Igédben. (200.) 

8 5 4 . E n Jézusom, tied 
vagyok, Vigaszt mástól nem 
várhatok; Életem is elvehe-
ted, Mégis csak a tied le-
szek. 

2. Hosszú élet, nehéz halál 
Bármennyire utamban áll, 
Tied vagyok, amíg élek, Hol-
tomban se hagylak téged. 

3. így életem minden napja 
Jóságod visszhangoztatja ; 
Tied vagyok nappal, éjjel 
Bizodalmam mélységével. 

4. Otthon, távol, úton le-
gyek: Velem marad szerete-
ted ; Tied vagyok minden 
helyen, Erdőn, mezőn, völ-
gyön, hegyen. 

5. Ó áldd meg az én mun-
kámat, Sikert lásson te utá-
nad; Tied vagyok s kivált-
képen Hivatásom végzésé-
ben. 

6. Ha ébredek, ha álmo-
dom, Hű maradok minden-
koron; Tied vagyok felkel-
temben, Tied vagyok lefek-
temben. 

7. Terád bízom életemet, 
Akármerre járok-kelek; Tied 
vagyok mindenemmel, Mind 
testemmel, mind lelkemmel. 

8. Tégy vélem, amint gon-
dolod, Míg kegyelmed meg 
nem vonod; Tied vagyok jó-

ban, rosszban, Szerencsém-
ben, balsorsomban. 

9. Tenélküled nincsen né-
kem Semmiféle üdvösségem ; 
Tied vagyok itt és ottan, Ol-
talmadban megnyugodtam. 

10. Ha éltemtől meg kell 
válnom, Lelkem kezedbe 
ajánlom; Tied vagyok sírba 
zárva : Feltámadok bizo-
nyára. 

11. Én Jézusom, én szerel-
mem, Országodba fogadj 
engem; Oda jussak örö-
mödbe S dicsérjelek mind-
örökre ! Zwetsin Adolf. 

A 99. zsoltárból. 
Intelem, Isten iránt váló 

tiszteletre. 
Saját dallam. (349.) 

8 5 5 . I s t e n őrködik És 
uralkodik : Kerub-trónon ül 
Rendületlenül; Hadd dühöng-
jenek Népek, nemzetek: A 
világ lázonghat, Rajta nem 
változtat. :/: 

2. Nagy, hatalmas Ür, Fel-
magasztosul Minden nép fe-
lett, Látják mindenek; Ott 
van ő helyén A Sión hegyén: 
Adjatok nevének Teljes tisz-
tességet. :/: 

3. Mint királyi fő, Nagy 
vagy és dicső, Mégse zsar-
nokul Vagy hatalmas Ür: 
Áldott jogarod A törvény s 
a jog, Kész bizonyság rája 
Jákobnak példája. :/: 

4. Leboruljatok S hálát 
adjatok, Hogy mindig ve-
lünk Van jó Istenünk, Tró-
nusa előtt Dicsőítve őt, Mint 
Mózes Áronnal Tette buzga-
lommal. :/: 

36 
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5. így tett Sámuel Rá 
tekintve fel, S mind, kik 
tisztelék Isten szent nevét: 
Sóhajtásukat És fohászukat 
Hamar meghallgatta, Ke-
gyesen fogadta. :/: 

6. Mindjárt láthaták Felhő-
oszlopát, Ott adá nekik Ren-
deléseit ; Onnan hallhaták Őt 
a szent atyák, Kik szövetsé-
gében Fáradtak serényen. :/: 

7. És te, jó Atyánk, Meg 
is hallgatád Őket szívesen 
És kegyelmesen; Ámde bün-
tetés, Kínos szenvedés Járt 
a gonoszaknak: El is kár-
hoztattad. : / : 

8. Minden háladás És ma-
gasztalás Csak őt illeti: 
Zengjetek neki! Égi szék-
helyén Trónja szent helyén 
Ő a dicsőséges, Egyedül 
szentséges! :/: 

Saját dallam. (350.) 

8 5 6 » Teremtő Istenünk, 
Atyánk és mindenünk, Ha-
talmas vagy, Irgalmad nagy: 
ínségemben, Keservemben 
Kérlek, ó el ne hagyj ! 

2. Mindentudó Uram, Te-
rád bízom magam: Fájdal-
mamban Siralmamban Ma-
radj velem S kegyelmesen 
Könyörülj énrajtam! 

3. Csak a te kegyelmed 
Adhat segedelmet Sebzettek-
nek, Betegeknek, Gyászo-
lóknak, Bánkódóknak, Meg-
fáradt lelkeknek. 

4. Megviselt sok bajom, 
Hallgasd meg sóhajom: Or-
szágodból Sionodból Segít-
séget, Üdvösséget Küldj 
rám jóvoltodból. 

5. Ó én boldogítóm, Bűn-
től szabadítóm, Én Jézusom, 
Hű orvosom, Megsegítőm, 
Üdvözítőm : Enyhíts bal-
sorsomon. 

6. Azért, én Jézusom, Te 
legjobb orvosom : Hozd 
sietve A hívekre A te áldott 
Orvosságod, Testre és lé-
lekre ! 

7. Nincs a te kezedben 
Semmi lehetetlen ; Segítni 
fog Ha megnyitod Szent aj-
kadat : Fájdalmamat Mind-
járt meggyógyítod. 

8. Ö drága Szentlélek, Vi-
gasztalj meg, kérlek: Tarts 
meg engem Mindenekben 
Igaz hittel Szeretettel A te 
kegyelmedben ! 

9. Adj sikert munkámhoz, 
Segítsed céljához : Testiek-
ben, Lelkiekben Oltalmad-
dal, Áldásoddal Erősíts szü-
netlen. 

10. Ha nyomnak a terhek, 
Adj erőt s türelmet, Hogy 
ínségben, Betegségben El ne 
essem: Beléd vessem Min-
den reménységem. 

11. Halálom óráján Jézu-
som, te várj rám: Add, hogy 
lelkem Részt vehessen Örö-
mére És üdvére Az örök 
életben ! 

A világ viharaiban 
Isten a mi menedékünk. 

A Jf6. zsoltárból. 
Saját dallam. (351.) 

8 5 7 . A z Úristen a mi 
oltalmunk, Erősségünk és 
bizodalmunk ; Szenvedésünk-
ben :/: ő segít, Nem hagyja 
el gyermekeit. 
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2. Nem félünk hát, bármint 
változhat A mindenség: bajt 
ránk nem hozhat; Leroskad-
hatnak :/: a hegyek, Elnyel-
hetik a tengerek; 

3. A hullámok tajtékozhat-
nak, Zúghatnak és háborog-
hatnak, Belérendülhet :/: 
mind a föld: Akkor se árt, 
ha porba dönt. 

4. Forrásának enyhítő árja 
Vigaszt önt Isten városára, 
Hol a Felséges :/: lakozik, 
Ki soha meg nem változik. 

5. Ha Isten van mindig 
mellettünk, Vésztől, bajtól 
nem kell rettegnünk: Mert 
virradatkor :/: híveit Min-
ket megáld és megsegít. 

6. Az egész világ megren-
dülhet És minden nemzet 
felzendülhet: Elég csak egy 
szót :/: szólnia S mindnek 
el kell pusztulnia. 

7. A seregek Urával ál-
lunk, Jákob Istene a mi vá-
runk; Egyedül benne :/: 
bízhatunk, Mástól semmit 
nem várhatunk. 

8. Jertek, lássátok csoda-
tettét, Hatalmas karja mit 
cselekvék : Egy pusztasággá 
:/: lett a föld, Mikor min-
den gonoszt megölt. 

9. Az ellenséget megdön-
tötte, ívét, kopjáját össze-
törte, Harci szekerük :/: él-
vévé, Összeszedé, elégeté, 

10. S szólt: megbékélve 
immár itt lent, Bennem lás-
sátok az egy Istent; Dicsőít-
sétek :/: nevemet, Minden 
népek és nemzetek! 

11. A seregek Urával ál-
lunk, Jákob Istene a mi vá-
runk, Egyedül benne :/: bíz-

hatunk, Mástól semmit se 
várhatunk. 

12. Ha mindenkor ő marad 
vélünk, Ránk törhet bármely 
ellenségünk, Nem árthat né-
künk :/: gond s halál: Min-
den lelkünk javára vál! 

A 27. zsoltárból. 
Saját dallam. (352.) 

§ 5 8 « Is ten az én üd-
vösségem, Napfényem a sö-
tétségben; Az Ür őriz min-
den rossztól: Mért remeg-
jek a gonosztól? 

2. Ellenségem sok fegyver-
rel Törhet énrám gonosz 
tervvel : Ő botlik meg s 
összedőlve Maga hull a rej-
tett tőrbe. 

3. Táborba is vonulhatnak, 
Egész haddal támadhatnak : 
Félelem még sincs szívem-
ben, Bízom az én Istenem-
ben. 

4. Egyetlenegy óhajtásom: 
Nála legyen lakozásom, Neki 
tegyek tisztességet, Őt szol-
gáljam, míg csak élek. 

5. Árnyékában maga rejt 
el, Ha bármitől retegnem 
kell; Maga emel biztonságba 
Győzhetetlen kősziklára. 

6. Elleneim fölé állít, Meg-
vigasztal, megvídámít: En 
pedig e kegyességért Zen-
gem az Ür dicsőségét. 

f 7. Halld meg, Uram, kö-
nyörgésem, Szereteted vá-
rom, kérem; Hozzád száll a 
sóhajtásom, Téged keres 
óhajtásom. 

8. Ö ne rejtsd el szent or-
cádat S ne haragból verd 
szolgádat; Segíts nehéz hely-

36* 
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zetemben, Istenem ott fenn 
a mennyben! 
Lengyelből. 

Dallama: Tebenned 
bíztam, Uram Isten. (275.) 

8 5 9 » Köszönjük né-
ked, jó Istenünk, Hogy ha-
ragod szűnt ellenünk És 
megadtad kegyesen, Hogy 
javunkra s oltalmunkra 
Fiad hozzánk eljöhessen. 

2. Eljött, szent vérét kion-
totta, Lelkünket így meg-
váltotta, Vétkünket megfi-
zette, A hivőket s megtérő-
ket Atyjával kiengesztelte. 

3. Fogadj, Atyám, a tisz-
tes rendbe, Mely az embert 
fölemelve Krisztust vallja 
fejének, Ki vérével s érde-
mével Forrása az üdvösség-
nek. 

4. Add, hogy hitemmel ezt 
az áldott Nagy kincset és 
drágaságot Megragadjam, 
megmentsem, S hogy szent 
fényed, üdvösséged Hazá-
jába vezethessen. 

5. Hajlékoddá tedd a szí-
vemet, Magad tisztíts meg 
engemet, Üsd fel sátrad én-
bennem, Hogy örökre hoz-
zád kötve Részem legyen 
kegyelmedben. 

6. Ha te enyém vagy, mit 
kívánjak? Ajándékid veled 
járnak, Ezer utad-módod 
van, Hogy híveid, gyerme-
keid Részeltessed jóvoltod-
ban. 

7. Add, hogy legfőbb gyö-
nyörűségem Találjam a te 

Igédben S az legyen hitval-
lásom, Hogy jóságban, igaz-
ságban Tölthessem be hiva-
tásom. 

8. Add, legyek mindig elé-
gedett, Míg érezem kegyel-
medet, Mert a nyertes én le-
szek, Ha beérem, bár szeré-
nyen, Azzal, amit tőled ve-
szek. 

9. Jobb a kevés, ha Isten 
adja És kegyelem nyugszik 
rajta, Hogy a jót megse-
gítse: Mint másoknak, gaz-
dagoknak Gonosz úton szer-
zett kincse. 

10. A hívek útját jól isme-
red, Őket magad védelme-
zed, Hogy szégyent ne vall-
janak; Szenvedjenek, de ke-
nyeret Nálad mindig talál-
janak. 

11. Isten azt, aki őt sze-
reti S hűségesen szolgál 
neki : Mindenképen meg-
tartja, Megpróbálja, meg-
dorgálja, De elveszni mégse 
hagyja. 

12. Azokra néz, kik bíznak 
benne; Ő a hívek segedelme 
S ő az oltalmazó is: Mert 
megtartja s kiragadja Övéit 
a halálból is. 

13. Uram, rossz szándék 
nem fér hozzád: Világítson 
a te orcád Nekünk és mind-
azoknak, Kik tebenned re-
ménykednek S kegyelme-
dért fohászkodnak. 

14. Viseld gondját, kit el-
hivattál És fejéül te akar-
tál Adni a mi földünknek; 
Tartsd meg trónját, koroná-
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ját S dicsőséges nemzetün-
ket. 

15. Védd meg hazánkat ol-
talmaddal, Erőddel és ha-
talmaddal Mindenféle csa-
pástól: Betegségtől, szenve-
déstől, Tűzveszélytől, ára-
dástól. 

16. Legyen gondod egész 
házamra, Hogy a sátán bősz 
hatalma Nekünk mit se árt-
hasson; Magad védj meg, 
hogy hű néped Biztonság-
ban maradhasson! 
Gerhardt Pál. H. S. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

8 6 0 . J ó az útja, aki 
tudja, Hogy kell bízni Isten-
ben, S ragaszkodik, fohász-
kodik Jézusához mindenben; 
Én is tudom ezt, Jézusom, 
Azért minden vigaszom Be-
léd vetem: te vagy nekem 
Mindig biztos támaszom. 

2. Felroboghat, háborog-
hat Ördög s világ ellenem: 
Te levered s letepered Vala-
mennyi ellenem ; Míg ke-
gyelmet, segedelmet Tőled 
nyerek, nem mástól: Nem 
ijedek, nem rettegek Pokol-
tól és haláltól. 

3. Az biztatóm s vigaszta-
lóm, Hogy te el nem hagysz 
engem S hitem szerint ott 
fenn megint Veled leszek a 
mennyben; Adj új szívet, 
buzgót, hívet, Óvd testemet 
s lelkemet Es egedbe, ke-
gyelmedbe Fogadj, Uram, 
engemet! -Kottross János: 

Elege van annak, akinek 
Istene van. 

Dallama: Immár elég, 
ó vidd fel, Istenem. (370.) 

8 6 1 . E lég nekem, Ha 
mást nem keresvén Csak 
Jézust ismerem ; Ki őneki 
Szolgál, mint keresztyén : 
Nem búsul szertelen; E hi-
temmel őt megragadnom S 
a világot így megtagadnom 
Elég nekem ! :, : 

2. Elég nekem; Szívem-
nek mélyében Gondot nem 
ismerek : Mindenem van 
Krisztus békéjében, Ö véd 
meg engemet; Ha nem kell 
félnem az élettől, Mert min-
dent megnyerek Istentől : 
Elég nekem! :,: 

3. Elég nekem, Hogy aki 
fenntartja Az egész világot: 
Gondot visel S szépen fel-
ruházza A füvet s virágot; 
Kegyelméből nekem is adott 
Ételt, italt és ruházatot. 
Elég nekem! :,: 

4. Elég nekem Az is, hogy-
ha nincsen Sok pénzem, va-
gyonom : Gazdagságom Ne-
kem a jó Isten, Én nem pa-
naszkodom; Jézus az én kin-
csem egymagán, Az én fé-
nyes égi koronám Elég ne-
kem! :,: 

5. Elég nekem, Ha ő öltöz-
tet fel S ő lát el bőségben; 
Ha megfogy is, Mindig sze-
retettel Pótolja szükségem ; 
Nem szorongok, míg ő meg-
tartja Testem, lelkem és be-
takarja: Elég nekem! :,: 

6. Elég nekem, Hogy ő 
ismer engem, Ki mindent 
megadhat: Ő segít meg 



Minden szükségemben, Ki 
mindent igazgat; Gondja le-
het a kis madárnak, De 
nincs nekem, az ő fiának: S 
ez épp elég! :,: 

7. Elég nekem Lelkemre 
vigyáznom : S nem látok 
szükséget; Ha az Istent Ke-
belemre zárom : Megnyerem 
békémet ; Akaratát szentnek 
tartanom És mindenkor vég-
rehajtanom Elég nekem! :,: 

8. Elég nekem Krisztu-
somnak keblén Békében pi-
hennem: Édesebbet Mit kí-
vánjak ennél Mélységes hi-
temben? Ha már itt van 
gyönyörűségem, Mi vár ott 
az egek egében! Elég ne-
kem! :,: 
Németből. 

Dallama: Az ég Urának, 
kegyelmes Atyánknak. (195.) 

8 6 2 . Lelkem az Istent 
magasztalja itt lent S szent 
örömet érez, Ha fölemeli 
szemét az éghez, Az ő Fel-
ségéhez. 

2. Szüntelen benne van 
végtelen kedve, Előtte hajt 
térdet, Őt tekinti legkedve-
sebbjének, Minden örömé-
nek. 

3. Csak őt áhítja, ha nagy 
baj szorítja, Magát el nem 
hagyja, S a világon bármi 
essék rajta : Boldogságnak 
tartja. 

4. Neve áldassék és ma-
gasztaltassák ; Hálát zeng-
jen neki Most és örökké 
szívből mindenki, Aki őt 
szereti. 

5. Ő az a Bárány, ki értünk 
leszállván Mennyei fényé-

ből Kimentett minden ba-
junk tőréből, Siralmunk völ-
gyéből. 

6. Szegénnyé válva, tanít-
va, munkálva, Szeretetet 
osztva A nagy világot meg-
mozdította És megújította. 

7. Sorsa kínra vált: kevés 
hálát talált, Inkább gyűlö-
letet; Tőrbe ejtetett, elítél-
tetett, Halált is szenvedett. 

8. Neve áldassék és ma-
gasztaltassák ; Hálát zeng-
jen neki Most és örökké 
szívből mindenki, Aki őt 
szereti. 

9. Királyi fényünk, igaz 
vőlegényünk ím jegyesünk-
ké lett: Ő szerzett nékünk 
nagy dicsőséget S örök üd-
vösséget. 

10. Ő építette s gyönyö-
rűvé tette Jeruzsálemünket 
Gyönggyel, arannyal; ott vár 
bennünket S nyújtja örö-
münket. 

11. Ott kell majd lennünk 
s vele örvendeznünk, Ahol 
örök nyár van: E drága per-
cet ó mikép várjam Lelkem 
óhajában ! 

12. Neve áldassék és ma-
gasztaltassák ; Hálát zeng-
jen neki Most és örökké 
szívből mindenki, Aki őt sze-
reti. 

13. Boldogság napja szüle-
tésem napja ; Boldogabbá 
lettem, Amely órában ke-
gyelmet nyertem Es újjá-
születtem. 

14. De legboldogabb az a 
szent pillanat, (Mindig mon-
dom s érzem,) Mikor meg-
látlak mennyei fényben, Tel-
jes dicsőségben. 



15. Hiszem, hogy ottan 
testi mivoltomban Tulajdon 
szememmel Látom Krisz-
tust az Atyaistennel És a 
Szentlélekkel. 

16. Neve áldassék és ma-
gasztaltassák ; Hálát zeng-
jen neki Most és örökké 
szívből mindenki, Aki őt 
Szereti ! Tranovszky György. 

Istenfélő ember éneke. 
Saját dallam. (353.) 

863. Mi„t a szarvas a 
völgyekben Hűs patakra vá-
gyik: Tikkadt lelkem úgy 
kíván, Jézusom, mindhalá-
lig. 

2. Permetezz meg harma-
toddal, Jézusom, szívemben : 
Szeretettel állj mellém És 
vigasztalj meg engem. 

3. Örömem vagy, én Jé-
zusom, Reménység adója: 
Megbocsátod vétkeim, Vi-
lágnak Megváltója. 

4. Maradj velem oltalmad-
dal Mindenkor kegyesen, 
Hogy a világ s a sátán Soha 
meg ne ejthessen. 

5. Jézusom, én menedékem, 
Örömem, mindenem : Ö meny-
nyere szeretlek, Dicsőséges 
Istenem ! 

6. Olyan vagyok, mint ke-
sergő Pelikán a pusztán: 
Tenélküled magamat Vigasz-
talni nem tudnám. 

7. A szarvas, a virágok 
közt Hegytetőn legelő, Te 
vagy ott, ahol mindig Élő 
forrás tör elő. 

8. Ott van a sok szép li-
liom S a szépséges rózsák: 
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Ó én édes Jézusom, Mint vá-
gyódom tehozzád! 

9. Ott az élet bő gyümöl-
cse Várja a híveket: A 
boldogság fája ad Üdvöt s 
örök életet. 

10. Te vagy az az élet fája, 
Jézus, te egyetlen: Add, 
hogy mindig orcádban Gyö-
nyörködjék a lelkem. 

11. Örvendett a Táborhegy 
is Gyönyörűségében, Mi-
kor fényben ragyogott Or-
cád dicsőségében. 

12. Hát én hogy ne örven-
deznék, Jézusom, tebenned, 
Mikor a gond idején Szere-
teted melenget! 

13. Ébredőben minden reg-
gel Tereád eszmélek, Dél-
ben, este szünetlen Mint 
Uramat dicsérlek. 

14. Nincs is nagyobb se-
gítségem, Uram, a tiédnél: 
Reménységem s üdvöm az, 
Amit nekem ígértél. 

15. Bizonyos, hogy hitem 
vége Örök üdvösségem: Di-
csőségbe öltöztetsz Az egek-
nek egében. 

16. Szent orcádban gyö-
nyörködve Nézlek ottan té-
ged S angyalokkal örvendve 
Zengem a te szentséged. 

17. A világot annak ha-
gyom, Aki őt szolgálja: Lel-
kem magát örökre Jézusom-
nak ajánlja. 

18. Mert e világ elmúlandó 
S nem visz semmire sem: 
Ezért inkább Istennek Szent 
országát keresem. 

19. Mindig rólad elmélke-
dem, Szerelmes Jézusom, És 
szívemben mindenkor Te utá-
nad szomjazom. 
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20. Add, hogy immár szent 
Atyáddal, Az örök Istennel 
Láthassalak mielőbb És a 
te Szentlelkeddel. 

21. Szívemet e kívánságom 
Egészen áthatja; Teljesít-
sed, Jézusom, Ügy, amint ő 
óhajtja. 

22. Add, hogy immár e vi-
lágot Könnyen elhagyhas-
sam S színed elé siessek 
Odafenn a magasban. 

23. Mert te azért váltottál 
meg Drága szent véreddel, 
Hogy tenéked szolgáljak Az 
angyali sereggel; 

24. Minden bajtól szaba-
dulva Ott majd megpihen-
jek S dicsőségét zengjem 
az Igazságos Istennek. 

25. Mint a rózsa jó illatát 
És a drága almát: Ugy érez-
lek tégedet S érdemednek 
hatalmát. 

26. Örök éltem az Atyánál 
Csak a te érdemed: Az én 
bűnös lelkemért Adtad oda 
éltedet. 

27. Méltóképen ez életben 
Nem magasztalhatlak, Csak 
ha egykor odafenn Színről 
színre láthatlak. 

28. Bocsásd az én imádsá-
gom, Jézusom, magadhoz, 
Csatolj engem örökre A 
mennyei javakhoz: 

29. Hogy ottan megpihen-
hessek A te szent hegyeden 
És örömem tebenned Mind-
örökre meglegyen. 

30. Jézus, add meg szent 
nevedért, Hogy minél ko-
rábban Dicsérjelek örökre 
Angyalaid sorában! 

Beszter P. Jónás. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

8 6 4 . 1 ényes csillag, 
hajnalt jelző, Megváltója 
éltemnek, Ki utolsó vagy és 
első, Drága kincse lelkem-
nek, Megsegítőm, Üdvözí-
tőm, Megszentelőm kezdet-
től: Igazságom s bizonysá-
gom Lettél a jó Istentől. 

2. Bűnöm terhét mind le-
vetted, Mikor értem szen-
vedtél, Mert velem is érez-
tetted Azt, hogy minden 
véteknél Bármily nagyok, 
sokkal nagyobb Kegyelem 
ér engemet, S hogy jóságod, 
igazságod Mind eltörli vét-
kemet. 

3. Éli, Éli! szent neveddel 
Enyhítsd lelkem keservét S 
könnyítsed meg kegyelmed-
del Bűneimnek nagy terhét; 
Mert tégedet, mint gyerme-
ked, Hívlak Jézus nevében, 
Hogy kedvéért s érdeméért 
Halld meg az én kérésem. 

4. Tudod az én akaratom, 
Jól ismered lelkemet, Semmi 
titkos gondolatom Te előt-
ted nem lehet: Segíts min-
den terveimben, Hogy célom 
elérhessem S hogy testem-
nek és lelkemnek Szükségét 
betölthessem. 

5. Toll azt mind le nem ír-
hatja, Jóságod mily végte-
len; Nyelv azt mind el nem 
mondhatja, Hogy bánsz ma 
is énvelem; És mit tehet ígé-
reted Azoknak, kik beve-
szik, Akik téged s szent Igé-
det Tiszta szívből szeretik! 

6. Mindezt, Uram, el is ér-
nem Magad segíts hozzája: 
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Megmaradnom szent Igédben 
S gondolnom a halálra; Hogy 
tenéked tisztességet S örök 
hálát zenghessek S mind-
végiglen igaz hitben Csak 
tenéked élhessek. 

7. Gazdaságom szintén ne-
ked Ajánlom, jó Istenem, 
Nyugtassad meg kegyelme-
det Rajtam és háznépemen: 
Hogy így bátran és vidáman 
Hagyjam el az életet S ott 
fenn végül szünet nélkül Di-
csérjelek tégedet! 

Toperczer Gábor. 

Dallama: 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

8 6 5 . Jézust el nem 
hagyom! Jézus az én életem 
Ott is, hol testemnek Földi 
sátrát levetem; 0 az, ki él-
temet Bölcsen igazgatja, 
Folyvást gyarapítja S örök-
re fenntart ja. 

2. Jézust el nem hagyom! 
Jézusommal szenvedek : Ke-
resztem elmúltán Atyja jobb-
ján ad helyet; Ha itt van 
mellettem Megváltó Jézu-
som : Keserves keresztem 
Örömmel hordozom. 

3. Jézust el nem hagyom! 
Jézusommal harcolok : Ör-
dögtől, haláltól Félni soha 
nem fogok; Hogy tőrbe ne 
jussak, Jézus áll mellettem, 
S hogy békén élhessek, Ő 
harcol helyettem. 

4. Jézust el nem hagyom! 
Vele végzem éltemet, Ha ő 
van mellettem, Végkép el 
nem veszhetek ; Ki örök 
életre Vezet a síron át: Jé-

zust el nem hagyom, Hitem-
nek zálogát. 

5. Jézust el nem hagyom! 
Ha csak magát bírhatom: 
Itt is, a mennyben is 0 leg-
drágább birtokom; Csak őrá 
vethetem Bizton tekintetem, 
S amiben nincsen ő, Nem 
tetszik az nekem. 

6. Jézust el nem hagyom! 
Jézusommal maradok, 0 se 
hagy magamra, Tőle el nem 
szakadok; Láncnál is erő-
sebb E drága kegyelem, 
Mellyel a mennyet is Bizony-
nyal megnyerem. 

7. Jézust el nem hagyom! 
Ébren úgy, mint álomban, 
Jártomban, keltemben, Min-
denféle dolgomban Jézus az 
örömem, Vezérlő csillagom, 
Csak őrá nézek én: Jézust 
el nem hagyom! 
Németből. H. S. 

Salve cordis gaudium. 
Saját dallam. (354.) 

8 6 6 . U r a m Jézus, drága 
kincsem, Üdvösségem más-
ban nincsen ; Vágyakozva 
várlak téged, Idején hozd 
segítséged, 0 Jézusom, ó 
Jézusom ! 

Ezerszer is kér a lelkem: 
Fordulj hozzám, szánj meg 
engem, Óvj meg minden 
csüggedéstől, Ments meg 
minden szenvedéstől, Ó Jé-
zusom, ó Jézusom! 

3. Mi jobb a te kegyelmed-
nél? Mi édesebb szent ne-
vednél? Ha ezt tőled meg-
nyerhetem, Világ kincse 
nem kell nekem, Ó Jézusom, 
ó Jézusom! 
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4. Mikor terád emlékezem 
És nevedről elmélkedem : 
Tele vagyok édességgel, Testi, 
lelki üdvösséggel, Ö Jézu-
som, ó Jézusom! 

5. Szívem lángját éleszt-
getve Tüzeld még több sze-
retetre; S add, ha itt nem 
dobog többé, Veled éljek ott 
örökké, Ó Jézusom, ó Jézu-
som! 

Elmélkedés Jézus szereteté-
ről és jótéteményeiről. 

Dallama: 
Jézus, élte életemnek. (85.) 

8 6 7 . J ezus, szivem- es 
lelkemnek Élete és öröme: 
Magam a te kegyelmednek 
Adom most és örökre; Iste-
nemnek bátran mondlak, Bi-
zonyságot teszek rólad: Lel-
kem élte, jól tudom, Te vagy, 
drága Jézusom! 

2. Hatalmaddal teremtet-
tél, Lehelleted volt lelkem, 
Kegyelmeddel melengettél 
Engem mindjárt kezdetben; 
Mindjárt első percem óta 
Életemet gondod óvta: Lel-
kem kincse, jól tudom, Te 
vagy, drága Jézusom! 

3. Elhalmoztál jóságoddal, 
Mihelyt világra jöttem, Át-
öleltél szent karoddal Míg 
kebleden csüngöttem ; Majd 
öledben helyeztél el Kereszt-
ségem szentségével: Gazdag-
ságom, jól tudom, Te vagy, 
drága Jézusom! 

4. Gyermekségem eljötté-
vel Te vezettél engemet, 
Szentlelkednek erejével Ösz-
tönözted szívemet, Hogy te-
hozzád imádkozzam, Vala-

hányszor megbotlottam: Út-
mutatóm, jól tudom, Te vagy, 
drága Jézusom! 

5. Ifjúságom idejében Hány-
szor fogott meg kezed, Mi-
kor hitem és reményem Már-
már végkép elveszett; Bű-
neimben fuldokolva Nélkü-
led meghaltam volna: Lel-
kem őre, jól tudom, Te vagy, 
drága Jézusom! 

6. Ha tévedtem, te keressz 
fel, Bánatomat enyhíted, 
Ha elbuktam, te emelsz fel, 
Futásomat segíted ; Sze-
génységben gazdagságom, 
Szükségemben jóbarátom, 
Hű vezérem, jól tudom, Te 
vagy, drága Jézusom! 

7. Szégyenemben dicsősé. 
gem, Félelmemben t á n ^ 
szom, Kétségemben hű vezé-
rem, Szenvedésben víga-
szom Te vagy, Uram, mert 
te nékem Mind megadtad, 
amit kértem: Oltalmazom, 
jól tudom, Te vagy, drága 
Jézusom ! 

8. Szereteted édessége 
Árasztja el szívemet, Rej-
tett gondom gyötrődése Hoz-
zád vonja lelkemet, Fájdal-
mam megédesíti, Kereszte-
met megkönnyíti : Örvendé-
sem, jól tudom, Te vagy, 
drága Jézusom! 

9. Lelkem' a te Szentlelked-
del Örökéhez juttatod, Jól 
bevégzett életemmel Csak 
tehozzád juthatok : Hozzád, 
ahol, tudom már azt, Semmi 
tőled el nem választ; Én kő-
sziklám, jól tudom, Te vagy, 
drága Jézusom! 



10. Mindezt el nem érhet-
ném én, Akármit is tehet-
nék : Amit érzek szívem 
mélyén, Ajándékod minden-
kép. A te véred s kínhalá-
lod Szerzi e nagy boldogsá-
got: Dicsekvésem, jól tu-
dom, Te vagy, drága Jézu-
som! 

11. Életemben, halálomban 
Tied vagyok s maradok, Sze-
rencsémben, balsorsomban 
Tőled el nem szakadok; Re-
ménységem, dicsőségem, 
Örömem és tisztességem, 
Mindenségem, jól tudom, Te 
vagy, drága Jézusom! 

12. Halld meg, kérlek, ami-
vel még Jóságodhoz fordu-
lok; Ha már olyan gyenge 
lennék, Hogy beszélni nem 
tudok S már utolsó órám 
várom, Ez legyen végsóhaj-
tásom: Lelkem élte, jól tu-
dom, Te vagy, drága Jézu-
som! 
Seriver M. Keresztély. H. S. 

Az Űr Jézus forró szere-
tetéről. 

Dallama: 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

8 6 S . Jézusom úgy sze-
ret! Mit várjak még egye-
bet? Benne és kegyelmén 
Megnyugtatom lelkemet; Ő 
az én vigaszom, Ő az én sze-
relmem, Boldog gyermek 
vagyok : Jézus szeret en-
gem! 

2. Lehet a világon Sok ró-
zsának nyílnia : Ki Jézust 
szereti, Tövisen kell járnia; 
Bár néha elborul S bánatot 
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kelt bennem, Egy mégis bi-
zonyos : Jézus szeret engem ! 

3. Gyakran csak keserű 
Gyógyítószer használhat, A 
hivő mindennap Pálma alatt 
nem járhat; Ezért nem csüg-
gedek, Sőt víg az én lelkem, 
Jöhet rám szenvedés: Jézus 
szeret engem! 

4. Ajkáról nem mirha: 
Színméz fakad számomra ; 
Élesszed hitemet, Uram, ha 
nem lángolna! Legyen, mint 
akarja, Kelljen bár szenved-
nem, A legfőbb dolog ez: Jé-
zus szeret engem! 

5. Ha ő úgy akarja, Sem-
mitől se kell félnem: Vi-
gaszt és oltalmat Találok 
szent ölében; Akármit mond-
hatnak, Bánthatnak min-
denben, Kedvemet nem sze-
gik: Jézus szeret engem! 

6. Ő tudja legjobban, Mi 
boldogít engemet; Célját 
nem ismerem, Amely felé ő 
vezet, De ha van okosan Ki-
tartó türelmem, Semmi nem 
árt nékem, Jézus szeret en-
gem! 

7. Nagy öröm az a nap, 
Amikor őt vallhatom, Bol-
dog a pillanat, Amikor őt 
láthatom ; Őrjönghet a világ, 
Öröm van szívemben; Elég 
ennyit tudnom: Jézus szeret 
engem ! 

8. Ha el kell távoznom E 
keserves világból : Örömmel 
üdvözlöm, Nem félek a ha-
láltól ; Boldogan fogadom, 
Nincs mitől rettegnem, Ak-
kor is ezt mondom: Jézus 
szeret engem! 
Schmolck B. Kleych V. 
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Belső vágyódás az Úr Jézus 

után. 
Saját dallam. (355.) 

8 6 9 . J ézusom, Krisz-
tusom, Drága kedvesem : 
Sóhajom tégedet Merre ke-
ressen? Vesd rám, napvilá-
gom, áldott fényed: Nélkü-
led, virágom, nincsen élet! 

2. Lelkem megtalálni Óhajt 
tégedet, Nélküled, Jézusom, 
Meg nem élhetek; Jöjj, hogy 
a te szavad, drága kincsem, 
Szomorú szívemre vigaszt 
hintsen ! 

3. Nappal is, éjjel is, Té-
ged kiáltlak, Kereslek, amíg 
csak Meg nem talállak ; Mu-
tasd meg magadat bánatom-
ban, Bűnömre tebenned vi-
gaszom van. 

4. Ha meg nem talállak, 
Édes Jézusom, Bele kell 
pusztulnom, Biztosan tudom; 
Siess hát, jöttödet ne halo-
gasd, Hívedet, Jézusom, te 
támogasd ! 

5. Ó mikor egyesül Szívem 
teveled? Élnie néküled To-
vább nem lehet; Nélküled 
kárba vesz egész éltem, Ve-
led a halál is nyereségem ! 

6. Ahová te indulsz, Én is 
elmegyek, Hogy így mind-
örökké Teveled legyek. Csak 
téged bírjalak, Üdvösségem: 
Ha nincs is egyebem, meg-
elégszem ! 

Dallama: 
Könyörülő Jézusunk. (300.) 

8 7 0 . H o i keressem Jé-
zusom, Akit elvesztettem ? 
Mondjátok meg, mert én 
már Ismét övé lettem. 

2. Elfáradtam, míg drága 
Kegyelmét kutattam Város-
szerte, hiába : Őrá nem 
akadtam. 

3. Felverem: az erdőket: 
Hol vagy, szép virágom? A 
te drága illatod Lelki orvos-
ságom. 

4. Talán kertben találom 
Az én szerelmesem: Megkér-
dem a kertésztől, Megmondja 
ő nekem. 

5. Kifutok a pusztába, 
Hogy lássam kedvesem: He-
gyen-völgyön mindenütt Jé-
zusom keresem. 

6. Tengeren át hajózom, 
Tán hozzá juthatok : Szél-
vésztől és vihartól Vissza 
nem riadok. 

7. Hajh, de mikor átkelve 
A partra eveztem : Szívem 
nagy bánatára Jézust el-
vesztettem. 

8. Felverem az erdőket: 
Hol vagy, szerelmesem? Jé-
zusom, vőlegényem: Hol la-
kol, édesem? 

9. A végtelen szeretet Mu-
tatja ösvényed : Jeruzsálem 
felé visz, Ott kereslek té-
ged. 

10. Ha éltem elveszítem S 
téged megtalállak: Te éret-
ted oda se Nézek a halálnak. 

11. Ég szeme, nap, te 
mondd meg, Ha Jézust meg-
látod: Nem rejtőzik előtted 
Ő, aki megváltott. 

12. Csillagok, hold, mond-
játok: Hová tűnt kedvesem, 
Üdvözítő Jézusom, Az én 
szerelmesem ? 

13. Bánatkönny hull sze-
memből, Míg bűnöm súlya 



5 7 3 

nyom: Halálod megvigasz-
tal, Ha vétkem elhagyom. 

14. Elhagyom a világot Te-
érted, hogyha kell, Lemon-
dok a gyönyörről: Téged 
nem hagylak el. 

15. Ha sasszárnyam lehet-
ne, A mennybe szállanék: 
Kedvesem ott keresném, Ott 
rejti őt az ég. 

16. Immáron megtaláltam: 
Ö hívek, jöjjetek, Boruljatok 
eléje, Velem örvendjetek ! 

17. Mindent megadsz te 
nékem, Ha a tied vagyok: 
Jézusom, vőlegényem, Te-
nálad maradok! Kalinka J. 

A 121. zsoltárból. 
Saját dallam. (356.) 

8 7 1 . A hegyekre tekin-
tek fel, Onnan várom, ké-
rem Az én segítségem Bi-
zodalmas, hű lélekkel Az Úr-
tól, ki megmenthet S eget, 
földet teremtett. 

2. Nem engedi meg, hogy 
lábad Roskadjon, inogjon 
És megtántorodjon, Oltal-
mában bizton állhat; Nem 
szunnyadhat el soha Izrael-
nek pásztora. 

3. Az Ür visel terád gon-
dot, Jobbfelől álltában Az 
ő árnyékában Minden terhed 
könnyen hordod Ügy, hogy 
a te orcádnak Sem nap, sem 
hold nem árthat. 

4. Az Ür meg fog védni 
téged Mindenféle rossztól, 
Bajtól és gonosztól; Ő ad 
néked segítséget, Veled ma-
rad szüntelen, Mert irgalma 
végtelen ! 

Saját dallam. (358.) 

8 7 2 « Krisztusom, én 
üdvösségem, Királyom, leg-
jobb segítségem: Fogadj en-
gem oltalmadba Mennyei 
szent birodalmadba. Erősít-
sed meg szívemet, Tartsd 
meg igaz hitemet, Hogy 
benne meg ne lankadjak, 
Mindhalálig híved maradjak! 

2. Vezess állhatatosságra 
Benned bízó lelkem javára; 
Légy mellettem éjjel, nappal 
Megsegítő jóindulattal ; Ó ne 
vess meg, sőt a bajban Kö-
nyörülj meg énrajtam: Ma-
radj velem, gyermekeddel 
Irgalmaddal és kegyelmed-
del! 

3. Lelkem sok bűn terhe 
nyomja, Annyi, mint a ten-
ger homokja; Ifjúságom for-
rongása Ingerel a sok go-
noszságra ; Meggyötri az 
életemet A rossz lelkiisme-
ret Azért, amit elkövettem: 
Uram, ne légy kérlelhetetlen! 

4. Magam nem érek jó vé-
get, Ha nem jön a te segít-
séged; Ezer évig elélhetnék 
S akár mindent megszerez-
hetnék, Enyém lehet szép-
ség, vagyon, Tudás, minden 
hatalom: Mind semmit se 
használ nekem, Ha nincs jó 
lelkiismeretem. 

5. Tehozzád száll könyör-
gésem, Mert te vagy az én 
menedékem ; Benned bízva 
üdvözülök És soha meg nem 
szégyenülök, Mert urak és 
fejedelmek Nem adnak oly 
kegyelmet, Mint te, világ 
Megváltója, Üdvössége, bol-
dogítója ! 
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6. Mi a világ sok gyönyöre, 

És benne az ember öröme? 
Ügy elmúlik nemsokára S 
oly hamar elvész, mint a 
pára; De te, Uram, válto-
zatlan Maradsz s hervadha-
tatlan: Mert ég és föld meg-
rendülhet, De szent Igéd nem 
semmisül meg! 

f 7. Örök Isten! hatalma-
dat Érzem: terád bízom ma-
gamat; Bánj velem úgy, 
mint akarod, Teljesedjék 
szent akaratod; Add rám itt 
lenn irgalmadat, Ott fenn 
örök javadat, Hol örökké 
uralkodol S angyalokkal 
együtt lakozol! 

Az 5. zsoltárból. 
Saját dallam. (357.) 

8 ^ 3 « U r a m , nehéz bús 
helyzetemben Hozzád kiált 
esdő szavam, Istenem, Meg-
váltóm, Uram, Mert csak te 
vagy az én védelmem: Hall-
gass meg engem! 

2. Sóhajomat hozzád bo-
csátom, Más meg nem óv 
úgy engemet, Ha veszélyek 
kísértenek, Mint te magad e 
nagy világon, Uram, Kirá-
lyom! 

3. Mindjárt reggel téged 
kereslek, Uram, jelentsd ma-
gad nekem ; Figyelmemet 
terád vetem, Biztatsz-e, hogy 
elviselhessek Minden ke-
resztet. 

4. Igaz Isten vagy te oda-
fent, Nem kell neked, ami 
hamis, Gyűlölöd a gonoszat 
is, Megalázod az istentelent 
És erkölcstelent. 

5. Kevélységet és balgasá-
got Nem tűrsz, bármint di-
csekedik, Meg nem állhat; 
aki pedig Bűnbe esik, go-
nosz és álnok: Végkép útá-
lod. 

6. Elveszted mind a sze-
mérmetlen Hazugságra vete-
medőt, A gyilkost és a hit-
szegőt; Szörnyű véget ér 
menthetetlen, Aki kegyet-
len. 

7. De én, aki kezdettől fog-
va Élvezem bő kegyelmedet: 
A te félelmedben megyek 
Hálát adva és fohászkodva 
Szent templomodba. 

8. Uram, vezess igazsá-
godban Bősz ellenségeim 
miatt, Akik fenik már a 
nyilat, Hogy ne járjak mind-
egyre jobban A te nyomod-
ban. 

9. Mert szavukban nincs 
semmi jóság, Hamisságon 
jár az eszük, Romlott szí-
vük és belsejük, Torkuk 
nyilt sír, testük álnokság S 
erőszakosság. 

10. ítéld, Uram, mind csúf 
bukásra, Változtasd meg ta-
nácsukat, Büntesd gonosz 
szándékukat : Vettessenek 
nyomorúságra S elkárho-
zásra ! 

11. De akik bíznak, ör-
vendjenek, Tebenned mind 
ujjongjanak, Mindörökké ví-
gadjanak, Mert ismerik a te 
nevedet S dicsőítenek! 

12. Készségesen megvigasz-
talod, Megáldod az igazakat. 
Ha fejükre rossz sors sza-
kadt: Pajzsoddal mind be-
takargatod, Meg is tartha-
tod! 



Dallama: 
Istennek szent nevében. (312.) 

8 7 4 . E n lelkem, ne 
hagyjad el Sohase Istened, 
Mert ő szintén nem hagy el 
Sohase engemet; Benne van 
reményem, Ki úgy nappal, 
mint éjjel Gondos kézzel 
vezérel, Akármily baj érjen. 

2. Hogy jó úton lépkedjek 
S egyenes ösvényen És hogy 
el ne tévedjek A csalfa sö-
tétben: Előttem világol Igé-
jének szent fénye, Hogy lel-
kemet megvédje A gonosz 
sátántól. 

3. Ha magamra hagynának 
Barátim a bajban, Az se 
lenne nagy bánat: Segít az 
Ür rajtam; Eltet szent ke-
gyelme, Megszabadít a rossz-
tól, Testi, lelki gonosztól 
Igaz örömemre. 

4. Neki adom magamat Jó-
és balsorsomban, Szívem 
hozzá hű marad Éltemben, 
holtomban ; Tudom, hogy 
semmi rossz Nem érheti hí-
veit, Mert akkor is megsegít, 
Amikor ostoroz. 

5. Tetszését ő nem leli Ab-
ban, hogy elessünk, Mert 
híveit kedveli Ügy, hogy 
miérettünk Egy Fiát odadta, 
Hogy a bűnből megtérjünk, 
Benne higgyünk, reméljünk 
S ne jussunk poklokra. 

6. Érte, amit csak kérünk, 
Mindent megad nekünk, Mi-
helyt beáll szükségünk, Eny-
hülést nyerhetünk Testünk-
nek, lelkünknek; Szeretete 
őrá vall, Ezért méltó hálá-
val Áldjuk Istenünket. 

7. Köszönettel köszöntsük 
Mennyei Atyánkat És eléje 
kiöntsük Szívbeli hálánkat ; 
Boldog az az óra, Melyben 
hálát adhatunk És szívből 
gondolhatunk A Minden-
hatóra. 

8. Mért kell drága időnket 
Könnyen elfecsélnünk, Téko-
zolnunk erőnket S az Ürtól 
nem félnünk? Istennek fé-
lelme S szolgálata megsegít 
Elkészítni híveit Az örök 
életre. 

9. Ez a világ elmúlik S 
minden kívánsága, Mint a 
víz, elsodródik Minden hiú-
sága: De mi feltámadván, 
Bár mély sírban volt he-
lyünk, Üj életre ébredünk Az 
ítélet napján. 

10. Ott a test a lélekkel 
Ismét találkozik S meg-
dicsőült élettel Békében tá-
vozik Paradicsomába, Ahol 
vége sohsem lesz Uralmam-
nak s Istenhez Száll lelkem 
fohásza. 

11. Jónak ezt így tartotta 
Teremtő Istenünk ; Éltét 
ezért áldozta Megváltó Mes-
terünk; Biztat a Szentlélek 
S megerősít hitemben, Hogy 
helyem lesz a mennyben, 
Amit úgy remélek! 

12. Ezért vígan várhatom 
Utolsó percemet; A halált 
se fájlalom, Mert minden 
vétkemet Lemossa, jól tu-
dom, A keresztnek forrása, 
Életadó áldása, Ó jöjj, én 
Jézusom ! 
Helmbold M. L. Tranovszky Gy. 
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Salamon Énekek Énekéből a 
2., 3., )., 5. fejezet. 
A lelki menyasszony 

gyönyörködése vőlegényében, 
az Űr Jézusban. 

Dallama: 
Boldog az az ember. (243.) 

8 7 5 . A z én szép ked-
vesem, Akit szívem szeret 
S aki liliom közt Legeltet 
engemet : Sátramból titkosan 
Eltávozott tőlem, Mert nem 
becsültem meg Arcát illen-
dően. 

2. Ő kedvesen hívott, Én 
elszenderegtem S most a fáj-
dalomtól Sajog egész lel-
kem; Sűrű könnyeimtől Szí-
vem olvadóban : Hasztalan 
kiáltok Súlyos bánatomban. 

3. Merre keressem őt És 
merre leljem meg? Sehol 
nem találtam Kedves nyája 
mellett; Futottam utána Ut-
cákon, tereken, Egyre ezt 
kiáltva : Elhagyott kedve-
sem! 

4. Sorra megkérdeztem A 
város őreit, De ők megra-
gadtak, Sőt meg is vertek 
itt; Azt hittem, enyhítik 
Szívemnek keservét: De ők 
kegyetlenül Ruhám is el-
szedték. 

5. Szép Jeruzsálemnek Ko-
szorús lányai, Keressétek 
meg őt Mindjárt megmon-
dani, Ha megtaláljátok: Mi 
a szívem sebe, S hogy miatta 
vagyok Szerelem betege. 

6. Addig kiáltoztam Bú-
san, keservesen, Míg meg 
nem találtam Óhajtott ked-
vesem; Alighogy a város 
őrzőit elhagytam, Rögtön 

rátaláltam S karomba ra-
gadtam. 

7. Jöjj, ó boldog óra, Kö-
szönts be kedvesen: ímhol 
megtaláltam Az én szerel-
mesem. Enyém immár, akit 
Szívemből szeretek S kinek 
egész lelkem Mélyén örvend-
hetek. 

8. Hogyne örvendenék Az 
én kedvesemnek, Mikor hang-
ját hallom, A drágát, a szen-
tet? Mikor vígan szökell 
Felém az erdőben S látom 
édes arcát Hozzám közelgő-
ben! 

9. Szép Jeruzsálemnek Lá-
nyai, mit vártok? Örömem-
nek okát Talán nem tudná-
tok? Kiért epekedtem, Kiért 
búslakodtam : Nézzétek meg 
az én Drága választottam ! 

10. ím ez az, akiért Gyöt-
rődött a szívem; Hogy ra-
gyog az arca Fehér s piros 
színben! Gyönyörű szép ar-
cát Mikor végignézem : Nem 
találok szebbet Se földön, se 
égen. 

11. Van-e a világnak Ilyen 
ékessége ? Fejéhez a tiszta 
Arany fényessége És Sala-
mon minden Kincse ha-
sonló-é? Fodor haja, mint a 
Fekete hollóé; 

12. Szeméből galambok 
Szemei ragyognak, Gyönyö-
rű fényük van, Mint a csilla-
goknak ; Arca oly illatos, 
Mint egy virágtábla, Ajka 
liliomszál, Lelkem olajága. 

13. Kezén aranygyűrűk 
Szép drágakövekkel, Ragyo-
gó topázzal S bevésett ne-
vemmel ; Fehér elefántcsont 
Teste minden tagja, Remek 
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foglalatban Zafírral meg-
rakva. 

14. Szára márványoszlop 
Tiszta arany-talpon : Minden 
dicséretre Érdemesnek tar-
tom ; Erre nézni mindig Nagy 
gyönyörűségem, Nem is le-
het nagyobb Boldogságom 
nékem. 

15. Tekintete fényes, Mint 
a Libanonnak, Melyen a céd-
rusok Szépen sorakoznak ; 
Édes szájaszéle Színméztől 
harmatos: Mindenestül fogva 
Nagyon kívánatos. 

16. Ez az, kit enyémnek 
Választva kívántam, Akit 
elvesztettem S ismét megta-
láltam; Ez az, akit teljes 
Szívemből szeretek, S boldog 
vagyok azért, Hogy benne 
hihetek. 

17. Enyém már, tartom őt 
És el nem engedem: Rábí-
zom magamat, Keblemre 
ölelem ; Elvezetem őt most 
Anyámnak házába: Ott lesz 
majd teljessé Lelkem bol-
dogsága. 

18. Vágyam és örömem ! 
Szívemnek engedve Tégy le, 
mint pecsétet Szerető szí-
vedre! Ez a mennyei tűz El 
nem alszik többé: Én a Bá-
rány után Megyek mind-
örökké ! 
Németből. H. S. 

Dallama: 
Mennyei Atyánk. (214.) 

8 7 6 . E des Jézusom, 
Drága Krisztusom, Bajban 
támaszom, Gyászban viga-
szom! 

2. Ámbár vétkezem, Viga-
szom nekem, Hogy kegyel-
medet Éreznem lehet. 

3. Üdvöd rám ragyog, Én 
tied vagyok; Nappal s éjjel 
is Segíts engem is. 

4. Büntetésedet Enyhítsd, 
ha lehet; Halld meg óhajom, 
Esdő sóhajom! 

5. Mert mikor segít Ön-
magának itt, S boldog hogy 
lehet Bárki nélküled ? 

6. Önnönmagamon Hány-
szor láthatom Könnyeimen 
át Öröm hajnalát ! 

7. Add meg, Istenünk, 
Hogy jobbak legyünk, Mert 
a bánatot Megvigasztalod. 

8. Hallgasd meg szavunk, 
Könnyítsed bajunk S éltünk 
végivel Végy egedbe fel! 

9. Hála, tisztelet Minden-
kor neked, S boldogság ne-
künk, Hogy tisztelhetünk ! 

Masnitius Dániel. 

Saját dallam. (359.) 

8 7 7 . E n Jézusom, én 
drága Krisztusom, Menedé-
kem, Uram és orvosom, Meg-
váltóm, Királyom, Bárá-
nyom: Bűnös vagyok, ke-
gyelmedre vágyom. 

2. Szívem bűntől terhes, 
tisztátalan, Azért hozzád kö-
nyörgök untalan : Tisztíts 
meg, javíts meg, enyhíts meg, 
Vigasztalj meg és világosíts 
meg. 

3. Könyörülvén a kánai 
nőn is S Magdolnán, a meg-
térő hivőn is: Meglátod, meg-
szánod, megtartod Mátét, 
Pétert, Zakeust s a latrot. 

37 
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4. Kegyelmeddel gondos-
kodtál Pálról: Nekem is ezt 
add a magasságból; Sebedbe 
illessz be, vezess be, Szár-
nyaiddal, Uram, te fedezz be. 

5. Elhervadtam, de a te vé-
redben Drága balzsam üdít-
het fel engem; Sorsomban, 
kínomban, bajomban Türel-
messé tégy búbánatomban. 

6. Te vagy az én egyetlen 
óhajom, Te ne hagyj el, mert 
bűnöm súlya nyom; Ö ked-
vezz, védelmezz, kegyelmezz, 
Mert a sátán mindig ellenem 
lesz. 

7. Elviselted kínszenvedé-
sedet, Mosd le minden bűnö-
met, vétkemet; Érettem vé-
getlen kegyetlen Kínt szen-
vedtél, Jézus, a kereszten. 

8. Ézért magam rábízom 
kezedre S bármikor jösz a 
végítéletre: Vétkemet s ter-
hemet érdemed Mossa le 
mind, ó örök szeretet! 

9. Add, Uram, hogy lássa-
lak az égben Véghetetlen fé-
nyes dicsőségben ; Hadd zeng-
jem szívemben, lelkemben ; 
Szent, szent, szent vagy, Is-
tenem, a mennyben! 

Kaiinka Joachim. 

Saját dallam. (360.) 

8 7 8 . Is ten, halld meg 
kiáltásom, Hozzád küldöm 
bús sóhajtásom : Légy védel-
mezőm; Te vagy minden re-
ményem, Gondos őrizőm! :/: 

2. Ne hagyd, hogy megszé-
gyenítsen Ellenségem s meg-
semmisítsen; Ó te hatalmas, 
Örök Isten s kezdettől Jó és 
irgalmas! :/: 

3. Te vagy pajzsom, üdvös-
ségem; Soha senkit nem ér-
het szégyen, Ha minden baj-
ban Hozzád fordul s két 
szeme Mindig rajtad van ! :/: 

4. Hű szolgádnak te adsz 
erőt S magad óvsz meg min-
den szenvedőt: Ó mert a hit-
ben Kősziklánál erősebb Vé-
dőnk vagy, Isten. :/: 

5. Dicsőséged hajlékában, 
Az én örök, boldog hazámban 
Lakozom véled, Magaszta-
lom szent neved, Dicsérlek 
téged! :/: 

Dallama: Fordítsd el, 
Urunk, szörnyű haragodat. (339.) 

8 7 9 . Jézusunk, lel-
künk Ura: kegyelemből Bi-
zony érettünk szálltál le a 
mennyből; Értünk jöttél le 
siralmunk völgyébe Oly sok 
ínségre. 

2. Fordítsd ránk képed di-
cső fényességit, Gyűjts ösz-
sze, mint a kotló a csibéit; 
Adj menedéket, tőrvetéstől 
védd meg, Aki vár téged. 

3. Mert sok kísértés vesz 
körül bennünket, Sok nehéz 
kérdés támadja lelkünket ; 
Ördög, test, világ leskelődik 
miránk S mindig visszaránt. 

4. Magunkban nincsen erőnk 
és hatalmunk, Nélküled, Is-
ten, könnyen szégyent val-
lunk; Ember nem nyerhet, 
ha nincs segedelmed, Raj-
tunk győzelmet. 

5. Te adj minékünk erőt és 
hatalmat, Csak így remé-
lünk rajtuk diadalmat ; 
Rosszakaratjuk meghiúsít-
hatjuk, Eltiporhatjuk. 
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6. Add növekednünk min-
denkor tebenned S alávettet-
nünk a te kegyelmednek, 
Hogy ismerhessünk, terád 
építhessünk S mindig köves-
sünk. 

7. A mi itteni önhittségünk 
terhet Jelent isteni igazsá-
god mellett, Melyet kegyel-
med áraszt gyermekednek, 
Minden hívednek. 

f 8. Fogadd el innen ezt a 
könyörgésünk S mérsékeld 
minden megkísértetésünk, 
Hogy megállhassunk, győzel-
met arassunk S magasztal-
hassunk. 

9. Jer, áldást zengjünk 
Krisztusunk nevére, Ő a mi 
lelkünk hite és reménye, Ki 
vérét ontva száll a mély po-
kolba S tüzét eloltja! 

Boszák Kelemen. 

Dallama : 
Mennynek, földnek alkotója. (290.) 

8 8 0 . 0 Jézusom, oltal-
mazónk, Drága kincse lel-
künknek: Halld a hozzád 
kiáltozok Hangját, szánj meg 
bennünket; Hajolj esdő sza-
vamra, Légy a hívek ol-
talma. 

2. Ó Jézusom, vígassága 
Azoknak, kik megtérnek, Ki 
az esdőt boldogságra Kegye-
lemből vezérled: Lásd, szí-
vem is vezekel, Kegyelme-
dért esdekel. 

3. Ö Jézusom, dicsőséges 
Trónod elé térdelek, Mert 
szívemben szörnyűséges 
Nagy bűnterhet viselek; De 
erős az én hitem, Hogy ter-
hem megkönnyítem. 

4. Ó Jézusom, óhajtásunk, 
Nézzed az én mély sebem: 
Te vagy legjobb orvosságunk, 
Véred a szent védelem ; Csak 
jó lelkiismeret Gyógyíthat 
meg engemet. 

5. Ó irgalmazz, ó kegyel-
mezz! Nyújtsd ide a kezedet 
S eljutnom ,a te szívedhez 
Törd meg az én szívemet, 
Fogadj engem kegyedbe S a 
zsarnokot verjed le! 

6. Én Istenem, én kőszá-
lam, Reményem és bizal-
mam: Te vagy az én erős 
váram, Menedékem, oltal-
mam, Te vagy szívem örö-
me, Te vagy lelkem gyö-
nyöre. 

7. Uram, hozzád fohászko-
dom, Végy jobbodra enge-
met, Hatalmadban bizako-
dom, Fordítsd hozzám szi-
vedet; Lelkem, testem, min-
denem Terád hagyom, Iste-
nem! 

8. Oltalmazz és védj meg 
engem, Ki a mennyből kül-
dettél S itt a földön énéret-
tem Szörnyű halált szenved-
tél; Add ezért, hogy tenálad 
Örök éltet találjak! 

Dallama: 
Ö mily boldog- az az ember. (282.) 

8 8 1 . 0 Jézusom, üd-
vösségem, Isten Fia, dicső-
ségem : Légy kegyelmes 
megsegítőm, Ó én drága 
Üdvözítőm ! 

2. Éltem tele van panasz-
szal, De szent neved megvi-
gasztal ; Könyörülj meg 
gyermekeden, Maradj, Jé-
zus, mindig velem! 

37* 
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3. Üdvözíts a te nevedért, 
Szánj meg örök érdemedért, 
Én Jézusom, kinél nincsen 
Nagyobb Uram, drágább 
kincsem. 

4. Rágondolván szent ne-
vedre Mindjárt öröm száll 
lelkemre; S mikor rólad el-
mélkedem, Mindjárt vigaszt 
nyer kebelem. 

5. Jézus, éltem szép tava-
sza, Búbánatos szív vigasza: 
Nálad semmi sem édesebb, 
A világon nincs kedvesebb. 

6. Ha egészen szegény len-
nék S földi kincsből mit se 
nyernék : Megelégszem szent 
neveddel, Semmivel sem cse-
réllek fel. 

7. Mi lehetne oly nagy va-
gyon, Mint te, Jézus, s oly 
hatalom ? Te legnagyobb 
földön s égen Gazdagságban, 
dicsőségben! 

8. Nálad minden oly bősé-
ges, Megadod, ami szüksé-
ges, Ö Jézusom, én olajom, 
О Jézusom, én balzsamom! 

9. Édes méz vagy ajaka-
mon, Ujjong benned minden 
tagom ; Fordulhatok akár-
merre Egyikről a másik 
helyre : 

10. Békességem nem lelem 
meg, Én Jézusom, csak te-
benned; Te vagy szívem 
címerpajzsa, Üdvösségem 
nyugszik rajta. 

11. Te vagy fejem koro-
nája, Értelmemnek napvi-
lága, Jézus, mikor imádko-
zom, Vigadok vagy szomor-
kodom. 

12. Jézusom vagy dolgaim-
ban, Jézusom vagy harcaim-
ban, Jézusom vagy halá-

lomban, E világból távoz-
tomban. 

13. Törvényedet megsérthe-
tem, Bánthat lelkiismere-
tem, Ellenségim rám tör-
hetnek, Velem bátran meg-
küzdhetnek : 

14. De Jézusom, a te neved 
Felvidítja bús lelkemet, Én 
koronám, én Jézusom, Leg-
főbb kincsem, én Krisztu-
som! 

15. Jézusom légy életem-
ben, Jézusom légy keservem-
ben, Jézusom légy holtom-
ban is S ha majd eljösz 
ítélni is! 

16. Légy az enyém fent az 
égben, Én Királyom, vőle-
gényem; Fogadj engem örö-
medbe, Végtelen dicsősé-
gedbe ! 

Dallama: Tudom, ott ragyog 
Krisztus az égben. (396.) 

8 8 2 . Г ejedelme a fe-
jedelmeknek, Örök Istene 
az isteneknek: Jézus, te-
benned van reménységem, 
Légy mindenkor az én segít-
ségem. 

2. Könyörülj, Jézus, kö-
nyörülj rajtam, Jöjj hozzám 
és légy velem, ha baj van; 
Ha engem elhagysz, ki segít 
nékem? Tenélküled megront 
ellenségem. 

3. Csak nálad vagyok nagy 
biztonságban, Te vagy kő-
sziklám és erős váram; Ör-
dög, világ, test mit se árt 
annak, Akit kegyelmed véd 
és takargat. 

4. Ó Uram, soha ne hagyj 
el engem, Holtom után adj 
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helyet a mennyben, Hol a bol-
dogság sohse ér véget S 
örökké tart a te dicsőséged! 

Isten áldásának világossá-
gáért. 

A 67. zsoltárból. 
Saját dallam. (361.) 

8 8 3 . 0 könyörülj, Urunk, 
mirajtunk, Adj bő áldást, se-
gítséget, Világosítsd meg 
orcád rajtunk, Oszlasd szét 
a sötétséget; Hadd tudják 
mindenek S félve tisztelje-
nek, Hogy oltalmadat Kül-
död a népeknek, S minden 
nemzeteknek Odadod ma-
gad! :/: 

2. Add, hogy téged dicső-
ítsenek A szegények s gaz-
dagok is, És tehozzád igye-
kezzenek Az utolsó pogá-
nyok is; A te ítéleted Soha 
nem tévedett Kormányzá-
sodban; Nincs semmi elhaj-
lás, Nincsen részrehajlás 
Igazságodban! :/: 

3. Add, hogy neved dicső-
ségével Legyen minden ha-
tár tele, A föld is szép s bő 
termésével Mosolyogjon 
mindenfele; Urunk és Iste-
nünk, 0 áldj meg, légy ve-
lünk, Ez a mi vágyunk; Szí-
vünk őrizze meg A te félel-
medet: Légy jó irántunk, 
Örök Királyunk! 

Saját dallam. (362.) 

8 8 4 . К risztus Urunk, 
örök Isten, ó mennyei Fel-
ség: Téged dicsér az egész 
mindenség; Tekintsd a mi 
bűnös mivoltunkat, Szár-

nyad alá szoríts mindnyájun-
kat! 

2. Rajtad kívül sehol sin-
csen semmi reménységünk, 
Ezért hozzád menekülve ké-
rünk: Oltalmazva tarts meg 
kegyelmedben S védj meg 
minden ellenségünk ellen! 

3. Segíts meg, hogy békes-
séged szívünk mélyén hordva 
S ördögnek és testnek ellent-
mondva Akaratod jól meg-
ismerhessük, Szóval, tettel 
valljuk és kövessük! 

4. Add meg, hogy az igaz-
sághoz mind közelebb fér-
jünk S mint szolgáid, alá-
zattal kérjünk: Ne érde-
münk szerint ítélj minket, 
Bocsássad meg a mi vétkein-
ket! 

f5. Krisztus Urunk, kín-
zatásod keservére kérünk, 
Békességes halált adj miné-
künk S attól őrizz bennün-
ket főképen, Hogy ne ég-
jünk a pokol tüzében! 

Boszák Kelemen. 

A 33. zsoltárból. 
Saját dallam. (363.) 

8 8 5 . Örvendjetek, ti 
áldott Igazak, az Ürra bíz-
zátok Reményetek', s a jó Is-
tent Magasztaljátok ! :, : 

2. Űj éneket zengjetek, 
Vígadjatok, örvendezzetek, 
A Sionon kegyelméért Ese-
dezzetek! :,: 

3. Szent Igéjét, pogányok, 
S igazságát bátran valljátok, 
Minden szavát, minden tettét 
Magasztaljátok! :,: 

4. Mert szavával teremte 
Eget, földet s belé lehellte Az 
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életet mindnyájunkba Az ő 
Szentlelke! :,: 

5. Dicsértessél egedben, 
Tiszteltessél dicsőségedben 
Most idelenn, majd ott fenn 
az Örök életben! :/: 

Az igaz hit állhatatosságáért. 
Saját dallam. (364.) 

8 8 6 . J ézus Krisztus, 
hívlak téged, Ö hallgasd 
meg kérésem : Adj vigaszt 
és segítséget, Hogy ne le-
gyek kétségben; Az igaz hit 
után vágyva Szomjúhozom 
lelkemben, Hogy az bennem 
Másoknak javára Gyümöl-
csöt is teremjen. 

2. Kegyelmedet add meg-
nyernem : Megadhatod ezt 
nékem ; Gyalázatban ne 
hagyj engem, Meg ne csal-
jon reményem. Add főkép, 
hogy végórámban Rajtad 
függjön két szemem, Mert 
idelenn Hiú méltóságban 
Csak a szégyent érezem. 

3. Segíts, hogy megbántá-
somat Szívemből kiverhes-
sem; Bocsásd meg sok bot-
lásomat, Hogy szíved meg-
nyerhessem ; Szent Igédben 
találhassam Lelkem drága 
kincseit S ezzel itt Meghiú-
síthassam A gonoszság tő-
reit. 

4. Semmi gyönyör, semmi 
bánat Rajtam erőt ne ve-
gyen, Igaz állhatatosságnak 
Erényét add, Istenem! Tő-
led mindent ingyen nyer-
tünk, Érdemünkkel egedet 
S kegyelmedet Sehogy meg-
szereznünk S örökölnünk 
nem lehet. 

5. Minden bajjal szembe-
szállók, Csak velem légy, 
Jézusom, Kegyelmedből helyt 
is állok: Megsegítesz, jól 
tudom; Erősíts a szenvedés-
ben, Ne rémítsen félelem S 
veszedelem : Veled minden-
képen Kivívom győzedel-
mem. 
Agricola J. Tranovszky Gy. 

A gonosz emberek részéről 
jövő szenvedés idején. 

Saját dallam. 

8 8 7 « IViindenható, örök 
Isten, Cs,ak benned bízom 
én, Rajtad kívül más senki 
sem Segít a föld színén; 
Mert te magad vagy egyedül, 
Ki rajtam könyörül, Aki 
benned bizakodik, Az meg 
nem szégyenül. 

2. Te légy erős váram ne-
kem, Védjen meg jobbkarod, 
Mert bízni én más senkiben 
Többé nem akarok; Érzem, 
tudom, hogy tégedet Meg is 
sértettelek, Mikor emberbe 
halmozám Minden reménye-
met. 

3. Uram, bocsásd meg én-
nekem Temérdek vétkemet 
Tudván, mikép vádol s gyö-
tör A lelkiismeret; Tekints 
le rám, meg ne tagadd Tőlem 
oltalmadat, Sújtsad le, akik 
engemet Méltatlan bántanak. 

4. Te légy erős oltalmazom 
És biztos menhelyem, Te 
légy velem, s ezer sereg Tá-
madhat ellenem! Amíg ben-
ned remélhetek, Soha nem 
rettegek, Mert jól tudom, 
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hogy kiizdni fog Érettem 
fegyvered. 

5. S ha senki meg nem 
döntheti A te hatalmadat: 
Hát még azon, akit szeretsz, 
Diadalt ki arat? Az ördög 
bár sokat tehet, Az ember 
bölcs lehet: A csel s az ész 
semmit nem ér, Ha szemben 
áll veled. 

6. Mit ért el a nagy fáraó, 
Ki néped üldözé, Azzal, hogy 
felkelt ellened S parancsod 
megszegé ? Számos csapás 
sújtotta le S a sok pogányt 
vele, Végül a tenger mélyibe 
Fullasztottad bele. 

7. Azért ím én, boldogta-
lan, Látván hatalmadat S 
hogy mily nagyon szerethe-
ted Minden hű fiadat: Hoz-
zád jövök, hogy tégedet 01-
talmul kérjelek, Mert elle-
nim kezébül is Kiragadsz en-
gemet ! 

A 125. zsoltárból. 
Saját dallam. (365.) 

8 8 8 . A ki reménységét 
Istenbe vetette, Vészek és 
viharok Zúghatnak felette : 
Mint a Sión, mint a szikla-
szál, Rendületlen áll! :,: 

2. Mint Jeruzsálemnek He-
gyen épült vára, Olyan biz-
tos az Űr Népének bás-
tyája: Isten maga virraszt 
fölötte Most s mindörökre ! :, : 

3. Hívei seregét Nem 
hagyja el az Űr, Még ha 
szenvednek is Kimondhatat-
lanul; Ő a gyengék erős vé-
dője, Megsegítő je! :,: 

4. Isten az igazat Szívéből 
szereti, Ámde a gonoszat 

Ütálja s megveti; Népe sor-
sa teljes békesség S örök 
üdvösség! :,: 

Saját dallam. (366.) 

8 8 9 . К risztus, benned 
érzem Minden reménysé-
gem: Szánj meg engem! 
Nincs más menedékem A 
földkerekségen: Áldj meg 
engem ! 

2. Akit megváltottál S 
megszabadítottál, Én sze-
relmem : Ha majd hozzád 
szállok, Kegyelmet találok 
Érdemedben. 

3. Meg nem vetve senkit 
Hívogatsz mindenkit: Hoz-
zám jertek, Mert én meg-
nyugosztlak, Ti megfáradot-
tak S megterheltek ! 

4. Te egykoron Pétert S a 
latrot, kik kértek, Meghall-
gattad, Meg is segítetted: 
Kegyelmedbe vetted, Befo-
gadtad. 

5. Meghallgatsz engem is 
S magaddal egy esi tsz, 0 Jé-
zusom: Mert senkit bajában 
Nem hagytál magában, Biz-
ton tudom. 

6. Nézz rám kegyelmedből 
A magas mennyekből Gyer-
mekedre; Vezess e világból 
S ezernyi bajából Örömedbe! 

Saját dallam. 

8 9 0 . J ézus Krisztus, 
tebenned van Minden hitem, 
reményem, Te vagy az én 
vigasztalóm, Benned bízom 
keményen; Üdvösségem, éle-
tem Minden ínségemmel : 
Neked adom magamat Tes-
temmel, lelkemmel. 



5 8 4 
2. Szabadíts meg, örök Is-

ten, Kegyelmed jóvoltából 
A bajoktól, az ördögtől És 
az örök haláltól. Végre, mi-
kor távozom Siralmam völ-
gyéből: Védj az örök kár-
hozat Pokoli tüzétől ! 

3. Ezért Uram és Jézusom, 
Bármily nehéz az élet: Itt 
a földön s fent a mennyben 
Hálás szívvel dicsérlek; Mert 
te dicső hazádban Örök ér-
demeddel Egyenlő vagy 
Atyáddal És a Szentlélek-
kel! 
Németből. 

Jézusnak, a vőlegénynek sze-
retetéről. 
Dallama: 

Krisztusom az én éltem. (400.) 

8 9 1 . S zépséges vőlegé-
nyem, Benned él a lelkem, 
Liliomnál ékesebb Gyönyörű 
szerelmem ! 

2. Ó jöjj hozzám, csókolj 
meg, Kedves vőlegényem : 
Várva várlak tégedet, Egyet-
len reményem! 

3. Vőlegényem, Jézusom, 
Ha te vagy, kedvesem: Ezt 
az egész világot Semmibe se 
veszem. 

4. Mint ahogy a kelő nap 
Csillagnál fényesebb: Az én 
szép vőlegényem Mindennél 
ékesebb. 

5. Nincs is olyan nagy kin-
cse Ennek a világnak, Hogy 
érette elhagyjam Őt, az én 
drágámat ! 

6. Jézusomnak szépsége 
megfogott, megejtett: Szí-
vem alig bírja el Ezt a nagy 
kegyelmet. 

7. Szívemben el nem oltja, 
Bármennyit szenvedjek, A 
világon senki se Ezt a nagy 
szerelmet. 

8. Bírjam Eszter hatalmát, 
Ámbár nem kívánom, S min-
den ember szerelmét Ezen a 
világon : 

9. Semmire se becsülöm, 
Egyik se kell nékem, Elég 
nekem, ha te vagy Az én vő-
legényem ! 

10. Jöjj hát, siess énhoz-
zám S vigy magaddal, kér-
lek : Tenélküled, Jézusom, 
Oly nehéz az élet! 

11. A világnak semmilyen 
Gyönyörét nem kérem: Té-
ged várlak, Jézusom, Drága 
vőlegényem ! Kubínyi Zsófia. 

Utas, vagy útra készülő emberek éneke. 
Dallama: 

Mikor Jézus a kereszten. (87.) 

8 9 2 . T e őrized, szent 
Istenünk, Bejövetünk, kime-
netünk, Jobbod erős oltal-
munk; Ha belépünk, ha ki-
lépünk, A te szemed van 
rajtunk. 

2. Magam neked ajánlot-
tam, Szent nevedben meg-
nyugodtam, Hogy utamban 
védenek, Velem lesznek, kö-
rülvesznek Angyalaid en-
gemet. 

3. Magam most is terád 
bízva Védelmedben bizto-
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sítva Látom minden dolgo-
mat: Hatalmaddal, oltalmad-
dal Jóra viszed sorsomat. 

4. Mikor Rágesz városába 
Mentél, hosszú úton járva: 
Ki védett meg, Tóbiás? Is-
ten maga s hű angyala Őr-
zött téged, senki más! 

5. Egészségben keltél útra 
S ép maradtál hazajutva; Ve-
lem is így bánj, Uram, Hogy 
épségben s egészségben Ér-
jek haza boldogan. 

6. Jákob, tisztes pátriárka! 
Gyakorta sok utat járva Ki 
volt veled támaszul? Ki ve-
zérlett mindig téged? An-
gyalsereg és az Ür! 

7. Angyalokkal őrizz en-
gem, Uram, minden lépé-
semben, Hogy ne jussak bá-
natra, Mely testemnek és lel-
kemnek Bármiképen árt-
hatna. 

8. Óvj meg, Uram, a rab-
lóktól, Erőszakos támadók-
tól, Hogy kezükbe ne essem ; 
Óvj vízártól s egyéb kártól, 
Amit nem is sejthettem. 

9. Engedd, amit megkez-
dettem, Sikerrel is végezhet-
nem, Áldd meg minden dol-
gomat: Bölcseségben, tisz-
tességben Érhessem el célo-
mat. 

10. Add, hogy olyan embe-
rekkel Találkozzam, hű lel-
kekkel, Kik parancsod jól 
tudva Készségesen és szíve-
sen Fogadnak be házukba. 

11. Kérlek, Uram, hogy 
egedből, Határtalan kegyel-
medből Őrizzed meg hívedet 
S pártom fogva otthonomba 
Vezérelj el engemet! 

12. Ámen! amint kegyel-
med int, Ügy tégy velem hi-
tem szerint, Áldd meg az én 
utamat; Maradj kegyes, ma-
gad vezess : Terád bízom 
magamat ! 

Dallama : 
Ha eljön az én órám. (375.) 

8 9 3 . J ézusom, te igaz 
út, Engem is te vezérelj, 
Mert lelkem pusztába jut És 
céljához nem ér el; Ha mel-
letted maradok, Biztonság-
ban haladok: Uram, téged 
követve Jutok örök életre. 

2. Te igaz út, mindenek 
Hallják hívó hangodat, Hogy 
tehozzád menjenek, Kik bű-
nösek s gonoszak; Vezess en-
gem utadon, Ó mennyei ha-
talom: Odadom az égiért E 
világnak gyönyörét. 

3. Aki igaz örömet Hor-
dozhat a lelkében, Nagyobb 
áldást nem vehet Itt s jö-
vendő éltében ; Ez örömet 
nem adom, Megmaradok uta-
don, Ez egyetlen örömem 
Nálad bizton meglelem. 

4. Aki értünk született, 
Mert hatalma végtelen, Csak 
miértünk szenvedett Éjjel, 
nappal szüntelen S megmu-
tatta utunkat, Mely a menny-
be eljuttat, Ez útról le nem 
térek, Rajta járok, míg élek. 

5. Eltévedni nem lehet, 
Míg ez úton járhatok; El-
hagyom a tévését, így te-
hozzád juthatok; Én Jézu-
som, Jézusom, Vezess ezen 
az úton Minden bőség he-
lyére : Dicsőséged fényébe ! 

Placskó Izsák. 
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Dallama: 

Krisztus, drága világosság. (329.) 

8 9 4 . J ó Istenünk, útra 
kelünk, Oltalmadért esede-
zünk : Viselj gondot életünk-
re, Ügy testünkre, mint lel-
künkre, Kyrie eleisön! 

2. Krisztusunk, halld óhaj-
tásunk, Te légy a mi útitár-
sunk: Óvj a sátán hatalmá-
tól S minden gonosz ártal-
mától. Kyrie eleisön ! 

3. Szentlélek is, szívből ké-
rünk, Légy mindenben se-
gítségünk, Vigasztalj a szen-
vedésben: Érjünk haza sze-
rencsésen. Kyrie eleisb»! 

Heermann János. 

Dallama : 
Én Istenem, ha végtelen. (221.) 

8 9 5 . Ot thonomból fon-
tos okból Hosszú ú t ra indu-
lok ; Mi lesz vége, célhoz ér-e : 
Istenem, csak te tudod. 

2. Akár itthon, akár úton 
Magad vezess, Jézusom: így 
teveled angyalsereg Őriz en-
gem, jól tudom. 

3. Tanácsadóm, vigaszta-
lóm Te vagy, dicső Szentlé-
lek : Hatalmadtól, oltalmad-
tól Jó szerencsét remélek. 

4. Téged várlak és szolgál-
lak, Lelkem véled egyesül: 
így végtére célhoz érve Min-
den vágyam teljesül! 

Dallama: Köszönöm Atyám, 
ki a mennyekben vagy. (295.) 

896. Az iz Ür nevében 
kezdem meg utamat, Szent 
oltalmába ajánlom magamat; 
Tekints le rám, jó Isten, ke-

gyelmedből, S angyalod 
küldd le hozzám az egekből, 
Hogy megóvjon az ördög ha-
talmától És minden gonosz 
ember ártalmától. 

2. Add, hogy munkámat 
mindenben kövesse Óhajtott 
siker, áldás és szerencse, 
Hogy neked s minden feleba-
rátomnak Hasznára legyek, 
áldozatot hozzak Ügy, mint 
Ábrahám, Tóbiás és mások, 
Kiknek angyalod volt az úti-
társok. 

3. Azokat, Uram, akik én-
rám törnek, A te isteni ha-
talmaddal törd meg, Mint 
Ézsaut, ki testvérét gyűlölte 
S az örökségért majd hogy 
meg nem ölte; Én Uram, el 
nem bocsátlak tégedet Ad-
dig, amíg meg nem áldasz 
engemet. 

4. Városban legyek, vagy 
künn a szabadban, Te kísérj 
Uram, ez egész utamban, 
Kárt ne szenvedjek jártom-
ban-keltemben, Kegyelmed-
ből te szabadíts meg engem 
Vadállatoktól, gonosz árulás-
tól, Tűztől, víztől és hirtelen 
haláltól. 

5. Tenéked, Uram, van oly 
nagy hatalmad, Mely hitem 
szerint engem is megtarthat; 
Pál, ki útjában sok mindent 
tapasztalt, Segítségedért ó 
hányszor magasztalt ! Sámson 
és Dávid oroszlánt levertek, 
Izraeliták tengeren átmentek. 

6. Őrizd meg az én kedves 
háznépemet, Hogy semmi 
bajt és kárt ne szenvedjenek ; 
Adj rám mindvégig egészsé-
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get, áldást És örvendetes, 
boldog viszontlátást ; Add 
meg ezt, Atyám, a te szent 
Fiadért, Jézus Krisztusért, 
megváltó Uramért! 

Tranovszky György. 

Dallama: Fordítsd el, Urunk, 
szörnyű haragodat. (339.) 

8 9 7 . l_Jram Jézusom, 
szentséges nevedben Kezdem 
meg utam, kérlek, tarts meg 
engem, Hogy szerencsével 
járhassak-kelhessek S visz-
szatérhessek. 

2. Mert híveidet magad ol-
talmazod S a helyes úton 
magad igazgatod Tisztelet-
keltő magatartásukban S jó-
szándékukban. 

3. Boldog az, aki útra ve-
led kelhet S hivatásában té-
gedet követhet; Boldog az 
is, ki otthon s messze járva 
Szent neved áldja. 

4. Ilyennek mindig jól fo-
lyik a dolga, Gonoszak közt 
is bizton vándorolna, Kik át-
kozottul míg cselre cselt sző-
nek, Vesztünkre törnek. 

5. Ismervén, Uram, erőd s 
hatalmadat A te kezedbe 
adom át magamat; Tiéd a 
lelkem, akárhova jusson, 
Édes Jézusom! 

6. Gondját viseljed kedves 
enyéimnek, Feleségemnek és 
gyermekeimnek, Mindennel 
együtt, ami otthon maradt, 
Te védjed magad! 

7. Add, hogy a sátán, vagy 
a hamis ember Meg ne kí-
nozzon súlyos gyötrelemmel, 
Ravaszságával rá ne szedjen 
többet, Rettegjen tőled ! 

8. Ha jó szerencse kísért 
utaztomban S híven eljár-
tam megbízatásomban : Add 
hajlékomba ismét hazatér-
nem Jó egészségben ! 

9. Segítségedért áldlak és 
dicsérlek Szívvel, lélekkel, 
míg e földön élek: Mert te 
vagy az én Atyám és Istenem 
Örökké, ámen! 

Lednicky Jerémiás. 

Utas ember éneke. 
Dallama: 

Mily csodásan ébrednek. (286.) 

898« Valamennyi dol-
gomban Az Urban van bi-
zalmam, Ki mindent meg-
tehet; Ö tanácsol, ő tervez, 
б vezethet sikerhez, Ö segít-
het meg engemet. 

2. Éjjel, nappal szüntelen 
Tarthat e nagy küzdelem: 
Minden gond hasztalan ; Meg-
nyugvást csak úgy lelünk, 
Hogyha Isten van velünk: 
Én Atyámra bízom magam. 

3. Semmi mást nem várha-
tok, Mint amit megíratott 
Szentséges Könyvében; Csak 
arra van szükségem, Amit ő 
ad énnékem: Neki ezért hála 
légyen! 

4. Kegyelmében bízva itt 
Tudom, hogy megszabadít, 
Bármilyen baj érjen; S ha 
törvényét követem, Mindent 
megad ő nekem S megtart 
örök kegyelmében. 

5. Ö szabadít meg végül 
Bűneimnek terhétül, Adós 
nem maradok; Elnézi a vét-
séget, Nem azonnal ítél meg : 
Türelmes, nem tart haragot. 
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*6. Hosszú útra kell men-

nem, Hivatásom visz engem, 
Amit ő rám szabott; Áldást 
tőle nyerhetek, Hasznára 
csak így leszek Az ügynek, 
melyben fáradok. 

*7. Pusztában se félhetek, 
Keresztyének közt leszek, Jé-
zusom lesz velem; Ő védi 
meg személyem, Ő segít a 
veszélyben Ott is, mint bár-
mely más helyen. 

*8. Ő ad, ha úgy akarja, Si-
kert az én utamra, Ö segít 
engemet ; Egészségem, éle -
tem S mind, ami csak kell 
nekem, Kegyelméből ő adja 
meg. 

*9. Hű angyala jár velem-
Hiába küzd ellenem Bármi-
lyen támadóm ; Védelmét 
úgy élveztem, Hogy észre se 
vehettem, Ki volt az én ol-
talmazom. 

10. Este, ha lepihenek, Reg-
gel, mikor ébredek Otthon 
és útamon, Bármi érjen en-
gemet: Magamat, ha szen-
vedek, Igéjével vigasztalom. 

11. Egyébre én nem nézek, 
Mint amit ő elvégzett, Azt 
kell betöltenem ; Megnyu-
godva sorsomon Igám köny-
nyen hordozom S készsége-
sen elviselem. 

12. Életben és halálban 
Parancsoló szavában Talá-
lom üdvömet; Amíg az Ür 
gondol rám, Halált hozó vég-
órám Ma vagy holnap biz-
ton jöhet. 

*13. Ha ő is úgy akarja, 
Amint szívem sugallja, Hogy 

hazatérhetek : Szívvel, száj-
jal, lélekkel Hálaadó ének-
kel Mondok neki dicséretet. 

*14. Gondot visel végtére 
Egész házam népére, S bi-
zonnyal megérjük, Hogy 
megőriz bennünket És meg-
adja lelkünknek, Amire őt 
együtt kérjük. 

15. Lelkem, ne félj hiában, 
Bízzál a jó Atyában, Ki té-
ged teremtett; Bármi érjen 
útadón, A mennyei hatalom 
Ad tanácsot, segedelmet! 
Dr. Flemming Pál. H. S. 

Az utazás befejezése után. 
Dallama: 

Mikor Jézus a kereszten. (87.) 

8 9 9 . Ozívem mélyén 
zengek neked, Atyám, hálás 
dicséretet, Hogy utamban 
vezettél S jóvoltoddal, angya-
loddal Énrám gondot visel-
tél. 

2. Továbbra is kegyelem-
mel Maradj velem s házné-
pemmel, Bennük teljék jó-
kedved, Hogy Urunkat s 
oltalmunkat Lássuk mindig 
tebenned. 

3. S ha majd innen el kell 
mennem, A te örök örömed-
ben Végezzem új utamat, 
Hatalmadra s oltalmadra 
Bízzam ott is magamat. 

4. Dicsőség a menny Urá-
nak, Az Atyának, egy Fiá-
nak S a kegyes Szentlélek-
nek, Az őrálló, a megáldó 
Egyetlenegy Istennek! 
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VII. Temetésiek s a négy végső dologra, 
vagyis a halálra, ítéletnapra, pokoli kínokra és az örök 

életre vonatkozó énekek. 
A világ hiábavalóságáról 

és az ember halandóságáról. 
Saját dallam. (N. L. 226.) 

9 0 0 . M i . y múlandó, 
mily romlandó Az ember 
élete ! Hirtelen jött köddé 
válva Elenyészik, mint a 
pára, Életünk is nemsokára. 

2. Mily múlandók, válto-
zandók Az ember napjai ! 
A folyamnak áradatja, Cél-
ja felé futamatja Életünket 
példázhatja. 

3. Mily múlandó, válto-
zandó Az ember öröme! 
Mint az idők váltakoznak, 
Majd békét, majd harcot 
hoznak: Örömink is úgy vál-
toznak. 

4. Mily múlandó, mily rom-
landó Az ember szépsége ! 
Mint a virág hervadozik, 
Nagy hőségben fonnyadozik: 
Szépségünk is fogyatkozik. 

5. Mily múlandó, milyen 
gyarló Az ember ereje! Ha 
oroszlán-erős lenne, Még az-
zal se sokra menne: A halá-
lon túl nem tenne. 

6. Mily múlandó, változan-
dó A mi dicsőségünk! Ki 
előtt ma meghajolunk S kit 
mindennel elhalmozunk : Hol-
nap megint rátaposunk. 

7. Mily múlandó, változan-
dó A földi szerencse! Mint 
a kerék szünetlenül Forog 
s hol fel, hol lekerül: Szeren-
csénk is úgy sikerül. 

8. Mily múlandó, mily rom-
landó A mi tudományunk ! 
Gyönyörűen beszélhetünk, 
Bármily sok az ismeretünk: 
Sírba semmit nem vihetünk. 

9. Mily múlandó, mily rom-
landó A mi gazdagságunk! 
Hirtelen a változása, Mint a 
tűzvész támadása, Mint az 
árvíz lefolyása. 

10. Mily múlandó, válto-
zandó A mi uraságunk ! Kik 
bíborban uralkodnak S ege-
kig felfuvalkodnak : Csak 
szegényes sírba jutnak. 

11. Mily múlandó, mily 
szánandó A mi kevélységünk ! 
Patyolatban büszkélkedünk, 
Mások fölé emelkedünk: Ott 
lenn mindent elfeledünk. 

12. Mily múlandó, mily 
romlandó E világon minden ! 
Tartósságot nem remélhet 
S csakis, akik Istent félnek, 
Azokét az örök élet! 

13. Mind e dolgot jól meg-
gondold, 0 halandó ember! 
Hagyd a múló hiúságot, így 
nyered el mennyországod, 
Örömed és boldogságod. 

14. Üdvözítőnk, légy segí-
tőnk Az örök életre, Hogy 
ott istenfélelemben Éljünk a 
te véghetetlen Boldogító ke-
gyelmedben! Franck Mihály. 

Dallama : Atyánk, 
ki vagy a mennyekben. (216.) 

r 

9 0 1 . 0 en szegeny, 
gyarló féreg, Mint testétől 
megvált lélek : Testemmel 
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mély sírban vagyok, Mely-
ből ismét feltámadok S Jé-
zusomra bízom lelkem, Hogy 
tisztára mosson engem. 

2. Ki engemet teremtettél, 
Megváltottál, megmentettél : 
Földi éltem megszentelted, 
Tartozásom megfizetted, 
Ezért, Uram, hozzád kötve 
Tiéd leszek mindörökre. 

3. Atyám, akkor jöjj el ér-
tem, Amikor az legjobb né-
kem, Hadd ébredjek szóza-
todra, Vezess engem orszá-
godba, Ott ujjongjak víg 
lélekkel Az angyali seregek-
kel. 

4. Az ég áldjon meg tite-
ket, Kik síromhoz kísérte-
tek így adván végtisztessé-
get Az Úrhoz megtért test-
vérnek; Add, Atyánk, hogy 
boldogulva Viszontlásssuk 
egymást újra! 
Németből. Pribis Dániel. 

Dallama: Sión, 
Isten szent városa. (N. L. 236.) 

9 0 2 . E n Istenem, vár-
va várom, Míg napjaim ten-
getem : Mikor jön el már ha-
lálom ? Mikor végzem éle-
tem? Ez örökség Ádámtól, 
Mindnyájunk ősatyjától 
Szállt ránk : mi is bűnbe 
esünk S hamuvá és porrá 
leszünk. 

2. Én a halál boldog nap-
ját Készen várom magam-
ban, Hiszen az elmúlás mag-
vát Hordom minden tagom-
ban; Egymás után búcsú-
zunk, Egymás után távo-
zunk: Sokan vannak a sír-

kertben, Akiket még jól is-
mertem. 

3. Minek azon töprenked-
nem, Hogy vége lesz éltem-
nek? Hova jut majd meg-
holt testem ? S hol lesz helye 
lelkemnek? Mit ér, ha elgon-
dolom, Kié lesz majd vagyo-
nom? Kedveseim hova lesz-
nek, Mikor velem nem le-
hetnek? 

4. Mért engedjek fájda-
lomnak, Ha az Úrhoz jut-
hatok? Inkább megyek ma, 
mint holnap, Tudom, hogy 
feltámadok. Nem sajnálom 
hát nagyon, Hogy mindenem 
itt hagyom : Szerettimet biz-
tonságba Adom Isten oltal-
mába. 

5. Élők s holtak örök 
Atyja, Boldog halált adj ne-
kem, Hogy lelkemet ne bánt-
hassa Aggódás és gyötrelem. 
Keresztyének közt legyek, 
Ha kivisz a kegyelet, S míg 
testemet sír takarja, Almom 
semmi ne zavarja! 
Neumann G. H. S. 

Dallama: 
Készülődjél, kedves lélek. (180.) 

903. 0 
én drága Üd-

vözítőm, Megváltóm és meg-
segítőm: Benned hiszek és 
remélek, Benned bízom, míg 
csak élek; Te vagy az én 
megnyugtatóm, Bánatomban 
vigasztalóm : Neved meg-
dicsőülése Lelkemnek fel-
üdülése. 

2. Ó Jézusom, édes Szívem, 
Vigasztalóm: bizton hiszem, 
Hogy síromban nem mara-
dok, Mert testemben feltá-
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madok ; Példádra ép érzé-
kekkel Üj életre ébredek fel : 
Színről színre vígan látom 
Üdvözítőm, boldogságom. 

3. Jézus, Isten szent Bá-
ránya, Én lelkemnek legfőbb 
vágya: Téged áldnak és di-
csérnek Mindenütt a keresz-
tyének, Mert meghaltál bű-
neinkért S feltámadtál ér-
tünk ismét; Te vagy a mi 
dicsőségünk S halhatatlan 
üdvösségünk ! 

Elmélkedés a bűnös ember 
nyomorúságain. 
Dallama: Ügyemet 

az Ürra hagytam. (N. L. 47.) 
r 

9 0 4 . О jaj nekem, bá-
natosnak, Bőnösnek, kit el-
taposnak! Az ember oly gő-
gös, gyarló, Változandó : 
Csak a bánat maradandó. 

2. Mi vagyok én, hitvány 
ember, Az én rövid életem-
mel? Testem, lelkem boldog-
talan, Tisztátalan, Nyomo-
rult és haszontalan. 

3. Akármerre fordulhatok: 
Vak, meztelen, szegény va-
gyok; Minden bajtól hányt-
vetetten S megviselten Él-
tem célja ismeretlen. 

4. Napjaim megsemmisül-
nek, Árnyék-módra mind el-
tűnnek; Mint a gyenge fű a 
réten, Mindenképen Olyan 
az én dicsőségem. 

5. Amilyen a hold fogyása, 
Olyan éltem lefolyása; Mint 
a hó a napsütéssel, Akkép 
vész el Szűkre szabott ide-
jével. 

6. Hasonlít a falevélhez, 
Mely zöld, amíg növést érez, 

Aztán hervadásnak indul, 
Földre is hull: Az ember is 
mind elpusztul. 

7. Oly nyomorult, oly 
elhagyott, Haragtól vert faj-
zat vagyok ; Szégyellem is 
véghetetlen, Hogy szület-
tem, Bűnben fogant ember 
lettem. 

8. Tele vagyok fájdalom-
mal, Szorongással, búval, 
gonddal; Végső órám lesz az 
áldott, Arra várok S itt ha-
gyom e csúf világot. 

9. Nézz a fákra, növé-
nyekre, Virágokra, termé-
nyekre : Mind gyümölccsel 
ékeskedik, Testem pedig Csúf 
férgektől szégyenkedik. 

10. Ök adják a táplálékot, 
Én pedig a hulladékot; Ök 
pompásan illatoznak, Áldást 
hoznak, Szemnek, szájnak 
kínálkoznak : 

11. Én meg undok, meg-
rothadott, Nyomorult kis fé-
reg vagyok; Fát gyümölcse 
válogatja S váltogatja : 
Rossz a javát nem adhatja. 

12. Mi az ember állapota? 
Egy lefele fordított fa! Fej-
tetőn áll, így jut feje A 
földbe le, Haja a hajszál-
gyökere ; 

13. Fej s nyak egy a fő-
gyökérrel, Mellkas a fa tör-
zsökével, Keze, lába a fa ága 
S lombsátrára Csak az ujja 
marad hátra. 

14. Egyszóval az ember 
élte Szélsodorta falevélke; 
Búzaszár, mely elszáradva S 
betakarva Alomnak is hit-
vány szalma. 

15. Nyomorultan, eltiporva 
Erre legyen minden gondja: 
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Hű maradjon Istenéhez És 
hitéhez, így jusson az üd-
vösséghez ! 

16. Erre taníts, erre se-
gíts, Krisztus Urunk, ben-
nünket is; Szentlélek, te vi-
lágítsd meg Értelmünket, 
Isten, halld meg kérelmün-
ket! 

Dallama: 
Az idő már eljövendő. (386.) 

9 0 5 . M i t használhat az 
embernek, Ha övé a nagy 
világ? Gondtalan él, mint a 
gyermek, S elhervad, mint a 
virág. Ma épségben, egész-
ségben, Holnap súlyos beteg-
ségben Vergődik bús két-
ségben. 

2. Életének elmúlását Min-
denki megkóstolja; Ifjú férj 
a hitvestársát Idő előtt gyá-
szolja, Pedig mindent így 
akartak: Együtt élnek, 
együtt halnak S nyernek 
örök nyugalmat. 

3. Fiáért az édesapja So-
kat adna szívesen: Ha eljön 
végpillanat ja, Meg nem men-
ti semmi sem; Pedig éltét is 
odadná, Vagyonát is őrá 
hagyná, Soha ki nem ta-
gadná. 

4. Szép leányát édesanyja 
Könnyekkel se menti meg, 
Bármily nagyon megsiratja: 
Nincs kegyelem senkinek. 
Vele halhat, vele sírhat, Ve-
le dőlhet néma sírnak : A ha-
lállal nem bírhat! 

5. Szüleink is oda jutnak, 
Akik minket nemzettek S 
több jót szántak, mint ma-
guknak, Nekünk, kiket sze-
rettek; Ezután már mi jót 

várjunk ? Értünk is eljön 
halálunk, Ott fenn rájuk ta-
lálunk. 

6. Ügy vigyázzunk hát ma-
gunkra, Hogy váratlan ne 
érjen, Gondoljunk a halá-
lunkra, Éljünk tiszta erény-
ben. Krisztus, add, hogy 
tisztességben S a szentekkel 
közösségben Éljünk, haljunk 
békében ! 

7. Krisztus, Urunk és Kirá-
lyunk, Adj nekünk bűnbá-
natot, Hogy vétektől távol 
álljunk S fel ne keltsük ha-
ragod; Add, hogy igaz bűn-
bánatban Neked éljünk sza-
kadatlan Tettekben és sza-
vakban. 

8. Adj, Urunk, ha sírba 
térünk, Tiszta elmét mine-
künk A sátántól mit se fél-
nünk, Mert vele megküzd-
hetünk; S ha majd eljő íté-
leted, Jobbodon adj nekünk 
helyet, Nyisd meg a te ege-
det! 

9. Kegyelemmel bánj ve-
lünk el Bűnbocsátást nyer-
hetnünk; Adj kitartást, hogy 
hitünkkel Országodba me-
hessünk; Fojtsad el a pokol 
lángját, Mert híveid benned 
áldják Az üdvösség Kirá-
lyát! 

Keresztyén gazda temetésére. 
Saját dallam. (N. L. 64.) 

9 0 6 . E lérkezett immár 
végre Éltem vége, Az utolsó 
állomás ; Porból lettem s 
bármit teszek, Porrá leszek: 
Az vagyok már, semmi más. 

2. Amit Isten rendelt né-
kem, lm elértem Tőle ki-
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mért célomat; Letelt immár 
az én időm Most, amidőn 
Megláttátok síromat. 

3. Nehéz harcom befejez-
tem, Elvégeztem, Pályámat 
megfutottam ; Uramban, ki 
megteremtett, Meg is men-
tett: Hitemet megtartottam. 

4. Lelkem Isten kezeiben 
S kincseiben Szent gyönyö-
rét éldeli; Megpihen a nagy 
munkára S valahára Üdvös-
ségét élvezi. 

5. A lélektől megvált tes-
tet, Az elestet, Temessétek 
síromba; Gondoljatok a ha-
lálra S arra várva Készül-
jetek nyomomba. 

6. Ott az égi fényözönben 
Es örömben Minden gondunk 
elhagyjuk S az örökkévaló-
ságban Boldogságban Egy-
mást viszontláthatjuk. 

7. Ezért inkább kívánjátok, 
Mint bánjátok, Hogy jó 
Atyám kiemelt E siralom 
bús völgyéből, S kegyelmé-
ből Önmagához felemelt. 

8. Krisztustól megváltott 
lelkem Fent a mennyben 
ízleli az örömet Ügy, mint 
a megdicsőültek, Üdvözültek 
S az angyali seregek. 

9. Hitvestársam, gyerme-
keim, Kedveseim, Búcsú • 
zom már tőletek; Minden 
kedves rokonaim, Barátaim: 
Az Ür legyen veletek! 

10. Éljetek jó egészségben 
S tisztességben, Mindig is-
tenfélőén; Őt hívjátok, sze-
ressétek S dicsérjétek Most 
és minden időben! 

11. Bár mély gyászba bo-
rultatok, Ne sírjatok, Mert 
engem az ü r hív el; Inkább 

az én véghetetlen Örömem-
ben Vegyetek részt jószív-
vel. 

12. Beteljesül vágyunk is 
még: Egymást ismét Vi-
szontlátjuk valaha Az örök-
kévalóságban Boldogságban, 
Mely véget nem ér soha. 

13. Immár búcsút mondok 
nektek, Kik szerettek S ked-
veseim voltatok; Már csak 
akkor látlak újra Megif julva, 
Amikor feltámadok ! 

Tranovszky György. 

Dallama: 
E világi harcomat. (372.) 

9 0 7 . Ldbúcsúzom már 
tőled, Gonosz, hamis világ: 
Csak bűn támad belőled, De 
semmi jó miránk; Inkább a 
menny országát Veszem haj-
lékomul, Mert ott Isten ál-
dását Nyerem vigaszomul. 

2. Jóságából szívednek Se-
gíts, Isten Fia: Erőt adj, 
míg hívednek Itt kell kín-
lódnia; Hogy boldogan hal-
hassak, Enyhítsd keserve-
met, S hogy hozzád eljut-
hassak, Fogadj be engemet! 

3. Szívemben csak keresz-
ted És szent neved ragyog; 
Ha nékem így jelensz meg, 
Mindjárt vidám vagyok ; 
Megérzem én e képben Vi-
gasztalásomat : Mint szen-
vedéd el értem Véres halá-
lodat. 

4. Rejtsd megnyitott se-
bedbe, Add rá kegyelmedet 
S ültessed át egedbe Az én 
bús lelkemet; Ha könnyen 
elhordozza Keresztjét ide-
lenn: Segítséged meghozza 
Üdvét is kebleden. 

36 
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5. Könyvedbe írd be, kér-
lek, Immár az én nevem, És 
úgy, amint ígérted, Maradj 
mindig velem; Lelkem ehhez 
kötözve Zengje hatalmadat 
S hirdesse, hogy örökre Meg-
áll a te szavad! Herberger V. 

A boldogan meghaltak 
vigasztaló búcsúzása övéiktől. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

9 0 8 . E letemtől elsza-
kadva Most már mindent itt 
hagyok; Testemet a föld ta-
karja, Míg csak fel nem tá-
madok Üj örömre, boldog-
ságra; Ott várja a híveket 
A dicsőség koronája, Amit 
Jézus hirdetett. 

2. Bár testemben földbe 
térek S elporladok egészen, 
Ha eljön a végítélet, Nagy 
örömben lesz részem; Örök-
re itt nem maradok, Krisz-
tusomat követem, Aki értem 
feltámadott S visszaadja 
életem. 

3. Örök éltem tőle vettem, 
Ő vívta ki számomra; Halá-
lom se volt kegyetlen, Kí-
mélve vitt álomba; Nem ré-
mít a bűnnek zsoldja, Hogy 
mindnyájan meghalunk : Lesz 
az Ürnak ránk is gondja, Sí-
runkban nem maradunk. 

4. Mint a búza rothadandó, 
Ha a földbe elvetik, De életre 
lesz jutandó: Testünk is el-
temetik ; Elporladva, elham-
vadva Nyugszik a föld mé-
lyében S aztán ismét feltá-
madva Él az egek egében. 

5. Üdvözítőm az én váram, 
Reményem és bizalmam, Ö 

adja meg ez órában Örök 
üdvöm, nyugalmam; Vala-
mennyi szerettemet, Ki hol-
tomat siratja, Vigaszával ő 
áldja meg S magához is fo-
gadja. 

6. Azért ne is sirassatok, 
Kedveseim, engemet: Isten-
től csak jót várhatok, Ör-
vendjen hát szívetek! Lel-
kem Istent magasztalja, Ki 
megadta üdvömet S nektek 
is mind hőn óhajtja E meny-
nyei örömet! 
Németből. 

Dallama: Ki dolgát 
csak Istenre hagyja. (262.) 

9 0 9 . H m Istennek, 
hogy célhoz értem, Immáron 
elvégeztetett ; Kezét Jézus 
nyújtja ki értem, Ő üdvözít, 
övé leszek; Ne tartsatok fel 
ez úton: Végső szavam csak 
Jézusom ! 

2. Mért kérditek, mi van 
hitemmel ? Jézusom vár rám, 
mert szeret; A meghalás en-
gem le nem ver, Jézus vi-
gasztal engemet; Megyek, s 
hová, azt is tudom: Végső 
szavam csak Jézusom! 

3. Csalódni nem fogok hi-
temben, Keresztségem ő ren-
delé; Jézus ölel keblére en-
gem, Ki Istent megengesz-
telő ; Jézus, te add meg üd-
vömet, Áldott legyen dicső 
neved ! 

4. Bár bűneim gyötörnek 
engem, De hol van, aki bűn-
telen ? Jézusom megnyugtat 
szívemben, Halála lett az 
életem; Megnyitja a menny 
ajtaját S úgy visz dicső ha-
zámba át. 
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5. Jézusom láb alá tiprotta 
Keresztjével a zord halált; 
Ő volt a fej, ki megváltotta 
Minden tagját, mint önma-
gát; Jézus mindent megoszt 
velem: Végső szavam csak 
ő legyen! 

6. Ne emlegesd, ami mú-
landó, Istenre hagyd, ember, 
magad; Mindent reá bízz, ó 
halandó, A harcmező övé 
marad; Kinek ily nagy ha-
talma van : Jézus legyen 
végső szavam! 

7. Örvendjetek, hogy itt a 
végem! S hogy örömem tel-
jes legyen, Tapsoljatok Jé-
zus nevében: Maradj velem, 
egyetlenem ! Pályámat így 
bizton futom A menny felé, 
Ó Jézusom! Weiss Keresztély. 

Istenfélő gyermek búcsúja 
szüleitől. 
Dallama: 

Mily csodásan ébrednek. (286.) 

9 1 0 « Dicsőség az Is-
tennek, Ki utat nyit lelkem-
nek Paradicsomába ; Szü-
leim, ne sírjatok, Inkább 
hálát adjatok Nevét áldva 
és csodálva. 

2. Jobbat nem is nyerhe-
tek, Mint ha már kimehetek 
A sátán köréből, Mely orosz-
lán módjára Ordít, de már 
hiába: Nem vesz ki az Ür 
kezéből. 

3. Ezek ama végidők, Ami-
kor oly nagyra nőtt Bűne az 
embernek; Ezekből a bajok-
ból Ment meg a sok nyomor-
tól Kegyelme a jó Istennek. 

4. Rövid ez az életem, De 
ő jobbat ad nekem Mennyei 

hazámban; Ott soha meg 
nem halok, Örökre megma-
radok Mérhetetlen boldog-
ságban. 

5. Isten meg nem engedi, 
Hogy e földön hívei Sokáig 
sírjanak : Korán halva s bol-
dogan Hamar nyerjük s biz-
tosan A mennyei szent ja-
vakat. 

6. Mily könnyű megejthet-
ni És félre is vezetni Bár-
mily jó gyermeket! Mert a 
világ embere Gonoszsággal 
van tele, Titkon tőrt vet 
mindenkinek. 

7. Hálóját kivetheti, Felém 
is terjesztheti : Munkája 
hasztalan, Mert olyanhoz 
nem ér el, Akit Krisztus ve-
zérel Oda, ahol oltalma van. 

8. Örömet is nyújtottam, 
De bánatra váltottam Azzal, 
hogy távozom; Gondoljatok 
csak arra, Hogy Isten így 
akarta : S megnyugodtok 
halálomon. 

9. Isten mindent feljegyez, 
Meggyógyít, ha megsebez, 
Mindenkit ismer ő; Tudta 
nélkül nem lehet Történnie 
semminek, És ami jó, mind 
tőle jő. 

10. Ha megláttok engemet, 
Mint ártatlan gyermeket 
Előtte fényleni, És tiszta 
gyolcs-mezemben Pálmával 
a kezemben Zsoltárt fogok 
majd zengeni: 

11. Ott örömre találtok És 
sajnálni fogjátok Ezt a nagy 
bánatot; Boldog, aki türel-
mes S Istennek engedelmes 
Abban, amit őrá szabott. 

12. Immár Isten veletek! 
Ami most ért titeket, Bár-

38* 



5 « © 
hogy csodálkozunk: Volt is, 
lesz is máskor is; Isten áld-
jon százszor is, Míg boldo-
gan találkozunk! 
Heermann János. H. S. 

Készülődés a halálra. 
Saját dallam. (N. L. 47.) 

9 1 1 . Ü g y e m e t az Ür-
ra hagytam, Tetszésében 
megnyughattam ; Ha még 
tovább éltet engem, Nincs 
mit tennem: Akaratát köve-
tendem. 

2. Az én időm mindenké-
pen Benne van az Űr kezé-
ben: Célt ő elé nem szabha-
tok, Nem adhatok, Szembe 
véle nem szállhatok. 

3. Hajszálunk is számon-
tartja S ha ő maga nem 
akarja, Egy se esik le a 
földre, Ne félj tőle, Bár 
elég sok van belőle. 

4. Nincsen itt más, csak 
szenvedés, Kórság, nyomor, 
gond, rettegés, Kevés öröm, 
sok útálat, Hiú vágyak, Rö-
vid élet, hosszú bánat. 

5. Mi az ember? Földnek 
terhe! Eredendő bűnnel ver-
ve Meztelenül jön világra, 
S végútjára Meztelenül száll 
sírjába. 

6. Nincs kiváltság, nincsen 
érdem A halálnak ellenében ; 
Nem segíthet sem gazdag-
ság, Sem okosság: Halál el-
len nincs orvosság. 

7. Ma erősek, épek va-
gyunk S holnap vár a rava-
talunk; Ma virulunk, holnap 
pedig Testünket itt Sírba 
teszik, eltemetik. 

8. Egyiket a másik után 
Viszik rövid idő múltán; A 
világ elfelejt minket S tet-
teinket: A rokonok se em-
lítnek. 

9. Urunk, ne hagyd elfeled-
nünk, Hogy nekünk is el kell 
mennünk, Szegénynek úgy, 
mint gazdagnak, S fiatalnak 
Épp úgy, mint a korosabb-
nak. 

10. S mért adózunk éle-
tünkkel? Mert bűnöket kö-
vetünk el. A halál a bűnnek 
zsoldja S nincs más gondja, 
Mint hogy éltünk elsodorja. 

11. Jó napom itt nem sok 
lehet, Könnyel sózom kenye-
remet; Ezért ha elszólít in-
nen A jó Isten: A halálból 
károm nincsen. 

12. Bár emészt a sok bűn 
engem, Kétségbe nem esik 
lelkem; Mert az Ür máskép 
akarta: Fiát adta Értem 
örök áldozatra. 

13. Egy Fia, az én Jézu-
som, Bűneimért halt meg, 
tudom, Fel is támadt test-
véréért S ezzel végkép El-
vette a sátán mérgét. 

14. Holtomban, mint éle-
temben Nem választ el tőle 
engem A halálnak szörnyű-
sége, Rémes vége: Ő a lel-
kem üdvössége. 

15. Jézusomban vigaszom 
van Mindenféle nyomorom-
ban; Az ítélet rég várt nap-
ján Feltámasztván : Nem 
sirat már senki aztán. 

16. Isten tartja kegyelmé-
ben Csontjaim a sír mélyé-
ben; Hiánytalan megmarad-
va Vár e napra Kis darabja, 
nagy darabja. 
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17. Feltámadva, mennybe 

menve Látom Istent szemtől 
szembe Szentségben és igaz-
ságban, Boldogságban Az 
örökkévalóságban. 

18. Jézusom, ki értem jöt-
tél S bűneimért megfizettél: 
Zárj be engem üdvözítve Se-
beidbe S lelkemet a mennybe 
vidd be! 

19. Örök Isten, halálunkat 
Tedd boldoggá mindnyájunk-
nak, Hogy tehozzád felme-
hessünk, Örvendhessünk S 
téged mindig tisztelhessünk! 
Dri_£ajjp«s~J. 2 Mlynárov II. 

o-vu, 
Saját dallam. (367.) 

9 1 2 . M é r t gyötrődnünk, 
töprengnünk? Mért az aggo-
dalmunk? Bármily nagy a 
hatalmunk, Mégis meg kell 
halnunk. Az apák, az anyák, 
Fiak és unokák, Az ősök és 
a testvérek: Milyen véget 
értek, Akik eddig éltek? 
Mindannyian sírba tértek. 

2. Isten e célt tűzte ki Az 
emberiségnek, Ürnak, alatt-
valónak, Királyi felségnek : 
Akik megszülettek, Ifjúnak, 
öregnek Halniok kell minde-
neknek; Se fényes tisztsége, 
Se nagy dicsősége Senkit et-
től meg nem menthet. 

3. A halál azt akarja, Hogy 
semmivé váljunk, Semmit 
nem ér uralmunk, Sem fiatal-
ságunk; Mindenki jól teszi, 
Ha eszébe veszi, Mi az, ami 
reája vár: Mert senki se 
tudja, Mikor és hol sújtja 
S ragadja el őt a halál. 

4. A kegyelem ideje Míg 
el nem fogy s meglesz, Bűn-

bánatra gondoljunk S kiált-
suk Istenhez: Urunk és Is-
tenünk, Hozzád esedezünk, 
Minden bajtól óvj meg min-
ket; Tehozzád sóhajtunk, 
Könyörülj mirajtunk S bo-
csássad meg vétkeinket! 

Saját dallam. (368.) 

9 1 3 . A világon lévő 
Bűnös ember, míg élő, Na-
gyon sokat szenved S keresi 
a védelmet Tenálad, magá-
nál Teremtő Uránál, Aki 
minket megváltál. 

2. Anyjától megválva Mez-
telen jön világra, Fájdalmas 
élete Szorongással van tele; 
Végül halál fia, Oda kell 
jutnia, Bizony meg kell hal-
nia! 

3. Az ember merőben Vi-
rágszál a mezőben: Ha le-
szakasztottad, Több virágot 
nem hozhat; így kell ki-
múlnia, Aki ember fia: Ha-
mar meg kell halnia! 

4. Aki megszületett S e vi-
lágon élhetett, El nem ke-
rülheti, Hogy vége is lesz 
neki; Mind a halál rabja 
Kicsinye és nagyja, Szegé-
nye és gazdagja. 

5. Míg ez utat járom, Ma-
gam neked ajánlom, Az én 
Teremtőmnek: Add, ne vál-
jak meg tőled; Vezess be 
egedbe És dicsőségedbe Az 
angyali seregbe! 

6. Ha hozzám hajlottál S 
kegyesen megváltottál, Le-
gyen tetszésedre Bejutnom 
a mennyekbe; Ne legyen hi-
ába Lelkem fájdalmára Üd-
vözítőm halála! 
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7. Ne legyen vesztemre A 
sátánnak győzelme, Ne nézd, 
amit tettem És ellened vé-
tettem : Nézzed töredelmes 
Szívem, hogy megmenthess, 
Én Uram, légy kegyelmes! 

8. Ne vétkemhez szabjad 
Az érdemlett jutalmat: Az 
emberek közül így senki se 
üdvözül, Mikor érdemének 
Alapján ítéled S büntetését 
kiméred. 

9. Ámbár porból lettem, 
De képedre születtem; Bár 
vétkem fojtogat, Add lát-
hatnom arcodat. Képedre 
születtem, Ne tagadj meg 
engem, Ne légy hozzám ke-
gyetlen ! 

10. Fogadj be magába 
Szentjeidnek sorába, Kikkel 
egyetemben Uralkodol a 
mennyben Angyalok kará-
ban, Sión udvarában, Üd-
vösségem honában. 

11. Tisztesség, dicséret 
Mindörökké tenéked És Egy-
szülöttednek S a Szentlélek 
Istennek ! Hatalmas Kirá-
lyunk, Add, hogy téged áld-
junk S országodra találjunk! 
(Az ismeretlen magyar Czengler 

eredeti helyett.) András. 

I. Kir. 19A-ből. 
Saját dallam. (370.) 

9 1 4 . I mmár elég, ó 
vidd fel, Istenem, Sionba 
lelkemet; Oldozzad el sok 
szálam idelenn S tedd sírba 
testemet; Lelkem immár Is-
tenre vágyik, Könnyt és pa-
naszt ont mindhalálig: Im-
már elég! :/: 

2. Immár elég a kín, mely 
rám szakadt S szorítja tor-
komat: Ádám után a ben-
nem itt maradt Bűn mérge 
fojtogat; Abból, ami tőled 
elválaszt, Kínoz, gyötör, ha-
lálra fáraszt: Immár elég! :/: 

3. Immár elég, vedd el ke-
resztemet, Mert sebzi válla-
mat: Én Istenem, segíts meg 
engemet E szörnyű súly 
alatt. Könnyemmel áztatom 
párnámat: Meddig tart még 
e hosszú bánat? Immár 
elég ! : / : 

4. Immár elég, ha Jézus 
rendelé, 0 ismer teljesen; 
Rá várok én, ő visz célom 
felé, Megnyugszom csende-
sen; Ha kín gyötör, rám is 
lesz gondja, S megenyhülök, 
mihelyt ezt mondja: Immár 
elég! :/: 

5. Immár elég, ó hozd meg 
végemet, Ha tetszik, Iste-
nem! Bűnös világ, búcsút 
mondok neked : Megváltóm 
jön velem. Maradjon itt a 
gond, a bánat, Ott fenn le-
lem boldog hazámat: Immár 
elég! :/: Burmeister F. J. 

Saját dallam. 
Szerelmetes, jóságos. (280.) 

9 1 5 « Különféle módo-
kon Látogat el hozzánk Ha-
ragjában a jó Isten, Még ha-
lált is hoz ránk. 

2. Bizonytalan e földön 
Minden boldogságunk, Mi-
kor nem is gondolunk rá, Meg 
kell tőle válnunk. 

3. Arra int sok kedvesünk 
Szomorú példája, E világon 
minden ember A halál pré-
dája. 
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4. Eszünk nem is tagadja, 
Velünk se lesz máskép, Éle-
tünkkel fizetünk a Földi bol-
dogságért. 

5. Sok és súlyos eszköze 
Van itt a halálnak: Tőrvetés-
sel közeledik, Alattomban 
támad. 

6. Betegséggel gyötör meg 
Végre mindnyájunkat, Hogy 
mindnyájan megismerjük 
Végső fájdalmunkat. 

7. így mielőtt halálunk 
Elragadna minket, Szüksé-
ges, hogy felismerjük Sú-
lyos vétkeinket. 

8. Trónja elé boruljunk Az 
égi Felségnek S kérjük őt, 
hogy állja útját Minden ne-
hézségnek. 

9. Mert a benne bízónak 
Maga megígérte, Hogy a 
szükség idejében Maga har-
col érte. 

10. Igyekezzünk előre Ké-
szítni lelkünket, Ne halasz-
szuk megkezdését Mi meg-
térésünknek. 

11. Hogy Istennek kegyel-
mét Mi is megtaláljuk, Ami-
kor majd bűneinket Sírva 
szánjuk, bánjuk, 

12. Mondván: Urunk, Iste-
nünk, Kit dicsőítettünk: A 
mi gonosztetteinkkel Sok-
szor megsértettünk. 

13. Féktelenül éltünk a 
Testnek és világnak, A sá-
tánnak s mindenféle Gonosz 
kívánságnak. 

14. Végy fel, Urunk, ben-
nünket Szent közösségedbe 
S holtunk után vezess minket 
A te örömedbe! 

Piszár Trnka János. 

Kedves gyermek temetésére. 
Saját dallam. 

9 1 6 . I s tenem van ve-
lem, Neki adom bús szíve-
met: Tetszése, végzése Azt 
bünteti, akit szeret; Híveit, 
gyermekit Megszánja, meg-
áldja: Üdvösségünk lesz a 
kereszt. 

2. Hidegét, melegét, ínsé-
gét ránk bocsáthatja, Tes-
tünket, lelkünket A sátán is 
zaklathatja, De az Ür viga-
szul Velünk van bajunkban, 
Népét soha el nem hagyja. 

3. Énvelem gyermekem' 
Kedvére megbüntetheti, Szent 
színét és szívét Hasztalanul 
rejtegeti: Jézusom nem ha-
gyom, Mert lelkem minden-
ben Őszintén és hűn szereti. 

4. Gyermekem, kedvesem 
Ha az Ür most elragadta: 
Mint saját birtokát Az vette 
el, aki adta; Virágát, a drá-
gát Jézusom, Krisztusom 
Önmagához szólította. 

5. Szívemet, lelkemet Le-
sújthatja haragjában : Ha 
bánt is, tovább is Bízom 
Atyám jóvoltában ; Szünte-
len kérlelem, Esdeklek, zör-
getek, És bizonnyal nem 
hiában. 

6. Gyermekem' végtelen 
Kegyelméből visszaadja, Or-
cáját s jóságát Nekem újra 
megmutatja ; Akiket szere-
tek, Odafenn meglelem, Egy 
sincs, akit veszni hagyna. 

7. Vesszejét épp ezért El-
fogadom bánatomban, Szí-
vesen szenvedem, Mert ben-
ne nagy vigaszom van. Szebb 
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hazánk vár reánk: Ez a hit 
egyesít Kedvesimmel Jézu-
somban ! Madách János. 

II. Tim. If,7. 
Saját dallam. (372.) 

9 1 7 . L» világi harco-
mat Híven megharcoltam, 
El nem hagytam uramat, Hi-
tem megtartottam ; Megfu-
tottam pályámat S minden 
bajtól menten A jó Isten ma-
gának Tartotta meg lelkem. 

2. Koronáját elnyerem Ott 
az igazságnak, S azok is, kik 
énvelem Rá, az Ürra vár-
nak; Ott látom őt fényleni 
Örök boldogságban S örven-
dek a mennyei Angyalok 
karában. 

3. A múlandó világban 
Nincs már semmi kedvem, 
Csak Jézusban magában, Az 
én örömemben ; Szenvedése 
érdemem Örök üdvösségre, 
Kínhalála életem Legfőbb 
nyeresége. 

4. Immár Isten veletek, 
Akik megsirattok, S hogy itt 
hagylak titeket, Szomorúak 
vagytok ; Ne sírjatok jól 
tudván, Hogy a lenyugvó 
nap A hajnal felpirultán 
Ismét ragyog holnap ! 
Albert Henrik. Mlynárov Illés. 

Saját dallam. (371.) 

9 1 8 . U r a m Jézus, tu-
dom, vallom, Hogy egyszer 
meg kell halnom; De hogy 
mikor érek véget S mikép 
hagy el az élet: Semmit ar-
ról nem mondhatok, Végzé-

sed és akaratod Csak te ma-
gad tudhatod. 

2. Ezt az egyet bizton tud-
ván S Igédből megtanulván: 
Boldogságom benned lelem 
És szívemből élvezem; Hi-
szem azt, hogy megváltottál, 
Mikor értem leszállottál S a 
gonosztól megóvtál. 

3. Soha el nem tántorod-
nom, Mindvégig megmarad-
nom Az én biztos, szent hi-
temben Uram, segíts meg 
engem, Míg csak lelkem ke-
gyelmedből Múlandó porhü-
velyemből Hozzád nem száll 
testemből. 

4. Engedd, Uram, hogyha 
lehet, Bölcsen adnom lelke-
met A te áldott, szent ke-
zedbe S eljuthatnom egedbe ; 
így hitemben örvendhetek, 
Csendesen megpihenhetek S 
üdvözültté lehetek. 

5. Bár itthon vagy idegen-
ben Szólíts, Uram, el en-
gem, Ha vizén avagy szára-
zon, Szegényen vagy gazda-
gon: Arra kérlek, ne feled-
jed, Kegyelmedből megen-
gedted, Hogy hozzád hű le-
hessek. 

6. Bocsássad meg gyenge-
ségem S teljes meztelensé-
gem, Bocsásd meg bűnös 
szavamat S egyéb gyarlósá-
gomat, Mindezt bocsásd 
meg énnekem: Az ember oly 
erőtelen, Ha itt a végküzde-
lem. 

7. Ha értem eljön a halál: 
Mint ,a fogyó gyertyaszál, 
Fájdalmam úgy oszlassa el, 
Hogy boldogság váltsa fel 
Reménységgel gyötrelmedben 
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Értem ontott szent véredben 
S kibocsátott lelkedben. 

8. Uram, neked tanács nem 
kell : Engedelmes lélekkel 
Mindig a te fiad vagyok, 
Szent Igédnél maradok; Él-
tem Urát benned látom S 
üdvöm másban nem találom, 
Bárhol legyen halálom. 

9. Benned bízom, mert rám 
áldott Élet a te halálod S 
dicsőség a te szégyened: Az 
menti meg lelkemet, Testem 
pedig a halálból Kegyelmed-
nek jóvoltából Feltámasztod 
sírjából 
Ringwald Bertalan. Sz. Sz. M. 

Kedves gyermek temetésére. 
Dallama: Immár elég, 

ó vidd fel, Istenem. (370.) 

9 1 9 . JVlenj gyermekem : 
az Ür hív tégedet Az égi üdv 
felé; Mélyen lesújt, hogy itt 
hagysz engemet, De Isten 
rendelé; Fáj a szívem, de 
nem siratlak : Ismét az ő ke-
zébe adlak. Menj gyerme-
kem! :/: 

2. Menj, gyermekem: el-
múlt a szép tavasz, Hogy itt 
lenn vélem élj ; Időd lejárt s 
az Ür parancsa az, Hogy 
hozzá visszatérj; Hallgass a 
jó Isten szavára S tégy úgy, 
amint azt ő kívánja. Menj, 
gyermekem! :/: 

3. Menj, gyermekem: a 
mennyben megleled, Mit lel-
ked várva vár; Mindenhatód 
betölti kedvedet, Ott többé 
nincs halál! Itt szenvedés a 
földi élet, Ott megleled örök 
békédet : Menj, gyerme-
kem! :/: 

4. Menj, gyermekem: az 
égi iskola Vár s égi Meste-
red; Ott üdvözöl az angya-
lok kara S Szentlelke lesz 
veled. Az angyalokkal éne-
kelni S Jézusban örök üdvöt 
lelni Menj gyermekem! :/: 

5. Menj, gyermekem: majd 
elmegyünk mi is, Ha Isten 
rendeli; Te elsietsz, hogy él-
vezd addig is Mind, ami 
mennyei; Sok szenvedés a 
hosszú élet, Kora halál job-
bat remélhet: Menj, gyer-
mekem! :/: 

6. Menj, gyermekem: a 
mennyben angyalok Várják 
kis lelkedet, Üdvözítőnk or-
cája rád ragyog, Koronát 
ad neked; Jó a testtől meg-
vált léleknek, Kit mennybe 
angyalok vezetnek: Menj, 
gyermekem! :/: Hoffmann G. 

A sírnál. 

9 2 0 . Békében és bát-
ran megyek Az Ür nevében, 
Nem félek és nem rettegek: 
0 van vélem; Megadta, hogy 
halálom Nem más, mint édes 
álom. 

2. Ezt Jézusom, a te Fiad 
Adhatja nékem, Ki megje-
lent és üdvöt ad Szentségé-
ben; 0 éltet egymagában 
ínségben és halálban. 

3. Például őt mutatva fel, 
Urunk, te áldott: Nyájába is 
te hívtad el A világot A 
drága szent Igében A földön 
és az égben. 

4. Világossága, üdve lett 
Minden pogánynak, Pásztora 
az eltévedett Egész nyájnak ; 
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Ő egyházad hatalma, Öröme, 
diadalma ! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Dallama: Jézus, éltem 
szép világa. (N. L. 325.) r 

9 3 1 . 0 Jézus, Isten s 
ember is, Te megszenvedtél 
értem is; Keresztre is feszít-
tetél, Atyáddal is kibékítél. 

2. Esengve kérlek tégedet, 
Ne vonjad meg kegyelmedet, 
Ha a halál jön ellenem S ne-
héz a hosszú küzdelem. 

3. Ha érzem hervadásomat, 
Fülem hangot be nem fogad, 
Ha nem tudok beszélni sem, 
Ha már alig dobog szívem; 

4. Ha elborul a lelkem itt 
S ha ember rajtam nem se-
gít: Akkor siess te, Meste-
rem, Enyhíteni szenvedése-
men. 

5. Vezess ki innen enge-
met, A haldoklást rövidre 
vedd; Uram, te jöjj hozzám 
magad S a sátán messze el-
marad. 

6. Ha lelkem itt hagy hir-
telen, Fogadd kebledre, Is-
tenem ; Te, sírba zárt testem 
pedig Pihenj a végítéletig. 

7. Uram, dicső feltámadást 
Szerezz s mennyei pártfo-
gást; Ne emlegesd sok vét-
kemet, Örökre tartsd meg 
lelkemet. 

8. Igéd adott ígéretet, Te 
mondtad s én hiszek neked: 
Kinek hite s bizalma van S 
megszívleli az én szavam, 

9. ítélet annak mit se árt, 
Nem ízlelhet gonosz halált; 
Meghalhat itt, de majd amott 
Megint örökre élni fog. 

10. Erős kezemmel megfo-
gom, A sírjából is felhozom, 
Aztán magamhoz felveszem 
És örökösömmé teszem. 

11. Ha így mi is hozzád ju-
tunk, Segíts majd ott is, Jé-
zusunk; Adj addig is bűn-
bánatot, Türelmet és bocsá-
natot ! 

12. Hitünkben adj erősö-
dést, Oszlasd el mind a 
csüggedést ; Magad segíts 
kitartanunk S te üdvözíts, 
ha meghalunk! 
Dr. Eberus Pál. Tr. Gy. 

Saját dallam. (373.) 

9 3 3 . J ézusom, Krisz-
tusom, amíg élek S akkor is, 
ha meghalok: Tied vagyok s 
maradok, Hű szívembe zár-
lak téged. 

2. Sebedben, véredben, fáj-
dalmadban, Amit értem vi-
seltél S bűneimért szenved-
tél, Vonj magadhoz fára-
datlan. 

3. Tégedet, kincsemet arra 
kérlek, Hogy a mennybe me-
hessek S azok között lehes-
sek, Akik hozzád vissza-
térnek. 

4. Megmarad szent szavad, 
hogy senkit sem Sujt le a te 
haragod, Sőt magadhoz fo-
gadod, Aki erős lesz a hit-
ben. 

5. A megtört vámszedőt, 
ki ezt mondta: En Uram és 
Istenem, Adj kegyelmet én-
nekem ! Befogadtad orszá-
godba. 

6. Uramnak, pajzsomnak 
vallak téged, Holtomban is 
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légy áldott, Nyereségem ha-
lálod, Megvigasztal segít-
séged. 

7. Istenem, légy velem vég-
percemben ; Szívből kérlek 
tégedet, Vedd magadhoz lel-
kemet Az utolsó küzdelem-
ben! 

8. Hiúság a világ: nem 
kívánom, Gyönyöreit meg-
vetem; A mennyország kell 
nekem, Mindinkább csak 
odavágyom. 

9. A világ nem kívánt 
rossz énnékem, Nincsen ben-
ne gyönyöröm, A menny az 
én örömöm, Jézus az én üd-
vösségem ! 
Saubert János. Blasius János. 

Saját dallam. 

9 2 3 . E n Jézusom, kér-
lek, ha úgy akarod, For-
dítsad el haragod; Szolgád 
legyek minden korban, Re-
ménységem, üdvösségem Él-
temben és holtomban. 

2. Véreddel megszabadítva, 
érettem Haltál meg a keresz-
ten; Atyáddal kibékítettél, 
Megváltottál, üdvöt adtál, 
Örök éltet szerzettél. 

3. Szentlelkeddel vigasztalj 
meg engemet, Ha végórám 
közeleg; Te légy az én segít-
ségem, ínségemben, gyötrel-
memben Ne hagyj engem 
kétségben ! 

4. Angyalaid vigyék lelkem 
végtére Ábrahámnak keb-
lére; Hogy majd én is hoz-
zád menjek Örömedbe, az 
egekbe: Ezt adja meg ke-
gyelmed ! 

Boldog halálért a Krisztus 
érdeméért. 

Saját dallam. (N. L. 325.) 

9 2 4 . J ézus, éltem szép 
világa, Vigasz lettél e vi-
lágra; Vendég vagyok, míg 
itt élek, Adj vétektől men-
tességet ! 

2. Nehéz út visz országod-
ba A te égi városodba; Oda-
vágyom, ott vár reám Vé-
red árán szerzett hazám. 

3. Fáradt testtel eddig 
jutva Nincs erőm a többi 
útra; Csüggedt lelkem fel-
sóhajtoz : Jöjj, Jézusom, végy 
magadhoz ! 

4. Szenvedésed vigasztal-
jon, Amikor már meg kell 
halnom ; Vérző sebed érde-
méért Add éltemnek boldog 
végét ! 

5. A te arcul-üttetésed Tö-
röljön el minden vétket; Gya-
lázatod legyen nékem Örö-
mem és dicsőségem. 

6. Epével telt italodban 
Erőt nyerjek végharcomban; 
Kiáltásod a pokoltól Ment-
sen meg nagy jóvoltodból! 

7. Fájó sebed mélységében 
Legyen biztos menedékem ; 
Ott rejtőzzem oltalmadban, 
Mint a galamb a viharban. 

8. Ha elnémul majd a nyel-
vem, A te Lelked szóljon 
bennem ; Ha már semmit 
nem láthatok, Jöjjön értem 
szent angyalod. 

9. Igéd legyen szövétne-
kem, Ha végére ér életem; 
Ha meghalok, te adj, kérlek, 
Jézus, örök dicsőséget! 

10. Kereszted lett a ván-
dorbot, Pihenőm a te sírból-
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tod ; Engedd vászon-szemfe-
dődet Az én holtas lepedőm-
nek! 

11. A szögektől vert sebek-
ben Mutasd meg, hogy sze-
retsz engem; És a beléd dö-
fött dárda Vezessen a menny-
országba ! 

12. Uram, benned van bi-
zalmam, Hogy el nem hagysz 
halálomban; Ó nyisd meg a 
menny ajtaját, Ha életem 
halálra vált. 

13. Ébressz az ítéletnapra, 
Állíts majd jobboldaladra, 
Hogy előtted megállhassak 
S végzésedtől ne tarthassak. 

14. Add, hogy testem meg-
újhodjon, Mint a napfény, 
úgy ragyogjon Hasonlóan a 
tiédhez S az angyalok sere-
géhez. 

15. Ott zengek majd víga-
lommal A mennyei angya-
lokkal Gyönyörködvén szent 
orcádban A híveknek táborá-
b a n ! B e t e n b M. Mathesius J. 

Saját dallam. 

925. J 
ézus Krisztus az 

én reménységem, Magam 
mindig őrá bízhatom; Min-
denekben ő a segítségem: 
Ezt tudom és bátran vallha-
tom; Nem bocsátja őt el a 
lelkem, Szívből hiszem, nem 
hagy ő el engem, Bár meg-
próbál olykor életemben. 

2. Benne édes apámat, 
anyámat Érzem és legjobb 
testvéremet, Tudja, mikor 
éri lelkem bánat S jót akar, 
mert legjobban szeret; Nagy 
kegyelmét adja s áldását, 
Hallja minden híve sóhajtá-

sát, Vágyódását és siránko-
zását. 

3. Én is vágyom drága 
Megváltómra, Megvigasztal 
Krisztus engemet; Ügy vá-
gyom rá, mint szabadítómra, 
Lelkem immár őhozzá siet; 
Öt kívánom mindennél job-
ban: Benne élni Jézus Krisz-
tusomban S részesedni e 
legfőbb javamban. 

4. Bár ne lennék még oly 
messze ettől S e világnak 
búcsút mondanék, Elszakad-
nék a hitetlenektől S vele 
szemtől szembe állanék! Ügy 
élek itt, mint egy bús vendég ; 
Ajándékul csak ezt add ne-
kem még: Rágondoljak a 
halálra mindég! 

5. Valahányszor ez jut 
majd eszembe, E világot 
bátran megvetem ; Istenem 
jut emlékezetembe S akara-
tát bízvást követem; A ha-
lálnak bús gondolatja Min-
den ember lelkét úgy meg-
hatja, Hogy a bűntől vissza-
tartóztatja. 

6. Gonosz világ, búcsút 
mondok néked, Szebb ha-
zámba vágyom, indulok, Meg-
úntam már örök hűtlenséged, 
Rád hallgatni többé nem tu-
dok; Örök hajlék, vágyom 
utánad, Megpihen a test, 
mely már elfáradt, De a lel-
kem holtomból feltámad! 

Tranovszky György. 

Dallama : 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

9 2 6 « A/lúlandóság, ha-
landóság Vár miránk, kik 
itt vagyunk, E holttest is 
bizonyosság, Hogy mindnyá-
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jan meghalunk; Vétkeinkért, 
tetteinkért Sok gyászba kell 
öltöznünk, S fiatalnak úgy, 
mint aggnak Végül el kell 
költöznünk. 

2. Igaz beszéd mindenko-
ra, Hogy fiát a jó atya, Mi-
helyt eljött a végóra, Sem-
min meg nem válthatja; 
Anya lányát, hitves párját 
Meg nem menti idelenn: Út-
jába áll a zord halál S elvá-
lasztja hirtelen. 

3. Hol vagyunk hát bizton-
ságban? Jó hajlékhoz hol 
jutunk? Nálad, ki a magas-
ságban Uralkodol, Jézusunk; 
Ha bűnünkért, sok vétkün-
kért Bocsánatot kaphatunk : 
Örömedbe s kegyelmedbe Fo-
gadj be, ha meghalunk! 

Tranovszky György. 

Dallama: 
Krisztusom az én éltem. (400.) 

9 2 7 . К i jóremény fejé-
ben Köszönti a halált S ör-
vendve fenn az égben Vár 
boldogabb hazát: 

2. Erős legyen hitében, 
Mit Jézustól kapott S tart-
son az ő nevében Igaz bűn-
bánatot, 

3. Amíg a szent kegyelmi 
Idő le nem telik; Ezerszer 
jaj azoknak, Kik veszni en-
gedik ! 

4. A holnap a hanyagnak 
Csak annyi, mint a ma, 
Mintha nem a halálnak Kü-
szöbén állana. 

5. Bűnbánatát halasztja, 
Mindig nevetve kél, Lelkével 
nem törődik, Csak a testé-
nek él. 

6. Nem szállhat így magá-
ba, A test nem engedi, S 
akármi jót művelni Nagyon 
nehéz neki. 

7. A meg nem tért, ki min-
dig A bűnnek engedett, Ré-
müldöz a haláltól, Mert mást 
nem is tehet. 

8. Nem nézhet a betegre, 
Kedvetlen megy tovább S 
úgy fél a holt-tetemtől, Hogy 
fut, amerre lát. 

9. Rettegve nyög magá-
ban S ezt mondja: jaj ne-
kem ! Aludni sem tudok már, 
Nagyon fáj mindenem. 

10. Tudtam, mi az igazság, 
De nem szívlelve meg Mar-
dossa, tépi szívem A lelki-
ismeret. 

11. Isten szörnyű Igéje 
Lelkemre nehezül : Igazságát 
mellőzve Senki nem üdvözül. 

12. Miért is nem követtem 
Addig, míg ép valék ! Időmet 
elfecséltem S most már kö-
zéig a vég. 

13. Halálom így a lelkem 
Elkárhozása lesz, Ha nincs 
időm megtérni : Siralmas, 
rossz jel ez. 

14. Hová vitt a hanyagság 
S hitetlen életem? A rette-
gést a kárral Alig viselhe-
tem. 

15. Most látom át halálos 
Önámításomat: Nem tudni 
kell, de élni Szent igazsá-
godat ! 

f 16. Mindenható nagy Is-
ten, Segíts meg engemet, 
Hogy meg ne haljak addig, 
Míg meg nem térhetek; 
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17. Hogy el ne tékozoljam 

A kegyelmi időt Es igaz 
bűnbánattal Álljak színed 
előtt. 

18. Ó add, hogy így meg-
térve Várjam halálomat S 
örvendve jóreményben Kezd-
jem meg utamat. 

19. Hogy semmilyen ve-
szélyben Ne bántson féle-
lem S tevéled egyesüljek, 
Kegyelmes Istenem! 

Wolf testvér. 

Á 1 ' DaUkaia: Ki dolgát 
csak Istenrë hagyja. (262.) 

9 2 8 . К i tudja, mily 
közel van végem, Időm le-
jár, éltem megáll: Oly gyor-
san és oly észrevétlen Közéig 
a végperc, a halál. A Krisz-
tusért, én Istenem, Boldog 
halált adj énnekem! 

2. Mily más az este, mint 
a reggel, Ki tudja, hogy mit 
rejteget! Amíg e földön küz-
denem kell, Csak félek és 
csak rettegek; A Krisztusért 
stb. 

3. Segíts gondolnom a ha-
lálra, S ha itt már nem ma-
radhatok: Add, hogy Krisz-
tus sebébe zárva Tartsak ko-
moly bűnbánatot; A Krisz-
tusért stb. 

4. Add dolgaim mind rend-
behoznom, Hogy lelkem is 
készen legyen, S a kérelem-
mel nem haboznom: Mint 
akarod, úgy tégy velem; A 
Krisztusért stb. 

5. E világ oly keserű né-
kem S a menny oly édes, 
mint a méz; A szenvedő, bús 

földi létben Szemem terád, 
a mennybe néz; A Krisz-
tusért stb. 

6. Atyám, ne ródd fel sok 
hibámat, Tekintsd Fiad nagy 
érdemét: Hogy itt bocsána-
tot találjak S amott óhajtott 
pihenést; A Krisztusért stb. 

7. Uram, megsebzett olda-
ladban Biztos nyugvóhelyet 
kapok, Mert vigaszom talá-
lom abban S mindent, amit 
kívánhatok ; A Krisztusért 
stb. 

8. Nem távolít el tőle en-
gem Élet, halál, nem semmi 
sem; Kezem szent oldalába 
rejtem Mondván : Uram és 
Istenem! A Krisztusért stb. 

9. Én Krisztusom nevébe' 
kaptam Keresztségemben üd-
vömet És ezzel a te halhatat-
lan Fiaddá tettél engemet; 
A Krisztusért stb. 

10. Én Krisztusom testét 
ehettem S e szentség éltető 
erő; Vérét ihattam, élvez-
hettem: Én benne élek s 
bennem ő. A Krisztusért stb. 

11. Jöhetsz, halál, akár 
azonnal, Krisztusban meg-
küzdök veled, Örömre for-
dult fájdalommal Várok te-
rád s nem csüggedek ; A 
Krisztusért stb. 

12. Uram, benned gyö-
nyörrel élek S nem gond ne-
kem, hogy meghalok; Ha 
úgy fordul, hogy véget érek, 
Hiszem, tudom, biztos va-
gyok: Hogy Krisztusért, én 
Istenem, Boldog halált adsz 
énnekem ! 
Emilia Julianna. Jeszenszky D. 
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Boldog halálért. 

Saját dallam. (375.) 

929. H, L a eljön az én 
órám S itt kell hagynom 
életem, Én Jézusom, gondolj 
rám, Kérlek, maradj én-
velem; Magad kísérj útamon, 
Add reám kegyelmedet, A 
végpercben átadom Néked 
az én lelkemet. 

2. Rám vetik majd árnyu-
kat S marcangolnak vét-
keim, Nem tudom bár szá-
mukat, Mégse öl meg mind 
e kín: Emlékezni rád fogok, 
Csak tebenned élhetek, Sebe-
idre gondolok, Mert azok 
megvédenek. 

3. A te tested tagjaként 
Lelkem vígan ünnepel: Mert 
halálom semmikép Nem sza-
kíthat tőled el; Aggódásom 
nem lehet, Néked élek és ha-
lok; Megváltottál engemet: 
Örök éltet várhatok. 

4. Holtodból feltámadtál, 
Sírban én se maradok ; Szent 
Atyádhoz szállottál, En is 
oda juthatok; Ahol te vagy, 
csak ottan Érzem örök tá-
maszom: így tehozzád nyu-
godtan S biztonságban tá-
vozom ! Heermann János. 

Dallama: Krisztusunk 
felment a mennybe. (150.) 

930. Keresztyének, fi-
gyelemmel Nézzük e holt-
testet: Olyan volt, mint más 
ember S tagjai mind össze-
estek, Bár csak nemrég lát-
tuk Ép- s egészségesnek. 

2. Nekünk is ez lesz a sor-
sunk, Egyszer meg kell hal-

nunk! Arra kell hát gondol-
nunk, Hogy nem lehet itt 
maradnunk : Minden földi 
dolgot Bizony itt kell hagy-
nunk. 

3. Hagyjuk el hát a vilá-
got, Krisztushoz siessünk, 
A bűn helyett az áldott Igaz-
ságot kell keresnünk, Hogy 
Isten kedvében Járhassunk, 
kelhessünk. 

4. Nem árthat a halál baja, 
Nem kell már rettegnünk: 
Üj életünk ajtaja, Amit 
Krisztus által nyertünk ! 
Nyitva áll a kapu A menny-
be mehetnünk. 

f 5. Jézus, add, hogy min-
dig ébren Vigyázzunk ma-
gunkra, Gondosan és seré-
nyen Készülődjünk halá-
lunkra S végre hozzád jus-
sunk Boldogabb honunkba ! 

Tranovszky György. 

Dallama: Uram, 
Jézus, tudom, vallom. (371.) 

9 3 1 . E letemtől meg kell 
válnom, Át kell adnom lel-
kemet, De hogy mikor jön 
halálom S megvéd-e majd 
engemet: Jézus, az a titkok 
titka, Mert az Isten nem 
ránk bízta, Mit s hogy ren-
delt számunkra. 

2. Mégis több az minde-
nekben, Amivel megáldottál: 
Csak tebenned reményked-
nem, Ki engem megváltot-
tál; Ártatlanul haltál értem, 
Eltörölted minden vétkem S 
üdvösséget szereztél. 

3. Jézus, legfőbb remény-
ségem, Erősítsd meg szíve-
met, Hogy mindvégig teljes-
ségben Megtarthassam hite-
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met; Adj lelkemnek, ha tes-
temből Eltávozik, kegyel-
medből Boldog mennybe-
menetelt. 

4. Ha úgy lesz, hogy ép el-
mével Végezhetem életem 
S szerelmed ily pecsétjével 
Látsz el engem, Istenem: 
Akár otthon, akár távol Ér 
halálom, vagy akárhol, Ne-
ked adom magamat. 

5. Ha életem balesetből, 
Vagy gyilkostól apad el, 
Vagy ragályos fertőzettől, 
Avagy tűz, víz ragad el: Ügy 
vezess eltávoztomban, Mint 
ahogy ép mivoltomban Te-
rád bízom magamat. 

6. Ha valami gyarlóságból 
Érném, Uram, végemet, Vagy 
emberi gonoszságból Bűnt 
követnék ellened: Kérlek, be 
ne számítsd nékem Gyarló-
ságból ejtett vétkem És ne 
űzz el magadtól. 

7. Uram, gyenge mivoltom-
ban Végharcomhoz adj erőt, 
S hogy soha meg ne botol-
jam, Támogasd a tévedőt; 
Azt is add meg, hogy végtére 
Mindenekkel megbékélve Ad-
jam magam kezedbe. 

8. De tanácsot kell-e ad-
nom Néked, édes Istenem? 
Jobb lesz magam terád hagy-
nom, Tetszésedre bánj ve-
lem ; Szent Igédnek köve-
tése, Akaratod betöltése 
Mindent jóra vezérel. 

9. Ezért, Uram, félretéve 
Gondomat és vágyamat : Min-
dent tőled várva, kérve Te-
rád bízom magamat; Sírom-
ban így nem maradok, Di-
csőséggel feltámadok: Ámen, 
ámen, úgy legyen ! Ringwaid в. 

Haldokló apa búcsúja. 
Dallama: 

Az én gyászom mérhetetlen. (72.) 

9 3 2 . KriSztUS hívott e 
világból Országába jóvoltá-
ból; Nincs itt egyéb dolgom 
nekem, Mint ez a végrende-
letem. 

2. Atya-Isten! ímhol neked 
Ajánlom az én lelkemet; 
Te adtad azt a testembe, 
Visszaadom szent kezedbe. 

3. Jézus ! minden gonoszsá-
gom' Terád hagyom e vilá-
gon; Merüljön el mind vég-
képen Sebeidnek tengeré-
ben. 

4. Szentlélek! vedd sóhaj-
tásom És utolsó pillantá-
som; S ha elfárad szegény 
nyelvem, Te sóhajts az én 
szívemben. 

5. Kedves őrző szellemeim! 
Vegyétek az én könnyeim, 
Bűneimnek siratóit, Hálás 
szívem hírmondóit. 

6. Föld-anyám! te életem-
ben Mindeddig elláttál en-
gem: Fogadd be az én teste-
met, Élvezze békességedet. 

7. Hitvestársam ! őrizzen 
meg Bírája az özvegyeknek; 
Fohászkodj a jó Istenhez, Ő 
bizonnyal megvédelmez. 

8. Gyermekimnek legyen 
őre Az árvák gondviselője; 
Kedvesim! ő lát el bőven 
Minden jó és rossz időben. 

9. Ti is, kedves barátaim, 
Járjatok az Ür útjain; Min-
dig neki engedjetek, Soha 
el nem hagy titeket. 

10. Ellenségim szívből szán-
va Adom az Ür hatalmába, 
Hogy őket megváltoztassa 
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És magához fordíthassa; 

11. Hogy a mennybe me-
hessenek, Ott majd üdvöt 
nyerhessenek, Dicsérjék az 
Ür kegyelmét S véghetetlen 
nagy türelmét. 

12. E világból már elme-
gyek Látni Jézust, testvére-
met; Lelkem az Ür elfo-
gadja, Testemet a földnek 
adja. 

13. Itt kell majd a sírba 
téve Várnia az ő jöttére, 
Míg a porból újra felkel S 
egyesülhet a lélekkel. 

14. Kedveseim! ne sírja-
tok, Vigaszt abban találja-
tok: Látjuk egymást nem-
sokára A mennyei harso-
nára! 
Lengyelből. Kleych Vencel. 

Dallama: Ki dolgát 
csak Istenre hagyja. (262.) 

9 3 3 . I t t minden hiába-
valóság, Biztonságunk nincs 
semmiben, Nincs benne sem-
mi állandóság, Múlandó min-
den résziben; Sokáig nem 
tart örömünk, Akármiben 
gyönyörködünk. 

2. Mikor legszebb virág-
korodban Minden jóban bő-
velkedel : Mint a levágott fű, 
oly gyorsan Meghalsz és el-
temettetel; Mind szebb ha-
zánkba távozunk S a földre 
nem kívánkozunk. 

3. Vagyon s dicsőség mit 
tesz értünk, Amikre oly 
büszkék vagyunk ? Rövidre 
terjed földi éltünk S a végin 
mindent itt hagyunk ; Ki 
földi kincset gyűjtöget, Ügy 
jár, mint aki mit se tett. 

4. Míg tart a jó Isten ke-
gyelme, A menny felé vigyen 
utunk ; Ne gondoljunk ér-
téktelenre : Egyetlen kin-
csünk Jézusunk; Őbenne vár 
a drága kincs, Amelynek itt 
lenn párja nincs. 

5. Boldogtalan, ki a vilá-
gért Krisztust örökre elveti; 
S ha él-hal minden földi 
vágyért, Születni is kár volt 
neki ; Jobb lett vón elma-
radnia, Mint a pokolba jut-
nia! 

6. Hiú világ! lelkem híved-
nek Megnyerni többé nem 
fogod, Mert minden oly visz-
szás tebenned: Nem, nem le-
het hozzám jogod; Ezért el-
hagyva tégedet Én Jézusom 
Után megyek! Kleych Vencel. 

I f j ú ember búcsúja a 
világtól. 

Saját dallam. (376.) 

934. Vége ifjú életem-
nek, Immár el kell mennem; 
Nincs helye itt a lelkemnek, 
Vendég volt testemben. Nem 
lehet itt megmaradnom, 
Gyenge vagyok, meg kell hal-
nom: A halál erősebb. 

2. Lelkem hosszú útra ké-
szül, Krisztus városába, Tes-
tem pedig szenvedéstül Vo-
naglik magába, Hogy sírba 
kell omlania, Még ez órán 
távoznia, Mintha itt se lenne. 

3. Hiú világ, Isten veled! 
El kell válnom tőled; Ben-
ned semmi jót nem lelek, El-
megyek belőled; Nincs már 
benned reménységem, Rövi-
desen itt a végem: Mi lesz 
majd belőlem? 

39 
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4. Csalfa világ, nem sajná-
lom, Hogy már el kell men-
nem; Mégis nagy a bánkó-
dásom, Mert érzi a lelkem 
Gonoszságom', bűnösségem', 
Amelyek oly régesrégen Öl-
dökölnek engem. 

5. Ó Jézusom, drágaságom, 
Mit nem cselekedtem! Min-
den vádol e világon, Oly so-
kat vétettem; De kétségbe 
mégse esem, Trónod előtt, 
én Istenem, Kegyelemért 
esdek. 

6. Én Istenem, kereszte-
met Elviselem szépen, Csak 
bocsásd meg sok vétkemet 
Jézusom nevében ; Fogadj 
engem öröködbe, Ne haljak 
meg mindörökre, Haragod-
dal hagyj fel! 

7. Atyja minden kegyelem-
nek, Jézusom, szerelmem, 
Nézd, mily bajok fenyeget-
nek S fojtogatnak engem; 
Tele vagyok félelemmel, Láz-
ban izzó gyötrelemmel: Sza-
badíts a gondtól! 

8. Nap, hold, fényes csil-
lagsereg, Füvek és virágok, 
Völgyek, hegyek, föld és 
egek : Minden jót kívánok ! 
Magamat az Ürnak adom, 
Ez a végső gondolatom: Im-
már jó éjszakát! 
Németből. H. S. 

Dallama: Jézusom, 
Krisztusom, amíg élek. (373.) 

9 3 5 » Istenem, légy ve-
lem, ne hagyj engem, Mikor 
lelkem megválik S rettegek 
mindhalálig Az utolsó küz-
delemben. 

2. Nincs részem egészen 
örömedben, Megnyugvást 
nem várhatok, Mert isme-
rem haragod S törvényed a 
gonosz ellen. 

3. Vétkemmel, terhemmel 
meg nem állok Színed előtt, 
Istenem, Ha nincs benned 
kegyelem S jog szerint mérsz 
igazságot. 

4. Kereszted, keserved, 
szenvedésed, Halálod és 
Szentlelked Ad meggyötört 
szívemnek Erőt s biztos me-
nedéket. 

5. Ott lelek jó helyet gyöt-
relmemben, Hol híven fel-
jegyzettél Mindent, ami jót 
tettél Nagy tusádban érde-
kemben. 

6. Elszenvedt kereszted s 
kínos véged Szerzett örök 
kegyelmet S neked adott lel-
kemnek Halhatatlan dicső-
séget. 

7. Benned van magadban 
reménységem; A halál csak 
testemnek Arthat, de nem 
lelkemnek, Semmit nem kell 
tőle félnem. 

8. Add nekem, Istenem, 
kegyelmedből, Hogy sebedre 
hajoljak, Halálodra gondol-
jak S ki ne essél emlékem-
ből. 

9. Látásom, hallásom ha 
már nem lesz, Minden vigasz 
elfogyott S minden erőm el-
hagyott: Végy magadhoz, 
Istenemhez ! 

10. Jézusom, Krisztusom, 
szent véredben Biztosítod 
lelkemet, Hogy részeltetsz 
engemet El nem múló örö-
medben ! 
Németből. H. S. 



6 1 1 

Dallama: 
Krisztusom az én éltem. (400.) 

9 3 6 . A/lindnyájan vé-
get érünk, Bizonyos a halál; 
De boldogít reményünk, Hogy 
Krisztusban talál. 

2. Ó Jézusunk, holtoddal 
Nyertél győzelmet itt, Meg-
váltottad bizonnyal Mindnyá-
junk bűneit. 

3. Te légy velünk, ha itt 
lesz A végső pillanat; Lel-
künket híveidhez Fogadd, 
Urunk, magad 

4. Ott, hol dicső körödben 
Örvendezünk veled És vég-
telen gyönyörben Zengjük 
kegyelmedet. 

5. Ott béke és egészség 
Üdvére ébredünk, Eloszlik 
mind a kétség S bőven lesz 
mindenünk ! 

Dallama: 
Istennek szent nevében. (312.) 

9 8 7 . LLngedjétek énhoz-
zám Mind a kis gyermeket, 
Mint Urához, úgy hozván 
Elém a kisdedet; Érettük 
küldettem, Üdvösségük ja-
vára, Amikor e világra Én 
is megszülettem. 

2. Jézus őket öleié Be-
cézve, megáldva, Mondván: 
Csak az ilyeké A mennyek 
országa. A dárda-okozta 
Sebből omló szent vére Őket 
is hófehérre És tisztára 
mosta. 

3. Ezért minden gyermeket 
Őhozzá vigyetek, Hogy ke-
gyelmet nyerjenek És örök 
életet; Részük lesz majd eb-
ben, Mert lehajlik hozzájuk, 

Gondot visel reájuk S helyet 
ád a mennyben. 

4. A halál, mint közösség, 
Győzhet ideiglen, Annál di-
csőbb örökség Vár rájuk vé-
giglen; Sok bajt elkerültek, 
Fájdalmat nem érzenek, Há-
lát vígan zengenek Uruk Is-
tenüknek. Dr. Becker Kornél. 

Gyermek temetésére. 
Dallama : 

Az én gyászom mérhetetlen. (72.) 

9 3 8 . N e keseregj mély 
gyászodban Mértéktelen fáj-
dalomban Gyermekednek el-
vesztésén, Ily korán elköltö-
zésén. 

2. Ha az Ür meglátogatott, 
Azt vette el, amit adott; Sé-
relem nem jön az égből, Fo-
gadd el az ő kezéből. 

3. Gyermekünket Isten ad-
ja, Joga van, hogy vissza-
kapja; Ránk bízza egy kis 
időre, Majd ismét elválaszt 
tőle. 

4. Nyerj vigaszt a veszte-
ségből: Istennek szent vég-
zéséből Jönnek erre a világ-
ra S jutnak el a mennyor-
szágba. 

5. Ne sírj tehát oly zo-
kogva, Mondjad Jobbal meg-
nyugodva: Isten adta, el is 
vette, Amit adott, vissza-
vette. 

6. Nem marad el áldásá-
val Szövetsége Ábrahámmal: 
Isten az ő segítőjük, A po-
koltól megvédőjük. 

7. Dicsőséged zengje min-
den, Szentháromság egy Ür-
isten: Akármikép bánsz el 

39* 
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velünk, Méltatlanul nem 
szenvedünk ! 

Dallama: 
Isten őrködik és uralkodik. (349.) 

9 3 9 . N e sirassátok, ti 
jóbarátok, Ezt a holttestet, 
mert el nem veszhet; Nem 
végkép halott, csupán elaludt, 
Nem sok idő múlva látjuk 
egymást újra. 

2. Lelkéről amott már gon-
doskodott Mennyei Atyánk, 
ő karolja át; Kebelén pihen, 
üdve végtelen, Hiszünk az 
Igének: nem hal meg a lélek. 

3. Bizton várhatod a végső 
napot: Felkél egyenest sír-
jából a test, Mely ma ékte-
len és lélektelen, Űj életre 
képes és ragyogó szép lesz. 

4. Mily boldog lehet, ki ez 
örömet Korán megéri: mi 
kell több néki? Gondtól me-
nekül, bajba nem kerül, Örö-
mét az égben leli Istenében. 

f5. Halálos sebed, drága 
érdemed Minket is segít, 
igaz híveid; Mikor megjelen 
a végküzdelem, Vigy minket 
egedbe, Urunk, örömödbe! 

A világ megvetéséről. 
Dallama: 

Isten, Ó szent Isten. (278.) 

9 4 0 . Oemmit sem tö-
rődöm A világgal s nem bá-
nom, Vigaszom egyedül Jé-
zusomban találom ; Benned 
van örömem, Fényem a 
mennyből jön: Ezzel a világ-
gal Semmit sem törődöm! 

2. A világ, mint a füst, Oly 
hirtelen múlandó, Árnyék-

hoz hasonlít, Nincsen benne 
állandó; Jézus az én váram, 
Nincs mit tépelődnöm: Ezzel 
a világgal Semmit sem tö-
rődöm ! 

3. A világ hírnevet, Dicső-
séget követel S csakis ezt 
becsüli, Bármily hamar mú-
lik el; Én minden üdvömet 
Jézusomban őrzöm: Ezzel a 
világgal semmit sem törő-
döm! 

4. A világ aranyat És 
ezüstöt gyűjtöget S a láda-
fiában Földi kincset rejte-
get; Én jobbat ismerek: Jé-
zushoz szegődöm, Ezzel a 
világgal Semmit sem törő-
döm! 

5. A világ mindig fél, Hogy 
hasztalan vetekszik, Ezért a 
sikerre Fortéllyal is igyek-
szik ; Én Krisztus terheit 
Hordom, amíg győzöm: Ez-
zel a világgal Semmit sem 
törődöm ! 

6. A világ szüntelen Csak 
a gyönyört dicséri S meré-
szen azt hiszi, Az eget így 
eléri ; Csak vissza-lépeget 
Ily ember e földön: Én Is-
tent szeretem, Mással nem 
törődöm ! 

7. Semmit sem törődöm 
Én ezzel a világgal, Bármi-
kép dicsekszik: Nem küzd 
meg a halállal; Kincs, gyö-
nyör eltűnik, Jézus él örök-
kön: Ezzel a világgal Sem-
mit sem törődöm! 

8. Semmit sem törődöm E 
világgal, mert nekem Jézus 
az életem S mennyországba 
menetem ; Egyébért nincs 
okom Hasztalan vergődnöm : 
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Ezzel a világgal Semmit sem 
törődöm ! 
Pfefferkorn M. Sztránszky D. 

A sírnál. 
Dallama: Temessük el 
ezt a testet. (N. L. 37). 

9 4 1 « Temessük el már 
a testet, Lelkét adjuk át Is-
tennek: Ő látja el nagy bő-
séggel Titokzatos végzésé-
vel. 

2. Megadja az Isten, meg-
lásd, Hogy még viszontlát-
juk egymást, Amikor majd 
feltámadunk S ítéletre szé-
li t tatunk. 

3. Aludjál hát békén várva 
A mennyei harsonára, Hol a 
titkok megfejtetnek S nyil-
vánvaló dolgok lesznek. 

4. Isten, kérünk, segíts né-
künk Erényben és hitben 
élnünk, Hogy örömmel tá-
vozhassunk S színed előtt 
helyt állhassunk. 

5. Jézus, halld meg kérel-
münket, A pokoltól ments 
meg minket, Hogy ne legyünk 
hozzákötve S veled éljünk 
m i n d ö r ö k r e ! Lányi Illés. 

A sírnál. 
Sajá t dallam. 

9 4 2 . H all játok meg, 
keresztyének, Hogy harcol 
a test és lélek E keserves, 
csúf világon, Míg jöttén a 
halálnak Egymástól meg nem 
válnak. 

2. Szól a test: Van egészsé-
gem S időm, hogy gyönyö-
rűségben Éljek késő vénsé-

gemig; Gondtalanul kívánom 
Végigélni világom. 

3. Szól a lélek: Félek, fé-
lek, Szörnyű lesz a végíté-
let; Hiszen a szent kereszt-
ségben Isten mellé állottál 
És hűséget fogadtál. 

4. Szól a test : Szép, vidám 
vagyok, Mások mögött nem 
maradok; Szeretem a dalt, 
a mámort, S annak, amit a 
ma ád, Kiélvezem poharát. 

5. Szól a lélek : Lám a gaz-
dag, Ki világát éli nap-nap, 
Szintén meghalt ; eltemették 
Egyenest a pokolba: Maga 
Jézus mondotta. 

6. Szól a test : Eh, mit 
gyötrődjem? Elég nap van 
még előttem, Van időm a ja-
vulásra; Bűneim elhagyha-
tom, Ha nagy lesz a bána-
tom. 

7. Szól a lélek : Nincs ha-
talmad, Se vénnek, se fiatal-
nak, Megszabni a pontos 
időt, Mert az Isten tégedet 
Bármely percben letehet. 

8. Szól a tes t : Ma úgy, 
mint holnap Elég példa lát-
szik jobbnak: Vagyont akar 
minden ember, Magam is ezt 
keresem, Míg t a r t földi éle-
tem. 

9. Szól a lélek: Majd meg-
látod, Mikor tőlem meg kell 
válnod: Mit ér minden gaz-
dagságod! Porból lettél ide-
fenn, Porrá leszel odalenn. 

10. Szól a test : Ja j , mi lesz 
aztán? Örök éltem forog 
kockán ! Krisztus, magad 
segíts engem, Hogy Atyám-
hoz megtérjek S szenvedés-
től ne féljek. 
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11. Szól a lélek : Isten nyil-
ván Töredelmes szívet kí-
ván; A halálon át kell es-
ned, Mert csak rövid átme-
net Egész földi életed. 

12. Szól a test : Ó add a ke-
gyet, Istenem, hogy szolgád 
legyek; Krisztus, a te igaz-
ságod Mentsen meg a pokol-
tól Megváltó jóvoltodból! 

13. így végződik ez az ének. 
Térjen azért minden lélek 
Bűnbánattal Jézusához, Aki 
őt meghallgatja S örök éltét 
megadja ! 
Németből. Pribis Dániel. 

A halálára későn gondoló 
gazdag temetésénél. 

Dallama: Jézus Krisztus 
az én reménységem. 

r 

9 4 3 . 0 múlandó kin-
cse a világnak, Gyorsan el-
tűnsz, mint a földi kéj; Kí-
méletlen kar ja a halálnak 
Megfoszt tőled: ránk borul 
az é j ; Mért nincs semmi bús 
aggodalmunk ? Mért hogy 
mindig bűnösségre hajlunk, 
Bár tudjuk, hogy egyszer 
meg kell halnunk! 

2. Ó halál, mily keserű vagy 
annak, Aki vídámlelkű, gond-
talan, Mily réme az épnek, 
f iatalnak S akinek, míg él, 
jó dolga van! Senkit meg 
nem szánsz s nem kímélve 
Sújtasz le a dúsra és sze-
gényre, És e munkád gyor-
san hajtod végre. 

3. Ó halál, te szörnyű örök-
ségünk, Bizton s gyorsan 

végzed művedet: Mert előled 
nincsen menekvésünk, Sem 
kitérnünk néked nem lehet; 
Nincs ijesztőbb a te nevednél, 
Nincs szörnyűbb az isten-
ítéletnél S kínosabb a pokol-
rettenetnél. 

4. Ó miért is nem gondol-
tam arra, Hogy halálom 
gyorsan eljöhet: A szeren-
cse karjával takarva Elfe-
ledtem égi üdvömet! Köve-
tét már elküldte értem Fáj -
dalomban, súlyos szenvedés-
ben S vígságomnak meg-
szüntetésében. 

5. Tekintetem immár elsö-
tétül, F á j a szívem, elborul 
az ég; A világnak nagy di-
csőségéből, Melyre mindig 
bőven áldozék, Semmit nin-
csen mód elvihetnem, Mert 
csak ami jót vagy rosszat 
tettem, Bírám előtt az lesz 
majd mellettem. 

6. Kedveseim, én a másvi-
lágra Búcsúzom el immár 
tőletek; Gondoljatok a ször-
nyű halálra S mindig isten-
félők legyetek! Nem sokáig 
éljük világunk, Születésünk 
vége bús halálunk, Szám-
adásra mindig készen áll-
junk ! 

f7. Istenem, ha irgalom-
mal volnál, Hozzád küldöm 
esdeklésemet ; Nem vagyok 
több hamunál és pornál: Ó 
bocsásd meg minden vétke-
met! S majd ha ítélkezel fe-
lettem, Kegyelmedbe fogadj 
ottan engem S add, hogy 
veled lakjam fent a menny-
ben! 
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A Jézushoz való szeretetről 
és vágyakozásról. 
Sajá t dallam. (378.) 

r 
9 4 4 . О világnak hiú-
sága, Fényed már nem ér-
dekel; Örömednek nagy az 
ára, Késő bánat vált ja fel ; 
Azoké légy, kik miattad A 
mennytől már elszakadtak ; 
Lelkem vágya egykoron Ve-
led lakni, Jézusom! 

2. A tikkasztó napmeleg-
ben Fáradt ember sóhaj tva 
Minden másnál szívesebben 
Vár a hűs esthajnalra, Hogy 
munkája végeztével Megpi-
henjen békességgel ; Lelkem 
vágya, hajnalom, Te vagy 
édes Jézusom! 

3. Jézusom, ha hozzád men-
nék Óhajomra távozván, Ke-
beleden megpihennék S min-
dig nálad lakoznám, Magam 
ezzel vigasztalnám, Semmi 
kincsért ezt nem adnám! 
Végy magadhoz pásztorom, 
Ö én drága Jézusom! 

4. Hadd keresse boldogsá-
gát Szenvedésben, nyomor-
ban Más az élet viharán át 
Tornyosuló habokban : Én 
az igaz hitnek szárnyán Hoz-
zád .a menny felé szállván 
Megtalállak, jól tudom, Én 
szépséges Jézusom! 

5. Hányszor mondom szinte 
sírva Ezerszer is magam-
ban: Bár tennének már a 
sírba S megtalálnám nyu-
galmam! Vajha üdvöm meg-
menthetném, Gyarló testem 
levethetném, Míg lelkemet 
átadom Néked, drága Jé-
zusom ! 

6. Jöjj, halál, vigy jobb 
világba, Csendes álom test-
vére, Evezőim lebocsátva 
Vezess üdvöm révébe. Fél-
jen tőled, aki borzad, Nekem 
édes vigaszom vagy: Fogadd 
be ez útamon Lelkem, ó én 
Jézusom ! 

7. Bárcsak mindjár t el-
hagyhatnám Testem sötét 
börtönét S a mennyben meg-
találhatnám Lelkem boldog 
örömét ! Biztonságom érzé-
sében Angyaloknak seregé-
ben Zengne ének ajkamon 
Néked, drága Jézusom! 

8. Ha e gazdag örökségem 
Az enyém még nem lehet 
S e siralom bús völgyében 
Kell még húznom éltemet : 
Valamennyi érzékemben Ne-
ked adom testem, lelkem, Te 
magad vagy, jól tudom, Lel-
kem üdve, Jézusom! 
Németből. 

A kikísérésnél. 
Sa já t dallam. r 

9 4 5 . О kegyetlen ha-
lál! Minden öröm gyászra 
vál Búcsúpercünkben, Földi 
éltünkben. 

2. Szívünket szaggatva És 
mindent felforgatva Egy 
perc az egész S máris célhoz 
érsz! 

3. Bánatot szerezel, Ha 
valakit elviszel; Ez a te órád 
Fájdalmat hoz ránk. 

4. Elviszed örömünk, Di-
csőségünk, gyönyörünk: Her-
vadó virág Az egész világ! 

5. A paradicsomban Nyert 
jogoddal vagy mostan Tes-
temen nagy úr Irgalmatlanul. 
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6. Minden barátomtól, Bá-

natomtól, bajomtól Végbú-
csút veszek, Istené leszek. 

f 7. Immár útra kelek, 
Nem látlak már titeket Jó-
barát, rokon, Csak majd 
akkoron: 

8. Ha a végítélet Jön el s 
ismét felébreszt Az Ür an-
gyala És a kür t szava. 

9. Isten rendelte ezt, S bár 
titeket bú epeszt: Nekem 
vidulás És szabadulás 

10. Testem börtönéből És 
a sátán tőréből, Mint amely 
madár Nem ju t lépre már. 

11. Szívetek elszorul, Az 
én lelkem felvidul, Hogy el-
jut végre Dicsőségére. 

f 12. Immáron Atyámnak 
Kegyelmébe ajánllak : Mind-
nyájatokat Keblére fogad. 

13. Ott a választottak So-
ha már nem zokognak: Mind 
örvendenek S hálát zengenek 

14. Végtelen örömben, 
Mondhatatlan gyönyörben ; 
Add meg, Istenem, Hogy 
mind így legyen! 

Dallama: 
Ő felséges Atya-Isten. (306.) 

9 4 6 . A t y á m , kérlek, 
segítséget A d j a mennyből 
kegyelmedből, Szánj meg en-
gem szükségemben. 

2. Ha hívsz engem s el kell 
mennem: Megszenvedett bús 
lelkemet Vezessed be örö-
medbe. 

3. Terád hagyom, neked 
adom Lelkem vissza, hogy 
a tiszta Angyalsereg segítse 
meg: 

4. Vigye égbe, dicsőségbe, 
Nem tudhatom, melyik na-
pon, Csak te ott fenn, örök 
Isten ! 

•f- 5. Én Jézusom, én Krisz-
tusom, Ki érettem a keresz-
ten Kínoztattál, meg is hal-
tál : 

6. Ö megváltóm, ó meg-
áldom, Felmagasztalsz, meg-
vigasztalsz, Lelkem üdve 
mindörökre ! 

7. Holtod nékem dicsősé-
gem, Drága véred üdvömmé 
lett, Szent sebedben van vé-
delmem. 

8. Sóhajtásom, zokogásom 
Hozzád jusson, ó Jézusom, 
Lelkem vedd be kegyel-
medbe ! 

9. Isten drága szent Bá-
ránya: Sok kínodért, kegyel-
medért Tar ts meg engem 
emlékedben! 

10. Drága véred örökséged 
Szerzi nékem fent az égben 
Híveiddel, szentjeiddel. 

f 11. Ó Szentlélek, kérve 
kérlek: Légy mellettem vég-
percemben Vigaszoddal, tá-
maszoddal ! 

12. Végtusámban add, hogy 
bátran Veled nyerjek győze-
delmet A sátánon s a halá-
lon. 

13. Lelkem' vidd fel, s add, 
hogy hittel Menjek hozzád, 
a mennyország Adjon áldott 
boldogságot. 

14. Ott Uram vár, megyek 
immár E világból s nyomo-
rából Üdvöm drága hazá-
jába ! 
Seinecker M. Tranovszky Gy. 
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Saját dallam. (381.) 

9 4 7 . U ram, békesség-
ben S lelki üdvösségben Bo-
csásd el már fáradt, Meg-
gyötört szolgádat, Kegyel-
meddel vedd be Égi sere-
gedbe ! 

2. Drága örökségem Vár 
ott fenn az égben: Krisztus 
szerez üdvöt, Akit Isten kül-
dött Pogányok javára S 
mennybe jutására. 

3. Eleget küzdöttem, Tes-
tem is legyőztem; Elégszer 
volt részem Keresztviselés-
ben; Pályám megfutottam, 
Hitem megtartottam. 

4. Mégis könnyeznem kell 
Zokogó lélekkel, Nehéz u ta t 
járnom, Bűneim megbán-
nom S kereszttel vállamon 
Híven kitartanom. 

5. Ő jóra változtat Min-
denféle rosszat: Kiszabadít 
ebből A veszedelemből, Vé-
ge lesz az élet Keserűségének. 

6. Bűntelenné válva S bé-
kém megtalálva Véget ér 
küzdelmem, S odafenn a 
mennyben, Hol a vidám élet 
Sohasem ér véget: 

7. Eltétetet t végül S az 
Ur kegyelmébül Lelkemet 
ott vár ja Az ő koronája Vi-
gasztalásomra S boldogítá-
somra. 

8. Üdvözítőm átvisz A ha-
lálon át is: Nem leszek ott 
bajban, Nem lesz több f á j -
dalmam, Öröm lesz keblem-
ben, Mert feltámaszt engem. 

9. Ez a test fe l támad 
Ama harsonának Hangos 
zengésére Örök dicsőségre, 

S meglátom Jézusom, Ezt 
biztosan tudom. 

10. Neki tisztességet Zen-
gek s dicsőséget; Jóságát 
dicsérem Szentjei körében A 
legfőbb kútfőnek : Az Üd-
vözítőnek ! 
Dr. Böhme D. Burius J. 

Dallama: Jézus, éltem szép 
világa. (N. L. 325.) 

9 4 8 . U r a m , te légy se-
gítségem, Ha nincs ' szóra 
képességem ; Ha elvesztem 
hallásomat, Lelkedben add 
áldásodat. 

2. Uram, szavad vigasztal-
jon, Mikor végül meg kell 
halnom; Ha fény már nem 
lesz szememben, Tisztán 
szálljon fel a lelkem. 

3. Uram, lelkem terád ha-
gyom, Kezeidbe bízvást 
adom; Fordítsd felém tekin-
teted, Maradjak a te gyer-
meked. 

4. Szenvedésed áldozata Le-
gyen vétkem bocsánata ; Mert 
a sátán ezzel vádol, Ragadj 
ki bősz hatalmából! 

5. Legyen Igéd igazsága 
Lelkem örök orvossága ; Add, 
hogy lelkiismeretem Tiszta 
legyen, mint életem. 

6. Örök Isten, nagy ke-
gyelmed Adjon nekem majd 
türelmet; Csendes halált ad j 
énnékem Az Ür Jézus érde-
mében. 

7. Minden kíntól meneked-
ve Jusson lelkem az egekbe, 
Hol örökké tiszteljelek S an-
gyalokkal dicsérjelek. 

f 8. ínségemben, nyomo-
romban Vigaszt lelek Krisz-
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tusomban, Ki életét megtar-
totta S lelkem végleg meg-
váltotta. 

9. Benne bízom teljes szív-
vel, Nem romlandó testbe 
hív el: í téletkor jóvoltából 
Feltámaszt a föld porából. 

10. Meglátom majd e tes-
temben Üdvözítőm fent a 
mennyben; Meglátom őt testi 
szemmel Bizonyossá lett hi-
temmel. 

11. Krisztus, ki meghaltál 
értünk, Bocsássad meg min-
den vétkünk, Hogy tehozzád 
eljuthassunk S mindig veled 
lakozhassunk! 

A sírnál. 
Sajá t dallam. (N. L. 37.) 

949. Temessük el ezt 
a testet, De ne tar tsuk két-
ségesnek, Hogy a végső íté-
letre Feltámad majd ú j 
életre. 

2. Porból lett és porrá vá-
lik Az utolsó harsonáig, Mi-
kor az Ür aka ra t j a Hamvai-
ból fel támasztja. 

3. Lelke örvend Istenében, 
Aki gazdag kegyelmében Go-
noszságát mind lemosta S 
Krisztus által megváltotta. 

4. Sok bajára , fá jdalmára 
Jó véget ért valahára; Krisz-
tus terhét elviselte, Halha-
tatlan lett a lelke. 

5. Él a lélek s nincs fá j -
dalma, Nyugszik a test mé-
lyen alva; Ha eljön a vég-
ítélet, Övé lesz az örök élet. 

6. I t t szorongás volt az 
élte, Ott örömben lesz majd 
része Lakozván nagy békes-

ségben A mennyei fényes-
ségben. 

7. Hagyjuk itten, hadd pi-
henjen; Mindegyikünk haza-
menjen S ne legyen az ag-
godalmunk, Hogy nekünk is 
meg kell halnunk. 

8. Üdvözítőnk, jóvoltodból 
Ments meg minket a pokol-
tól; Add, hogy hozzád eljut-
hassunk S mindig veled la-
k o z h a s s u n k ! Weisse Mihály. 

Sajá t dallam. (N. L. 215.) 

9 5 0 . H iú világ, hagyj el 
engem, Mindig hamis, rossz 
voltál, Önzéseddel életem-
ben Nékem i t t csak ártot-
tál ; Kedvesimnek búcsút 
zengek, Felderült az én na-
pom, Mikor általadhatom 
Lelkem az én Istenemnek; 
Halál u tán boldogság Az 
örökkévalóság. 

2. Örvendezzél immár, lel-
kem, Örvendjetek, vágyaim: 
Eljöt t már az óra, melyben 
Megpihennek tagjaim ; Vége 
a sok fájdalomnak, Nyuga-
lomra menjetek, Ne búsítson 
titeket Semmi terhe már a 
gondnak, Szenvedéstek el-
pihen, Örvendeztek végte-
len. 

3. Megvívtam a harcot i t t 
lenn, Nem leszek elkárho-
zott: Megsegített a jó Isten, 
Minden jóra változott; Tá-
vozzatok, rossz szellemek A 
pokolnak tüzébe, Melytől en-
gem megvédve Sok bűnö-
met, sok vétkemet Jézusom 
mind lemosta S vérével meg-
váltotta. 
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4. Ujjongva zeng szívem 

hálát Istenemnek örvendve, 
Dicsősége koroná já t Tette az 
én fejemre; Fehér köntös 
t aka r engem Ott, hol nincsen 
álnokság, Csak végtelen 
igazság, Ott örvendez az én 
lelkem; Üdv van ott és szent 
béke, Melynek soha nincs 
vége. 

5. Ó milyen kimondhatat-
lan Boldogságom lesz ne-
kem Örvendezni szakadat-
lan Élvezetben odafenn ! 
Színe előtt megjelenve É s 
csak neki szolgálva Nézek 
az Ür arcára Szent, szent, 
szent, ezt énekelve; Áment 
mond rá áldása, Ö az élet 
f o r r á s a ! Sefarovszky András. 

Saját dallam. (383.) 

9 5 1 . M i t ér a világ-
nak hiú kevélysége, Mikor 
hajszálon függ minden dicső-
sége! Fazekas munkája A 
világ pompája, Könnyen ösz-
szetöröd és azonnal örök 
Pusztulás vár r á ja . 

2. Nádra támaszkodik a vi-
lágnak rabja , Jégre vagy 
porba ír. A világ bíztat ja , 
Aranyhegyet ígér S paradi-
csomkertet; Ne higgy a csa-
lónak, a ravaszkodónak : Alat-
tomban ej t meg. 

3. A világ gyönyöre, amit 
úgy kívánnál, Nem egyéb 
hervadó fűnél és virágnál, 
Avagy falevélnél, Mellyel a 
szél játszik; Gyenge to jás 
héja, víznek buborékja, Mely 
a tükrén látszik. 

4. Dicső fejedelmek, felsé-
ges királyok, Hatalmas nem-

zetek, népek és országok, 
Ősrégi városok, Büszke erős 
várak: Bármily nagyok vol-
tak, akárhogy ragyogtak, 
Mégis elmúlának. 

5. Hol vagy, Ninivének ten-
ger népessége? Hol vagy, 
Babilonnak csodált dicső-
sége? Hol van Jeruzsálem 
Gyönyörűségével ? Puszta-
sággá válva, vadakat táplál-
va Mindet f ű veré fel. 

6. Hova lett Julius császári 
uralma? Hova lett Tullius 
szónoki ha ta lma? És Aris-
toteles, A tudósok f e j e ? 
Vagy a szép Absolon, vagy a 
bölcs Salamon, Vagy Sám-
son ereje? 

7. Hova lett Nagy Sándor, 
a világnak u r a ? A zsarnok 
Attila, Istennek ostora ? 
Mindnyájan elmúltak, Sokan 
pórul j á rva : Erőszaknak út-
ján, vagy túlkorán ju tván 
Nyomorult halálra. 

8. A kevély gazdagnak po-
kolban lesz helye, E sorsot 
mindenki f ontolóra vegye ; 
Aki csak a világ Gyönyörére 
hallgat: Élete fogytával bi-
zonyosan k á r t vall, El kell 
veszni annak. 

9. Ó te hitvány sárház, 
szőrzsákba burkolva Miért 
gőgösködöl oly felfuvalkod-
va? Bíbort avagy bársonyt 
Végy öltözetednek : Sírnak 
martaléka, férgek tápláléka 
Léssz, ha eltemetnek. 

10. Kedves embertársam, 
többé ne vétkezzél, Bánjad 
meg bűneid s bízni igyekez-
zél! Gyakorold magadat Is-
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ten félelmében, Kenyeredet 
szegd meg, a d j a szegények-
nek, Tér j meg idejében! 

11. Amit elveszíthetsz, tá-
vol tartsd magadtól, Amit a 
világ ad, meg is foszthat at-
tól ; Emeld fel szívedet, Nézz 
a túlsó par t ra : Az az ember 
áldott, aki e világot Semmi-
ségnek t a r t j a . 

12. Drága Üdvözítőnk, a r r a 
kérünk végül Téged, ki meg-
mentél a sátán kezébül: Add, 
hogy a világra Soha ne hall-
gassunk S odafent a menny-
ben a te örömedben Veled 
lakozhassunk ! 

Cur mundus miiitat. 
Dallama: Mit ér a világnak hiú 

kevélysége. (383.) 

9 5 2 . M é r t küzd ez a vi-
lág, Mikor oly múlandó ? 
Nincs boldogságában Semmi 
maradandó! Inkább higgy a 
jégbe S porba rótt írásnak, 
Mint a gonosz világ Hamis 
tanácsának. 

2. Inkább lehet bízni A 
fér f i cselében, Mint a bűnös 
világ Vakszerencséjében ; 
Csalfaság van minden ígér-
getésében, Gőgös beszédé-
ben, Vétkes gyönyörében. 

3. Hova lett Salamon Nagy 
bölcseségével ? Hol van Sám-
son, a hős, Nagy vitézségé-
vel? Hova lett Absolon Tün-
döklő szépsége, S a kedves 
Jonatán Minden ékessége ? 

4. Hova lett a császár Ra-
gyogó hatalma? Hova a dús-
gazdag Örökös vigalma ? 

Hova lett Cicero Ékesen 
szólása ? Vagy Aristoteles 
Végtelen tudása? 

5. Oly sok derék ember, 
Fényes uraságok, Számtalan 
sok püspök, Erős királysá-
gok, Dicső fejedelmek, Győz-
tes hadvezérek: Egy pillanat 
alatt Semmivé levének. 

6. Mért fuvalkodol fel, Ó 
te gőgös ember? Előbb, mint 
gondolnád, Halálod jövend 
el. Férgeket táplálva Éle-
ted így vesz el; Maroknyi 
hamu vagy S ismét porrá 
leszel. 

7. Világi hiúság, Mért fel-
fuvalkodnod? Mi vagy és 
mi leszel: Mért nincs erre 
gondod ? Mit hoz majd a 
holnap, Senki sem sej thet i : 
Sietve tedd a jót, Míg időd 
engedi. 

8. Világi dicsőség, Amire 
úgy vágynál, Láthatod, nem 
egyéb Hervadó virágnál S 
könnyű falevélnél, Mit hány-
vet a szellő: Az ember élete 
Épp ilyen veszendő. 

9. Amit elveszíthetsz, Tá-
vol tar tsd magadtól: Amit 
a világ ad, Meg is foszthat 
attól; Emeld fel szívedet S 
várd a mennyországod: Bol-
dog, ki megveti Az egész vi-
lágot. 

10. Mindenható Isten, Ó 
add meg minékünk, Hogy 
szívből megbánjuk Minden 
földi vétkünk; Add, hogy 
mindenkivel Békében élhes-
sünk És halálunk után Te-
hozzád mehessünk!' 

Plintovics Ádám. 
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Sajá t dallam. 

9 5 3 . Befe j ezvén élete-
met, én Istenem, Mint ígér-
ted, marad j velem, Te vi-
gasztal j szüntelen. 

2. Ha már nyelvem többé 
semmit nem beszélhet S her-
vasztnak a betegségek, Te 
hozz majd segítséget. 

3. Ha majd fülem s hallá-
som nem érezhetem És el-
fogy a lélekzetem, Te add 
vissza énnekem. 

4. Végpercemben ha elvesz-
tem látásomat, Add rám a 
te világodat: Nem más az, 
mint te magad. 

5. Örök fényt szent orszá-
godba hitem adjon, Bennem 
soha ne lankadjon És soha 
el ne hagyjon. 

6. Beléd vetett erős hittel 
éljek, haljak, Önmagamhoz 
hű maradjak, Tőled el ne 
szakadjak. 

7. Ha majd lelkem ide-
hagyja ezt a testet, Fogadja 
be a te kebled, Elpusztulni 
ne engedd! 

8. Örök halál fenyegetné 
életemet, Ha megvonod ke-
gyelmedet S bánt a lelki-
ismeret. 

9. De megváltván engem 
drága szent véreddel, Határ-
talan kegyelmeddel Minden 
vétkem engedd el 

10. Sok kínodért, amit ér-
tem elviseltél, Keresztre is 
feszíttettél: Bűneinkért szen-
vedtél. 

11. Gyógyítsa meg sebed 
az én sok sebemet, Rendítse 
meg a lelkemet, Hogy el-
hagyjam vétkemet. 

12. Uram, te vagy a j t a j a 
az üdvösségnek, Enyém lesz 
az örök élet Egyesülvén te-
véled. 

13. Én Krisztusom, élve, 
halva téged áldlak, Siess, 
hogy ne soká vá r j ak : Hívd 
el immár szolgádat! 

Saját dallam. 

9 5 4 . Limber, téged s 
magam kérdlek: Mért nincs 
gondod a te boldog Üdvös-
ségedre? Csak hiúság és go-
noszság Van tetszésedre. 

2. E világon kábaságon J á r 
az eszed : ezt cselekszed, Csak 
ezt kívánod; Pedig meglásd, 
nem szerez mást, Mint bosz-
szúságot. 

3. Nem tudod t án : időd 
múltán Elveszíted, ami tied, 
Akárhogy félted? Mert rom-
landó, nem állandó Semmi 
értéked. 

4. Szépségedet kevésbe 
vedd: Nem soká tart, in-
kább árthat , Gond s bánat 
rágja ; Ugy ér véget, mint a 
rétnek Hervadt virága. 

5. Vagyonodban kevés jó 
van: Könnyen lehet elvesz-
tened S koldussá lenned ; 
Nem is tudod, kinek jutott , 
Át kell engedned! 

6. Szerencséden semmiké-
pen Nincs hatalmad: úgy 
megcsalhat, Hogy nincs r á 
mérték, Mert forgandó, vál-
tozandó, Nem igaz érték. 

7. Szeretetben, tiszteletben 
Részed lehet, megnyerheted 
Minden alakban, S ha sokra 
mégy, jó, csak ne légy Ki-
állhatatlan. 
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8. Frisseséged, üdeséged S 
erőd, ha van: bizonytalan, 
Múlandó javad; Egyik el-
fogy, másik elhagy, De meg 
nem marad. 

9. Van épséged, egészsé-
ged: Letörhet még nagy be-
tegség S a halál ka r j a ; Meg-
szünteti, végét veti Isten 
hatalma. 

10. Dicsőséged csak ven-
déged, Fű módjára j u t sor-
sára, Ne tartsad nagyra, 
Mert a halál útjába áll S ki 
is kacagja . 

11. Sok esztelent, istente-
lent Sodort már a mulat-
sága Örök bajokba; Nagy 
pazarlás, kicsapongás Üt a 
pokolba. 

12. Ot t kegyetlen, telhetet-
len Halál marja, tépi, fal ja 
Az ily népséget, S e förte-
lem, e gyötrelem Sohse ér 
véget. 

13. Jer tek, jertek, hivő lel-
kek, Gondolkozzunk, gon-
doskodjunk Üdvösségünk-
ről, Mondjunk le itt bűnökbe 
vitt Sok gyönyörünkről. 

14. I t t szép színben ragyog 
minden, De múlnia, pusz-
tulnia Kell, ha ideje; A vi-
lágnak s hívságának El kell 
vesznie ! 

15. I t t szemednek és tes-
tednek Dőre vágya, kíván-
sága Élted megrontja; Ha 
ezeket nem követed, Nem 
jutsz pokolra. 

16. Jézus, minket te segíts 
meg, Hogy megvessük, ne 
keressük Ezt a világot S 
hogy kebleden miénk legyen 
A te országod! 

Örvendetes elköltözés 
e siralom völgyéből. 

Dallama : 
Há la néked, jő Urunknak. (321.) 

9 5 5 . Lelkem, immár 
örvendezvén Vígadj a jó Is-
tenben: Végső órám elérkez-
vén Nem maradsz már tes-
temben; E siralom völgyé-
ből Boldogságra mégy végül, 
Amilyet még, meg kell vall-
nod, Szem nem látott, fül 
nem hallott. 

2. Éjjel, nappal kiáltottam 
Tehozzád, én Istenem: Se-
gíts engem bánatomban, 
Könny its nehéz terhemen ; 
Mint a vándor remélve Gon-
dol ú t j a végére, Ügy kíván-
tam futásommal Egyesülni 
Jézusommal. 

3. Mint ahogy a szép ró-
zsának Tüskéje van s nem 
kevés : Ügy tűnik fel boldog-
ságnak Jók előtt a szenve-
dés; Mint ahogy nincs oly 
tenger, Mely hullámot soh-
sem ver: Nem lehet az isten-
félő Minden bánat nélkül 
élő. 

4. A világ, bűn, testisé-
günk, A sátánnak haragja, 
Gyötrelmünk és szenvedé-
sünk Lelkünk mindig zak-
l a t j a ; Nyomor egész éle-
tünk, Küzdelemre születünk, 
S ha megkezdjük földi utunk, 
Mindjár t sok nagy bajba ju-
tunk. 

5. Mihelyt kél a hajnalcsil-
lag S eltűnt az é j szép álma, 
Lelkünk mindjár t gondra vir-
rad S fáradságos munkára; 



6 3 3 
Gyakran, amit lenyelünk, 
Könnyel sózzuk kenyerünk, 
Le is nyugszik a nap végre, 
Siralmunknak még sincs 
vége. 

6. Jézusom, ki mindig fel-
kel, Eltem hajnalcsillaga : 
Légy velem, ha szent véred-
del Megváltottál valaha ; 
Míg örömre válthatom Min-
den földi bánatom: Napvilá-
gom légy utamban, Vigasz-
ta l j meg halálomban. 

7. Sebeidbe menekülök 
Mindhalálig harcolva, Tu-
dom, hogy csak így kerülök 
A te égi lakodba; Oda ve-
zetsz bizonnyal A megtérő 
latorral A mennyi örömökbe 
S megdicsőítsz mindörökre. 

8. Elveszthetem hallásomat, 
Némaságra juthatok, El-
veszthetem látásomat, Min-
dent itten hagyhatok: Te le-
szel ott énvelem, Napvilá-
gom, mindenem, Szeretettel 
áldva, védve Vezetsz örök 
dicsőségbe. 

9. Angyalaid vigyenek fel 
Hozzád Illés szekerén Ör-
vendve, hogy végpercemmel 
Boldogságot nyerek én; Mint 
Lázárt, vigy egedbe A te ál-
dott kebledre, Hol a testtel 
egyesülve Övé lesz a béke 
üdve. 

10. Lelkem, immár örven-
dezvén Vígadj a jó Istenben : 
Végső órám elérkezvén Nem 
maradsz már testemben; Ott 
örökké vidáman Élsz a szép 
mennyországban S angya-
lokkal együtt zenged Hálá-
dat a jó Istennek! 
Warnberg G. Mlynárov I. 

Dal lama: 
Ó felséges Atya-Isten. (306.) 

9 5 6 . N é p e m , arról em-
lékezzél, Hogy hamuból, 
porból lettél: Mennél több 
jót cselekedjél. 

2. Míg időd van, addig tedd 
ezt: Mulasztásod könnyen el-
veszt, Mert az örök tűzben 
szenvedsz. 

3. Nézd, a szépség mily 
múlandó : Csak az Ige mara-
dandó, Minden egyéb válto-
zandó. 

4. Nem tiéd i t t semmi bir-
tok, E világon gőgre nincs 
ok: Bűnnel Istent haragítod. 

5. A világnak gyönyörében 
Csalódás ér mindenképen, 
É l j hát Krisztus szent hité-
ben! 

6. Kapzsiságtól őrizd ma-
gad, Szeresd felebarátodat, 
Alázatod' meg ne tagadd! 

7. A halálnak közelgése 
Bűnösök megrendülése, íté-
lettel ijesztése. 

8. Nézd a sorsát több tár-
sadnak, Akik olyan sokan 
vannak S magukra oly sokat 
adnak : 

9. Ma még semmi nem ag-
gasztja, Holnap halál foj to-
gat ja S remény őket nem 
biztatja. 

10. Kapzsinak nincs egyéb 
dolga, Mint hogy kincset 
gyűj t halomra, A halálra 
semmi gondja. 

11. így tesz mind a többi 
dőre, A világnak kedvelője, 
Undok bűn elkövetője. 

12. Amíg semmi ba j nincs 
benne, Nem hallgat az Ür-
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istenre, Mintha vége sohse 
lenne. 

13. De a súlyos betegségre 
Senkitől nincs segítsége: Ez 
az Isten rendelése. 

14. Jóbarát ha látogatja, 
Segítni már nem tud ra j ta , 
Rátekint és odahagyja. 

15. Most már ő is oszto-
gatna, Sok mindent elmon-
dogatna, Ám ereje cserben-
hagyta. 

16. Körülvették a gyötrel-
mek, Bűnei ránehezednek 
S így pokoli kínban szenved. 

f l 7 . Keresztyének, ezt for-
gatva S bűneinkből feltá-
madva Adjuk magunk bűn-
bánatra. 

18. Míg az Űrnak bünte-
tése Nem suj t méltó szenve-
désre: Gondoljunk a meg-
térésre, 

19. Hogy előbb, mint meg 
kell halnunk, Bűneinkből 
fel támadjunk S Krisztusunk-
ban megmaradjunk! 

Gyermek temetésére. 
Sa já t dallam. 

9 5 7 . Keresztyének, 
most elmélkednünk kell, A 
kegyelem milyen nagy jót 
művel Velünk s minden gyer-
mekünkkel. 

2. Soha nem tör senkinek 
vesztére, Örvend, hogyha 
minden ember végre El jut-
hat az üdvösségre. 

3. Ezért száll oly korán 
másvilágra Sok kis gyermek 
már bimbó-korába: Elviszi 
a szebb hazába. 

4. Áldásában a szent ke-
resztségnek ígér nekik égi 

fényességet S ád is drága 
örökséget. 

5. Szülőt jobban mi vigasz-
talhatna, Mint hogy kincsét 
a mennyben tudhat ja S egy-
kor meg is ta lá lhat ja! 

6. Ha kitartunk Krisztu-
sunk hitében, Viszontlátjuk 
őket f en t az égben Lelkünk 
boldog örömében. 

7. Szívből hinnünk kell 
mindegyikünknek, Hogy 
akikkel Isten áld meg min-
ket, Elveheti gyermekünket. 

8. Csak miénknek őket nem 
mondhatjuk, Felelőre Istent 
nem vonhat juk: Amit adott, 
visszaadjuk. 

9. Azért adta a mennyei 
Felség, Hogy bennünk is 
megdicsőíttessék S mind-
örökké dicsértessék. 

10. Mindegyikben örökösét 
várja A végtelen dicsőség 
hónába, A megígért boldog-
ságra. 

11. Ha részesek e szent 
örökségben : Hol van oly 
kincs a földkerekségen, Mint 
a gyermek fent az égben? 

12. Ne is tartsad kis áldás-
nál többnek, Ha valaki itt 
lenn mennél többet Apáitól 
örökölhet. 

13. Mert az igaz úttól 
messze járva Nagy vagyona 
inkább lesz kárára, Sőt vesz-
tére, mint javára. 

14. A kis gyermek boldog 
halálánál És a mennyben 
viszontlátásánál Jobbat, lel-
künk, mér t kívánnál? 

f l 5 . Atyánk, a te szent Fi-
adért kérünk Mindvégig az 
ő hitében élnünk, Hogy hoz-
zád a mennybe ér jünk! 
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A sírbatételnél. 

Dallama: Temessük el ezt a 
testet. (N. L. 37.) 

958. Búcsút kell e 
testtől vennünk, Békesség-
ben eltemetnünk Remélvén, 
hogy feltámadunk S a Si-
onon lakozhatunk. 

2. Sírba kerül, mint rom-
landó, Feltámad, mint ma-
radandó; Sírba kerül, mint 
halandó, Örök napra virra-
dandó. 

3. Földből lett és földbe tér 
meg, Lelki testként ú j já éb-
red Az utolsó harsonára, 
Isten Fia szózatára: 

4. Keljetek föl, ne késse-
tek, ítéletre siessetek; Al-
vástoknak legyen vége, Jer-
tek, hívek, üdvösségre! 

5. E szózattól felvidulva S 
jótettekben izmosulva Nem 
feledjük ígéretét : Várjuk 
az Ü r í t é le té t ! Prázsszky L. 

Saját dallam. (384.) 

959. Minden időben 
meg kell gondolnunk, A jövő 
életben milyen lesz a dol-
dolgunk; A világ múlandó, 
Nincs benne állandó. :/: 

2. Hiábavaló világ: meg-
holtak S mind példát mu-
tatnak, kik előttünk voltak; 
Hirtelen ér véget A te di-
csőséged. :/: 

3. Minden gyönyörnél töb-
bet ér nekünk A mi tiszta és 
j ó lelkiismeretünk ; Ebben 
megnyughatunk S bátran 
vígadhatunk. :/: 

4. A kegyelemnek idejében 
kell Fölcserélnünk vétkünk 

igaz erényekkel; A gyönyö-
rűségek Hamar véget ér-
nek. :/: 

5. E változásnál jobbat ne 
várjunk, Míg elég időnk 
van, igazságban já r junk ; Ezt 
tegyük Urunkkal, Másokkal 
s magunkkal. :/: 

6. Halogatással minden el-
marad; Azzal, hogy van 
időd, ne biztassad magad: 
Sok hal meg korábban, Élte 
hajnalában. :/: 

7. It ten akár száz évre vi-
hetjük, Eletünknek végét el 
nem kerülhetjük ; I t t meg 
nem maradunk, Mindnyájan 
meghalunk! :/: 

f8. A világ s vele minden 
hívsága Elmúlik; de aki az 
Istent szolgálja S az ő út ján 
halad, Örökké megmarad! :/: 

Silvanus János. 

Dallama: 
És Istenem, ha végtelen. (221.) 

É n 9 6 0 . I Lm Krisztusom, 
végpercemben Könyörülj meg 
énraj tam, Holtomban is légy 
mellettem, Enyhítsd nehéz 
fájdalmam. 

2. Ha majd végsőt sóhaj-
tottam, Fogadd be az én lel-
kem'; Ne engedd, hogy el-
hagyottan Pokoli kínt szen-
vedjen. 

3. Uram, magad ígérted 
meg, Hogy sírjából feltá-
mad Mindaz, aki hisz teben-
ned, Halál annak nem árt-
hat. 

4. Emlékembe ezt idézem, 
Ez lesz majd végóhajom; 
Halálomnak bús percében E 
szó legyen ajkamon. 

40 
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5. Krisztus, a te sok kí-

nodért, Ha kedved megnyer-
hetem, S értem szenvedt ha-
lálodért Boldog véget ad j 
n e k e m ! Zábojnik György. 

Keresztyén gazda temetésére. 
Dallama: 

Szívemben bár kesergek. (348.) 

9 6 1 . S zívem szerint 
kívánom Immár halálomat, 
Mert e gonosz világon Gond 
s bánat foj togat ; Várom, 
hogy elmehessek Hozzád a 
jobb úton És kebleden le-
hessek: Ó jöj j már , Jézu-
som! 

2. A bűntől és haláltól 
Megváltál engemet, Szent 
véred elfolytából Nyertem 
reményemet; Nem rémít már 
halálom, Bár vétkeim na-
gyok: Te vársz a másvilá-
gon, Mert gyermeked va-
gyok. 

3. Bár édes itt az élet S ke-
serves a halál, Meghalnom 
itt tevéled Örök javamra vál ; 
Vár rám egy szebb világ is, 
Ha példád követem, Azért 
még a halál is Nyereség én-
nekem. 

4. A testem undok férgek 
Fogják emészteni, De Krisz-
tus dicsőséget Fog néki szer-
zeni ; Napfényben tündököl-
ve Nem érzek bánatot, Enyém 
a mennyek üdve: Kárt így 
nem vallhatok. 

5. Sok kinccsel, nagy hír-
névvel Csábít ez a világ S 
mindent ígérve kérlel, Marad-
jak i t t tovább: Mind hasz-
talan igézet, Múlandó pilla-

nat, Inkább a mennyre né-
zek, Az mindig megmarad. 

6. Barátaim, mit féltek, 
Hogy búcsúpercem ez, Mely 
nékem úgy, mint néktek Csak 
bánatot szerez? Ott fenn vi-
gasztalódva Megint együtt 
leszünk S szívünkben egybe-
forrva Örök lesz életünk. 

7. Árván marad családom, 
A hitves és gyerek; Habár 
mind szánva szánom S a szí-
vem kesereg: Halálom mégse 
rémít, Hiszem, hogy Istenem 
Segítni fog mindvégig A sze-
rencsétlenen. 

8. Mért sírtok és zokogtok, 
Árváim, özvegyem? Bajban 
vigasztalótok A jó Isten le-
gyen; Ki a hollófiakra Gon-
dot visel maga: Nagy bün-
tetést szab arra, Ki ilyet 
bántana. 

f9 . Az Űrban ím megáld-
lak, Jó ismerőseim: Ne 
sújtson semmi bánat A bú-
csú percein; Maradjatok a 
hitben, Jobb célra távozunk, 
Ha megsegít az Isten, Megint 
találkozunk. 

10. Én Jézusom, csak téged 
Nézlek, ha meghalok: Ó ad j 
nekem jó véget, Küldd értem 
angyalod; Vezess dicső ho-
nomba, Mit nékem megnye-
rél, Mikor megváltásomra 
Halált is szenvedél. 

11. Segíts le nem roskad-
nom- Nehéz ösvényeden S 
hitemben megmaradnom : Ó 
Jézus, légy velem! Segíts a 
küzdelemben, Amíg nem 
győzhetek. Hogy vígan éne-
keljem: ím elvégeztetett! 
Knoll Kristóf. Tranovszky Gy. 
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Dallama : 
Istennek szent nevében. (312.) 

9 6 2 . E n hatalmas Iste-
nem, Kitől sok jót láttam, 
Egyházadban szüntelen Te-
néked szolgáltam ; Benned 
haltam végre: Maradj ve-
lem síromban, Ébressz fel s 
vigy el onnan Magadhoz az 
égbe. 

2. Immánuel, szépséges, 
Kegyes megsegítőm, Kirá-
lyom, ó felséges, Drága Üd-
vözítőm: Mindig téged val-
lak, Atyádnál más védője 
És megengesztelője Nincs a 
te nyájadnak. 

3. A világtól éretted Sokat 
elszenvedtem Gyalázatba ker-
getett Számkivetésedben : 
Mégse voltam árva, Mert mi-
kor ká r t vallottam, Te siet-
tél legottan Éltem oltal-
mára. 

4. Pokolnak és ördögnek 
Nincs annyi ereje, Hogy azt, 
akit üldöznek, Mind tönkre 
is tegye; Örvendj, Isten népe: 
Az Ür erős sziklára, Dávid 
király Fiára Állított, ne fé l j 
te! 

5. A hívek oly fenséges 
Koronát nyerhetnek, Mint 
Krisztus, ha mélységes Fáj-
dalmat szenvednek ; Vele 
uralkodnak, Mind megdicső-
íttetnek S megeleveníttetnek, 
Kik egykor megholtak. 

6. Barátaim, mindnyájan 
így gondolkozzatok Várván 
a mennyországban Illő jutal-
matok; Ha érte szenvedtek, 
Jutalmul őt kapjátok, Gon-
dot visel t i rátok: Szent he-
lyet nyúj t nektek. 

7. Mint az okos szüzek, itt 
Erényben éljetek, Mert a sá-
tán tőreit Kell tönkretenne-
tek; Őt éri nagy szégyen, 
Mert hatalmas hős támad, 
Ki értetek helyt állhat, Jú-
dának törzsében. 

8. Örök élet felkentje, Aki 
megígérted, Hogy az örök 
életre Feltámad hű néped: 
Igéd ne feledd el, Támassz 
fel majd bennünket S egye-
sítsed lelkünket A dicső szen-
tekkel. 

9. Ó te kegyes Szentlélek, 
Vigasztald bajában S ne 
hagyjad el hű néped Siral-
mas sorsában; Légy megse-
gítője, Oltalma és mestere, 
Ura, Atyja, Istene, Kegyes 
megvédője ! 

10. Búcsúzom már tőletek 
Istennek ajánlva, Hitvestárs 
és gyermekek: Éltem koro-
ná j a ! I t t bús Isten hozzád, 
Ott mosolygó üdvözlés Le-
gyen boldog köszöntés: Jö j j 
el, ó mennyország! 

Boczkó Varinszky I. 

Előkészítés a halálra és óvás 
a félrevezettetéstől. 

Dallama: 
Mily csodásan ébrednek. (286.) 

9 6 3 . Vüág , immár bú-
csúzom, Mert tőled eltávo-
zom Az örök hazába, Mit 
hitemből ismerek ; Vígan 
adom lelkemet A választot-
tak sorába. 

2. Elérkezett végzetem, 
Megállítja életem S mégis 
csak nyerhetek; I t t hajlé-
kot nem kapok, Csak a 
mennyben várhatok Örök üd-
vöt és életet. 

40* 
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3. A világnak nem hiszek: 
Istentől eltérített S vágya-
mat szolgálta; De kétségbe 
nem esem, Mert tudom, hogy 
Istenem Minden bűnöm meg-
bocsátja. 

4. Isten hitem alapja, 
Krisztusban megmutat ja Or-
cá já t vigaszul, Aki az én 
vétkemért Adta oda életét 
Kedves és szent áldozatul. 

5. Csüggedni nem akarok, 
Tetteimben nem fogok Bíz-
ni semmiképen : Üdvre a te t t 
nem vezet, Bíznom másban 
nem lehet, Csak Krisztusom 
érdemében. 

6. ítélet vár, jól tudom, 
Mert amivel tartozom, Meg 
nem fizethetem; De az Isten 
kegyelme Mégis elvisz a 
mennybe: Ezt bizonnyal re-
mélhetem. 

7. Öröm lesz így elmen-
nem, Szép hajlék vár a 
mennyben : Jézushoz megyek 
föl; I t t már nincs mit ke-
resnem, Meg kell halnom, 
mert testem Elválik már a 
lelkemtől. 

8. Hittel végzem életem. A 
hitetlen szüntelen Retteg a 
cél előtt; Aki megtér, üdvö-
zül, Kegyelemben részesül, 
Semmi bánat nem éri őt. 

9. Időd lejár, ne vétkezz, 
Inkább sóhajts az éghez: 
Egyetlen Istenem, Szentsé-
ges Szentháromság, Tekints 
rám, te nagy Jóság, Könyö-
rül j minden vétkemen! 

10. Minden bűnöm reám 
vall S könyörtelen halállal 
Időm immár le jár : Lelkem 
rá elkészítem, Mert erős az 

én hitem, Hogy fen t az Űr 
kegyelme vár. 

11. Öröm lesz és vígalom 
Krisztus hangjá t hallanom 
A végharsonára : Keljetek ú j 
életre, Halottak ítéletre, Vá-
lasztottak boldogságra! 
Hess«; János. Rubin Sámuel. 

Öreg ember temetésére. 
Dallama : 

E világi harcomat. (372.) 

9 6 4 . Г ályám végét el-
érve Éltem bevégezem, Is-
tentől el nem térve A menny 
kell énnekem; I t t minden a 
keservek Búbánatára vál, 
Éjjel, nappal kesergek: Jö j j 
értem, ó halál! 

2. Én if júságom óta Érez-
tem, mily nehéz A földön an-
nak dolga, Aki az égbe néz; 
Nem jár tam rózsakertben, 
Mint sok, ki csak henyél S 
akármilyen hitetlen, Minden-
ha könnyen él. 

3. Mi más egyáltalában Az 
élet idelenn, Mint fárasztó 
munkában Atszenvedt küz-
delem ? Bús vándor itt az 
ember, Szünetlen harcban 
áll Rettegve, gyötrelemmel : 
Százszor jobb a halál. 

4. Ó hányszor keseregtem, 
Mint aki messze já r S elfá-
radt véghetetlen : Mikor lesz 
vége már? Sokáig kell-e jár-
nom E földi gond-tanyán : 
Mikor lehet meglátnom Az 
én örök hazám? 

5. Istennek hála érte, Időm 
elérkezett : I t t hagyhatom 
végtére A földi életet; Pá-
lyámat megfutottam, Har-
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com megharcolám, Hitemet 
megtar tot tam: Várom a ko-
ronám. 

6. Én kedvesim, azért hát 
Ér tem ne sírjatok, Hogy Is-
ten ím a rég vár t Halálra 
ju t ta to t t ; Gondját az ember 
itt lent Örökre elveti: Bol-
dog, ki már az Istent Ott 
fenn dicsérheti! 

7. Ha erre gondolnátok, 
Akik szerettetek, Tudom, 
nem búsulnátok, Hogy elve-
szítetek; S ha láttátok szí-
vemben Igaz szerelmemet : 
Engedjétek élveznem Meny-
nyei üdvömet! 

8. Ott minden ba j t lerázva 
Nem lesz több bánatunk, 
Meglátjuk nemsokára Egy-
mást s vígadhatunk; Meg-
újulunk mindnyájan S meg-
dicsőíttetünk, A békesség 
honában Örök lesz életünk. 

9. Isten hozzád-ot mondva 
Uramhoz távozom Az én 
örök lakomba, Hozzá kíván-
kozom ; Készüljetek utánam 
A jobb hazába á t Nyugod-
tan és vidáman: Immár jó 
éjszakát ! 
Pauli Joachim. H. S. 

Gyermek temetésére. 
Dallama: Atyánk, ki vagy 

a mennyekben. (216.) 

9 6 5 » H e r v a d t bimbó ró-
zsaszáron : Alszom csendes 
nyoszolyámon; Testem ott 
lenn porrá válik Ébredésem 
hajnaláig, Lelkem neked, Jé-
zusomnak Adtam, drága 
Megváltómnak. 

2. Uram, te vagy üdvözí-
tőm, Vigasztalóm, megsegí-

t em; Benned hittem tiszta-
ságban, Veled leszek bizton-
ságban; Nem vagyok így 
más senkié, Egyedül a jó 
Istené. 

3. Jézus, csak te tudod ma-
gad, Mikor hozd el halálo-
ma t ; Kelts föl vidám ébre-
désre, Végy szentjeid sere-
gébe, Hogy meglássam szent 
orcádat S örömét a menny-
országnak. 

4. Testvéreim, Isten áldjon! 
Krisztusban van boldogsá-
gom; Elbúcsúzom már tőle-
tek, Ő maradjon tiveletek S 
ő adja meg mindnyájunknak 
Benne örök haj lékunkat! 
Millier M. Tranovszky Gy. 

Saját dallam. (N. L. 22.) 

9 6 6 . N é z d , a világ gyö-
nyörét A halál hogy tépi 
szét ! Az Ür hívott engemet, 
Elvette a lelkemet. 

2. Mikor rá se gondolunk, 
Ilyen gyászra virradunk ; Már 
ma kell itt meghalnom Es 
lelkemet kiadnom. 

3. Ó keserves változás, Ó 
siralmas távozás: Jóbarátot 
búsító, Mindent gvászba bo-
rító ! 

4. Hova lett az épségem? 
Hova tűnt a szépségem ? 
Egészségem, ép erőm Isten 
tudja, merre lön! 

5. Mért jö t t e nap gyá-
szunkra, Szorongattatásunk-
r a ? Kedveseim siratnak, 
Szívben összeroskadnak. 

6. Parancsodra hallgatok, 
Immár mindent itt haevok, 
Végeznem kell életem: Szánj 
meg engem, Istenem! 
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7. Ne ejtsetek könnyeket, 

Örvendezzen szívetek : Lel-
kem Isten vevé be Dicsősé-
ges egébe. 

8. Nyomomba kell lépne-
tek, Ottan várlak titeket Ű j 
mennyei hajnalra, Ha Isten 
úgy akar ja . 

9. Üdvözítő Jézusom, Én 
megváltó Krisztusom : Ben-
ned nyugszom csendesen, 
Megpihenek édesen. 

10. A d j boldog feltáma-
dást, Zavar nélkül szunnya-
dást S üdvösséget odafenn 
Kegyelmedből, Istenem! 

Lányi Illés. 

Vigasztaló ének. 
Dallama: 

Ó Uram, be rosszul tettem. (219.) 

967. Tégy velem szent 
tetszésedre, Én jóságos Iste-
nem, Nézz utolsó küzdel-
memre, Könnyíts szenvedé-
semen S vidd a lelkem üd-
vösségre: Minden jó, ha jó 
a vége! 

2. Ha szavadra el kell men-
nem, Semmi kárát nem val-
lom, Mert tudom, hogy sze-
retsz engem, Még ha meg is 
kell halnom Kedveseim ide-
hagyván, Kik szívesen gon-
dolnak rám. 

3. Míg testem a földben 
pihen, Lelkem tégedet ke-
res : Felségednek kezeiben 
Ott fenn örök élte lesz, Nem 
kínlódik börtönében A sira-
lom bús völgyében. 

4. Halál, pokol nem ár t né-
kem, Se vétek, se gyötrelem: 
Te vagy az én menedékem, 
Segítségem ott lelem; Fiad 

önfeláldozása Let t bűneim 
megváltása. 

5. Mért búsúljak ily jó vé-
gen, Míg örömre mehetek S 
Krisztus tiszta köntösében 
Dicsőséget nyerhetek ? Vi-
lág, néked búcsút mondok: 
Csak a mennyben leszek 
boldog ! 
Schein János Hermann. H. S. 

Media vita. 
Sajá t dallam. 

9 6 8 . E letünknek köze-
pén Halálba sodorva Hol 
találhat a szegény Biztos ol-
talomra? Csak tenálad, mi 
Urunk ; Bánjuk a sok go-
noszságot, Mely téged úgy 
megbántott. Szentséges Iste-
nünk, Hatalmas Istenünk, 
Irgalmas Urunk, Üdvözítőnk, 
Örök Istenünk: Te segíts a 
szörnyű Halállal megküzde-
nünk. Könyörülj mira j tunk! 

2. Halálunknak közepén, 
Utolsó percünkben Ki segít 
meg idején Végső küzdel-
münkben? Csak te magad, 
mi Urunk ; Egyedül te szánsz 
bennünket, Fájdalmunkat, 
vétkünket. Szentséges Iste-
nünk, Hatalmas Istenünk, 
Irgalmas Urunk, Üdvözítőnk, 
Örök Istenünk: Biztass, ha 
a pokol Mélységétől rette-
günk. Könyörülj mira j tunk! 

3. Pokoli kín közepén, Míg 
a bűn sanyargat: Menekü-
lést keresvén Hol lelünk 
nyugalmat ? Csak tenálad, 
mi Ürunk ; Tisztára mos min-
den vétket A te drága, szent 
véred. Szentséges Istenünk, 
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Hatalmas Istenünk, Irgalmas 
Urunk, Üdvözítőnk, Örök Is-
tenünk: Hitünknek vigaszát 
Ne engedd elvesztenünk. Kö-
nyörülj miraj tunk! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

A Tcikísérésnél. 
Dallama: Temessük el 

ezt a testet. (N. L. 37.) 

969. Fontoljuk meg, ez 
az élet Milyen hamar véget 
érhet! Példát azok adnak 
nékünk, Akiket már kikísé-
rünk. 

2. Nincsen bennük semmi 
érzék, Semmi élet, semmi 
szépség; Csak testük van, 
az is porló, Emberekhez nem 
hasonló. 

3. A világnak tetsző dol-
gok Nem okoznak nékik gon-
dot; Nincsen mód az élve-
zésre, Csak a csendes pihe-
nésre. 

4. A világnak dicsősége, 
Gazdagsága, bölcsesége Vé-
get ér, ha meg kell halnunk 
S magunk is a sírba hajlunk. 

5. E hatalom megrendíthet. 
Ha váratlan suj t le minket, 
De az Isten nem néz erre, 
Elvisz, amint elrendelte. 

6. I f j ú avagy örök élte, 
Bárhogy f á j a szívünk érte: 
Rohanó víz, elfolyandó, El-
enyészik, mert halandó. 

7. Olyan, mint a nyíló vi-
rág S a ragyogó szép nap-
világ: Jön a kasza, levag-
dalja, Jön a felhő, eltakarja. 

8. Az elfogott madárká-
nak Szépsége már nem hasz-

nálhat: Vagy fogollyá kell 
lennie, Vagy halált kell szen-
vednie. 

9. Életünknek boldogsága 
S dicsősége mind hiába : Sem-
mi hasznát nem vehetjük. 
Mert a sírba nem vihetjük. 

10. Nem lehet elmenekül-
nünk, Sem a halált elkerül-
nünk; Ádám óta van vesz-
tünkre, Jogot szerzett éle-
tünkre. 

11. Nem engedi el senki-
nek, Halnia kell mindenki-
nek; Hogy örömmel mehes-
sünk el, Reá mindig készül-
nünk kell. 

12. Jóbot vegyük példaké-
pen, Szóljunk mi is ilyenké-
pen: Életünket az Ür ad j a 
S úgy veszi el, mint akar ja . 

13. Hatalmában meg nem 
inghat, Számontartja nap-
jainkat, Vádorutunk bevég-
zését Éppen úgy, mint meg-
kezdését. 

f l 4 . Bízzunk az ő kegyel-
mében E múlandó földi lét-
ben; Kérjük őt, hogy hozzá 
menjünk S dicsőséges éltet 
n y e r j ü n k ! Blahoszláv János. 

Az Isten iránt való szeretet-
ről és vágyódásról. 
Saját dallam. (385.) 

9 7 0 . S zívből szeretlek, 
Istenem, Ó ne hagyj el, le-
gyen velem Kegyelmed és 
irgalmad; A világot elmel-
lőzöm, Éggel, földdel nem 
törődöm, Ha tégedet bírhat-
lak ; Életemben, halálomban 
Te vagy az én bizodalmam, 
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Ki engemet megtartottál S 
szent véreddel megváltottál. 
Ó Jézusom, üdvösségem, üd-
vösségem: Add, ne ér jen en-
gem szégyen! 

2. Ajándékul tőled nyerem 
Testem, lelkem és mindenem: 
Add mindezt e világon Isten-
nek dicsőségére, Embernek 
segítségére Jó sikerrel hasz-
nálnom; Őrizz hamis taní-
tástól É s ördögi csábítástól, 
Hogy keresztem fölvehessem 
S türelemmel viselhessem. Ó 
Jézusom, üdvösségem, üdvös-
ségem: Vigasztalj a szenve-
désben ! 

3. Add, ha lelkem végsőt 
leheli, Angyalsereg kísérjen 
el Ábrahámnak keblére, Ahol 
őt már készen várja A di-
csőség koronája A híveknek 
üdvére; Ott mennyei ragyo-
gásban Bánat nélkül, bol-
dogságban Vígan élhet mind-
örökké S el nem fogyhat 
soha többé. Ó Jézusom, üd-
vösségem, üdvösségem: Min-
den lesz o t t ' n a g y bőségben! 

4. Míg a végső útra kelve 
Lelkem könnyen száll a 
mennybe, Mert terhétől meg-
válik: Fá rad t testem s í r ja 
mélyén Hadd pihenjen csend-
ben, békén Az ítélet napjáig ! 
Ébressz fel az áldott hírre, 
Hogy láthatlak színről-színre 
Téged, igaz boldogságom, Is-
ten Fia, mennyországom. Ó 
Jézusom, üdvösségem, üdvös-
ségem : Te vagy az én dicső-
ségem ! 
Schalling M. Tranovszky Gy. 

Jób 19-ből. 
Dal lama: Jézus, éltem szép 

világa. (N. L. 325.) 

9 7 1 « Tudom én azt, 
hogy Megváltóm, Szabadí-
tóm és megáldom Odafenn él 
az Atyjával S fenntar t en-
gem hatalmával. 

2. Tudom, a végítéletre 
Feltámadok ú j életre: Meg-
dicsőült testhez jutok, Min-
denestül megújulok. 

3. Szívből hiszem azt már 
itt lent, Hogy meglátom a jó 
Istent E mostani két sze-
memmel, Nem mással vagy 
idegennel. 

4. Remélem, hogy a jó Is-
ten, Kiben mindig szívből 
hittem, Elég erős, hogy meg-
tartson S hatalmával feltá-
masszon. 

5. Nem szégyenbe jutok 
végre, Hanem örök dicsőség-
re: Testem, lelkem boldog-
ságra Viszi fel a mennyor-
szágba. 

6. Jób is ezzel vigasztalta 
Magát, míg nagy kín szag-
gatta S ezen felül sok kin-
csével Tíz gyermekét veszíté 
el. 

7. Szóval ezt is hozzátette: 
Az Ür adta s visszavette; 
Mindig az ő szent nevének 
Legyen hála és dicséret ! 

8. Nekünk is ezt kell gon-
dolnunk, Nem vég nélkül 
búslakodnunk ; Isten nélkül, 
mint hinnünk kell, Egy haj-
száit sem veszthetünk el. 

9. Gyermekinket ha elve-
szi, Hajlékába bevezeti ; Egy-
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kor ismét visszaadja, De el-
veszni sohse hagyja . 

10. Hitveseket szétválaszt-
hat, Rokonoktól elszakaszt-
ha t : Mennyben őket egye-
síti S boldogságban részesíti. 

11. Mindezt tudva s meg-
fontolva Ne j á r j u n k el po-
gány módra, Kik vég nélkül 
siránkoznak, Mert hi tre nem 
támaszkodnak. 

f 12. Isten, vigaszt a d j a 
jóknak, Bizakodva zokogók-
nak ; Bánatukat meghallgas-
sad S vidámságra változtas-
sad. 

13. Légy velünk is véghar-
cunkban S a d j kegyelmet ha-
lálunkban, Hogy boldogan 
távozhassunk S tehozzád 
mind eljuthassunk. 

14. Szívünk' erős hit biz-
ta t ja , Hogy ezt Isten mind 
megadja ; Az ő neve tisztel-
tessék S mindörökké dicsér-
t e s s é k ! Tranovszky György. 

Sa já t d a l l a n y (252.) 

9 7 2 . М м jó, amit Is-
ten tészen! Akara t á t köve-
tem : Amit végez, mindenké-
pen Megnyugvással vehe-
tem; ínségemben, szüksé-
gemben Minden bajból kira-
gad: Reáhagyom magamat . 

2. Mind jó, amit Isten té-
szen! Soha félre nem vezet, 
Csalódásban nincsen részem, 
Vígasztal, ha szenvedek ; 
Megnyugvással, ki tar tással 
Jobbra fordul helyzetem : Ke-
zében van életem. 

3. Mind jó, amit Isten té-
szen ! Ő világít útamon, Nem 
hagy cserben, bármint lé-

szen, Benne bá t r an bízha-
tom ; Jódolgomban, balsor-
somban Idején megmutat ja , 
Hogy csak javam akar ja . 

4. Mind jó, amit Isten té-
szen ! Ő viseli gondomat, Or-
vosságot ő ad nékem S meg-
gyógyítja ba jomat ; Hűségé-
vel, kegyelmével Mindenkor 
megsegített : Őrá bizton épí-
tek. 

5. Mind jó, amit Isten té-
szen! Ha innom kell kelyhe-
met, Bármily keserűnek ér-
zem, Tőle meg nem ijedek, 
Mert szívembe az ő Lelke 
Vigaszt is önt, jól tudom, S 
megenyhül a fá jdalom. 

6. Mind jó, amit Isten té-
szen ! E hitben megmaradok ; 
Szenvedhetek, de egészen 
Soha le nem roskadok; Gon-
dozgatja s ki nem ad ja Ke-
zéből a sorsomat : Reáha-
gyom magamat! 
Rodigast S. Sztránszky D. 

Dallama: Fordítsd el, Urunk, 
szörnyű haragodat . (339.) 

9 7 3 . E Itünk folyását 
illendő ismernünk, Mert e vi-
lágból egyszer el kell men-
nünk; Azokon lá t juk ezt, 
akik meghaltak, Sírnak 
adat tak. 

2. Gondos legyen itt min-
den igaz lélek, Hogy szent 
Igéjét Ura Istenének Az 
í r á s szerint figyelve hallgas-
sa És meg is t a r t sa . 

3. Az önmagával eltelt so-
kaságnak Gyönyör, dicsőség 
semmit sem használhat ; Mert 
Isten nélkül oly kincse sohse 
lesz, Amért epedez. 
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4. Arany és ezüst, halmaza 
a kincsnek, Fény és magas 
polc r a j t a nem segí thet : A 
halál ellen nem elég oltalom 
Semmi hatalom. 

5. Megnézd, mi lehet meg-
segítésedre, Gondolj Istenre 
s kötelességedre ! Vigyázz, 
hogy többet ad j Is ten szavá-
ra, Mint a világra. 

6. Miként az a vár, mely 
kősziklán épül, Nem fél az 
idők sok veszedelmétől : 
Olyan erős az, aki istenfélő 
S békében élő. 

7. Ember, miért törsz ma-
gad romlására? Halandó, 
mért nem gondolsz a halálra ? 
Mért bűneidtől vissza nem ri-
adnod, Bár meg kell halnod ? 

8. Több előtted a világ hiú-
sága, Mint a ravata l komor 
méltósága; Pedig nem lehet 
sehogy elkerülnöd S megme-
nekülnöd. 

9. Mit használt oly sok em-
bernek a szépség, Erő, tudo-
mány, hatalom, vitézség ? 
Nagy Sándor mit nem adott 
volna vájjon, Hogy meg ne 
haljon ? 

10. Matuzsálem, bá r elég 
szép kort ért el, Mégis csak 
meghal t ideje jöttével; Krő-
zus aranya, Sámson nagy 
ereje: Mire ment vele? 

11. Semmi se elég, hogy 
végkép győzhessünk És a 
haláltól megmenekülhes-
sünk : Isten szabja meg, 
meddig érhetünk el, S mind-
já r t mennünk kell. 

12. Állj erősen a hitben, 
szeretetben S mindennél drá-
gább lelkiismeretben : így 
bizton eljutsz az Ür örömébe, 
Fényes egébe. 

f 1 3 . Atyánk, kegyedbe 
a jánl juk magunkat , Tégedet 
vallunk örök Királyunknak ; 
Dicsőségedben boldog része-
sekké Tégy mindörökké ! 

14. Hitünk, reményünk és 
szeretetünket Magad növel-
jed, s úgy vezess bennünket, 
Hogy holtunk u tán tehozzád 
mehessünk S üdvözülhes-
sünk! 

Sajá t dallam. (N. L. 94.) 

9 7 4 . Г eltámad, úgy 
vá r juk :/: Ez a test, :/: 
Amint hisszük, kívánjuk, 
Kívánjuk: Vele ot t fenn Is-
tent meglátjuk ; Istenünk, 
légy velünk, Üdvösséget ad j 
nekünk ! 

2. A holttest a földben :/: 
Lel helyet, :/: Lelke pedig a 
mennyben, A mennyben Él 
örökké boldog gyönyörben ; 
Bűnösek, vétkesek, Nem kell 
többé félnetek! 

3. Elmegyünk utánad :/: 
Sírunkba, :/: De a testünk 
feltámad, Feltámad, Hang-
já ra az angyal szavának; Fo-
g a d j be egedbe, Krisztusunk, 
a kebledre! 

4. Add, Urunk, elnyernünk 
:/: Örömed, :/: É s tehozzád 
elmennünk, Elmennünk: Ke-
gyelmedért buzgón könyör-
günk ; Légy velem s odafenn 
Üdvösséget adj, ámen! 
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Dallama: 

Ó világnak hiúsága. (378.) 

9 7 5 . M i n d e n ember 
életének El kell egyszer múl-
nia: így lehet a dicsőségnek 
Jutalmához jutnia; Az élet 
a halálon át Szerzi teljes dia-
dalát : A híveknek boldogság 
Az örökkévalóság. 

2. Ezért földi életemtől, Ha 
Isten így rendelte, Ügy vá-
lok meg, mint terhemtől, 
Nem búsulok érette; Jézus 
az én hű segítőm, Megvál-
tóm és Üdvözítőm: Szenve-
dése vigasztal, Holtomban 
felmagasztal. 

3. Jézusom meghalt énér-
tem, Üdvösségre vezetett, 
Halála csak nyereségem ; 
Kész örömmel sietek Elhagy-
ni e csúf világot S elérni a 
mennyországot ; Ott vár igaz 
boldogság: A teljes Szent-
háromság. 

4. Ott öröm lesz, más, mint 
i t t lent, A sok ezer lélekkel, 
Színről-színre látom Istent A 
mennyei szentekkel ; Mind 
ragyogva fog dalába, A di-
csőség himnuszába : Szent, 
szent, szent vagy, dicsérlek, 
Atya, Fiú, Szentlélek! 

5. Ott ül a sok pátriárka, 
Prófé ta s más jelesség, Di-
csőségét ott találta A tizen-
két nemzetség; Mind, mind 
oda gyülekeztek, Mikor in-
nen elköltöztek, Hálát adva 
ot t zengnek Dicsőséget Is-
tennek. 

6. Jeruzsálem, üdv tené-
ked Ama fényes hazában! 
Ó milyen szép, kedves ének 
Csendül az Ür házában! Üd-

vére a halandónak Feljött 
már a ragyogó nap Az egek-
nek egére, S ennek sohse lesz 
vége. 

7. Látom már a dicsőséget 
Az angyalok karában S vise-
lek nagy ékességet A hófe-
hér ruhában; Végül ott az 
Ür kegyelme Koronát is tesz 
fejemre, S az öröm, mit ab-
ban ad, Mindörökre megma-
rad. 

8. Ott találom lakásomat. 
Immár Isten veletek! Fizesse 
meg jóságtokat, Amit velem 
tet tetek! Hitvesem és gyer-
mekeim, Szüleim és testvé-
reim, Fogadjátok áldásom, 
Végzem pályafutásom! 
Heernrarm—Jr— Sztránszky D. 

A kikísérésnél. 
Saját dallam. 

9 7 6 . Kikísérvén ha-
lottunkat, Meg kell látnunk 
mindnyájunknak Rövid él-
tünk gyors elmúlását És ha-
lálra változását. 

2. Mik vagyunk és mivé le-
szünk Előbb, mint ráeszmél-
hetünk: Azt jelzi e holttest 
lelkünknek S maga után hív 
bennünket. 

3. Keserves és bús igába 
Jön az ember e világra, S 
mint mezei virág szépsége, 
ü g y múlik el dicsősége. 

4. Ma még ép és egészsé-
ges, Holnapra már beteggé 
lesz S elmegy akarva, nem 
akarva : Ily nagy a halál ha-
talma. 

5. Mindezt, bárhogy nem 
szeretjük, Ősapánknak kö-
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szönhetjük : Az ő vétke meg-
tor lására Jö t t a halál e vi-
lágra. 

6. Ezér t őt és vele É v á t S 
valamennyi származékát El-
vitte és vissza nem a d j a : Az 
élőt mind elragadja. 

7. Nem volt, nincs és nem is 
lesz itt, Ki tőle elrejtőzhetik ; 
Előle nem menekülhetünk : 
Utolér és j a j lesz nekünk! 

8. Nem kímél se gazdago-
kat, Se jókat, se okosokat, 
Se i f j aka t , se öregeket : Csak 
sírba vet mindeneket. 

9. Megpróbálták ezt mind-
nyájan, Kik itt éltek e világ-
ban, Nagy királyok és nagy 
császárok S mindenféle ura-
ságok. 

10. Hol van az ő dicsősé-
gük? Hova lett a büszkesé-
gük Pompájukkal , hiúságuk-
kal? Mind elpusztult haláluk-
kal. 

11. Salamon volt a legböl-
csebb, Hős Sámson a legerő-
sebb, Holofernesz a legkevé-
lyebb, Absolon a legisleg-
szebb : 

12. Mindnyájan úgy dőltek 
porba, Mintha nem is lettek 
volna; A halál megsemmisí-
tet te S mind a sírba kísér-
tette. 

f 13. Krisztus, aki a szíve-
ket S gyarlóságunk jól is-
mered : Add a halált eszünk-
ben t a r tnunk S szent hi-
tünkben megmaradnunk ! 

14. Ha utolsó óránk jön el, 
Isten Fia, magad jövel : Vedd 
magadhoz a mi lelkünket És 
oltalmazz meg bennünket, 

15. Hogy munkánktól meg-
f á r a d t á n A te örök nyugal-
madban Téged méltán emle-
gethessünk S mindörökké 
dicsérhessünk ! 

Dallama: 
Isten, minden szenvedőnek. (224.) 

9 7 7 . E mlékünkben 
t a r t suk ébren E végtisztes-
ségen Életünknek rövidségét 
É s halálos végét. 

2. Tele van i t t minden em-
ber Kínnal, gyötrelemmel ; 
Ősapánknak bűnös volta Sok 
ba jba sodorta. 

3. Elvesztvén ,az édenker-
tet, Bűnhődnie kellett: Isten 
ellen lázadott fel, Méltán 
kárhozott el. 

4. Végre az Ür megsaj-
nálta , Kegyes volt i rán ta : 
Megkönyörült árvaságán, 
Nagy nyomorúságán. 

5. Egyetlenegy Fiát adta 
É r t e áldozatra; Őt büntet te 
mihelyettünk, Kik bűnben 
születtünk. 

6. Ő viselte betegségünk', 
Ő lett egészségünk ; És azzal, 
hogy meghalt értünk, Visz-
szaadta éltünk. 

7. Boldog, aki t befogadva 
É s Fiának adva Részesít 
nagy kegyelmében, Hogy 
benne reméljen, 

8. Hogy a bűnből feltámad-
jon, Őbenne maradjon; Azt, 
aki így ju t halálra, Örök 
élet vár ja . 

9. Kegyelmében részesülve 
S vele egyesülve A szabad-
ság Lelkét nyerte Az örök 
ünnepre. 
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10. Vígan siet boldog vég-
re, Teljes dicsőségre, Hogy 
gond nélkül ünnepeljen Oda-
fenn a mennyben. 

f 11. Add, Urunk, hogy 
igazadban Megmaradva, ab-
ban Boldog halált élvezhes-
sünk S tehozzád mehessünk ! 

A gonosz napról. 
E f . 6, 13-ból. 

Sajá t dallam. (N. L. 339.) 

9 7 8 . N incs olyan pil-
lanat, Sem hely a nap alatt, 
Hogy elhagyna a gondolat: 
Hogy a halál Előbb-utóbb 
utamba áll. Én Istenem, ha 
szenvedek, Magad segíts meg 
engemet ! 

2. I t t senki meg nem áll: 
A rémítő halál Kicsinyre, 
nagyra rátalál ; Hiába itt A 
mód, a rang: mit sem segít. 
Én Istenem, ha szenvedek, 
Magad segíts meg engemet! 

3. Nem használ jó tanács, 
Bánat, szomorkodás, Se jó-
barát, se zokogás: Ez a vi-
lág Meg nem ment tőle, bár-
mit ád. Én Istenem, ha szen-
vedek, Magad segíts meg en-
gemet! 

4. Lehetnek kincseid S bár-
mily hős tetteid: Hiába, egy 
se ment meg itt, Se hatalom, 
Se becsület nem oltalom. Én 
Istenem, ha szenvedek, Ma-
gad segíts meg engemet! 

5. Ó mennyi fájdalom, Félő 
aggodalom Szakad reám 
végharcomon! Vigaszt ki ad? 
Ki fogja ott majd pártomat? 
Én Istenem, ha szenvedek, 
Magad segíts meg engemet! 

6. Mikor majd engemet 
Rossz lelkiismeret, Bűn, sá-
tán megkísértenek: Ki lesz 
velem Könnyítni nagy bűn-
terhemen? Én Istenem, ha 
szenvedek, Magad segíts meg 
engemet ! 

7. Ha majd a kín alatt Nem 
látom utamat S aggódó szí-
vem megszakad: Ki visz to-
vább Ama halálos völgyön 
á t ? Én Istenem, ha szenve-
dek, Magad segíts meg en-
gemet ! 

8. Ha majd nem szólhatok, 
Értelmem elhagyott És nem 
leszek, aki vagyok: Ki menti 
meg Nyugodni vágyó lelke-
met? Én Istenem, ha szenve-
dek, Magad segíts meg en-
gemet ! 

9. Te légy, ó Jézusom, Ha-
lálos útamon Legbiztosabb 
hű támaszom ; Benned hi-
szek, Mikor végső búcsút ve-
szek. Én Istenem, ha szenve-
dek, Magad segíts meg en-
gemet ! 

10. Jézus, m a r a d j velem S 
fogadj az égbe fenn, Ha éle-
tem bevégezem; Ne hagyjad 
el Lelkem', mikor végsőt le-
heli. Én Istenem, ha szenve-
dek, Magad segíts meg en-
gemet ! 
Franck Mihály. H. S. 

Dallama: Fordítsd el, Urunk, 
szörnyű haragodat . (339.) 

9 7 9 . В úsan zokogok a 
világ folyásán, Minden do-
lognak rosszra fordulásán ; 
Ó bűnös ember, ébredj ön-
tudatra, Mély bűnbánatra! 



6 3 8 

2. Nézd, milyen gonosz 
évekre virradtunk : Ármány, 
hamisság uralkodik ra j tunk , 
Mindegyre jobban nő a hitet-
lenség S erkölcstelenség. 

3. Az ember sa j á t testvé-
rét se szánja, Tőle a fa la t 
kenyeret sa jnál ja ; Megfo-
gyott minden szeretet, türe-
lem, Istenfélelem. 

4. Bará t ba rá t j á t semmibe 
se veszi, Testvér tes tvérét 
halálra keresi, Kezét emeli 
lány édes anyjára , Fiú ap-
jára. 

5. Szülő gyermekét büntet-
lenül hagyja , Rokonság egy-
mást szidja, sanyarga t ja , 
Szomszédok egymás ellen 
agyarkodnak: Bűnhődni fog-
nak. 

6. A világ, mintha veszté-
be sietne, Nem néz az Ürtól 
muta tot t jelekre; Sok vétke 
súlyát semmikép nem érzi, 
Inkább tetézi. 

7. ínség, háború meg nem 
hajlí t minket, Nem hagyjuk 
abba gonosz vétkeinket ; 
Nincs, aki Isten ú t j á n meg-
maradna S azon haladna. 

8. Sok gyermek csak a bűn-
ben gyarapodik, Öt-hat esz-
tendős s máris káromkodik, 
Jára tosabb is minden gonosz-
ságban, Mint a jóságban. 

9. Tud átkozódni, könnyen 
esküdözni, Szülőinek nem en-
gedelmeskedni : Jön az ítélet 
szörnyű napja s véle A világ 
vége. 

10. Kegyetlen urak a r r a 
vetemednek, Hogy népeiktől 
nagy adókat szednek, Mit 
sem törődnek lelkük nyugal-
mával, Sem a halállal. 

11. Hitvány bűnösök, mi-
lyen sorsra juttok, Ha e jele-
ken csak nevetni tud tok? Is-
ten Fiától jön a végítélet: 
J a j lesz tinéktek! 

12. Vádlótok lesz ot t a lel-
kiismeret S meghall játok a 
szörnyű ítéletet : Fogcsikor-
gatást , keserves j a jga tás t , 
Kínos zokogást. 

13. Ö bűnös ember, hagyd 
el minden vétked, Tar t s bűn-
bánatot, idejében t é r j meg; 
Halálod után többé nem hasz-
nálhat Semmi bűnbánat . 

14. Halálod előtt élj rendít-
hetetlen Hitben, reményben, 
igaz szeretetben; Tégy jót, 
hogy annál nyugodtabban él-
hess S jó véget érhess. 

15. Jól tudván azt, hogy ki 
mint vet, úgy arat , Tégy jót 
s elnyered méltó ju ta lmadat : 
Mennyei kincsed, melyet moly 
nem bánthat , Rozsda nem 
rághat . 

16. Urunkat kér jük, az 
egeknek Urát, Nyissa meg 
nékünk a mennynek kapu já t ; 
Add, hogy utadról messze ne 
tévedjünk, Utánad menjünk. 

17. Fogadj be minket, 
Krisztusunk, az égbe, Vá-
lasztottaid drága seregébe ; 
Sebedre kérünk, ne nézd vét-
keinket, Hallgas meg min-
ket! 

Dallama: Atyánk, ki vagy 
a mennyekben. (216.) 

9 8 0 . E 1 Jézus, az én 
reményem, Ki ot t lakik fenn 
az égben, Bűneimnek meg-
váltója, Testem, lelkem meg-
ta r tó ja : Ebben engem az 
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élő hit Megnyugtat és meg-
erősít. 

2. Ha eljön a végítélet, S 
valamennyi bűnös lélek Min-
deneknél tündöklőbben Lá t j a 
meg őt a felhőkben: Teste-
met a porból végre Ő vezeti 
dicsőségre. 

3. Ő általa, sírban porló 
Testem hozzá lesz hasonló, 
Bár most minden porcikája 
Romlásba jut, végét já r ja , 
It t kell hagynom e világot 
S nem látok több napvilágot. 

4. Fájdalmaktól sebzett lel-
kem Mitől féljen, mért reteg-
jen? Mikor Isten kegyelmé-
ből Ebből a sok szenvedés-
ből Végre boldog partra érve 
Jutok a menny örömébe. 

5. Megdicsőült testben lá-

tom Odafenn az én Megvál-
tóm ; E mostani két szemem-
mel Látom őt, nem idegen-
nel, Az én kegyes, jó Ura-
mat, Szerelmetes Jézusomat. 

6. Isten áldjon, segítsen 
meg, Drága hitves, árva 
gyermek; Isten áldjon, bará-
taim, Rokonaim, szomszé-
daim; Isten áldjon, keresz-
tyének, Kik most engem ki-
kísértek. 

7. Senkit többé nem kíván-
va, Semmi után nem is vágy-
va Immár drága kincset 
nyertem, Mely odafenn vár 
a mennyben, Amit mindig 
úgy kívántam: Az örökké-
valóságban! (Jézus e kincs, 
ő, az áldott: Juss oda s te is 
meglátod ! ) 

A világ végéről és az ítélet napjáról. 

Máté fejezetéből. 
Dallama: 

Dicsőség és hála légyen. (332.) 

9 8 1 « Keresztyének, kö-
zeleg már Mindnyájunkra az 
örök nyár : Megváltónk jön, 
örvendjetek, Emeljétek fe-
jeteket Jól figyelve minden 
jelre, Ugy a földre, mint a 
mennyre. 

2. Csodák jönnek már az 
égbül: A nap és hold elsöté-
tül, Félelmes a csillaghullás, 
Égszakadás, földindulás; Ég 
zengése, föld rengése Az íté-
let közelgése. 

3. Tengerzúgás, hullámtor-
lás Fenyegető szörnyű rom-
lás ; Szélviharok háborog-
nak, Rettegést és kárt okoz-
nak; Akármit vársz, az, 

amit látsz, Mind oly rémes, 
mind oly visszás! 

4. Sok hamis tant baj ra , 
gyászra Hint a sátán az 
egyházba ; Nemzet támad 
nemzet ellen, Éhség, dögvész 
dúl kegyetlen, És a népben 
nyomor, szégyen S bűn, mint 
Noé idejében. 

5. A természet szabadsá-
got Vár epedve, nem rabsá-
got; A pogány nép vesze-
delme Támad immár Izra-
elre, De jó véget mégse ér-
het: Minket az Ür Jézus 
véd meg. 

6. Megmondotta Jézus 
Krisztus, Mily gonosz az An-
tikrisztus; Ismerheti már a 
világ Az ő evangéliumát: 
Igéjében ter jed szépen Szent-
egyháza minden népben. 
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7. Mit kell tennünk, ha ezt 

lá t juk S a jeleket megcso-
dál juk? Szent Igéje nyiltan 
mondja : Nincs okunk a bor-
zalomra, Nem kell félnünk, 
mer t testvérünk S kegyesen 
fog bánni vélünk. 

f 8. Jöjj, Urunk, jö j j ke-
gyelmeddel Egész angyal-
seregeddel; De addig is á ld j 
meg minket, Bocsássad meg 
vétkeinket; Jö j j sietve s lel-
künk vedd be Mennyei szent 
örömedbe ! 

Tranovszky György. 

Az elbizakodottakat isten-
félelemre serkentő ének. 

Dallama: 
Isten, minden szenvedőnek. (224.) 

9 8 2 . H a eszünkben azt 
forgatnék, Mi ér még ben-
nünket, Bizony sokan meg-
siratnék Földi életünket. 

2. Jól tudjuk , hogy meg 
kell halnunk, Föld alá kell 
mennünk, És ha bűnben ta-
láltattunk, A pokolban len-
nünk. 

3. Erre az egy gondolatra 
Annyira búsulnánk, Hogy 
minden bűnt abbahagyva Is-
tenhez fordulnánk. 

4. Prófétáink mondják ne-
künk: Éjfélkor jön ő el, 
Világot kell teremtenünk, 
Mert sötét az éjjel. 

5. Ha boltba kell érte fu t -
nunk, Nem érünk nyomába; 
S hogy lehet majd hozzájut-
nunk, Ha az a j tó zárva? 

6. A bűnös ezt kiáltozza: 
Bocsáss be engemet; Krisz-
tus meg ezt válaszolja: Soh-
se ismertelek! 

7. Vegyünk addig, amíg le-
het, Abból az olajból, A hit, 
remény s a szeretet Ki ne 
fogyjon abból. 

8. Amikor majd feltáma-
dunk Az utolsó reggel: Előt-
tünk áll a mi Urunk Az égi 
sereggel. 

9. Tőle halljuk a mi méltó 
Végítéletünket, Oda visszük 
gonosz és jó Cselekedetün-
ket. 

10. Számot adunk életünk-
ről, Hiú vágyainkról, Sza-
vainkról, tetteinkről, Gondo-
latainkról. 

11. A bűnöst eltávoztatja 
A jóknak sorából: Sok em-
ber, ha elbújhatna, Meghú-
zódnék bárhol. 

12. Jobbfelől a jók állhat-
nak, Balf elől a rosszak ; Kü-
lön helye lesz a baknak, Kü-
lön a juhoknak. 

13. Isten előtt szégyen-
keznek A bűn ú t j án járók, 
Arca előtt mind reszketnek 
A bálványimádók. 

14. Hallja majd a szörnyű 
hangot Ez a bűnös világ S 
kiál that ja : Hegyek, halmok, 
Szakadjatok miránk! 

15. Mentségére bármit hö-
rög Ott a könyörtelen: Ér te 
jönnek az ördögök S elviszik 
hirtelen. 

16. A pokolnak mélységé-
be, Kárhozatra jutnak, Ahol 
soha nem lesz vége Gyötrő 
fájdalmuknak. 

17. Gonosz élet, mely örök-
re Kínoz és rettegtet; Jobb 
lenne a bűnösökre, Ha meg 
se születnek! 

18. Az igazak boldog jöt-
tét Lá t ják szebb időknek, 
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Szemben, akik meggyötörték 
S elragadták őket. 

19. S ezt fogja az Ür mon-
dani Az irgalmasaknak : Jer-
tek, Atyám áldottai, Örökbe 
fogadlak ! 

20. Azért, kedves keresz-
tyének, Halálunkra várva 
Gondoljunk a végítélet Fé-
lelmes napjára . 

21. Jézusunkhoz igyekez-
zünk, Bűnbánatot tar tsunk, 
Soha többé ne vétkezzünk: 
Megkönyörül ra j tunk! 

Saját dallam. (386.) 

983. Az idő már el-
jövendő, Mikor teljes fényé-
ben Isten Fia hozzánk eljő, 
Hogy láthatón ítéljen; Több 
kacagás nem lesz i t t lent, 
Lángba borít a tűz mindent: 
Így mondja Pál apostol. 

2. A világot végigjárva A 
kürtök megharsannak, Min-
denhatónk parancsára A 
holtak fel támadnak; S akik 
még el nem távoztak, Csodás 
módon megváltoznak, Rom-
lást többé nem érnek. 

3. A tudásnak szent köny-
vében Meg van írva régesrég, 
Hogy az ember életében Mi 
jót s rosszat cselekvék; Eb-
ből kiki meghallhatja És bi-
zonnyal megtudhatja , Mit 
te t t és mit mulasztott. 

4. J a j lesz annak, ki hitet-
len Minden törvényt á thágva 
Kincsre vágyott az életben 
S csak a gyönyört ha jhász ta : 
Mert mindenét elveszítve S 
bírá já t meg nem békítve Po-
kolra kell jutnia. 

5. Jézusom, ha i t t a végem, 
Arra kérlek tégedet, Hogy 
az élet szent könyvében Je-
gyezd fel a nevemet; Hiszem 
ezt és bizton várom, Tudom, 
győztél a sátánon S megfi-
zettél értem is. 

6. Ha kegyesen pártom 
fogtad, Mikor pályám meg-
futom, Hirdesd ki, hogy vá-
lasztottad Vagyok én is, Jé-
zusom; Hogy mind együtt 
éljünk ot tan A mennyei haj-
lékokban, Miket nekünk ké-
szítél. 

7. Jézusunk, ha késlekedve 
Jön hozzánk a mennyország: 
Szorongás áll a hívekbe, Ügy 
terjed a gonoszság; Siess, 
drága menedékünk, Kegyes 
bíránk légy minékünk S 
ments meg minden bajunk-
tól.! 
Ringwald B. Tranovszky Gy. 

Máté 2). fejezetéből. 
Dallama: 

Szerelmetes, jóságos. (280.) 

9 8 4 . A mint az Ür be-
szélte S több próféta-lélek : 
Az utolsó idők végre El-
közelgetének. 

2. Undok szörny a szent 
helyen, Sok más jel is véle: 
S mégis ritka, aki ezen Meg-
ijedve félne. 

3. Antikrisztus, a bálvány, 
S csatlósai gőggel Uralkod-
nak az Ür nyáján Fennhéjá-
zó fővel. 

4. Tévelygésre vezetnek 
Csábítással itten, Amihez a 
hű szíveknek Semmi kedvük 
nincsen. 

40 
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5. Ki tudná elképzelni, 
Hogy az igazságért Soknak 
mit kell elszenvedni, Sokat 
mennyi kár é r t ! 

6. Ostort, börtönt , javak-
nak Elkoboztatását , Az 
egyházi szolgálatnak Aka-
dályozását. 

7. A világon zsarnokság, 
Háború és éhség, Vérontás 
és nyomorúság, Mindenféle 
ínség. 

8. Sír a nép és elsorvad E 
veszedelmekben : Pusztítása 
a nyomornak Elviselhetet-
len. 

9. Ez a világ tele van 
Éhes farkasokkal : Kegyet-
len és igaztalan Hatalmassá-
gokkal. 

10. Gonoszak az emberek, 
Testüket imádják, Kapzsiak, 
mértéktelenek, Gőgösek, pa-
ráznák, 

11. Igaztalan zsarolók, Sza-
vuk megszegői, Semmire 
nem adakozók, Rossz hír 
terjesztői. 

12. Árulással fizetnek, Hű-
ség nincs ezekben : Helye 
sincs a szeretetnek Ily go-
nosz lelkekben. 

13. Jóbarátok, szomszédok 
Egymást sanyargat ják , Cse-
kélység is már elég ok, Hogy 
egymást t ámadják . 

14. Nem be fog már állani, 
Mert immár beállott Az 
utolsó idő, ami Gyötri a vi-
lágot. 

15. Mindenható nagy Is-
ten, Könyörülj miraj tunk : 
Hogy a gonosz meg ne ejt-
sen, Magad légy a pajzsunk. 

16. Rövidítsd meg idejét A 
sok szenvedésnek, A te vá-

lasztottaidért A d j reánk üd-
vösséget. 

17. Jelenjen meg ítélve 
Szent Fiad végül itt, Ki meg-
mondta, hogy ölébe Veszi 
keselyűit. 

18. Áment zengjünk mind-
arra, Amit úgy óhajtunk : A 
jó Isten mind megadja, Ha 
végig k i ta r tunk! 

Tranovszky György. 

Sajá t dallam. (387.) 

9 8 5 . H a majd Jézus 
ítéletet Hirdet minden em-
ber felet t : Jók és rosszak 
különválnak S hozzájuk mér t 
sorsot látnak. 

2. Jók az Úrtól jobbra 
lesznek, Balfelől a bűnös 
lelkek ; Az angyalok szent 
haraggal Bánnak el a go-
noszakkal. 

3. S szól az Ür : Kik jók 
voltatok, Juhocskáim marad-
jatok; Éreztem a hűségte-
ket, Sok örömet szereztetek. 

4. Mikor éhes, szomjas vol-
tam, Bő részem volt jóság-
tokban ; Mint u tas t befogad-
tatok, Mint pőrét felruház-
tatok. 

5. Rabságban és betegség-
ben Ti adta tok vigaszt né-
kem: Vegyétek az örökséget, 
Mely kezdettől a tiétek! 

6. És a hívek így felelnek, 
Kik szerények s nem kérked-
nek: Urunk, mikor lá t tunk 
téged S te t tünk ilyen szíves-
séget ? 

7. Mond az Ür nagy szere-
tettel: Mikor így a legkiseb-
bel Enyéimből jól bántatok, 
Énnékem is szolgáltatok. 
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8. Balfelé így fog szólani: 

Ti, a sátán csúf bakjai, Ve-
lem sohse törődtetek Any-
nyira, hogy jót tegyetek. 

9. Meztelen és éhes voltam, 
De tőletek nem ju to t tam Se 
ruhához, se ételhez, Semmi-
féle részvételhez. 

10. Rabságban és beteg-
ségben Nem adtatok vigaszt 
nékem: El a pokol mélysé-
gébe, Ördögöknek örökébe ! 

11. És a rosszak szomor-
kodnak, (Megtévesztni ezzel 
szoktak!) S kérdik: Mikor 
lát tunk téged S nem tet tünk 
ily szívességet? 

12. Mond az Ű r nagy ger-
jelemmel : Ami jó t a legkiseb-
bel Tenni elmulasztottatok, 
Azzal engem bántot ta tok. 

13. Nyomban erre nagy sí-
ráshoz Kezd a bűnös s így 
kiáltoz: Ö mi szörnyen átko-
zottak S mindörökre kárho-
zottak ! 

14. Nem akar tunk jóelőre 
Gondolni a jövendőre: J a j 
nekünk, hogy megszülettünk, 
A világra mér t is jö t tünk! 

15. Mit használt a sok vi-
galom, Élvezés, tánc, lako-
dalom? Mit használt a nagy 
gőgösség S mindenféle gyö-
nyörűség ? 

16. Gazdagságra töreked-
tünk S kapzsiságra vetemed-
tünk ; Most szívesen adakoz-
nánk, De a kincs már nem 
ju t hozzánk. 

17. Kincsünk, rangunk, 
nagy tisztségünk, Minden-
féle dicsőségünk, Amiben úgy 
bizakodtunk, Hogy Istentől 
eltávoztunk : 

18. Segítnek-e most már 
r a j tunk A pokolból kijut-
ha tnunk? Mint az árnyék, a 
fuvalom, Ügy tűnik el a ha-
talom. 

19. J a j nekünk, megvetet-
teknek S örökre elítéltek-
nek : Akiket mi csak gyaláz-
tunk, Az Űr jobbján kell 
most látnunk. 

20. De a késő j a j nem nyer-
het Se irgalmat, se kegyel-
met : Örök tűzre kell jutniok 
S a pokolban kínlódniok. 

21. Jézusunk, mi üdvössé-
günk, Add meg .azt, hogy 
míg csak élünk, Gondoljunk 
az ítéletre S munkálkodjunk 
tetszésedre ! 

22. Bocsásd meg sok go-
noszságunk', Mennyben le-
gyen lakozásunk; Add, ne 
égjünk majd odalenn, Üdvö-
zítőnk te vagy, ámen! 

Tranovszky György. 

Dallama: 
Ó felséges Atya-Isten. (306.) 

9 8 6 . H a eljő a harag 
napja, Melynek rémes virra-
da t j a A világot tűznek adja : 

2. Kürtök szörnyű hangot 
adnak, A halottak feltámad-
nak, Krisztus elé állíttat-
nak, 

3. Hogy előtte térdet haj t -
son Király, koldus, leroskad-
jon S életéről számot adjon. 

4. Mikor még a jók is fél-
nek S nagyon kevés jót re-
mélnek: Mi lesz véled, bűnös 
lélek? 

5. Melyik szentet hívod ot-
tan Segítségül bánatodban ? 
Mit várhatsz ily elhagyottan ? 

41* 
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6. Tetteidre hivatkozol, S 
nem Krisztusban bizakodol? 
Tudd meg azt, hogy csalat-
kozol ! 

7. Mert se búcsújárás, se 
bojt Nem menti az esdeke-
lőt, Nem segít e bíró előtt. 

8. Akik sok jót cselekedtek 
És Krisztusban reményked-
tek, Örvendnek az ítéletnek: 

9. Pőre, éhes, szomjas vol-
tam, Szegénységben nyomo-
rogtam S bő részem volt jó-
ságtokban ; 

10. Választottak, ide jer-
tek, Tőlem örök éltet nyer-
tek, Ezt én magam szántam 
nektek! 

11. Mást hallhatnak a go-
noszok: Menjetek a tűzbe, 
bakok, Abban kell elham-
vadnotok ! 

12. Ember, bármi lesz majd 
veled, Király, koldus, el ne 
feledd: Jobbítsad meg éle-
tedet! 

13. Mindig jót tégy, ne vét-
kezzél, Békességre igyekez-
zél, Megtérni ne késleked-
jél! 

14. Szünet nélkül gondolj 
arra Az utolsó szörnyű nap-
ra: S nem jutsz örök kárho-
zatra ! 

Dallama: 
Ha m a j d Jézus ítéletet. (387.) 

9 8 7 . S ok csodás jel lesz 
a végett, Hogy közéig a vég-
ítélet; Jelek lesznek földön, 
égen Ügy, mint Krisztus 
mondta régen. 

2. Nem lesz fény a holdban, 
napban, Hull a csillag sza-
kadatlan; Ez lesz annak ke-

zessége, Hogy jön már a vi-
lág vége. 

3. Fél a földön minden em-
ber, Szörnyen habzik, zúg a 
tenger; S a világnak vég-
romlása Embereknek pusz-
tulása. 

4. Éghatalmak megrendül-
nek, De hiába menekülnek, 
Mikor felhőn általtörve Le-
száll majd az Ür a földre. 

5. Mindezekre figyelmez-
zünk S annál inkább igye-
kezzünk Szentül élni úgy, 
hogy végre Eljussunk az üd-
vösségre. 

6. Mint, ha már a fák rü-
gyeznek, A halandók örven-
deznek, Hogy i t t lesz nem-
sokára már Melegével a 
drága nyár: 

7. E csodákat jól megértve, 
Isten minden teremtménye 
Tudd meg, hogy mind annak 
jele, Közel az Ür jövetele. 

8. A világnak lehet vége, 
Nem múló az Ür beszéde; 
Vár juk hát őt jó reményben 
S helyünk lesz majd fent az 
égben ! 

Luk. 21, 20—36-ból. 
Dallama : 

Isten, minden szenvedőnek. (224.) 

9 8 8 . Ha l lgassuk meg, 
keresztyének, Az Ür beszé-
déből Szavait a szent Igének 
A világ végéről! 

2. Jelek lesznek napban, 
holdban : Elhomályosulnak ; 
Rossz jelek a csillagokban: 
Egyre-másra hullnak. 

3. Lesz a földön rettegése 
A megijedteknek, Mindenféle 
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szenvedése Népek- s nemze-
teknek. 

4. Azt se tudja, hová le-
gyen A megrémült ember: 
Hullámvölgyön, hullámhe-
gyen Szörnyen zúg a tenger. 

5. Megfagy a vér az erek-
ben, Nagy dolgokat várnak: 
Hogy lesz vége e jelekben Az 
egész világnak. 

6. Mikor meg kell indulnia 
Az égnek reszketve: Akkor 
jön az ember Fia A végíté-
letre. 

7. Meglátják majd diadal-
mát Teljes dicsőségben S 
megérezik nagy hatalmát Az 
emberiségen. 

8. Ha mindez beteljesedett, 
Örömmel lássátok, Mert hoz-
zátok elérkezett Örök meg-
váltástok. 

9. Nézzetek a fügefá ra : 
Mikor már rügyezget, Az 
ember a közel nyárra Bátran 
következtet. 

10. Látására ilyen jelnek 
S szaporodására Tudjátok 
meg : elközelgett Istennek 
országa. 

11. Nem múlik el, bizony 
mondom, Ez egész nemzet-
ség, Mielőtt ez csodamódon 
Mind beteljesednék. 

12. Mert ég és föld elmú-
landó, Könnyen érhet véget, 
De örökre maradandó, Amit 
én beszélek. 

13. Vigyázzatok, őrködje-
tek, Mert az élet gondja S 
evés-ivás lelketeket Elfá-
sulttá rontja. 

14. Ne lepjen meg váratla-
nul E nap érkezése, Ha hir-
telen rád szabadul, Mint a 
tőr vetése. 

15. Vigyázzatok éjjel, nap-
pal Szüntelenül ébren, Imád-
kozva, bűnbánattal, Teljes 
készenlétben : 

16. Hogy amik így eljö-
vendnek, Kikerülhessétek S 
Fia előtt az embernek Le-
gyen tisztességtek ! 

17. Jézus, add, hogy mi is 
valljuk E bölcs tanításod, S 
benned bízva megfogadjuk A 
te jó tanácsod. 

18. Készits nagy számadá-
sunkra, Vezess üdvösségre, 
Hogy ne legyen fájdalmunk-
ra A rossz világ vége ! 

H. s. 

Máté 2). fejezetéből. 
Sa já t dallam. (388.) 

9 8 9 . Figyel jünk a 
szent Igére S a végső nap 
sok jelére : Immár ezek mind 
beálltak, A gonoszság úgy 
kiáradt. Közel már a vég-
ítélet nap ja ! 

2. Áldott jó hírt hirdetének 
A föld minden nemzetének: 
De a világ fel se vette, Sőt 
gonoszabb, mint régente. Kö-
zel már stb. 

3. Békességet emlegetnek, 
De minden bűnt elkövetnek; 
Mert a vétek és gonoszság 
Náluk teljes szabadosság. 
Közel már stb. 

4. Kapzsiságuk nem tit-
kolják, Embertársuk meg-
zsarolják; Jól ismerik a ti-
lalmat, Ámde a r ra egy se 
hallgat. Közel már stb. 

5. Ami rosszat mások tet-
tek, Sokan azok csak nevet-
nek : Telhetetlen haszonlesők, 
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Kíméletet nem ismerők. Kö-
zel már stb. 

6. Parancsával Isten ren-
delt Szeretetre minden em-
ber t ; De mi a r r a mit se 
adunk, Másokat csak sanyar-
gatunk. Közel m á r stb. 

7. Sokan bőven dúskálhat-
nak, Míg másokat dolgoztat-
nak ; Övendésük bűnös vétke 
Mások véres verejtéke. Közel 
már stb. 

8. Mintha Is ten már nem 
volna, Visszás minden ember 
dolga; Tivornya lesz a jó-
kedvből, Nem félnek az Űr-
istentől. Közel már stb. 

9. Kevélykednek mindenek-
ben, Járnak cifra öltözetben ; 
Sodomától megfertőzve Tet-
szelegnek nyakra-főre. Közel 
már stb. 

10. Gonoszságban ég a vi-
lág, Bűne már az égre kiált : 
Ember t bűnös embertársa 

Kényszerít a gonoszságra. 
Közel már stb. 

11. Sóhajtoz a teremtett-
ség: Meddig ta r t e nagy be-
tegség? Szeretne már szaba-
dulni S a világtól elfordulni. 
Közel már stb. 

12. A nap és hold elsötétül 
A világ r ossz erkölcsétül ; Ön-
magáról Is ten ád ott Ele-
gendő bizonyságot. Közel 
már stb. 

13. A világ nem él szán-
dékkal Az Ür-adta ajándék-
kal: A gazdagnak példájára 
Vígan rohan halálába. Közel 
már a végítélet napja ! 

14. Jövel, Jézus, jóvoltod-
dal, Mennyei szent országod-
dal; Halld meg lelkünk kö-
nyörgését : Hozd el már a vi-
lág végét. Ó ne késsél,, égi 
Fejedelmünk ! 
Dr. Alber E. Jelecky J. 

A pokoli kínokról. 
Dallama: Elérkezett immár végre. 4. A r é m s é g e b ö r t ö n é b e n 

( AT T а л л ci 
un. L,. ói.) Semmiképen Vigasztalás 

9 9 0 . V a j h a minden v e l i î k ' Nyomorultan 
gonosz ember Félelemmel e l k f h o ™ a k , Mint a rosz-
Gondolna a pokolra, Mely s z f : Angyalok kozt nincs 
nagy bűzzel, sötétséggel S e Уи • 
szenvedéssel Üdvünket első- 5- Nincsen ott fény, nincs 
dórja . szépség, Csak sötétség S 

2. Nem sietne úgy a lélek szomorúság szállása; Ének 
Bűnös élet Elret tentő útjára, helyett panaszkodás, Bús 
Honnan a gond és a bánat jajgatás, Fogak csikorga-
Űgy szétárad, Hogy sehol tása. 
sincs határa. 6. Ott az ember bárhogy 

3. Van ott mitől megijedni fu tna : Tűzre jutva Vergő-
É s rettegni, Higgy a Krisz- dik majd szerfelett; Hallgas-
tus szavának: Mély szakadék suk meg, az a gazdag Mily 
vár a rosszra S ot t kínozza, választ ad, Mily fá jdalmat 
Hol ördögök tanyáznak. szenvedett: 
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7. Jöjj , Ábrahám, ínségem-

ben Szánj meg engem, Ha-
jol j szegény f iadra ; Küldd 
Lázár t is kegyelmedből Az 
egekből: Enyhülést ő ad-
hatna. 

8. Nem kapott , hogy eny-
hülhessen, Egy cseppet sem, 
Míg a lángtól szenvedett; 
Nem olthatták szenvedését, 
Gyötrődését Kutak, folyók, 
tengerek. 

9. Az ő tüzük el nem alhat 
S meg nem halhat Az ő fé r -
gük sohasem ; A halál se 
megmentőjük, Az is tőlük 
Messzire f u t sebesen. 

10. Nagy ez a kín és sok-
féle S nem lesz vége: Ez a 
gyötrő gondolat A pokolba 
kerülésnél, Szenvedésnél, 
Minden kínnal súlyosabb. 

11. Értelmünk, ó végtelen-
ség, Végtelenség! Fel nem 
foghat tégedet; Sok ezer év 
változása S elmúlása Ismét 
csupán kezdeted. 

12. Akik mindezt jól meg-
értik, J a j lesz nékik! Mind-
egyik ezt k iá l t ja : Él tünket 
elpazaroltuk, Tékozoltuk, 
Mért is jöt tünk világra! 

13. Hogy ily sorsra sohse 
jussunk: Jó azt tudnunk, 
Hogy ez a vég milyen lesz; 
Meg kell bánnunk minden 
vétkünk, Meg kell térnünk 
S könyörögnünk Istenhez. 

14. A bűnösnek nem halá-
lát : Javulását Akar j a a jó 
Is ten; Dorgál, hogy a szen-
vedőkön S megtérökön Ke-
gyelmével segítsen. 

15. Isten, halld meg kiál-
tásunk S hő fohászunk : 
Ments meg e bősz lángoktól! 

Bocsássad meg vétkeinket, 
Szánj meg minket, Krisztu-
sunk, jóvoltodból! 

Tranovszky György. 

Sa j á t dallam. (390.) 

9 9 1 . Ö r ö k k é ! ó hogy 
dörg e szó, Tőrként a szí-
ven á tha tó : Kezdet, de nem 
lesz vége. Örökké ! időtlen 
idő, A lelket is megrendítő: 
Hogy állhatnék elébe? A 
szívszorító ret tenet Lefogja 
néma lelkemet. 

2. Nincs e világon fájda-
lom, Mely meg ne szűnne 
egykoron, Nincs, mely ne 
érne véget; Csak az öröklét 
végtelen És a pokoli gyötre-
lem, A tűz, mely folyton éget 
S a féreg, amely megmarad: 
Jézus, te mondtad ezt ma-
gad! 

3. Örökké! szörnyűbb nem 
lehet! Ó mint aggasz t ja lel-
kemet E végtelen komorság! 
Mikor e hosszú éjjelen És 
kínjain elmélkedem : Szédít 
a bizonyosság, Hogy nincs 
nagyobb gond s gyötrelem 
Ennél a szónál lelkemen. 

4. Tűz, víz, halálos fegy-
verek Mind nem sokáig gyöt-
renek: Eltűnnek, mint az ár-
nyék; S mi az, ha bősz el-
lenfelem Sok sebet ütne tes-
temen S éltem halálra vál-
nék? ínség, nyomor, bör-
tönfalak Örökké mégse tar-
tanak. 

5. S ha oly sokáig tar tana 
A mély pokol ir tózata, Míg 
a világ világ lesz, Mely áll 
sok ezredéve bár , Előbb-
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utóbb végére j á r S nem ta r t 
m á r oly soká ez: A gond is 
elviselhető, Ha vége is re-
mélhető. 

6. De akik sorsa kínra 
vál t Ezerszer ezer éven át, 
A m á r elkárhozottak, Akik-
nek ot t határ ta lan, Pokol-
beli f á jda lma van S remény-
telen zokognak: A végét el 
nem érhetik, Megint elülről 
kezdhetik! 

7. Az ember betegségiben 
E j en t e mégis megpihen: Oly 
tiszta, szép az á g y a ! S e 
pompa mégse kell neki, Míg 
fá jda lom kerülgeti, É s eny-
hületre vágyva Számlálja 
m á r a perceket Várván, mi-
kor nem lesz beteg. 

8. De a pokolnak kínjai 
Továbbra fognak tartani, 
Mint bármilyen betegség; 
Aki pokolra kárhozott , El-
ol thata t lan tűz s szurok Kí-
nozza ma jd a t e s t é t ; S e 
szörnyű kín, e gyötrelem 
Örökre tar t , oly végtelen! 

9. Is ten! te bűneink miatt 
í gy bünteted szolgáidat A 
lángok tengerében ; Rövid 
emi t t a bűntevés, Hosszú 
amot t a szenvedés; Jegyezze 
meg szívében Mindenki, hogy 
rá o t t mi vár : Rövid a perc, 
gyors a halál. 

10. A cselvetéstől óvd ma-
gad, Az élvezet csak pilla-
nat , Az ördög elrabolhat; S 
csupán ezért, ó re t tenet , Zá-
logba adnád lelkedet Örökre 
a pokolnak? A világ rövid 
gyönyörét Örök kínokra ne 
cseréld ! 

11. Míg élni fog s o t t fenn 
lebeg Az Isten a felhők fe-

le t t : E nagy kín meg nem 
enyhül; Emészt i őket tűz, 
hideg, Mentsége nem lesz 
senkinek A szörnyű gyötre-
lemtül; Mert véget ez csak 
akkor ér, H a Isten többé 
m á r nem él! 

12. Mióta megvan a világ, 
E szenvedés még el nem állt 
É s senkit sem kímélt meg ; A 
bűn s erőszak nem pihen, 
Nyomort t e remt mindenki-
ben, Aki az ördögé lett; El-
kárhozott bűnös, ne hidd, 
Hogy ra j tad bárk i is segít. 

13. Ébredj ! a bűnnek ál-
mai t , Kedves juhocska, hagy-
j ad itt, Hogy megtérned le-
hessen; Ébred j , az Ür sze-
relmeért, Mer t elközelgett 
m á r a vég, Hogy mindenért 
fizessen; Tán niesen is m á r 
több napod, Ki tudja, érsz-e 
holnapot ! 

14. Vigyázz, hogy addig, 
amíg élsz, A rang, a mód, a 
gőg, a pénz, A pompa meg 
ne ejtsen; Könnyelműn el ne 
bízd magad, Kerüld a bűn-
alkalmakat : Az ördög oly 
kegyetlen! Legyen fejed fö-
lö t t a kard A kín, amely 
örökre t a r t ! 

15. Ember, t e megkeménye-
d e t t : Vakság borí t ja lelke-
de t? Hagyd m á r el a vilá-
go t ! Örökre mér t kínozza-
nak, Bánatba mér t fullasz-
szanak Az ördögök s a lán-
gok? Örökké! ó ki fogja fe l 
S méltóan ezt ki mondja e l? 

16. Örökké! ó hogy dörg e 
szó, Tőrként a szíven á tható : 
Kezdet, de nem lesz vége. 
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Őrökké! időtlen idő, A lel- meg engemet, Fogadd a 
ket is megrendítő: Hogy áll- mennybe lelkemet! 
hatnék elébe? Jézus, segíts Rist János. Motesicky Gáspár. 

Az örök életről. 

Krisztus Urunk 
elváltozásáról. 

Dallama: 
Szép, tündöklő hajnalcsillag. (307.) 

9 9 2 . A hívek őt körül-
vevék, S elérve a Tábor he-
gyét Krisztus, a menny Ki-
rálya A hegyre ment, imád-
kozott, Arcán a szín elvál-
tozott, Tündöklött szép ru-
há ja ; Fején A fény Dicső 
köre s a köntöse oly vakító, 
Fehérebb, mint a tiszta hó. 

2. Mózes, Illés is ot t vala 
S Krisztus, a menny dicső 
Ura Lassan velük beszéle; 
Péter felejti földjeit, Nejét , 
világi kincseit, Nem gondol 
gyermekére ; Vidul, Buzdul, 
Tanácsot ad, hogy sá t raka t 
csináljanak S e jó helyen 
maradjanak. 

3. Ér tünk van ez, hogy vi-
gaszunk Legyen nekünk, ha 
meghalunk : Az örökkévaló-
ság; Megváltozott testben 
nyerünk Vigasztalást, ha 
jellemünk A mély háládatos-
ság. A hit Segít És a ke-
reszt, ha örömest viseljük el: 
Isten Fiában hinni kell! 

f 4. Urunk, türelmet a d j 
nekünk, Hogy holtig híveid 
legyünk: Sóhajtozunk utá-
nad; Raj tunk is romlás vet t 
erőt Ügy, mint a vízözön 
előtt: Vess véget a világ-
nak! Ámen, Ámen, Jöj j , 
Mesterünk s ha szenvedünk, 

a d j enyhülést: A d j örök 
megdicsőülést! 

Tranovszky György. 

Dallama: 
Szívem mélyén örvendve. (315.) 

9 9 3 . Kr i sz tus , add ke-
gyelmedet, Hogy zengjen a 
lelkem A te áldott mennye-
det Szívből emlegetnem; 
Helyem ha ott leszen, Nem 
félek semmitől itt, Mert Is-
ten megdicsőít, Ez t bizony-
nyal hiszem. 

2. A Szentháromság immár 
Kitűzte a napot, Amit szí-
vem nagyon vár S jobbat 
nem kaphatok : Meggazda-
gít tatván Holtomból feltá-
madok Es Krisztusban víga-
dok Az ítélet napján. 

3. A bűnnek és nyomor-
nak, Mely sok gondot sze-
rez, Halálnak, fájdalomnak 
A mennyben vége lesz ; Nincs 
okom bánatra : Isten az én 
helyemet, Mit a mennyben 
tervezett, Örökre megadta. 

4. Ha ott köszönt engemet 
Ez az üdvösségem: Jobb 
vigaszom nem lehet, Ezt vá-
rom már régen; Szent Fia 
letörli Ott a fá jó könnyeket, 
Gyalázat a híveket Nem fog-
ja gyötörni. 

5. Ott a test és a lélek Fé-
nyén nincs semmi folt, Ott 
fenn mindent elérhet, Amire 
vágya volt; Az égi édenben 
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Angyal lesz a hivőbül S 
mindenki megdicsőül : Bát-
ran higgyünk ebben! 

6. Ott ma jd örömmel lehet 
Megváltónk' szemlélnünk, Ki 
holtával az eget Megnyitotta 
nékünk; Atyánk' is o t t lát-
juk Az egy Fiú-Istennel S 
a dicső Szentlélekkel, Amint 
ezt kívántuk. 

7. Ügy élünk e világban, 
Mint a kis gyermekek; De 
fent a mennyországban, Mely 
megjelentetett : Isten lesz 
majd bennünk, Fényben fog 
megjelenni S egyházának 
örvendni, Ezzel elégedjünk ! 

8. Kiket halál választ el, 
Ha majd fel támadtak: Ott 
találkozniok kell, Ha Krisz-
tusban hal tak; A f é r j s hit-
vestársa, A fiú és az apa, A 
leány és az anya Ott talál 
egymásra. 

9. Lelkünket már ott vár-
ják, Akik megvédenek: A 
tisztes pátriárkák, Próféta-
szellemek, A szent apostolok, 
A vértanúk s emiatt Meg-
dicsőült férfiak, Nők és ha-
jadonok. 

10. Ott a fényes angyalok, 
Mint igaz testvérek Bánnak 
velünk és legott Barátságra 
lépnek; Ott a legfőbb Jóság 
Ölelgeti lelkünket S úgy kö-
szönt ma jd bennünket. 0 
mily nagy boldogság! 

11. Ott nem kell ma jd kér-
denünk, Kicsoda ez meg ez: 
Mert mindenkit ismerünk, 
Ki velünk szembe lesz; A 
rész szerint való Véget ér s 
hű szeretet Tölti be a szíve-
ket, Örökké lángoló. 

12. Ott szép zenén andalog 
A lélek Istenhez Azon, amit 
angyalok Dicső kara rendez; 
Krisztus, a vőlegény Fog ott 
minket szeretni S ránk ked-
vesen nevetni Az üdv e szent 
helyén. 

13. S zeng, amerre fordu-
lunk, Az angyal éneke : Szent, 
szent, szent a mi Urunk, Se-
regek Istene! Hadd zengjen 
ú j ének: Dicséret és dicsőség, 
Hatalom, fény, üdvösség A 
menny Istenének! 

f 14. Nem láthat ta senki 
sem És nem is hallhatta, Mi-
vel vár a jó Isten Ott az iga-
zakra; Ha ezen tűnődöm, 
Lelkem Istenhez szárnyal És 
ezzel a világgal Semmit sem 
törődöm. 

15. Bármit kell i t t szen-
vednünk Gyötrődésben élve : 
Elviseljük keresztünk S nem 
esünk kétségbe; El jő a vár t 
idő, Hozzánk máris közeleg 
S minket innen kivezet 0 , az 
Üdvözítő ! 
Dr. Nicolai F. Tranovszky Gy. 

Fil. 1, 21-ből. 
A hivő keresztyénnek 

örömmel távozása, az életből. 
Sajá t dallam. (400.) 

9 9 X : » Kr i sz tusom az én 
éltem, Nyereség halálom; 
Szívem övé egészen, Békes-
séggel várom. 

2. Vígan megyek hozzája, 
Mint egy jó testvérhez, Mert 
lelkem szép hazája Krisztu-
som keblén lesz. 

3. 0 vezet a keserves 
Egyiptomból végre Az ősök-
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nek oly kedves ígéret föld-
jére. 

4. Az ú j Jeruzsálemnek 
Békéje vár ottan, Ahol lel-
ked örvendhet Nagy boldog-
ságodban. 

5. Ottan lesz majd laká-
sunk, Színarannyal ékes, Kü-
lönbet ne is lássunk, Oly 
drága, szépséges. 

6. Ott örök a dicsőség, 
Nincs éje a napnak; Ott vár 
oly gyönyörűség, Mely el 
nem apadhat. 

7. Ott törli le a könnyet 
Atyánk és Istenünk; Ott a 
halál se tör meg, Hiába küzd 
velünk. 

8. Ott jár Isten Báránya 
Hű serege előtt, Az élő víz-
for rásra Bizton vezetve őt. 

9. Ügy óvja, mint csibéit 
A kotló védi meg ; Anyjuk se 
adhat nékik Jobbat s nem is 
tehet. 

10. Ott a Bárány arája, 
Ki híve volt régen, Szeplőt-
len vár reája Hímzett kön-
tösében. 

11. Ott lá t ja vőlegényét, 
Krisztus ölében ül S a 
mennynek édességét Kapja 
szünetlenül : 

12. Azt, amit szem nem 
látott, Amit fül nem hallott, 
S a hűknek az Ür áldott Ke-
ze maga alkot. 

13. Lelkem már ott időzik 
Az egek egében, Bár testem 
i t t vergődik A keskeny ös-
vényen. 

14. Jóságodnak engedve S 
engem is megáldva Magad 
segíts egedbe, Isten szent 
Báránya ! 

15. Bár méltatlant fogad-
nál S ennyit nem érdemlek: 
Ha üdvözítesz, annál Na-
gyobb lesz kegyelmed. 

16. Az én méltatlanságom 
A te dicsőséged, Hogy ma jd 
a másvilágon Alázatban él-
jek. 

17. Ott énekre buzdulok: 
Szent, szent, szent, ezt zen-
gem, S színed elé borulok, 
Ki úgy szeretsz engem. 

18. 0 én Uram, Jézusom, 
É n vigasztalásom: Te eny-
hítesz, jól tudom, E nyomo-
rúságon. 

f 19. Jöjj mielőbb, ó rá ja 
Uram érkeztének : Jézusom-
nak, a drága, Kedves vőle-
génynek. 

20. Hogy lenni se kíván-
jak Ebben a világban: Jé-
zusomnak szolgáljak Örök 
boldogságban ! 
Graf Simon ( ? ) . Tranovszky Gy. 

Máté 25, 1—13-ból. 
Az okos szüzek éjféli szava. 

Saját dallam. (389.) 

9 9 5 . E bredjetek ! hang-
zik folyton Az őrkiáltás fen t 
a. tornyon, Az éjfél már el-
érkezett; Jeruzsálem, ébredj, 
kelj fel, Harsog a szó szív-
vel-lélekkel: Merre vagytok, 
okos szüzek? Jön már vőle-
génytek, Lámpástok vegyé-
tek, Halleluja ! Készüljetek, 
Örvendjetek : Menyegzőre 
kell mennetek! 

2. Hallja Sión e szót ébren, 
Szíve ujjong s nagy örömé-
ben Ura elé siet maga; Ba-
r á t j a jön hatalmában, Ke-
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gyeimében, igazságában: Fel-
kelt az ő szép csillaga; Jö j j 
már szent trónodról, Krisz-
tus, országodból, Üdv, ho-
zsánna! Add, láthassunk, 
Vígadhassunk És tevéled 
lakozhassunk ! 

f 3. Dicsőséged énekelvén 
Emberek és angyalok nyel-
vén Pengjen hár fa és cim-
balom; Tizenkét gyöngy-
kapu t á r j a Utunk a menny 
angyalkarába, Trónod elé, ó 
Jézusom! Se szem nem lát-
hatott , Se fü l nem hallha-
to t t Ily örömet: Jer, ébred-
jünk, Örvendezzünk, Halle-
lu já t zengedezzünk! 
Dr. Nicolai F. Tranovszky Gy. 

Dallama: 
Örökké! ó hogy dörg e szó. (390.) 

9 9 6 . Ö r ö k k é ! ó mily 
drága szó, Szívem mélyén is 
á tható: Nincs többet mit 
kívánnom ; Örökké ! ennél 
fényesebb, Nagyobb s gyö-
nyörűségesebb Jó nincs a 
nagy világon; Nem bántanak 
gondok, sebek, Míg látom 
ezt a kincsemet. 

2. Dicsőség it t a nap alat t 
Megváltozik, meg nem ma-
rad, Elmúlik, itt a vége : De 
ami örökkévaló, Nem lehet 
hiábavaló, Nem vész a sem-
miségbe; Ez az, ami nem 
fogyhat el, Nem romlik és 
nem hervad el. 

3. Örökké! el se mondha-
tom, Milyen sok itt a bána-
tom: De az mind elmúlandó; 
Ezért midőn a végtelen, Szép 
édenen elmélkedem, Mely 
mindörökre t a r tó : Bút, szen-

vedést fel sem veszek, Mert 
bennük nem soká leszek. 

4. Mit á r tha t minden csüg-
gedés Vagy vértanúi szenve-
dés ? A gond, a kín, a bánat, 
Akármilyen sok s nagy lehet, 
Nem nyomja le a mérleget: 
Mind, mind örömre válnak. 
A mérlegen mind könnyűség, 
A végtelenben semmiség. 

5. H a az elkárhozott hadat 
Nézem, milyen fá jda lmaka t 
Szenvedhet a pokolban, Meg-
halni nem tud e sereg, Csak 
haldokol és kesereg Határ-
talan kínokban: Az is nagy 
tisztesség nekem, Ha ezt 
csak elkerülhetem. 

6. De a keresztyén élete A 
mennyben üdvnek kezdete, 
Mert o t tan Istené lesz; Ví-
gan tek in t rá szüntelen, És 
mint az angyal, végtelen 
Nagy békességet élvez; Min-
dig az Ür van o t t vele É s 
manna az eledele. 

7. Téged kíván az én szí-
vem Utánad vágyva szün-
telen, Ó boldogságos élet; 
Ezért , habár nem tudhatom, 
Elérem-é, mit oly nagyon 
Óhaj tok és remélek: E cél 
a legfőbb, szent dolog, Egyéb-
re m á r nem gondolok. 

8. Hiú világ káprázata, 
Szépség, gyönyör imádata: 
M a r a d j el messze tőlem; Jó-
szág, vagyon, rang, tisztelet, 
Mit a bűnös világ szeret: 
Mind ellehet felőlem; Az én 
sóvárgó lelkemet Az öröklét 
n y u g t a t j a meg. 

9. Örökké! ó mily drága 
szó, Szívem mélyén is át-
ha tó : Nincs többet mit kí-
vánnom ; Örökké ! bárhogy 
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szenvedek, Búbánatot nem 
ismerek Többé a nagy vilá-
gon. Ó Jézus, ad j oly életet, 
Hogy ott legyek majd te-
veled ! 
H. M. c. H. s. 

Más vigasztaló ének. 
Sajá t dallam. (396.) 

9 9 7 . T u d o m ot t ra-
gyog Krisztus az égben Nap-
nál tündöklőbb fényességé-
ben; Legyen a szívben, mely 
őt kívánja, Alázatos hit s 
szeretet vágya. 

2. Kegyelmes Isten, add 
meg lelkünknek Benned él-
veznünk dicsőségünket ; Add 
téged látnunk s veled élhet-
nünk, Mert i t t sokat kell ér-
ted szenvednünk. 

3. Az lesz éltünknek leg-
gyötrőbb napja, Mikor tes-
tünket lelkünk elhagyja ; Tes-
tünk elindul porrá válásra, 
Lelkünk a végső nagy szám-
adásra. 

4. I t t hírnév után törjük 
magunkat S egy perc eltörli 
minden javunkat; Ma arany-
köntös fedi testünket, Holnap 
már férgek rágnak bennün-
ket. 

5. Kinek nem kedves fele-
barát ja , Isten kegyelmes 
nem lesz i ránta; Ma a mú-
landó kincsért sóvárgunk, 
Holnap a sír lesz halottas 
ágyunk. 

6. Ha egy bizonyos, hogy 
meg kell halnunk: Mért e 
világot oda nem hagynunk? 
Mért vesztjük itt el minden 
értékünk', Mit senki vissza 
nem adhat nékünk? 

7. E sok bajunkból, ha 
megjavulunk, Istennel köny-
nyen kiszabadulunk; S nincs 
helyesebb út jobbulásunkra, 
Mint rágondolnunk elmúlá-
sunkra. 

8. Én a világot már nem 
kívánom, Boldog reményben 
Jézusom várom Ott, hol a 
vének vígan örvendnek S az 
angyalok szép éneket zeng-
nek. 

9. Add, Urunk, mindezt jól 
megérthetnünk S innen szép 
lassan elkészülhetnünk, Hogy 
i f jak , vének hozzád juthas-
sunk S odafenn színről-szín-
re láthassunk. 

10. Lelkem, immáron ör-
vendj vidáman, Mert nem 
sokáig élsz e világban; H a 
i t t kitartva vívod küzdelmed, 
Koronádat az Úrtól nyered 
meg. 

11. Rossz világ, néked vég-
búcsút mondok, Állandón 
benned senki se boldog; Men-
nél tovább t a r t i t t vándorlá-
sunk, Annál nagyobb lesz ot t 
számadásunk. 

12. Várjad az Urat kész 
lelkülettel, Minden hű lélek, 
s mondd igaz hittel : Jöj j ha-
mar, Jézus, végy irgalmadba 
Örökkévaló birodalmadba ! 

Dallama: Jézus Krisztus, 
ki megnyugtat tá l . (122.) 

9 9 8 . Keresztyének, 
egész lelkünkkel Most az 
Úrhoz emelkedjünk fel, Néz-
zünk dicső honunkra, Örök 
hajlékunkra, Mellyel a jó 
Isten segít meg, Krisztusban 
megszeretvén minket, Kik 
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hitünkben megállunk S csak 
neki szolgálunk; Vége a ha-
lálnak, Mert a test f e l t ámad 
Ott fenn a mennyekben Az 
örök életben Részesedé-
sünkre és örömünkre: Szent 
Fia az Igében Maga szól 
ekképen. 

2. Nem tudjuk azt kimon-
dani sem, Mit készített ne-
künk az Is ten Az egeknek 
egében Atyai kedvében ? 
Bizonyos, hogy a választot-
tak Örvendnek az a jándé-
koknak : Egészségnek, ép-
ségnek, Ragyogó szépség-
nek; Öröm van a menny-
ben, Ott angyali nyelven 
Hár fa mellett zengnek Éne-
ket Is tennek; Nem okozhat 
ba j t ot t semmilyen zsarnok, 
Ördög, pokol félelme, Halá l 
veszedelme. 

3. Krisztus, a menny örök 
napfénye, A hívek igaz vő-
legénye Megjelen az egyház-
nak, Kedves arájának, Ke-
gyesen néz rá és örvendez 
Es így szól az okos szüzek-
hez : Üdvözöllek t i teket , 
Gondosak, kedvesek; Je r t ek 
hozzám végre A menny örö-
mébe, Hol nincsen szenve-
dés, Ragály és éhezés, Há-
borús félelem, súlyos küzde-
lem: Végig ünnep az élet, 
Soha nem ér véget. 

4. Ha Krisztusunk mennybe 
visz minket És megkapjuk 
örökségünket, Amit tőle re-
méltünk S meg is ígér t né-
künk : Kegyelmesen reánk 
tekintve, Hogy láthassuk őt 
színről színre, ígéretét be-
váltja, Híveit megáldja , 
Mondván: Jertek, je r tek , 

Szép haj lékot nyertek, Mit 
nektek szereztem S magam 
készítettem ; Nézzétek, ve-
gyétek, mer t a t iétek Mindez 
a nagy dicsőség, Gazdagság 
és bőség. 

5. A Szentlélek, a vigasz-
taló, Művét, mely i t t részt 
szerint való, Kegyesen elin-
tézi, Teljesen bevégzi ; Meg-
tölt igaz örömforrással, Tö-
kéletes mindentudással, Sze-
retettel, szentséggel, Teljes 
bölcseséggel; Szívünket át-
ha t ja É s lángra lobbantja 
Tüzét az örömnek É s egyér-
telemnek ; Ott mindent meg-
kapunk, amit akarunk, Elég, 
ha elgondoljuk, Máris látni 
fogjuk. 

6. A dicsőség e pompájá-
ban Mily kegyesen és mily 
vidáman Társalognak, örül-
nek, Akik összegyűlnek: 
Adám, Éva a szent atyákkal, 
Papok, királyok s próféták-
kal, Kik igazat szólottak S 
istenfélők voltak; Ott lesz-
nek a hívek, Nagyok és ki-
csinyek, Ott a t isztes ősök, 
Erkölcsben erősök, Hitves-
társ és gyermek egymásra 
lelnek, Veszni Is ten nem 
hagy ja : Mindet visszaadja. 

7. Ot t vígadnak az angya-
lokkal, Akik hívek voltak s 
azokkal Egyesülve örvend-
nek É s uj jongva mennek 
Abba az ú j Jeruzsálembe, Mit 
fel nem fog emberi elme; 
Együt t járnak magával Is-
ten Bárányával, Mindet öröm 
éri, Mind Istent dicséri: Di-
csőség Urunknak, Aki mind-
nyájunknak Bő kegyelmét 
osztja kezdettől fogva; Szent, 
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szent, szent ő: áldassék És 
magasztaltassák ! 

8. Örök Isten, Szenthárom-
ságunk, Hozzád kiált mély 
buzgóságunk : Bocsásd meg 
vétkeinket, Segíts oda min-
ket! Krisztus Jézusunk, Üd-
vözítőnk, Te légy a mi leg-
főbb segítőnk, Vezess az 

üdv hónába, Istennek Bárá-
nya! Csak téged megnyerve 
Juthatunk a mennybe: Te 
vagy az út abba A te orszá-
godba! Te vigy oda minket 
s testvéreinket! Add, Urunk, 
hogy így legyen, Mindörökké, 
á m e n ! Tranovszky György. 

Három megható ének 
az egyház megpróbáltatásának és üldöztetésének idejéből, 
amelyeket az 1768. évi kiadásban az ellenséges cenzúra 

nem engedélyezett. 

A 12. zsoltárból. 
Dallama : 

Az idő már eljövendő. (386.) 

9 9 9 . О Istenünk, vesd 
ránk szemed, Légy hozzánk 

- irgalommal; A te kevés hű 
gyermeked Hogy küzd, sze-
gény, a gonddal! Az Ige el-

< homályosult, A tiszta hit 
t már elfogult Mindenkinek 

szívében. 
2. Hamis tudást hirdetnek 

ők S maguk szerint beszél-
j nek, Szívük szerint csak 

cselszövők, Mert Ige nélkül 
élnek ; Az egyik ezt, a másik 
azt Választja és ha elsza-

v kaszt: Ragyog, de nem be-
; lülről. 

3. Isten, töröld el mind a 
- tant, Mely tőled elvezetne! 
f Hallgasd, a gőg mily nagyra 

t a r t : Velünk ki szállna szem-
be? Miénk a jog, elsők va-
gyunk, Az kell, amit mi aka-
runk: Ki gáncsolhatna min-
ket? 

4. És szól az Ür : Látom 
bajuk ' S hogy üldözöttek, 
azt is; Hozzám jutot t el só-

hajuk És hallom a panaszt 
is! Igém, te légy nyilván-
való Segítő és vigasztaló 
Hatalma a szegénynek! 

f5 . A tűzben hétszer áthe-
vült Ezüst t isztára válik: 
Az Ige úgy lesz fegyverünk, 
Ha valljuk mindhalálig; A 
szenvedés próbálja ki, A fény 
s erő ismerteti Mindenhol a 
világon. 

6. Ezt óvd meg tisztán, Is-
tenünk, E bűnös nemzedék-
től, Tenéked adjuk minde-
nünk, Te védj a tévedéstől; 
Istentelenség ter jed ott, Hol 
ily gonoszság nyer jogot Az 
emberek szívében! 
Dr. Luther M. Tranovszky Gy. 

Az Úrnak az özvegyről szóló 
hasonlatából. 

Luk. 18. 
Dallama: 

Isten, hozzád esedezünk. (151.) 

1000. Isten add meg-
nyugtatását Atyai szíved-
nek, Halld panaszos zokogá-
sát Szegény özvegyednek, 
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Ellenségtől elt iprottnak, 
Szenvedésben elhagyottnak. 

2. Uram, ez a bús özvegyed 
Anyaszentegyházad; S a ha-
talmas, gőgös sereg, Mely 
ellene támad, Igazáér t sa-
nyarga t ja , Országodtól tá-
vol tar t ja . 

3. Bírákhoz is folyamodott 
Oltalmazás végett, De hiába 
kiáltozott, Nem nyer t segít-
séget: Mert nem féltek az 
Istentől S gúnyt űztek a sze-
gényekből. 

4. Segítséget a világon Ha 
senki se hoz ránk: Könyörül j 
a mi imánkon, Magad ha jo l j 
hozzánk, Igaz bíránk az egek-
ben, Irgalmazónk mindenek-
ben. 

5. Segíts minket megma-
radnunk Az igazság mellett; 
Időnk, melyről félve hallunk, 
Immár elközelgett; Ha az 
ember Fia eljön, Hi te t talál-é 
a földön? 

6. Ha pedig úgy határoz-
tad, Vess mindennek véget: 
Félelmére a gonosznak Jöj-
jön az ítélet; A d j türelmet, 
hogy meglássunk, S hozd el 
örök megváltásunk! 

Tranovszky György. 

Dallama: Tarts meg, Uram, 
szent Igédben (200.) 

1 0 0 1 . N é z z ránk 
Urunk, erősségünk, Hogy 
gyötör sok ellenségünk Tes-
tiekben lelkiekben Ez utolsó 
rossz években! 

2. Méltatlanul az t művelik, 
Hogy lelkünket megterhelik: 
Sértik lelkiismeretünk', Ami 
ellen nem tehetünk. 

3. Ezért van a börtön, ve-
rés, Atkozódás, száműzetés, 
Rablás, kínzás, háborúság, 
Mindenféle nyomorúság. 

4. Ahol lehet, sarcot vet-
nek, Gúnyolódnak, kinevet-
nek; Sok lélek már belefá-
rad, Hogy segélyre nem is 
várhat . 

5. Atyánk, szánd meg gyer-
mekeid, Agyongyötört bús 
híveid : Kegyelmedből, jó-
voltodból Ments meg ettől a 
gonosztól. 

6. Ad j már nekünk békes-
séget, Csillapítsd az ellen-
séget ; Fegyverüktől óvj meg 
minket, És bocsásd meg vét-
keinket ! 

7. Urunk, benned bizako-
dunk, Nincs is nekünk más 
pásztorunk, Aki gondot vi-
selne ránk R a j t a d kívül, 
édes Atyánk! 

f 8. Krisztus, béke Feje-
delme! Atyánk előtt szót 
emelve Te könyörögj miéret-
tünk Békességünk megnyer-
hetnünk. 

9. Kicsiny ha jód alig ha-
lad, Majd elnyeli az á rada t : 
Kel j fel, Urunk, kérünk té-
ged, Ad j tanácsot , segítsé-
get ! 

10. Kiálts rá a bősz habok-
ra És a sá tán-fa jzatokra , 
Hogy a zsarnok békén hagy-
jon S szándékával szégyent 
valljon ! 

11. Szentlélek, j ö j j viga-
szoddal, Bátorí tó szózatod-
dal, Hogy a jóban ki tar t-
hassunk S diadalmat arat-
hassunk. 
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12. Oda jussunk fel a biztonságban Az örökkéva-
mennybe, A szép ú j Jeru- lóságban! 
zsálembe; Ott élünk ma jd Tranovszky György. 

Áhítatos énekek. 
Dallama: Atyánk, ki vagy a 

mennyekben. (216.) 

1 0 0 2 . M é r t gyötrődöl, 
f á jó lélek, Mily sokáig kell 
még élned? Istenre bízd éle-
tedet, Hűségesen álld meg 
helyed, É l j a tisztes hiva-
tásnak, Segítsed meg em-
bertársad. 

2. A haláltól nem kell fél-
ned; Azzal növeld bölcsesé-
ged, Hogy gondolj rá, akár-
mi ér, S ne kívánd, hogy so-
káig élj! Munkád híven el-
végezve Bízd magad a jó Is-
tenre ! 

3. Ha jóságod meglankad-
na, Gondolj közel halálodra! 
Felbuzdulást ebben keress, 
Azt keressed, ami helyes; 
Vigyen istenimádásra Az idő 
gyors elmúlása. 

4. Gondolj, ember, a halál-
ra, Ha bűnre ha j t lelked vá-
gya ! Ne törődjél semmi csáb-
bal, Küzdj meg minden go-
noszsággal, Mondd : Talán 
ma jön halálom, Készületlen 
ne találjon! 

5. Dicsőséged pompájában, 
Gazdagságod birtokában Gon-
dolj mindig a halálra, Ne 
légy kincsek rabszolgája! I t t 
hagyod, légy készen arra , 
Hogyha Isten úgy akar ja . 

6. Gondolj, ember, a halál-
ra, Ha eljutsz a boldogság-
ra! Vígadj mindig ár tat la-
nul, Tiszta ember példájául ; 

Készülj ama nagy örömre, 
Mely a mennyben vár örökre. 

7. Gondolj, ember, a halál-
ra, Ha nagy ínség tesz pró-
bára! Mondd: Jézusom szent 
nevében Várom égi üdvös-
ségem; A halál csak által-
menet Abból, amit i t t szen-
vedek. 

8. Gondolj, ember, a halál-
ra, Ha a hitnek gúny az á ra! 
A jó Isten kegyessége Időt 
ad a megtérésre; Megbűn-
hődik minden lélek, Ki soha, 
vagy későn tér meg. 

9. Gondolj, ember, a halál-
ra, Ha elnyel a vétek á r j a ! 
Buzgó hittel, bűnbánattal 
Hívd az Urat : megvigasztal; 
A végpercben megjelenve 
Magához visz fel a mennybe. 

10. Élted minden fordul-
tára Gondolj buzgón a ha-
lálra ! Szenvedésben vigasz-
taljon, Boldogságban bűntől 
óvjon; Ő tegyen oly bölccsé 
téged, Hogy elnyerd az üd-
vösséget! 

Sorsunkban való megnyug-
vás. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre 
hagyja. (262.) 

1003. Mért oly nagyon 
bánkódnod itten Keserves, 
bús sorsod miat t? S ha nem 
lehet kedvedre minden, Mért 
zaklat a gond, amit ad? Gon-

42 
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dolj az Ű r r a : benne lásd A 
biztató vigasztalást! 

2. Ki tud ja , lesz-e boldog 
éltünk Abból, amért a vágy 
epeszt? B a j nélkül semmit 
el nem érünk, Bármily na-
gyon kívánjuk ezt; Békéd 
erényből nyerheted, Légy 
sorsoddal elégedett! 

3. Élvezd, amit nyúj to t t az 
Isten S ne mondd, hogy 
amit ád, kevés: Együt t ha-
lad mindenben i t t lenn Az 
öröm és a szenvedés; Amit 
jónak talál az Ür, Megadja 
múlhatatlanul. 

4. Miért hajolsz oly téve-
désre, Hogy rólad elfeled-
kezett? Mért nem gondolsz 
szeretetére, Mellyel körül-
vesz tégedet? Hol lenne any-
nyi érdemünk, Amennyi jót 
művel velünk? 

5. Éltedben meg ne rövi-
dítsen Mértéktelen gond, 
gyötrelem ; Elhivatásodban 
segítsen Buzgó serénység, 
türelem ; É l j tisztességes 
életet S mindenben áldjad 
Istened ! 

6. Ki magá t Istennek 
a jánl ja S helyét végig meg-
állja i t t : Az Űr kegyelme 
adja r á j a Az örök üdv áldá-
sait ; Isten, vezess biztos 
nyomon, Hogy megnyugod-
jam sorsomon! 

Szenvedésben, szomorúság-
ban, betegségben. 

Dallama: 
Jézusom, Krisztusom. (355.) 

1 0 0 4 » A l i é r t vagy mesz-
sze tőlem, Drága orvosom? 
Mért nem látogatsz meg, 

Édes Jézusom? Mért segít-
ség nélkül nézel engem E 
nehéz, keserves küzdelem-
ben? 

2. El ne fordítsd rólam 
Drága képedet: Hadd legyek 
mindenkor Kedves gyerme-
ked; Jöjj , segíts megvívnom 
ezt a harcot, Nézzen rám 
tovább is nyá ja s arcod! 

3. Nincs a földön orvos, 
Aki engemet Megvigasztal, 
látva Szenvedésemet ; Égi 
orvosom, más nem segíthet: 
Csak te látsz szívembe, te 
segíts meg! 

4. Gyógyulásom mástól 
Nem remélhetem: Én azért 
szemem már Csak terád ve-
tem, Jö j j segítségemre tá-
maszoddal, Jöjj , emelj fel 
engem vigaszoddal! 

5. Hogyha megvigasztalsz, 
Édes Jézusom, S lelkem fel-
vidítod, Drága orvosom: 
Megköszönve boldog gyógyu-
lásom Szüntelen magasztal 
háladásom. 

6. Fékentar tva lelkem Kí-
vánságait S elkerülve tes-
tem Bűnös vágyait Csak 
neked szolgálok éjjel, nappal, 
Rád gondolva minden pilla-
nattal . 

7. Istenem, Teremtőm, 
Halld meg sóhajom, Mert 
erőt vesz r a j t a m Már a f á j -
dalom: Vallom, hogy min-
denre van hatalmad, Csak 
te adhatsz nékem nyugodal-
mat. 

8. Ja i rus leányát A halá-
lon á t Egyetlen szavaddal 
Talpra állítád : Szólj s a gond 
azonnal mind elhallgat, Ren-
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delkezzél s vége minden baj-
nak. 

9. Szembeszállni véled Ak-
kor sem fogok, Hogyha még 
tovább t a r t Fá jó ostorod; 
Te azt is javamra fordítha-
tod: Legyen meg a te szent 
akaratod ! 

10. Csak a Jób türelmét 
Add, Uram, nekem: Ezt a 
sok keservet Mind legyőz-
hetem; Mert arád vagyok s 
te vőlegényem, Te vagy a 
koronám fent az égben! 

Kubinyi Anna. 

Reggeli ének. 
Sa já t dallam. (391.) 

1 0 0 5 . J ézus Krisztu-
sunk, Királyi Urunk, Ke-
gyelmes Istenünk : Hatal-
mas lényed napot és éjet Te-
remtet t minekünk. 

2. Ágyamból kelve Tisz-
teletedre Dicséretet zengek, 
Mikor épségnek, jó egészség-
nek S erőnek örvendek. 

3. Alvásom alat t Angya-
laidat Küldted jóvoltodból 
Védni testemet, óvni lelke-
met Minden ártalomtól. 

4. Magad törted meg A 
gonosz lelket A nagy küzde-
lemben, Mikor gonoszul tá-
madt ravaszul, Hogy meg-
ejtsen engem. 

5. Tehozzád esdek, Magad 
vezessed Ma is a szívemet: 
Hogy beszédemben s cselek-
vésemben Istenfélő legyek. 

6. Óvj a gonosztól, Védj 
meg a rossztól, Áld j meg ér-
demedért; Főkép el ne vedd 
egészségemet, Vérverejtéke-
dér t ! 

7. A d j elég erőt, Tovább 
éltetőt E megfáradt testnek, 
Hogy e merőben gonosz idők-
ben Vidáman élhessek. 

8. Tebenned éljen Minden 
reményem, Benned bízzon 
lelkem: így lesz a hűség örök 
dicsőség Részese a menny-
ben! 

Ének a lelki csalogányról. 
Dallama: 

Vége i f jú életemnek. (376.) 

1006. Tudom, hogy van 
egy halovány Gyönyörű olaj-
fa, Szépen zeng ot t egy csa-
logány Bűvös-bájos hangja ; 
Ô ha e f á t megláthatnám És 
alat ta hal lgathatnám E csa-
logány hangjá t ! 

2. Mindig zöld e drága fá-
nak Levele és galyja , Min-
denfelé lombos ágak Terjesz-
kednek r a j t a ; Tizenkét csúcs 
a koronán, Ott üldögél a csa-
logány S oly édes a hangja! 

3. E gyönyörű csalogányom, 
Akiről én zengek: Krisztus, 
az én drágaságom, Ére t te 
esengek, Kinek szava s ked-
ves hangja A szíveket által-
ha t j a Az egész világon. 

4. Ezt a hangot már hal-
lot tam: Erdőbe kerültem, 
E fához is el jutot tam, Alatta 
leültem, Ott hal lgat tam el-
mélyedten, Ra j t a szívből el-
mélkedtem S megvigaszta-
lódtam. 

5. Lelkem míg elszende-
redett A nagy fáradság-
ra, Hirtelen feleszmélkedett 
Krisztusnak hang já ra ; Sza-
vára a csalogánynak, Isten 
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kedves kis Fiának, Édessé-
get érzett. 

6. Ö mily nagyon boldog 
voltam, Míg t a r to t t ez álom, 
Szebb muzsikát nem hallot-
tam Soha e világon; Ügy 
boldogít ez az emlék, Hogy 
éret te elszenvednék Bármily 
nagy keservet. 

7. Semmi mást e nagy vi-
lágon Lelkem nem kívánva 
Éjjel, nappal, télen, nyáron 
Tetszését találja E kedves 
kis csalogánynak: A meny-
nyei nagy Királynak Gyö-
nyörű szavában. 

8. Éjfélkor m a j d oda-
megyek Nikodémuszommal 
Meghallgatni Mesteremet Tel-
jes buzgalommal ; Szokása 
a csalogánynak Az, hogy 
kedve éjjel t ámad Vidám 
éneklésre. 

9. Ha jna l előtt szent Péter-
rel A hajóhoz lépek, Ott 
látom őt, nyitott szemmel 
Amint körülnézek : Jobbját 
n y ú j t j a segítségül, Hogy a 
vízbe-merüléstül Semmikép 
ne fél jünk. 

10. Virradatkor Máriával 
Sietek a sírhoz, Ahol ez a 
csalogánydal Minden baj ra 
í r t hoz; Szívemben a drága 
kenet, Ott mondom el kéré-
semet S örvendek, ha látom. 

11. Napkeltével a kánai 
Asszonnyal megyek ki, Uram 
fogom kiáltani, S magá t meg-
jelenti; Ő hallgat meg ke-
servemben És sietni fog, 
hogy engem Meg is vigasz-
taljon. 

12. Délben a samária i Nő-
vel megyek ar ra A szent 
kútnál megállani S hallgatni 

a dalra, A csalogány éne-
kére, Krisztusomnak Igéjé-
re : Mit k ívánjak többet? 

13. Délután is felkeresem 
A gonosztevővel Krisztust, 
aki kegyelmesen Bánt a meg-
térővel; Ott fog a hang fel-
zengeni: Velem fogsz ma ör-
vendeni A paradicsomban ! 

14. Alkonyatkor szent Jó-
zseffel Megyek a magányba: 
Csalogányszó m á r nem cseng 
fel, Minden olyan árva! El-
sírom a bánatomat , Sirat-
nom kell Jézusomat Keser-
ves könnyekkel. 

15. Estefelé Emmausnak 
Városába térek, Gondolatim 
odahúznak Megenyhülés vé-
ge t t ; Magam azzal biztat-
gatom, Hogy ez úton meg-
láthatom Uram Megváltó-
mat . 

16. Ha elérem szállásomat: 
Megpihenő-félben Arra ké-
rem majd az Urat , Marad-
jon meg vélem; S ha alud-
nom tovább nem kell, Csalo-
gányhang ébresszen fel Az 
ítélet napján. 

17. Dalolj, dalolj, csalogá-
nyom, Hívj magadhoz en-
gem, Üzd el az én hosszú 
álmom, Kívánjon a lelkem; 
Jézus! a végpillanatban Add, 
hogy hangod meghallhassam 
Mindörökké, ámen! 

Esti ének. 
Dallama: 

Kelj szívem, zengj éneket. (310.) 

1 0 0 7 . Istenem, ssent 
nevedben Békességben le-
fekszem, Hogy csendesen 
aludjam, Biztonságban nyu-
godjam. 
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2. Tudom, biztos hajlékot 

Ad nekem bölcs szándékod 
Álmomban, mint éberen Min-
den napon s éjjelen. 

3. Közben, édes Istenem, 
Testem, lelkem, mindenem 
Kegyelmedbe ajánlom, Óvj 
meg, égi Királyom! 

4. Add áldásod mindenben 
Álmomban is éreznem, Hogy 
békében pihenjek S friss erő-
ben ébredjek. 

5. Ne hagy j bűnben meg-
halnom, Kárhozatba rohan-
rom; Ébressz fel a halálból, 
Nagy vétkeim álmából. 

6. Testi, lelki álmomból 
Ébressz fel jóvoltodból, Hogy 
nevedben keljek fel Vidám, 
hálás lélekkel. 

7. Tiszteljelek lélekben 
Most s az örök életben Té-
ged, kegyes őrzőmet És hű-
séges védőmet! 

Dallama: 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

1 0 0 8 . Jézusomnak szent 
nevében Ha j tom le a feje-
met S kérem Istent, hogy 
megvédjen Minden bajtól 
engemet; Ébresszen fel ide-
jén, Ha az éjjel tovamén, 
Hogy vidáman dicsérhessem 
S munkámat elvégezhessem. 

2. Tudom, Uram, hogy 
már ma is Sokszor ingerelte-
lek: Ne büntess még harag-
gal is, Bánom minden vét-
kemet; Bűneimet mossa le 
Jézus gazdag érdeme; Add 
további életemben Akaratod 
betölthetnem. 

3. Hogyha pedig úgy ren-
delted, Hogy ne éljek hol-

napig S mély álmomból fel 
ne keljek Az ítélet napjaig: 
Add üdvömre pihennem S 
ítéletet úgy vennem, Hogy 
álmomból felébredve Bejut-
hassak örömedbe! 

Isten dicsőítése a győze-
lemért. 
Dallama: 

Téged illet a haladás. (322.) 

1 0 0 9 . D i c s ő s é g az Úr-
istennek, Hogy hazánknak 
győzedelmet Ad a gonosz 
ellenségen; Néki ezért hála 
légyen : Dicsértessék ! 

2. Isten a seregek Ura! 
Csak azokra suj t bosszúja, 
Kik magukban bizakodnak 
S szent Fiától elszakadnak: 
Ő az Isten! 

3. Ö a nagy hős végesvégig 
Az utolsó nemzedékig; Az 
ellen, bár nem akarva, Ke-
zében van élve, halva: Ő a 
nagy hős! 

4. Félelmetes seregeket 
Hatalma a porba vetett ; Ha 
gőgös az ellenfele, Könnyű-
szerrel végez vele : Ő a bíró ! 

5. Büntetés vagy bosszú 
végett Maga is küld ellen-
séget; Őhozzá kell folyamod-
nunk S leveszi a vesszőt ró-
lunk: Ő az Atya! 

6. Ész, erő, szám, fegyver, 
minden Cserbenhagyhat küz-
delminkben ; Egyikben se 
csalatkozunk, Ha őhozzá 
imádkozunk: Ő a vezér! 

7. Ő adhat és ő szerezhet 
Jó véget az ütközetnek; Ő, 
ki gyakran kis csapatnak Ád 
jelentős diadalmat : Dicsér-
t e s s é k ! Sulek Máté. 
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Az élet bizonyossága a halál 
után. 

Dallama: 
Az én gyászom mérhetetlen. (72.) 

1 0 1 0 . P or vagyok és 
porrá válok, De nyertem oly 
méltóságot, Melybe Isten öl-
töztet fel Krisztussal s a 
Szentlélekkel. 

2. Van lelkem, mely úgy 
cselekszik, Amint neki jónak 
tetszik S parancsol az ér-
zékeknek : Pornak ilyet ki 
nevezhet ? 

3. Van lelkem, mely eré-
nyekben Nőhet s gazdag is-
meretben; Ez hordja az Is-
ten képét: Ez lehetne porrá 
végkép ? 

4. Van Krisztusom, ki éret-
tem Meghalt s kitől reményt 
nyertem, Hogy ővele élni fo-
gok, Halálomból fe l támadok! 

5. Az élet, mit mostan 
élek, Csak egy része az 
egésznek ; Teljességét remél-
hetem, Amit Isten ígért ne-
kem. 

6. Tanulnom kell i t t a föl-
dön S próbát állva készü-
lődnöm; De amiért i t t szen-
vedtem, Ott látom meg az 
egekben. 

7. Ha Istennek parancsára 
Csontom a sír mélye z á r j a : 
Az ismét csak születés lesz 
A megdicsőíttetéshez ! 

Sulek Máté. 

Megtérésre ébresztő ének. 
Sa já t dallam. 

1 0 1 1 . N em soká t a r t a 
világ hívsága, A végső ezer 
év végét j á r j a ; A hívek üd-

vére Jön a világ vége. 
2. Mert a gonoszság m á r 

úgy elterjedt, Hogy alig lá-
tunk istenfélelmet; E végső 
időben Éljünk illendően ! 

3. Közeleg már az ítélet 
napja, Jöt té t a sátán jól szá-
monta r t j a : Az egész világot 
Megejti az álnok. 

4. Lucifer ördög, kár volt 
dühöngnöd : Csábítónk vol-
tál, meg is lakolsz már ; Bű-
nödért megszenvedsz, Félre 
nem vezethetsz. 

5. Ó bűnös ember! undok 
vétkeddel Gyilkolni is mersz : 
Istent nem ismersz? Ez a 
gőg tebenned Pokoli lehellet. 

6. Istent kell félnünk s jól 
megösmérnünk, Mert minde-
nünnet b a j ér bennünket; Is-
ten, a d j oltalmat S te l jes 
diadalmat ! 

7. Krisztusunk, kérünk : 
végig légy vélünk, J ö j j ha-
mar hozzánk, fordítsd ránk 
orcád, Fogadj már magad-
hoz S a választottakhoz! 
(Fogadj kegyelmedbe S örök 
örömedbe ! ) 

A házasságról. 
Dallama: 

Én Jézusom, e szent napon. (83.) 

1 0 1 2 . A z örökkévaló Is-
ten Égi jóságával Áldást 
adott híveinek A Szentlélek 
által A házasság csodálatos 
Nagy ajándékával. 

2. Először megteremtet te 
A legelső embert, Névsze-
rint a bölcs Ádámot, Akit 
a r ra rendelt, Hogy minde-
nen uralkodjék, Amit ő te-
remtett . 
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3. Isten látta, hogy sike-
rült Ez az ő szent műve S 
így szólt: Nem jó az ember-
nek Egyedül lennie, Ezért 
társat szerzek neki A sa já t 
képire. 

4. Ádámot az Űr mélysé-
ges Álomba ejtette, Alma 
közben oldalából Bordáját 
kivette S társául a szép és 
bájos Évát teremtette. 

5. Majd Ádámtól ezt kér-
dezte: Mi az, amit adtam? 
Bordacsont az oldalamból, 
Elvitathatatlan : Benne na-
gyon tisztességes Élet társat 
kaptam. 

6. És az Isten hozzá illő 
Szavakat intézett: Az, aki 
az Űrtól szerzett Házasság-
ra lépett, Szeplőtlenül, tisz-
tán éljen S kerülje a vétket! 

7. Édes apját , anyját , min-
dent Oda kell hagynia, Hit-
veséhez tiszta szívvel Kell 
ragaszkodnia : Két léleknek 
ekkép lehet Egy testté vál-
nia! 

8. Krisztus, ad j a házasok-
nak Igaz boldogságot, Le-
gyen a Szentlélek által 
Házasságuk áldott, Hogy 
örökre megnyerhessék A te 
mennyországod ! 

Ének Krisztus Urunk 
kínszenvedéséről és haláláról. 

Sajá t dallam. (393.) 

1 0 1 3 . M i t tettél, Jézu-
som, Ártat lan Krisztusom ? 
Kiért kell szenvedned S ha-
lállal fizetned? Szent élettel, 
bús lélekkel Kiért kell szen-
vedned S halállal fizetned? 

2. Ártatlan múl ki ma Is-
tennek egy Fia A kínos ke-
reszten: Ember, te kegyet-
len ! Vétkeidért, bűneidért 
Ártatlan múl ki ma Istennek 
egy Fia! 

3. Szegektől sebzetten, 
Dárdától átverten Néz kín-
tól megszállva Kezére, lábá-
ra ; Vétkeidért, bűneidért Kí-
nok közt múl ki ma Isten-
nek egy Fia! 

4. Belőle vér fakad S om-
lik, mint vérpatak, Jézusunk 
szent vére : Ember, szánd meg 
végre! Vétkeidért, bűneidért 
Omlik az ő vére: Ember, 
szánd meg végre! 

5. Jézusunk így vérzik ! 
Sarkától fejéig Szent testén 
nincs épség, Elhervadt a 
szépség ; Vétkeidért, bűnei-
dért Nincs testén már épség 
S hervadt el a szépség! 

6. Keresztyén testvérem, 
Aki még nem régen Istenre 
nem adtál S rossz úton ha-
ladtál: Hagyd el, kérlek, 
minden vétked Jézusunk se-
béért S lelkednek üdvéért! 

7. Az Istent elhagyva Ne 
gerjeszd haragra ; Kínra ne 
add ismét Jézusunk szent 
testét Vétkeiddel, bűneiddel! 
Javulj meg magáért Az Is-
ten Fiáért! 

Mindennapi ének hajnalban. 
Dallama: 

Könyörülő Jézusunk. (300.) 

1 0 1 4 . E bredj fel álmaid-
ból, A hajnal érkezik ; Nem 
hallod a kakasszót? Ű j nap 
következik. 
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2. Halld, mily vígan dicséri 
Teremtő Istenét, Mint szá-
mos más madárka, Az Ür-
nak szent nevét. 

3. S te, k i t sa já t magának 
Képére alkotot t : Mégsem 
sietsz elzengni A hálaszó-
zatot. 

4. Nem kelsz, hogy üdvö-
zöljed Az Ü r szép hajnalá t , 
Hiába vár az angyal Arany-
csészéje rád . 

5. Nem j u t belé szívedből 
Jó illatáldozat, Mely össze-
gyűlve jobbra Fordítná sor-
sodat. 

6. Szent János látomása 
Beszéli, mint valót: Angyal-
sereg kezében Szép arany-
csésze volt 

7. És mindegyik csészében 
A drága illatok: Szentek 
buzgó imái, Mint védő szó-
zatok. 

8. Mind, mind felszáll a 
mennybe E kedves regge-
len, Hogy Jézusunk nevének 
Szent áldozat legyen. 

9. Szent lelkek áldozatja 
Az illat szerteszét, Akik az 
Ür Igéjét Híven megőrizék. 

10. Kedvét találta benne 
Kegyelmes Jézusunk S ígér-
te, hogy a mennybe Mind-
nyájan el jutunk. 

11. És így az, akit ébren 
Talál a v i r rada t : Áldást kap 
ma jd az Ürtól S bő ajándé-
kokat. 

12. Jákob, Isten szolgája, 
Addig viaskodott Az Ürnak 
angyalával, Míg le nem ros-
kadott. 

13. De el nem hagyta ad-
dig A véle küszködőt, Amíg 
az meg nem áldja Az Ür ne-
vében őt. 

14. Ez t tedd te is, hű lé-
lek, Mert más nem boldogít: 
Az Is tent el ne engedd Egész 
halálodig ! 

15. Krisztusnak érdeméért 
Megáldja lelkedet S megadja 
majd oltalmad É s üdvössé-
gedet. 

16. Ő v á r j a fent a menny-
ben A hozzá híveket Gyö-
nyörrel, amit nékik Öröktől 
készített ; 

17. Amit se szem nem lá-
tott, Se fül nem hallhatott , 
És amire az ember Sohsem 
gondolhatott ; 

18. Amit nekünk is szer-
zett, Ha hívei leszünk: Ezért 
a boldogságért Méltó meg-
küzdenünk. 

19. El kell ezért viselnünk 
Hőséget és fagyot, Éhséget, 
szomjúságot És minden bá-
natot. 

20. Nem fogjuk ezt meg-
bánni, Akárhogy szenve-
dünk : Mindig Isten Fiára 
Lehet tekintenünk. 

21. A mennynek udvará-
ban Leszünk méltó helyen: 
Ott kap j a meg babér já t A 
hősi győzelem. 

22. I m m á r hozzá siessünk, 
Boldog szerettei, Hogy ott 
igaz ju ta lmat Nyerjünk örök-
re mi. 

23. Szent, szent! az angya-
lokkal Ez t zengjük szünte-
len Dicsőséget és áldást Ad-
ván neki, ámen! 



6 6 5 

Hétfő reggeli ének. 
Dallama: 

Szívemben bár kesergek. (348.) 

1 0 1 5 . ILzt a hetet ne-
vedben Kezdjük meg, Iste-
nünk, S első napunkon eb-
ben Amint felébredünk : Há-
lát adunk tenéked, Hogy 
semmi ba j nem ért, Tisztes-
ség és dicséret Gondviselé-
sedért ! 

2. Te gondunkat viselted 
Az elmúlt héten át : Gonosz-
ság meg nem ejtett, Hiába 
tör t reánk; Az ú ja t is meg-
érnünk Engedted, Istenünk: 
Maradj, amíg csak élünk, 
Mindennap mivelünk! 

3. Ó add meg, ami lelkünk' 
Tehozzád vonja fel, És azt 
is, ami testünk Fenntartá-
sára kell ; Minket s sze-
retteinket Épségben tarts, 
Urunk, Te óvd értékeinket: 
így bajba nem jutunk. 

4. Ad j kimenetelünknek 
Szerencsét utadon, É s beme-
netelünket Ó áldd meg gazda-
gon! Testünket és lelkünket 
Oltalmad védje meg, Jézusért 
add mindünknek A te kegyel-
medet ! 

5. Igazgass Szentlelkeddel, 
Hogy áldjuk szent neved, 
Egyházadtól ne vedd el Gond-
viselésedet! Ne engedd jó 
utunkra A sátán tőreit, Őriz-
zed meg javunkra Igéd s 
szentségeid ! 

6. Óvd háborús csapástól 
S ínségtől népedet, Óvd bár-
milyen bukástól, Mely benne 
kár t tehet; Javunkat, életün-
ket Ne hagyd elvesztenünk: 

Őrizd meg mindenünket, Ke-
gyelmes Istenünk! 

7. Szükségeink előtted Is-
mertek, jó Atyánk: Hozz 
békés, jó időket Áldásod 
adva ránk! Segítsd előbb a 
sorban, Ki néked áldozik S 
ínségben és nyomorban Hoz-
zád kiáltozik. 

8. Kérünk egész szívünk-
ből: Urunk, marad j velünk 
S e súlyos helyzetünkből Ra-
gad j ki, Istenünk. Fogadd el 
váltságunknak A Krisztus 
érdemét És add meg mind-
nyájunknak A mennynek 
örömét ! 

Megtérésre buzdító ének. 
Dallama: 

Krisztusom az én éltem. (400.) 

1016. H [allgasd meg, 
bűnös ember, Szívemnek éne-
két: Nézd és vedd fontolóra 
Jézusunk sok sebét. 

2. Híven szeretve minket 
Terhünket hordozá, Amikor 
drága testét Értünk felál-
dozá. 

3. És ezt azért cselekvé, 
Hogy ismerjük be mind Azt, 
amiben hibáztunk S megbán-
juk vétkeink. 

4. Mily boldogan viselhet 
Az ember bánatot, Ha i f jú-
sága óta Istenre hallgatott! 

5. Ilyenben Üdvözítőnk 
Kedves f iára lel És földi 
szenvedését A mennyel vá l t ja 
fel. 

6. Annál nagyobb ba j an-
nak S bizony j a j lesz neki: 
Ki if júsága óta Csak vágyát 
követi. 
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7. A testnek és világnak 
Szolgálva szüntelen Csak 
ösztönére hallgat: J a j annak 
végtelen ! 

8. Megtérni egyre késik 
Egész a vénkorig, Ezért a 
másvilágon Méltán szomor-
kodik. 

9. Ó j a j nekem! kiált ja A 
poklok mélyiben, Mert Krisz-
tusunk szavára Nem ha j lo t t 
éltiben. 

10. Nem menthetik ki on-
nan Barátok, gyermekek, 
Arany s ezüst hiába: Ot t 
nem segítenek. 

11. Ha elhangzott fölöt te 
Az Ür ítélete: Örökre a po-
kolban Lesz kínos élete! 

12. Ember! ne húzd, ha-
lasszad Igaz bűnbánatod : 
Tér j vissza Istenedhez, így 
nyersz bocsánatot! 

13. Tedd ezt ma még, ne 
holnap: Időnk hamar telik 
És nem tudha t j a senki, Meg-
él-e reggelig! 

Reggeli ének. 
Sajá t dallam. (395.) 

1017. Lelkem mindjárt 
reggel az Is tent dicséri : Hogy 
gondom viselte, hálát adok 
néki. 

2. Mert az elmúlt éj jel 
szentséges kezével Ügy őri-
zett engem, hogy bizton pi-
hentem. 

3. Friss erővel s kedvvel 
indulok utamnak, Hogy hasz-
nára legyek másoknak s ma-
gamnak. 

4. Adj, Uram, készséget 
szolgálhatnom néked Hűség-

gel mindenben itthon s ide-
genben. 

5. Küldd le angyalodat: vi-
selje gondomat, Mint az anya 
védi gyermekét, mert félti. 

6. Ha majd a nap leszáll s 
az éjtszaka beáll: Mindentől 
megóva ringass szép álomba! 

7. S ha napom és éjem tel-
jesen leélem: Adj nekem jó 
véget s örök dicsőséget, 

8. Amit elrendeltél s ma-
gad készítettél Ügy, amint 
ígérted: végy magadhoz, kér-
lek! 

9. Ének hangzik itten: 
Szent, szent, szent az Isten! 
Jöjj hamar, segítőm, várlak, 
Üdvözítőm. 

10. Mikor elközelgesz s fel-
hőben jövendesz Hozzánk 
hatalmaddal, angyali szózat-
tal: 

11. Add, hogy akkor én is 
te eléd állhassak, Az okos 
szüzekkel tehozzád juthas-
sak; 

12. Az ítélet napján jobbod 
felől üljek S választottaid-
dal e hangnak örüljek: 

13. Jöjjetek, áldottak, or-
szágom tiétek, Amit érde-
memmel szereztem tinéktek! 

14. Hiszem, hogy ez végig 
ekképen történik : Ezért, 
Uram, téged örökké dicsér-
lek! 

Vasárnap esti ének. 
Dallama: 

Mily csodásan ébrednek. (286.) 

1018. Ei „lmúlt már va-
sárnapom, Az Ür minden 
bánatom Terhét megoldotta: 
Megszentelt az Igével, Meg-
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áldott a kenyérrel S lelkem 
szomját eloltotta. 

2. Isten a szent Igében Él 
mindnyájunk szívében Sok 
testi áldással; Jézusunk nagy 
irgalma Szégyenünk elta-
ka r j a Az igazság palástjá-
val. 

3. Ö szentséges Háromság! 
Lelkemnek mily boldogság, 
Hogy templomod vagyok ; 
Nem maradok sötétben: Vi-
lágosság fényében Énrám a 
te arcod ragyog. 

4. Te pihensz majd énve-
lem S te világítsz, éjjelem 
Lángoló fáklyája, Amíg csak 
fel nem támad Énrám is a 
vasárnap, Melynek nincs 
már éjtszakája. 

5. Menj hát, szívem, pi-
henni, Ne gyötörjön itt sem-
mi Aggódás, félelem: Isten 
és az angyalok Őrzik éjed s 
hajnalod, Hogy csendes, 
szép álmod legyen. 

6. Ha Isten úgy rendelte, 
Meglátod majd reggelre A 
fényes, szép napot; S ha több 
itt nem jut neked, Örök, bol-
dog életed Örömét ott fenn 
várhatod ! 

Istenfélő ének Krisztushoz. 
Saját dallam. 

1 0 1 9 . A d d hogy veled 
lakozhassak, Krisztus, teve-
led, És hogy veled vígadhas-
sak, örök szeretet! 

2. Te vagy az Ür, Üdvözí-
tőm, kit el nem hagyok: 
Légy kegyelmes, mert én a te 
bűnösöd vagyok. 

3. Bűneimet megsiratva 
rád emlékezem S a világot 
odahagyva eged keresem. 

4. Ha ezerszer ezer világ 
lenne az enyém, Jézusomért 
minden kincsét elfelejteném. 

5. Hadd tomboljon, mint a 
tenger, e nagy csábító: Nél-
küled nincs semmi érték, bár-
mily biztató. 

6. Ámen, ámen! Uram Jé-
zus, áldj meg engemet, Add 
megnyernem fent a menny-
ben üdvösségemet! 

Dallama: 
Én kőszálam, erős váram. (201.) 

1 0 2 0 . A k i Jézust el nem 
hagyja, Ő se hagyja azt: Jó-
dolgában, balsorsában Sohse 
e j t panaszt, I f j ú sorban, 
öreg korban Mindig lel vi-
gaszt. 

2. Aki hozzá mindig hű 
volt, Míg a földön élt S 
éjjel, nappal bármily baj ja l 
Küzdve jót remélt: Ott fenn 
nála megtalálja Égi örömét. 

3. Ezért Jézus Krisztuso-
mat Én se hagyom el, Amíg 
lelkem a testemben Végsőt 
nem leheli: Lelkem ott fenn 
véghetetlen Dicsőségre lel. 

4. Maradj nálam, Üdvözí-
tőm, Drága mindenem, Tar ts 
meg engem szent hitemben, 
Ó maradj velem S lelkem 
vedd be örömedbe, Égi ke-
gyelem ! 

5. Mert én beléd ve-
tem minden Reménységemet: 
Bárcsak mennék s együtt 
lennék Jézusom, veled, Meg-
nyerhetném s élvezhetném 
Dicsőségedet ! 
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6. Szívből áment mondok 

erre, S nagy az örömem: 
Te vársz végre üdvösségre, 
Jézus, odafenn, S boldogsá-
gom megtalálom Örökké, 
ámen! 

Harangszentelésre. 
Dallama: Ó Istenünk, te legszen-

tebb Háromság. (12.) 

1 0 2 1 . H alld, Atyánk, a 
mennyből hálás szózatunk, 
Néked ennél többet mi nem 
adhatunk ; Jusson hozzád 
Sión kiáltása A legelső ha-
rang-kondulásra ! 

2. Hallgassad meg hétköz-
napok reggelén Kérésünket 
áhítatunk énekén; S este, 
ha megkezdjük nyugvásun-
kat, Halld jószívvel hála-
adásunkat ! 

3. Add hallgatnunk istenes 
érchangjára, Ha vasárnap 
hív az Isten házába; Szent 
Igéddel áldván meg bennün-
ket Fogadd hálánk és kö-
nyörgésünket ! 

4. Ne ad j helyet lángok 
közt e hangoknak, Mikor 
olyan bánatosan zokognak ; 
S ha bünteted Babilon bűneit, 
Szívünk harang-keménység-
be ne vidd! 

5. Ne a d j belénk kemény 
szívet s hideget: Legyen 
bennünk hit, remény és sze-
retet ; S e szó: evangéliku-
sok vagyunk, Ne hang le-
gyen csak s zengő szóla-
munk. 

6. Ha minket vagy miein-
ket siratva Cseng a torony 
messze zúgó harang ja : Vi-

gasztal j meg s harangszóval 
végy be Kedvesinkhez az 
egek egébe! 

7. És ha majd a hangok 
végkép megszűnnek S éve-
ink az öröklétbe merülnek: 
Gyógyítsad meg szívünk, 
hogy ne fáj jon S híveid 
közt mindörökké áldjon! 

I f j . Braxatoris András. 

Keresztyén életre buzdító 
ének. 

Dallama: 
Szerelmetes, jóságos. (280.) 

1 0 2 2 . О nyomorult ha-
landó! Mért nem vagy haj-
landó Gondolni az ég Urá-
ra, Szerető Atyádra? 

2. Ő a jóra vezérel S te 
ellenállsz hévvel; Ő adja a 
boldogságot S te nem is kí-
vánod. 

3. Nyakad olyan kemény 
lett! Nem akarod vétked Be-
ismerni, félrevetni És Istent 
szeretni. 

4. Inkább csak a világra 
Van gondod hiába: Nem tö-
rődöl teremtőddel É s gond-
viselőddel. 

5. A világnak vége lesz, 
Örömed is elvesz: Élvezed a 
földi kelyhet S elveszted a 
mennyet. 

6. Gondolkozzál serényen 
A rossz nyereségen, Ha Is-
tentől eltévedtél S az ör-
dögé lettél. 

7. Isten adott tenéked 
Szent kötelességet: Lelkedet 
kell jól megóvnod, Er re le-
gyen gondod! 
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8. Ne engedj a sátánnak 
S testi kívánságnak: A vi-
lág oly elvetemült, Gonosz-
ságba merült. 

9. Ha elveszted lelkedet, 
Nagy lesz a szégyened ; Tud-
nod kell, hogy többet veszt-
hetsz, Mint amennyit nyer-
hetsz. 

10. Óvakodjál már mától 
A bűn kovászától; Szeresd 
Istent rendületlen S maradj 
meg hitedben. 

11. Szeresd embertársadat 
Ügy, mint tenmagadat : így 
jutsz el a mennyországba, 
Krisztus hajlékába! 

A keresztyénnek sóvárgó 
vágya, hogy keresztviselésé-
ben Krisztus is jelen legyen. 

Saját dallam. 

1 0 2 3 . H „ i vagy, ó Jézu-
som, én szerelmem? :/: Szí-
vem téged keres minden perc-
ben. :/ Ó én Jézusom, ó én 
Jézusom: Állj mellém min-
dig, ha szomorkodom ! :/ : 

2. Bűnök terhelnek, de 
nem csüggedek, : / : Míg ben-
ned, Jézusom, bíznom le-
het ; :/: Ó én Jézusom, stb. 

3. Lelkiismeretem mardos 
engem, :/: Egyre küzd a 
test a lélek ellen; :/: Ó én 
Jézusom, stb. 

4. Bűntudat emészti a lel-
kemet, : / : Az Isten adta rám 
keresztemet; :/: Ó én Jézu-
som, stb. 

5. Jóbarátaim már nem 
maradtak, :/: Nyomorúsá-
gomban mind elhagytak; :/:. 
Ó én Jézusom, stb. 

6. így megyen mostan a 
világ sora, :/: Egyik a má-
siknak kész ostora; :/: Ő 
én Jézusom, stb. 

7. E miatt kétségbe még se 
esem, :/: Remélem, hogy a 
ba j t átélhetem; :/: Ó én Jé-
zusom, stb. 

8. Jézusom, ki téged híven 
szeret :/: S imában keresi 
kegyelmedet: :/: Minden ba-
jából te kiragadod S szenve-
désében megvigasztalod. :/: 

9. Jézusom, a d j nekem sok 
türelmet, : / : Hogy mikor 
szenvedek, ne csüggedjek; :/: 
Ó én Jézusom, stb. 

10. Jézusom, add a te szent 
sebedért, :/: Hogy rám ne 
váratlan jöjjön a vég; :/: Ó 
én Jézusom, stb. 

11. Amikor betegség kínoz 
engem, :/: Légy velem, Jé-
zusom, keresztemben! :/: Ó 
én Jézusom, stb. 

12. Add, hogy bűnvallo-
mást úgy tehessek, : / : Hogy 
már itt igazán megtérhes-
sek! :/: Ó én Jézusom, stb. 

13. Add hittel fogadnom 
drága tested, :/: A kereszt-
halállal kiszenvedtet ; :/: S 
hittel fogadnom a te szent 
véred, Mert ennél jobb kin-
cset nem remélek! :/: 

14. És ha ma jd meghalok, 
én Jézusom, :/: Add meg, 
hogy a lelkem hozzád jus-
son! :/: Ó én Jézusom, stb. 

15. Jézusom, végezem éne-
kemet, :/: Rád hagyom tes-
temet és lelkemet; :/ Ó én 
Jézusom, ó én Jézusom: Állj 
mellém mindig, ha szomor-
kodom! :/: 



о т о 
A múlandóságról. 

Dallama : 
Én Istenem, ha végtelen. (221.) 

1 0 2 4 . J ézusom, én Üd-
vösségem, Jöjj, segíts meg 
engemet, Mikor elér gyászos 
végem S szólnom többé nem 
lehet. 

2. Angyalaid és szentjeid 
Állják körül ágyamat, Őr-
ködjenek felettem itt S a 
sátántól óvjanak. 

3. Kétségbe ne e j ts enge-
met, Törd meg gőgös haj-
lamom; Bocsássad meg sok 
vétkemet, Halld meg végső 
sóhajom. 

4. Oltalmazz a rossz ha-
láltól, Jézus, védj meg enge-
met; Csendben vidd e csúf 
világból S vedd magadhoz 
lelkemet. 

5. Benned bízom, légy vé-
delmem, Mikor súlyos vád 
alatt Számadásra szólít en-
gem Minden tett, szó, gon-
dolat. 

6. Erősségem, menedékem 
Tevagy, drága Krisztusom : 
Sebeidben s szent Igédben 
Legyen biztos támaszom. 

7. ígérted, hogy veled le-
szek, Én Jézusom, odafenn, 
S tőled örök éltet veszek: 
Uram, ezt add meg, ámen! 

Jákobéi Pál. 

Gyászének a holttest 
sírbatételénél. 

Sajá t dallam. 

1 0 2 5 . S iromba indulok, 
Nyugodni itt fogok Időmnek 
fogytáig, ítélet napjáig. 

2. Királyok, fejdelmek, 
Urak mind itt lelnek Meg-
pihenés végett Csendes bé-
kességet. 

7^3. Testemnek épségét, Ere-
jét, szépségét Mind idezárom 
ma Szomorú síromba. 

4. Bár kedves énnekem 
Most is az életem : Már vége 
közeleg, Célom felé megyek. 

5. Semmi se kell nekem, 
Csak Krisztust követem, Ám-
bár se hold, se nap Nem vet 
rám sugarat. 

6. Nem látok csillagot, 
Mindent csak itt hagyok, Ha-
lálom kényszerít A sírba 
térnem itt. 
X 7. Már Isten véletek, Bú-
csúzom tőletek : Síromban 
lesz nékem Csendes pihené-
sem. 

8. Ég veled, édesem, Bá-
natos hitvesem! F á j szívem 
utánad, Istennek ajánllak. 

9. Kedves, jó gyermekek! 
Az, aki éltetett, Nem hagy 
el senkit sem: Áldjon meg 
az Isten! 
X i o . Szívem már elszorul, 
Éljetek boldogul! Több sza-
vam nem lehet, Bevégzem 
éltemet ! 

Hitvestársak hálaadása bol-
dog házasságukért. 

Dallama: Szép, tündöklő hajnal-
csillag. (307.) 

1026. Mily szép a szent 
házasságban, Ha mindkét fél 
boldogságban Egymást hí-
ven szereti S békében a jó 
Istennel Egész szívvel és lé-
lekkel Mindig a jót követi; 



Isten Minden Jóval áldja 
s boldogságra viszi őket, Ily 
szép frigynek örvendőket. 

2. Istennek kell hálát ad-
nunk És a jóban megmarad-
nunk Bármily nehéz időben; 
Atyánk, neked köszönhetjük, 
Hogy egymást ily hűn sze-
re t jük Hitvesekhez illően ; 
Áldott, Boldog Házas éltünk, 
nem kell félnünk: ba j nem 
érhet, Míg lelkünket te ve-
zérled. 

3. Vígadjunk az Űr nevé-
ben Szövetségünk szerzőjé-
ben Mi is, boldog hitvesek, 
Mert Isten is szeret minket, 
Ő kíséri lépteinket S min-
den jóra ő vezet; Isten Min-
den Jószágunkat, vagyonun-
kat gyarapí t ja S szándé-
kunk' megvalósítja. 

4. Jövel, Urunk, kérünk té-
ged, Adj tanácsot, segítsé-
get Mindenféle szükségben ; 
Add a jóra törekednünk S 
gyermekinket úgy nevelnünk, 
Hogy a földön s az égben 
Hitből, Szívből Dicsérjenek 
s jót nyerjenek mindnyájunk-
nak: Halld meg buzgó fohá-
szunkat ! 
Németből. 

Gyermekek imája szüleikért. 
Dallama: 

Ó mily boldog az az ember. (282.) 

1 0 2 7 • I sten, néked kö-
szönhetem S áldozom, ha 
kell, életem, Mit szüleim ál-
tal adtál S kegyelmedből 
megtartottál . 

2. Add, szüleim szeresse-
nek És erényre vezessenek; 

Én meg legyek engedelmes 
S tegyem, ami illedelmes. 

3. Amire csak tanítanak 
S amire felszólítanak: Hadd 
végezzem nagy készséggel 
S engedelmes serénységgel. 

4. Add, hogy Jézus igazsá-
gát, A te Fiad szent példá-
ját Mindig híven követhes-
sem S jó szüleim szerethes-
sem. 

5. Ő szerény volt, alázatos, 
Engedelmes, háládatos, Olts 
belém is engedelmet, Ily 
örömre vágyó lelket : 

6. Hogy Fiadnak nyomdo-
kában Szentségben és igaz-
ságban Mindent kedvük 
szerint tegyek S előtted is 
kedves legyek. 

7. Mint kegyelmes ígéreted 
Biztat minden jó gyermeket: 
Üdvösséggel áldj meg engem 
Ügy a földön, mint a meny-
ben! 

Templomszentelésre. 
Dallama : 

Isten, ó szent Isten. (278.) 

1 0 2 8 . Ö r ö m m e l uj-
jongjunk E magasztos órá-
ban: Dicsőség Istennek Kö-
szönetben, hálában ! Temp-
lomot szentelünk: Fohászok 
szálljanak, Énekek zengje-
nek, Harangok zúgjanak! 

2. Immár elvégeztük Ezt a 
művet kedvünkre : Szolgál-
jon Istennek S legyen a mi 
üdvünkre! Közös nagy cé-
lokért Áll Isten temploma, 
Az erény szent helye, A val-
lás otthona. 
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3. Ezért, ó Istenünk, Ma a 
legfőbb gondolat: A hálás 
könnyezés Legyen első ál-
dozat ! Könyörgő fohászunk 
Küldjük a mennyekbe: Fo-
gadd e templomot Örök ke-
gyelmedbe ! 

4. Áldd meg a híveket, Kik 
téged itt keresnek ; Áldd meg 
a hitmunkát, Mit nevedben 
végeznek; Áldd meg az Igé-
nek Szívünkhöz jutását ; 
Áldd meg a szentségek Ki-
szolgáltatását ! 

5. Vond el e templomtól 
Súlyos csapás vesszejét: Ár-
talmas háborút, Árvizet és 
tűzveszélyt ; Óvd villámcsa-
pástól, Szélvésztől, vihartól 
Mennyei trónodon Örök ir-
galmadból ! 

6. Ad j e szentegyháznak 
Szolgálni kész szíveket, Ke-
gyes pártfogókat És figyel-
mes híveket; Hogy mint az 
élő fa , Virággal eltelve A 
hit és szeretet Gyömölcsét 
teremje ! 

7. És ha majd fohász kél 
Nemzetünknek javáért Ájta-
tos lelkünkből Királyért és 
hazáér t : Hallgasd meg ké-
relmünk S őrködjél főképen 
A mi községünkön S egész 
vármegyénken ! 

8. Keresztyén testvérek, 
Üljünk ma víg ünnepet: Fér-
fiak, asszonyok, Aggastyá-
nok, gyermekek! Szívvel és 
lélekkel Örvendjünk ujjong-
va : így jutunk az örök 
Mennyei templomba! 

Kollár János. 

A templom felszentelésének 
emlékére. 

Dallama: 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

1 0 2 9 . D i c s é r ü n k , Iste-
nünk, E szép öröm-napo-
dért, Szívünkből tisztelünk 
Kegyes ajándékodért : Hál-
adó hang csendül A hívek 
énekén E templomszentelés 
Szép emlékünnepén. 

2. Add, Igéd szent lángja 
Soha el ne lobbanjon, Fényt 
adó tüzével Soha el ne ham-
vadjon: Hogy velünk fiaink 
Mind örvendhessenek S be-
lőle örökre Erő t merítsenek. 

3. Őrizd meg közöttünk 
Igéd s a szentségeket Hibát-
lan épségben; S áldjad meg 
a lépteket, Amiket ezután 
Ide fogunk tenni S mikor e 
szent helyről Haza fogunk 
menni. 

4. Kegyelmed érezzük 
Mind, akik e templomot Gon-
dozzák s fenntar t ják , Mint 
szentséges otthonod! Áldd 
meg a jó királyt S kegyes 
pártfogókat, Tartsd meg a 
templomhoz Hűn ragaszko-
dókat! 

5. S ne csak a templomban 
Bízzunk, ahol keresünk : Tégy 
minket eleven Templomod-
dá, Istenünk ! Aztán, ha meg-
döntőd Testünknek templo-
mát : Építsd fel ú j ra azt Ha-
lálon s poklon át ! 

Hrdlieska Sámuel. 
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Hálaének az Üdvözítőhöz 
az úrvacsora élvezése után. 

Dallama: 
A mélységből emelem fel. (244.) 

1 0 3 0 . J ézusom, hogy 
köszönjem meg Üdvözítő ér-
demed, Hogy ismét felüdítet-
ted Bűnnel terhelt lelkemet 
Szentségednek áldásával, Ke-
gyelmednek zálogával, Amit 
nekünk szereztél! 

2. Szívből fakadt hálát 
adok Éltem minden tettével 
A te igaz szolgálatod Alá-
zatos lelkével; Add, hogy 
mindig akkép éljek, Amint 
a te tisztességed Tőlem is 
megkívánja. 

3. Óvj meg minden kísér-
téstől, Bűnre hajló lélektől, 
Kevélységtől, irigységtől, 
Megalázó tettektől ; Nincs 
itt mivel dicsekedni, Mert 
mindenben soha senki Tö-
kéletes nem lehet. 

4. E magasztos égi szent-
ség Hassa át a lelkemet S 
indítson a kötelesség Végzé-
sére engemet: Ez ú j enge-
delmességben Add, Uram, a 
földön élnem Halálomnak 
napjáig! 

A rövid élet is elegendő az 
üdv keresésére. 

Dallama: 
Uram Jézus, drága kincsem. (354.) 

1031.E letemnek min-
den éve A sírnak visz köze-
lébe; A kegyelem ideje itt 
Minden nappal kevesbedik : 
Az öröklét közeledik. 

2. Add, Uram, jól felismer-
nem, Mily keveset kell itt 

lennem! Olyan rövid ez az 
élet, Olyan könnyen sírba té-
rek S máris i t t a végítélet! 

3. Hogy hitemet te t t re vált-
sam, Hogy szeressem ember-
tá rsam S a mennyet meg-
közelítsem, Bár rövid az él-
tem it t lenn, Elég időt adott 
Isten. 

4. Add, Uram, még életem-
ben Tévelygésem jóváten-
nem S végeznem a feladatot, 
Amire az éltet adod: Aztán 
bát ran meghalhatok! 

5. Rövidítsd meg éveinket, 
Kivált ha rossz sors vár min-
ket; Csak kegyed ne rövi-
dítsed, Lelkünk azzal elégít-
sed S öröklétre te segítsed! 

6. Mit ár t éltünk rövid-
sége? Ügy sincs ta r tós édes-
sége! Isten csak az erénye-
ket Számítja, nem az éve-
ket : Eleget élsz, ha követed! 

7. Milyen idők fenyegetnek, 
Hogy viseljem a nagy terhet : 
Miért ezen kesergenem? Jé-
zus, ha te maradsz velem, 
Megnyugszom én tetszéseden. 

8. Hűségünkért majd jobb-
létet Adsz a mennyben, azt 
ígérted ; Én is örök éltet vá-
rok, Amikor a sírba szállok: 
Mostan még csak próbát ál-
lok. 

9. Az Istennek szeretetét 
A halál sem tépheti szét; 
Hogy fognák elveszíteni Él-
tük Isten kedveltjei, Krisz-
tus igaz szerettei? 

10. Öröklétre ekkép várva, 
Öröklétre meg is váltva Örök 
vágyam bizonyítja, Hogy a 
halál megújí t ja Éltemet s 
meghosszabbítja! S u l e k M á t é 

43 
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Halottra emlékezés éneke. 
Dallama: 

Ö világnak hiúsága. (378.) 

1 0 3 2 . M a y gyászunk-
ban megnyugtatva Csillapul-
jon bánatunk: Vissza semmi 
nem hozhatja Többé, akit 
s iratunk ! Mily kedvesség, 
mily szelídség, Mily nyájas-
ság, mily szerénység S meny-
nyi jóság kelleme Szállt a 
sírba ővele! 

2. Ügy elvész i t t minden 
élet, Mint a rétnek virága: 
Jóltevőnk is sírba té r t meg, 
Elmúlt földi világa; Gazda-
goknak, szegényeknek, If jak-
nak és öregeknek Mind oda 
kell menniök, Ha eljön az 
idejök. 

3. Mégis csak a tes t múlik 
el, Mint a rétnek virága, A 
lélekről gondot visel Az Ür 
örök jósága; Kedveseink ú j 
szépségben Élnek odafent az 
égben; Velük mi is ott la-
kunk, Ha hozzájok jutha-
tunk. 

4. Fölfelé! csak ott találod, 
Lelkem, a te jobb helyed: 
Ott vár igaz boldogságod, 
Ott van a te életed ! Ott, ahol 
már semmi gazság, Semmi 
kínzás, semmi rabság, Se be-
tegség, se bánat Örömednek 
nem á r tha t ! 

5. Boldog nap, mely együtt 
látod A szülőt és gyermeket, 
A testvért és jóbarátot, A 
hitvest és özvegyet Ott, hol 
Isten jóvoltábul A boldogság 
zálogául Igaz úton járhatunk 
S nem lesz többé bánatunk. 

6. Gyorsan múlik életünk-
nek Nagyon rövid ideje, Tán 
még ma hív el bennünket 
Szózatának ereje; Harcoljuk 
az ő nevében A jó harcot vé-
gesvéglen, Hogy szent trón-
j á t megleljük S koronáját 
elnyerjük. 

7. Tele vagyunk az öröklét 
Érzésével, vágyával : Szebb 
életre megyünk innét A jói-
tevő halállal ; Csodás lelkünk 
változatlan Megmarad, mert 
halhatatlan : Istenével egye-
sül, Soha meg nem semmi-
sül! 

8. Isten! neked nem szán-
dékod, Hogy képmásod el-
vesszen : Lelkemmel sok 
ajándékot Halmoztál a tes-
temben ; Porrá kell a földben 
lennem, Ámde lelkem él a 
mennyben, Az angyalok kö-
rében Kedveseim szívében ! 

Tabliez Bohuszláv. 

Dal lama: 
E világi harcomat . (372.) 

1 0 3 3 . E világi harco-
mat Én végig harcoltam, 
Üdvözítő Uramat S hitem 
megtartot tam ; Megfutottam 
pályámat S most bánattól 
menten A jó Isten magának 
Hívta el a lelkem. 

2. Immár Isten veletek, 
Barátim, véreim: I t t hagy-
lak már titeket, Gyászoló 
híveim ! Találkozunk egy-
mással S ama véghetetlen 
Tiszta örömforrással Ott 
fenn a mennyekben! 
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Konfirmációra. 
Dallama : 

Készülődjél, kedves lélek. (180.) 

1034. Halld meg, 
Atyánk , ó h a j u n k a t S te l je-
s í tsed f o h á s z u n k a t : Hall-
gasd meg e gyermekeke t , 
Kik szolgálni f ognak neked! 
Lelkük örök üdvösségét , Ke-
resz tségük szövetségét Újí t -
j á k meg te előt ted : Ó fogadd 
be s áldd meg őke t ! 

2. Erős í t sed meg buzgal-
muk ' , Komoly legyen foga-
da lmuk; E szent ú j jászü le-
tésben Hi tük t i sz ta lánggal 
ég j en ! Jézus, add meg, ké-
rünk téged, Hogy ők a te 
szent Igédet T a r t s á k mindig 
t iszteletben S ó h a j t s á k is 
mindenekben! 

3. R á j u k lelked f igyelmez-
zen, Köztük egy is el ne vesz-
szen; Szeressék az igazsá-
got, Ű tá l j ák a gonoszságot ! 
Becsül jék meg országoda t 
S a te örök jóságoda t Vés-
sék mélyen elméjükbe, í g y 
készülvén a mennyekbe . 

4. H a gonosz vágy t á m a d 
bennük, Hogy mege j t s e tisz-
t a lelkük' : Szeretve tedd őket 
j ó k k á É s e rényre ha j l andók-
k á ! Add, hogy hi tük erősül-
jön, Lelkük mindig nemesül-
j ö n : Részeltesd a végórában 
Őket is a mennyor szágban! 

Kánoni látogatásra. 
I. ének. 

Dallama: 
Jézusom, Krisztusom. (355.) 

1 0 3 5 . E napnak órái 
Kedvesek nekünk, Boldogan 
ünnepel Gyülekezetünk : Egy-

házunk k o r m á n y a j ö t t kö-
rünkbe L á t o g a t á s u n k r a s 
ö römünkre . 

2. Mi d rága egyház főnk 
S kedves vendégek, Tanúk , 
t anácsadók : Üdvözlet nék-
t ek ! Más hívek is, k ike t i t t 
t i sz te lünk: Vegyétek köszön-
tő üdvözletünk! 

3. A t y á n k és I s t e n ü n k ! 
Kérünk tégedet : Áraszd 
ránk egedből Bő kegyelme-
det; Segíts, hogy e m u n k á t 
megkezdhessük S szerencsé-
sen be is végezhessük! 

II. ének. 

Mi mindnyájan hiszünk stb. 
(Lásd a 303. sz. éneket.) 

III. Prédikáció közben. 

Ebből az énekből: 
Az Üristen az én reménységem. 

(584. ének, 5—6. vers.) 

1. Oltalmazzad, U r a m , egy-
házadat , Szent n y á j a d a t , 
Drága megvá l to t t ada t ; Üd-
vösségére Szolgált F i a d bé-
re : Á r t a t l a n vére. 

2. Hogy e földön dicsőít-
sen téged, Amíg élhet , Ben-
ned bízhat s r emélhe t ; Aztán 
a mennyben Velünk egye-
temben Há láka t z e n g j e n ! 

IV. Befejezésül. 

Dallama : 
Eljöttünk, ó Jézusunk. (177.) 

1036. Véget ért már, 
bezár ták Lá toga tó ünnepün-
ket, De cél já t és h a t á s á t 
Szivünk mélyén őrizzük meg ; 
Isten, ehhez add t e m a g a d 
Leggazdagabb á ldásoda t . 

40* 
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Áldás után. 

Isten, jobbod véd je meg Is-
kolánk ' s h a t ó s á g u n k ' ; Gya-
rapod jék teveled Számunk 
is, mint buzgóságunk, Hogy 
be jussunk országodba, A te 
égi t emplomodba! 

A hatóságokért. 
Dallama: 

Szívből szeretlek, Istenem. (385.) 

1 0 3 7 . I s tenünk, a 
mennyből áldva Tekints le a 
ha tóságra , Hogy helyén meg-
ál lhasson S a közjólét védel-
mében Biz tonságunk érdeké-
ben Híven el is j á r h a s s o n ; 
Keresse az igazságot , Bün-
tesse a gonoszságot ; Szent-
lelkeddel segí tsd őket, A vi-
lági s egyház főke t ! Ó Iste-
nünk, ki mint A t y á n k látsz 
el minke t : Hal lgassad meg 
kére lmünket ! 

2. Jogrend nélkül se bizton-
ság, Se békesség, se boldog-
ság, Se közösség nem lehet ; 
Add, Urunk, h o g y tö rvényt 
t a r t v a S igazságot szolgál-
t a t v a Kormányozzák népe-
d e t ! Legyen a f ő bölcs, tü-
relmes, Legyen a nép enge-
delmes, Hogy szent jogá t 
érezhesse Minden ember s 
élvezhesse! Ó Is tenünk, ki 
min t Atyánk lá tsz el minke t : 
Hal lgassad meg kérelmün-
k e t ! 

3. Őrizz minke t bán ta lmak-
tól S mindenféle erőszaktól 
Szentlelkeddel, I s t enünk ; Ha-
t ó s á g á t hőn t isztelve Maga 
a nép védelmezze: Egye té r -
t é s t a d j n e k ü n k ! H a a köz-

jó t t a r t v a szemmel Megbe-
csüli minden ember : í g y 
nyerhe tünk biz tonságot S 
életünkben boldogságot ! Ö 
Is tenünk, k i mint A t y á n k 
látsz el m i n k e t : Hal lgassad 
meg ké r e lmünke t ! 

Kuzmány K. 

A hazaszeretetről. 
Dallama: Ki dolgát csak Istenre 

hagyja. (262.) 

1 0 3 8 . E gy hazának 
testvér- lakói ! Tisztelve az ég 
s föld U r á t Há l á toka t j e r t ek 
leróni A t y á n k , a jó I s t en 
i ránt ; Bölcseségének érde-
me E szen t közösség szel-
leme! 

2. Az e m b e r ö n m a g á r a 
hagyva Tengődne az éden-
ben is: Művel tséghez sohse 
ju tha tna , Bá rmenny i re f e j -
lődne is; Megosz to t t boldog-
ság nagyobb : Kisebbek így 
a nagy b a j o k . 

3. Amikor megkezde t tük 
éltünk, Mily gyenge volt m é g 
mindenünk! Míg ön tuda t lan 
éldegéltünk, Segélyt mások 
ad tak nekünk . Mindenki kész 
bölcsőre le l t : Keblére szép 
hazánk ölel t! 

4. Aztán amin t mozogni 
kezdtünk, N ő t t ü n k a mások 
támaszán , É s mind nagyobb 
erőt szereztünk Szép i f j ú s á -
gunk t avaszán ; S mint f é r f i -
a k r a ú j r a m á s Nagy eszme 
v á r t : a h i v a t á s ! 

5. Ez ú t o n intve, bá tor í tva 
J ö t t m á r k o r á n elénk a h i t 
S lelkünknek ú j világot nyi t -
va Ki tá r t a f é n y e s s zá rnya i t ; 
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Az egyház a valláson á t Igazi 
boldogságot ád. 

6. Képességünk nem mind 
egyféle ! Egyik k o r m á n y r a 
születet t , A másik meg kéz-
művességre : í gy nyer hazánk 
h í r t és nevet ! H a kölcsönös 
szolgálatunk : Mindnyá jan 
boldogulhatunk ! 

7. H a a tagok egy f ő t kö-
vetnek S m i n d n y á j a n a r r a 
ha l lga tunk , H a úgy nagyob-
bak, min t kisebbek A l á j a 
rendel jük magunk , H a ily 
egységben é lhetünk : Békét 
s h a t a l m a t n y e r h e t ü n k ! 

8. Hála, hogy ily szent 
szolgála t ra Egyesí te t té l , Is-
tenünk, S t á r s a s é l tünk mód-
j á t megadva Édes h a z á t ad-
tá l nekünk ; I t t kell é lnünk 
tes tvérekül É s igaz keresz-
tyénekül ! 

9. Legyünk e f r i gyben ki-
t a r t óak , E g y m á s t segí tsék 
te t te ink, Visel jük g o n d j á t a 
köz jónak Leg jobb tehetsé-
günk szer in t ; í g y jódolgunk 
lesz idelenn S boldogság v á r 
r ánk odafenn! Melczer J. 

Ragályos betegségek idején. 
Dallama : 

Istennek szent nevében. (312.) 

1039. E let Ura , Is-
tene, Atyám, kit szere tek: 
Jóságodnak nagy jele Az, 
hogy még élhetek; A r á n k 
t ö r t vá ra t l an Betegségnek 
r agá lya Annyi ember halála, 
S mégis m e g m a r a d t a m ! 

2. Enyéimmel dicsérlek, 
Hogy gondunk viselted, 
Szárnyad a la t t megvéde t t 

Hűséges kegyelmed ; Tes-
tünkben , le lkünkben Meghaj-
lunk t e előtted: Tőled nyer-
tük erőnket E g é s z életünk-
ben. 

3. Most is neked a jánlom 
Testemet , le lkemet S amim 
van e világon, Minden érté-
k e m e t ; Nyugod tan v á r h a t j a 
Mindenki b izonyára , Hogy 
nem m a r a d m a g á r a , Ki ma-
gá t r á d hagy ja . 

4. Igazgassad u t a m is A te 
Szentlelkeddel S könyörü l j 
meg r a j t a m is E g é s z házné-
pemmel ; Őrizz m e g épség-
ben, Hogy r a g á l y t ne kap-
h a s s u n k S reggel , es te áld-
has sunk Teljes egészségben. 

5. Légy a k ó r o s támasza , 
L á s d el jó tanáccsa l , Légy a 
be teg vigasza, Aldd meg or-
vossággal ; M i n d n y á j a n r ád 
v á r n a k : A d j e r ő t az épek-
nek, Gyógyulás t a betegnek, 
Vigasz t az á r v á n a k ! 

6. S ha mégis el kell men-
nem, Éle t s ha lá l U r a : Fo-
gadd be az én lelkem, Hadd 
jusson el oda, Aho l nincs be-
tegség, Ahol J é z u s vá r en-
gem S angyalokkal ezt zen-
gem : Is tennek di csőség ! 

Blasius János. 

Az Isten Igéje hirdetőinek 
felszentelésére. 

Dallama: 
Isten, <5 szent Isten. (278.) 

1 0 4 0 . Dicsérünk, Is-
tenünk, Hogy ránk gondot 
viseltél : Keresztyén nyájad-
nak Pásztorokat rendeltél, 
Akik az egyházat Pusztulni 
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nem hagy j ák , Tanáccsal , pél-
dával Bölcsen i g a z g a t j á k . 

2. Ter jeszd szét m á r m a is 
Kegyelmednek ké t s z á r n y á t : 
Áldd meg ez á h í t a t Magasz-
tos szép m u n k á j á t , Mellyel e 
f é r f i ú t Vezérré szen te l jük S 
őrálló helyére Boldogan emel-
j ü k ! 

Két vallásos ének a 
királyért. 
Dallama: 

Dicsérjük, hü keresztyének. (43.) 

1 0 4 1 . Is ten, a te ha-
talmaddal Emeld fel kirá-
lyunk Szívét, lelkét, éjjel, 
nappal Hozzád, erős várunk! 

2. Igazgasd őt a mennyek-
ből S engedd be lá tn ia Azt, 
hogy odafen t mindenről Szá-
mot kell adnia. 

3. Hiva tása oly n a g y t e rhe t 
É s gondot ád neki, Hogy ha 
tőled jó t nem nye rhe t , E l se 
viselheti . 

4. Add, hogy mind ig a te 
d r á g a Nyomodba léphessen 
S így m i n d n y á j u n k boldog-
sága, Támasza lehessen. 

5.HŰ f iadnak muta tkozzon 
S t r ó n j á n úgy ülhessen, Hogy 
e rény t meg ju ta lmazzon S 
vé tke t megbüntessen . 

6. Boldog népek szeretet-
tel Nézzenek f e l é j e ; Senki-
nek rossz tö rvényekke l Ne 
legyen te rhére . 

7. Legyen dicső országlása 
Igazság, békesség; Óvd meg 
őt, hogy romlásá ra Fé l re ne 
vezessék. 

8. V a j h a mindig békessé-
get S nem harco t k ívánna! 

De ha küzd, c sak dicsőséget 
Tűzz a h o m l o k á r a ! 

9. S bár u r a l m a paran-
csodra Szintén bevégződik : 
Vess gondot a f é n y e s t r ó n r a 
Időt len időkig! 

10. Hozád k ü l d j ü k imádsá-
g u n k Ki rá lyunk él téért : 
Hal lgassad m e g há ladásunk 
F iad é rdeméér t ! 

Leska István. 

Dallama: 
Dicsőség a magasságban. (166.) 

1 0 4 2 . S zívén viselt 
nemzeteknek Az Is ten jó ki-
r á ly t ad Az a l á j a rendeltek-
nek Mindenben jó példának ; 
I lyet nyer tünk , j ó Is tenünk, 
I lyen ki rá lyt a d t á l nekünk : 
Dicsőség szent nevednek ! 

2. Kegyelmedből p á r t j á t 
f ogva Vezesse ő t jobb karod ; 
Aki ilyen m a g a s f o k r a S di-
csőségre j u t h a t o t t : Te nél-
küled mit se t ehe t , Add meg, 
U r u n k , kegyelmedet Kirá-
lyunknak bőséggel ! 

3. Bölcseségnek a j ándéka 
K í sé r j e őt ú t j á b a n , Sikerül-
jön jószándéka Parancsoló 
szavában, H o g y k i rá ly s nép 
egybefor rva Méltó legyen 
á ldásodra : E r r e segíts, Is te-
n ü n k ! 

4. Körül te a t anácsadók 
N e ül jenek h i á b a n : Kormá-
nya i mindig a j ó t Növeljék 
az országban ; Békebontó 
visszavonást , Nemzet ron tó 
viszálykodást Távoztass el 
hazánktó l ! 

5. Hal lgassad meg fohá -
szunka t Mindnyá junknak j a -
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v á r a ; Soká éltesd királyun-
ka t , Jusson hozzád i m á j a ! S 
végeztével u r a lmának Dicső-
séges koronáda t Add neki az 
egekben! 

A reformáció emlékére. 
Dallama: 

Felvetem a szemem. (263.) 

1 0 4 3 . A z o k emléké-
nek Áldozunk m a híven, Kik 
a sötétségnek Bűneire sú j -
t o t t a k : Fellángol a szívem, 
Mer t te, U r a m Is ten, hála-
dá s r a gyú j t o t t ad . 

2. É g i vi lágosság Ragyo-
g o t t Igédben, S emberi go-
noszság Véka alá r e j t e t t e É s 
a t tó l végképen El fordu lva 
m a g á t ember alá vete t te . 

3. Hal le luja zengjen ! Szent 
Ige, te j ö j j le S min t tűzosz-
lop, f ennen Vezess a nagy 
pusz tán á t A megígér t föld-

re, Ahol m a j d meg lá t juk Is-
t en kegyes o r c á j á t ! 

4. Halleluja zeng jen! Üd-
vözlégy, szabadság! Lobogó-
kén t lengjen A szent lelki-
i smere t ! Mennyei boldog-
s á g Vizsgálódni, hinni s élni 
üdvös életet! 

5. Halleluja zengjen! All j , 
egyház, békében S nem tűz-
ben, fegyverben ! Csak az I g e 
harcol jon I g a z s á g fényében 
S I s ten minden f ia pá lma 
a l a t t r a g y o g j o n ! 

6. E vi lágosságban, Mely 
fel lángolt bennünk, És e sza-
badságban T a r t s meg lel-
künk javára , Hogy ne keve-
r e d j ü n k Ismét , Urunk, ön-
kén t a szolgaság j á r m á b a ! 

7. Az égi Ki rá lynak Halle-
l u j a zengjen, Aki az egyhá-
za t Megjaví tni engedte! E b -
ben a szellemben J a v u l j u n k 
meg mi is : így ju tunk a 
mennyekbe! к . к . 

TOLDALÉK. 
Ú j a b b és néhány rég i megható ének. 

I. Ádventi énekek. 
Et in terra. 

Dallama : 
lm a Szüzet Ür küldöttje. (10.) 

1 0 4 4 . D i c s ő s é g a ma-
gas ságban S a fö ldön nagy 
boldogságban: Az Úrtól az t 
n y e r t ü k i t t meg, Ami t Á d á m 
elveszítet t . 

2. Á d á m vé tké t I s ten Lelke 
F i a á l ta l j ó v á t e t t e ; B á r h a 
bűnben f o g a n t a t u n k , Nem 
a k a r j a ká rhoza tunk . 

3. Erénye ink b á r csekélyek, 
O t t fenn mégis sokat é r n e k : 
H a mind t i s z t a szívből t á -
mad, Kedvesek az ég U r á -
nak . 

4. Hogyha erőnk kevés 
volna, Kr i sz tu s bőven k á r -
pó to l j a : Igéjével buzdít, j a -
vít , Vétkeinktől megszaba-
dít . 

5. E rő t vehe t a bűn r a j -
tunk , Nem kell benne meg-
m a r a d n u n k ; H a l á t j a bűn-
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b á n a t u n k a t , Szenteknek t a r t 
m i n d n y á j u n k a t . 

6. Oly ju ta lmuk lesz a 
mennyben Azoknak, m i n t az 
édenben, Kik h isznek a 
Megvá l tóban És követ ik őt 
valóban. 

7. H o g y rövid a fö ld i élet, 
E m b e r t abból kár nem é r h e t : 
A r r a elég hosszú nékünk , 
Hogy m e g n y e r j ü k ö rök él-
tünk . 

8. E r e d e n d ő bűnünk ter -
hét, Az életnek sok keser -
vét Mind j avunkra f o r d í t -
h a t j a I s t ennek szent a k a -
r a t j a . 

9. A ha lá l nem ellenségünk, 
Sőt meghozza üdvösségünk : 
Kapu t n y i t a mennyországba 
Az igazi boldogságra . 

10. Dicsőség a magas ság -
ban, M e r t hozzánk n a g y ir-
ga lmában F i á t küldte a jó 
Isten, H o g y bennünket üd-
v ö z í t s e n ! Sulek Máté. 

Dallama : 
Áldott az ég Királya. (5.) 

1045. Dicsőség hű 
A t y á n k r a , Ki vétkünk meg-
bocsátva S ígéretét be tö l tve 
F i á t kü ld te a földre. 

2. Az ő s a t y á k őt v á r t á k , 
Maguknak ő t k íván ták ; De 
még t ö b b e t nyerénk meg, 
Mint a m i t ők reméltek. 

3. Többe t minden k i rá ly -
nál, Többe t Sión t r ó n j á n á l : 
I s ten F i á t , üdvünket , A mi 
örök k incsünke t . 

4. N a g y jóltevőm, szerel-
m e m ! H á l á t szívem h o g y 
zengjen ? Nagyobb minden 

keresz tné l Az üdv, amit sze-
reztél . 

5. Fog l a l j he lyet szívem-
ben, Magad t i sz t í t s meg en-
gem; Te légy öröm-for rása , 
Hogy bűnös vágy ne bántsa . 

6. A m i n t hozzánk leszáll-
tá l S lelkünk j a v á n munkál-
t á l : Add, mindennap legyen 
meg É n r a j t a m is kegyelmed. 

7. b e g y e n lelkem j avá ra 
Igazságod vi lága: Világítson 
meg engem Minden szavam 
s t e t t emben . 

8. Vigasz ta lás t ta lá l jak , 
Mikor l e sú j t a b á n a t ; Segíts, 
hogy el ne essem S csak az 
e rény t kövessem. 

9. H o g y mikor m a j d te-
véled E l jő a végí té le t : Eléd 
v ígan mehessek S üdvödben 
részt vehessek! Leska István. 

Dallama : 
Szép, tündöklő hajnalcsillag. (307.1 

1046. Fogadd, Urunk, 
köszöne tünk S szívből fa-
kad t d icsére tünk Jóságodér t 
i r án tunk , Mert szen t Fiad 
szál lot t alá, Hogy bűneink 
megvá l t aná , Ő, a k i t úgy kí-
ván tunk . Te vagy E nagy 
Mindenha tó és üdvadó Urunk 
nekünk : Ezen mé l t án ör-
vendhe tünk . 

2. H á l á t adunk m a is ne-
ked, H o g y a te d r á g a gyer-
meked A d t a d nekünk az ég-
ből; Kegyelmesen t e küldted 
őt Megmenteni a szenvedőt 
Minden ba j tó l s veszélytől. 
Tiéd E z é r t A há ladás , ma-
gasz ta l á s örökre i t t : Adven-
ted v á r j á k híveid. 
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3. S neked, dicső nagy 

Mesterünk, Ki üdvödet nyú j -
tod nekünk : Viszonzásul mi t 
a d j u n k ? Testedbe öltözé-
sedér t S halálos szenvedé-
sedér t Há lá t mikép fogad-
j u n k ? Veled Lehe t Örven-
denünk, benned n y e r ü n k ke-
gye lmet is: Dicsére tünk zeng 
néked is. 

4. Engedd ez üdv a jándo-
kát , Kegyelmed legjobb zá-
logá t Hi tünkkel megszerez-
nünk, Minden h ívság tó l sza-
badon J á r h a t n u n k a te u ta-
don S igazságod keresnünk 
Addig, Amíg A s í ron á t 
ö rökre r ád t a l á lha tunk , Hol 
szüntelen magasz ta lunk ! 

Cs. s. 

Dallama: Ó Istenünk, 
te legszentebb Háromság. (12.) 

1047. OrSk Is ten, há-
lá lkodva dicsérünk, Mert 
oly n a g y jó t cselekedtél mi-
vélünk, Hogy szent F iad 
t e s tbe öl töztet ted É s mind-
n y á j u n k üdvét megszerzet-
ted. 

2. Gonoszságunk mindig 
vádol t bennünke t B á n t á s á r a 
sz ívünknek és le lkünknek : 
De szent F iad hozzád veze-
t e t t el S kiengesztel t a te 
kegyelmeddel. 

3. Ő az ember t bo ldogságra 
vezette, Magá t minden f á j -
da lomnak ki te t te , Sőt ke-
gyet len halá l t is szenvedet t : 
E r ő t r a j t u n k a pokol nem 
vehet . 

4. E k k é p le t tünk, min t Is-
t ennek fiai , Kr i sz tu sunknak 
mind örökös t á r s a i ; Semmi-

féle k á r meg nem rendí the t , 
Mer t t e magad védelmezel 
minke t . 

5. Te az ember t ily magas -
r a emelted S boldogta lan 
helyzetéből k imented ; Meg-
m u t a t o d néki szent ösvé-
nyed É s megadod örök di-
csőséged. 

6. Megköszönjük végtelen 
jóságoda t , Tiéd, U r u n k , min-
den há lás hódola t ; Add, 
hogy mindig hívek legyünk 
hozzád S miénk legyen egy-
kor a mennyország! 

Dallama: Itt a drága idö. (3.) 

1 0 4 8 . Z eng jen orom-
ének Az Ű r kegyelmének 
H á l á s dicsérettel , H o g y nagy 
szere te t te l F i á t a d t a é r t ü n k : 
Kr i sz tus t küldte nékünk . 

2. E m b e r t e s t e t öl tve Szállt 
le ő a földre, H o g y t an í t á -
sával S kínos ha lá l áva l Vét-
künk tő l megvál t son S a 
mennybe bocsásson. 

3. Gondosan v igyázva Fi-
gye l jünk szavára ; Serényen 
követve T a r t s u n k ki mellet-
t e : Bűntől távol á l l junk, 
E r é n y ú t j á n j á r j u n k . 

4. Aki önkényesen Él s 
nem is tenesen: Mit se hasz-
nál annak A boldogtalan-
nak Kr i sz tus születése S 
halálszenvedése. 

5. Csak az i gaz ságnak S 
t i sz ta józanságnak A d v á n á t 
m a g u n k a t : A mi Ki rá lyunk-
nak P é l d á j á t kövessük, Öt 
h íven szeressük. 

6. Jézus, ki t imádunk , Leg-
dicsőbb Ki rá lyunk : Add a te 
lelkedet É s segí tségedet , 
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H o g y a kötelesség Te rhünkre 
ne essék. 

7. S ha m a j d a világot 
í t é l e t r e várod : É rdemedér t , 
ké rünk , Bocsásd m e g a vét-
künk , F o g a d j kegyelmedbe 
S vezess örömedbe! Cs. s. 

Dallama : 
lm a Szüzet Űr küldöttje. (10.) 

1049. Dicsőség az 
Úris tennek , Mer t ő nékünk, 
embereknek J ó s á g á v a l bé-
két a d o t t S egymáshoz jó-
a k a r a t o t . 

2. Egye t lenegy F i á t küldte 
V á l t s á g u n k r a és üdvünkre , 
H o g y azok, kik hisznek ben-
ne, E l j u s s a n a k mind a 
mennybe . 

3. Dicsőí tünk érdemedér t , 
H á l á t zengünk kegye lmedér t ; 
Add tenéked szolgá lha tnunk 

S kegyelmedben megmarad-
nunk. 

4. Há la néked, hogy lejöt-
tél, Ó Jézus, ki t e s te t öltél 
S szabadí tónk lettél ebben 
Az emberi te rmészetben. 

5. Gonoszságunk eltapod-
t a d S a jó ösvényt megmu-
t a t t a d Nekünk , bűnben szen-
vedőknek, Söté tségben té-
velygőknek. 

6. A ha lá l t is elszenvedted, 
V á l t s á g u n k a t megszerzet ted ; 
K á r h o z a t b a n e m kell men-
nünk , Néked ezér t há lá t zen-
günk . 

7. Lélek, ki a v igaszt adod, 
Ki től Jézus f o g a n t a t o t t A 
legt isz tább Szűz méhében : 
Néked ezért há l a légyen! 

8. Végezd a t e műved ben-
nünk, Vezess úgy, hogy bát -
r a n m e n j ü n k S az igazság 
ú t j á n végre E l ju s sunk az 
üdvösségre ! 

II. Karácsonyi énekek. 
Dallama: Mennyből 

jövök most hozzátok. (8.) 

1 0 5 0 . E n a p o t az Ü r 
rendel te , Minden e r r e emlé-
kezve Kr i sz tu sunknak hálát 
zeng jen Ügy a földön, mint 
a mennyben . 

2. Népek vá r t ak , Jézus, té-
ged, Míg a napok heteiének, 
Mikor Is ten Egyszü lö t t e A 
mennyből a földre j ö t t le. 

3. Míg e csodán elmélke-
dem, Áh í t a t rezg á t lelke-
men S magasz ta lom Isten 
nevét , Végtelen n a g y szere-
te té t . 

4. Te m a g a d a t megalázva 
Minden bűnös t boldogságra 
Vezet tél a koldusmezben: Az 
ember i t e rmésze tben . 

5. Kr isz tus , ak i megszület-
té l S ezer ba jbó l k imente t -
té l : Te vagy, U r u n k , és senki 
m á s Az a t y á k t ó l v á r t Mes-
s iás . 

6. Üdvözítni a vi lágot E m -
ber lettél, ó t e á ldo t t ; Test-
vérünk vagy és ba rá tunk , 
I s t en gyermekivé vál tunk. 

7. Ő mily fényes , nagy mél-
t ó s á g ! Mennybe emelsz, leg-
f ő b b Jóság ; Ö mily öröm tel-
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jessége Lelkemnek ez üd-
vössége ! 

8. Az ember t a bűn le-
verte, De Jézusunk fölemel-
te ; Az van velem szünet 
nélkül, Aki I s ten kebelén ül. 

9. Vígad j , ég, az ü d v szer-
zésén, Kr i sz tusunk megszü-
letésén; Zengjed, föld, az 
Ű r kegyelmét S dicsőséges 
győzedelmét ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: 
Szívem mélyén örvendve. (315.) 

1051. Dicsérjük az 
ég U r á t , Ki szavá t betöltve 
Üdvösségünk zá logá t Küldé 
le a fö ldre ; I s t e n vál tsá-
g u n k r a Ad ta kedves gyer-
mekét , Aki szűztől születék 
Vigasz ta lásunkra . 

2. Benne milyen végtelen 
Szerete t j ö t t hozzánk, Ha-
t á r t a l a n kegyelem Bősége 
h a j l o t t r ánk ; Ó m e r t a meny-
nyekből I s ten egyszülöt t F ia 
J ö t t megszabadí tn i a Földi 
gyötrelmekből . 

3. Alázatos lélekkel Jö t t 
el e v i lágra , Súlyos nehézsé-
gekkel Sok k ín t ve t t ma-
g á r a ; Soha nem élvezte Az 
örömnek derű jé t , Míg f á j -
dalmas, nagy m ű v é t I t t be 
nem végezte. 

4. A d j u n k h á l á t mindnyá-
j a n A Mindenhatónak , Éne-
ke l jünk v idáman A nagy 
p á r t f o g ó n a k ; Az ő segedel-
me Megkönnyí t i t e rhünke t 
S megszabadí t bennünke t : 
Bízzunk h á t őbenne! 

5. Jézusunk, az emberek 
Leghívebb b a r á t j a : Üdvö-

zítő szent neved Reményünk ' 
b e v á l t j a ; Békéd, boldogságod 
Engedd , Urunk , éreznünk S 
szívünkben megfékeznünk 
Minden á lnokságot . 

6. Magasz ta lunk , míg élünk, 
Innen a halálon, S téged ál-
dunk, dicsérünk F e n t a más-
vi lágon; Ot t élünk v idáman 
Tőled el nem távozva, Min-
dig veled lakozva Tel jes bol-
dogságban ! es. s. 

Dallama; 
Én Istenem, ha végtelen. (221.) 

1 0 5 2 . J er, ünnepel j , 
h á l á r a kelj, Mer t e nap az 
üdv n a p j a ; E há ladás t , ma-
gasz ta l á s t Az I s t en meghall-
g a t j a . 

2. Zengjük fe lé : Ügy ked-
veié Az Ü r e rossz világot, 
Hogy egy F i á t engedte át , 
K ié r t meg is bocsá to t t . 

3. E hű b a r á t h a j o l t le 
r á n k : Mily üdv a szent ka rá -
csony! Időnk be tö l t : ím tes-
t e t ölt, Hogy minke t így 
megvál tson. 

4. Jézus t szeresd, híven 
kövesd S bánd meg minden 
h i b á d a t ; N e m abba v a n : 
U r a m , U r a m ! A Megváltó-
imáda t . 

5. Kr isz tus nevét t isztelve 
fé ld Segítve a szegényen; S 
m í g m á s t m a g u n k vigaszta-
lunk, Tegyük az ő nevében. 

6. Te vagy a bölcs, a d rága 
hős, É g s föld tőled vezetve 
Mind a tiéd és mind a t é rd 
Meghaj l ik szent nevedre. 

7. Aldd Is tened, j ó t ő te-
he t Azzal, ki hisz őbenne; 
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U j j o n g j vígan és boldogan, 
Mer t üdv az ő szerelme ! 

Gellert Keresztély. 

Dallama: Mennyből 
jövök most hcizzátok. (8.) 

1053, Köszöntsük e 
dicső napot , Ami t nekünk az 
Ű r a d o t t ; Örvendezzünk Meg-
t a r t ó n k n a k , Ma születe t t 
Megvál tónknak. 

2. V á r v a v á r t á k s e l jö t t 
végre Az időknek te l jessége : 
F i á t kü ld te a jó I s ten , Hogy 
bennünke t üdvözítsen. 

3. Mikor lelkem ezt vizs-
gá l j a , Megreszket a szent 
csodára A jó I s ten t ölelgetve, 
Ki az ember t így szeret te . 

4. Bűnösök megmentésé re 
A m e n n y U r a s dicsősége Jé-
zus Kr i sz tu s t e s te t öltve A 
mennyből leszállt a földre . 

5. „Sión, imé hozzád jöt-
tem, Mint meg í r t ák a köny-
vekben, Hogy törvényed ' , 
örök Is ten , Betöl tsem és tel-
j e s í t sem." 

6. Ma születet t Urunk, 
jövel, Üdvözítő Immánuel , 
K i t az a.tyák régen v á r t a k : 
Dicsőít lek és imádlak. 

7. Te megígér t Messiásunk, 
Tes tvé rünk s legjobb bará-
t u n k : Te ére t tem ember let-
tél, I s t e n gyermekévé tet tél . 

8. E g y n e k vétke fe r tőz te 
meg Mind az egész emberne-
m e t : E g y Krisz tus feláldo-
zása L e t t a bűnös megvál-
tása . 

9. Örvendj , minden égi lé-
lek: Kr i sz tus Urunk ember ré 

le t t ; Mi is v ígan f o g a d j u k 
őt, A fö ldre száll t Üdvözí tőt ! 
Gellert Keresztély. M. I .M. 

Saját dallam. 

1 0 5 4 . U dvözlégy, Im-
mánuel, Benned üdvünk j ö t t 
m a el! Fe lve t ted e jó te t tné l 
Tes tünket , v é r ü n k e t : Tiszta 
szűztől születtél . 

2. P á t r i á r k á k , királyok, 
P r ó f é t á k is, kiválók Régen 
v á r t a k tégedet ; H o g y leszállj 
s üdvre v á l j : Egy ikük se 
é r t e meg. 

3. Éva bá rhogy u j jongo t t , 
Hiába volt oly boldog, Mikor 
Ká in t szülte m e g ; Többek is: 
Lámek is, Mikor Noé szüle-
t e t t . 

4. Hányan ké r t ek tégedet, 
Tö r j ed á t a szép eget, Ügy 
k íván ták j ö t t öde t : Elérni, 
megérni Nem t u d t á k ez örö-
m e t ! 

5. I t t vagy i m m á r közöt-
tünk , Há lás szívvel köszön-
tünk ; Reménységünk jó vége 
Testünkben, le lkünkben 
Ajándékod bősége. 

6. Ezé r t mél tán ünneplünk, 
Örvendezve éneklünk : Di-
csé r jük az I s t ennek E g y 
Fiá t , a Királyt , Üdvé t min-
den embernek. 

7. J ö j j megígér t üdvünkre 
I m m á r a mi keblünkbe ; Siess 
velünk jó t t enn i : Szívünket, 
le lkünket Templomoddá 
szentelni. 

8. Add, hogy téged szeres-
sünk, É s kedvedér t megves-
sünk Mindenféle hívságot , 
Megnyer jük s meglel jük 
Nálad a mennyországo t ! 
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III. Újévi énekek. 
Dallama : 

Szívem mélyén örvendve. (315.) 

1 0 5 5 . Tekints ránk, 
j ó I s tenünk, A há la ünne-
pén, Mikor téged tisztelünk 
Az ú j év reggelén ; Dicsé-
r ü n k illően, Mer t szívünkből 
éreztük, Hogy kegyelmed él-
veztük A múl t esztendőben. 

2. Mer t ha visszaképzelem 
P á l y a f u t á s o m a t : Minden ré-
szén meglelem A te jóságo-
d a t ; Csodásan védettél A 
vándor lás ú t j a in , S jószán-
dékod k a r j a i n Megdicsőítet-
tél. 

3. Egybevetve bána tom A 
menny örömével Nem t ö r t 
meg a f á j d a l o m : Könnyen 
viselém el; Amikor zokog-
t a m Napom rosszul végez-
ve : Szent jobboddal reggel-
re Megvigaszta lódtam. 

4. E r r e b á t r a n b ízha t tam 
Egész életemet, É j je l , nappal 
l á t h a t t a m Gondviselésedet ; 
Rendület len h i t tem, Hogy 
megáldasz mindvégig, Éle-
t emnek végéig, Ó jóságos 
I s t en ! 

5. Hálá t zengünk ére t te S 
ez megillet t éged : Testünk, 
le lkünk érezte Sok jótéte-
ményed ; Míg t a r t földi él-
tem, Magaszta l lak szünte-
len, Mindenható Istenem, 
A t y á m f e n t az égben! es. s. 

Dallama: Eljött immár hozzánk 
a menny. (213.) 

1 0 5 6 . N a p n a k s hold-
nak te remtő je , Hogy időnket 
mérhessük , Mindennek bölcs 

cselekvője, H o g y kedvünke t 
tö l thessük : Te kormányzod 
az éveket, A napoka t és é je-
ket , Dicsőség szent neved-
nek! 

2. Örök Is ten , há lá t adunk 
Szívvel, szá j ja l , lélekkel, S 
főképen m o s t magasz ta lunk 
Dicsőítő énekkel : Hogy az 
elmúlt esztendőben Megál-
dot tá l minket bőven Boldog-
sággal , békével. 

3. Ez évben is á l landóan 
Add kegyelmed éreznünk, 
E rős í t s meg minden jóban , 
Segíts téged köve tnünk; Te 
adsz elég üdvösséget , H a az 
igaz bölcseséget Félelmed-
ben keressük. 

4. A d j nekem szép a j ándé -
k o t : Békességes, víg é l t e t ; 
De ha m á s lesz szent szán-
dékod, Keresz t tő l se k í m é l j 
m e g ! Csak türe lmet a d j 
mindenben, Hogy semmilyen 
ínségemben I r igység ne zak-
lasson ! 

5. Segítsd, Atyánk , hű né-
pedet Ez évben is t o v á b b r a ; 
Segítsed a szegényeket , A 
jó t ne h a g y d m a g á r a ! Áldd 
meg a mi buzga lmunka t , 
Áldd meg a mi k i r á lyunka t 
Jó tanáccsal , sikerrel. 

6. Legyen a t rón az igaz-
ság S a bölcseség pé ldá j a ; 
Legyen e fö ld a boldogság S 
erényesség hazá j a , Hogy hű-
séges szere te tben Legyen üd-
vünk véghete t len Krisz tus-
ban, szent F i a d b a n ! 
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Dallama: Eljött immár hozzánk 

a menny. (213.) 

1 0 5 7 . L , des A t y á m , 
há la te l ten Gondolván az ó 
évre, Melynek oly sok ba j -
tól men ten Le t t s z á m o m r a 
jó vége: Szívből á ldlak és 
dicsérlek, Ez évben is viseld, 
kérlek, Gondom te l j es hű-
séggel. 

2. Vihetsz az ú j esztendő-
ben Ö r ö m r e vagy b á n a t r a : 
Csak f o r d í t s el mindent tő-
lem, Mi szívemnek á r t h a t n a ; 
Csak azt add meg jóvoltod-
han, H o g y őszintén iparkod-
j a m Tetszésedet keresni . 

3. H a ú g y tetszik kegyel-
mednek, Hogy b a j t k ü l d j 
r á m bőséggel : A d j e rő t az 
én lelkemnek Elviselnem 
készséggel, Hogy Kr i sz tus 
szent p é l d á j á r a Mindig az ő 
ú t j á n j á r v a Szívleljem meg 
szándékod. 

4. Vezess örök végzésed-
del, É n A tyám, az ú j évben: 
H a csapás ér, magad vedd el 
Rólam Jézus nevében ; A 
földi j ó t mind elvetem, Csak 
hű szívet a d j énnekem S e rő t 
minden e rényre ! s. L. 

Dallama: 
Az idő már eljövendő. (386.) 

1058. Gj lyorsan múl-
nak el az évek, Napok, ó r ák 
fö lö t te ; H á n y a n jö t tek s el-
tűnének Fe le t tem is ö r ö k r e ! 
Amelyikhez most é rkez tünk 
S amit o lyan vígan kezd tünk : 
Ez az év is elröppen. 

2. I s ten ! ezt a gyo r sa ságo t 
Gondosan megfigyelve S él-

tem a te igazságod Eszméjé-
nek szentelve: J ó m a g v a k a t 
fogok vetni S bő t e rmésnek 
örvendhetn i í té le ted nagy 
n a p j á n . 

3. Áldd meg, kérlek, ezt az 
évet Gyümölcshozó erénnyel, 
A d j szívembe sok készséget 
Jó t t ennem a szegénnyel ; 
Add, hogy amit végeznem 
kell, Is tenfélő, bölcs lélekkel 
Tetszésedre végezzem. 

4. Te rád bízom boldogsá-
gom, Ki ezt bölcsen kor-
mányzód ; Ami hasznos, tő-
led vá rom, Mert j a v a m a t kí-
vánod ; Kétségbe m é r t esném 
i t t lent ? Mindig j ó r a f ordítsz 
minden t : E r ő s az én bizal-
mam. 

5. H a több évet m e g nem 
érnék Pa rancsodnak enged-
ve : Kr i sz tus gazdag érdemé-
ér t F o g a d j be a mennyekbe ! 
Ezé r t a nagy nyereségér t A 
vi lágnak dicsőségét S élte-
met nem sa jná lom! Cs. s. 

Dallama: 
Amit a szent próféták. (9.) 

1 0 5 9 . I s t e n , a t e ke-
gyelmed Örök, vál tozat lan, 
Üdvöt senki nem lelhet Más-
ban, csakis abban; A nap, 
az év, az élet Mind, mind vál-
tozandó: Ki híveid megvé-
ded, Te vagy maradandó . 

2. Szereteted szerencsét 
Hoz r á n k évről évre, Jósá-
god a kezesség M u n k á n k si-
keré re ; Minden reggel örö-
met Adsz, erőt, épséget , S 
ha m u n k á n k n a k vége lett , 
Elégedet tséget . 
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3. Ez évet, az e lmúl ta t , 
Ami t végigél tünk, Gazdagon 
megáldot tad , Édes A tyánk , 
nékünk ; É te l t , italt, jóked-
vet, Mindent bőven adtá l , 
B á n a t o t és keservet J ó r a vál-
toz ta t tá l . 

4. Dicséret és t i sz tesség 
A te szent nevednek, H o g y 
hazánk a békesség Üdvének 
örvendet t , H o g y ha t a lmas ke-
zeddel Vezet té l bennünke t S 
megá ldo t tad sikerrel Igyeke-
zetünket . 

IV. Krisztus Urunk 
Dallama: 

Az én gyászom mérhetetlen. (72.) 
r 

1 0 6 0 . о sebektől el-
ha lmozot t É s ke re sz t f án 
megkínozot t Jézusom : te 
kiszenvedtél, Mert engemet 
úgy szeret té l . 

2. O t t on to t t ad d r á g a vé-
red A bűn oly sok r a b j a vé-
ge t t ; Ot t f izet ted vál tságbé-
rem, H o g y megnye r j em üd-
vösségem. 

3. Te hal tá l , hogy én élhes-
sek, Az én bűnöm fesz í t e t t 
meg ; Te szenvedtél á r t a t l a -
nul Bűne imér t vál tságomul . 

4. É n Jézusom, én Megvál-
tóm, Te v a g y igaz, hű ba rá -
t o m ; A d j nekem is ily kész-
séget, H o g y halálba m e n j e k 
érted. 

5. E r é n y e m ha százezernyi, 
Akkor is j ö j j megnövelni ; 
Add, hogy nemes cselekedet 
Viszonozza szereteted. 

6. Távozz, világ h i ú s á g a ! 
Jézus é l tem boldogsága ! 

5. Most , amikor belépünk 
Az ú j esztendőbe, Boldogító 
r eményünk Bíztat jóelőre, 
Hogy mi ránk vál tozat lan 
Szere te t te l nézel S a szüksé-
ges j a v a k b a n Részeltetsz két 
kézzel. 

6. G y o r s múlásá t érezzük 
Tűnő éveinknek: Add, hogy 
híven végezzük Kötelessé-
g inke t ; Fej lesszed az isteni 
E r é n y e k e t bennünk, Segíts 
a te mennye i Öröködbe men-
nünk! Sturm. Cs. s. 

kínszenvedéséről. 
H o g y h a megha l t éné re t t em: 
Lehet-e ő t nem sze re tnem? 

7. Nélküle meg nem mara -
dok, Vele élek, vele ha lok ; 
Benne nincsen veszteségem, 
Halá lom is nyereségem. 

8. H a bevégzem földi pá-
lyám S ha lá lharcom k ín ja 
vár r á m : Ó Jézusom, el ne 
feledd, Hogy megvá l t ád a 
lelkemet. 

9. Ámen , ámen ! 0 te áldott , 
Add meg, ami t én k ívánok: 
H a megha l t á l énére t tem, Ke-
gyelmedbe végy fe l engem! 

Dallama: Szerelmes Jézus, vájjon 
mit vétettél? (76.) 

1 0 6 1 . ELn Üdvözítőm, 
erősí ts m e g engem, Mikor 
nagy k ínod idézem lelkem-
ben; Szeretetedből szenved-
tél j a v u n k r a S megvál tá -
sunkra . 

2. Az Is ten-ember mindent 
elszenvedve Magát a kereszt-
f á r a szegezte t te ; Szent volt, 
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de é r tünk nehéz k ín t viselt el 
Vérző sebekkel. 

3. Ó n a g y csodája e szent 
á ldoza tnak ! H a rágondolok, 
lelki erőm lankad ; Remegve 
érzem az á tok keservét , Vét-
ke im te rhé t . 

4. I s ten igazság : övé az íté-
le t ; I s ten szere te t : megvál-
t a t o t t téged; Lelkem meg-
rendül , f enségé t csodálván 
A kereszt f á j á n . 

5. Ez megfékezi s enyhí t i 
gőgömet , Ez lesú j t s i smét 
fölemel engemet ; Én , ak i Is-
t e n t el lenemmé t e t t e m : Ba-
r á t j a le t tem. 

6. É n Üdvösségem, nézd 
erős h i temet , Fogadd hálá-
m a t és köszönetemet ; Szív-
ből dicsérve gondolok ke-
gyedre S szeretetedre. 

7. Tú l j á r ez minden emberi 
ér te lmen, De mér t lankad-
j a k e mia t t h i t emben? E m -
ber- lé temre lehet-é remélnem 
I s t en t m e g é r t n e m ? 

8. Is ten m u n k á j a a kegyel-
m e t adni, Kötelességünk há-
lával fogadni S figyelni, mi-
kép emelhet a mennybe Is-
t en kegyelme. 

9. Dicsérlek, Uram, mind-
örökké ezért A nekem nyú j -
t o t t d r ága kegyelemér t ; Ne-
kem azzal, hogy é r tem is 
meghal tá l , É le te t adtál . 

10. Szerettél engem: sze-
re tn i akar lak , Mindig öröm-
mel engedek szavadnak ; A d j 
e szándékhoz több más célom 
előt t Mindig ú j erőt ! 

Leska István. 

Dallama: 
Jerémiás, a próféta. (84.) 

1062. Di ' ícsoség o t t 
f enn Is tennek , A végte len 
kegyelemnek, É s a fö ldön 
boldog béke : Krisz tus nevé t 
á ld juk ér te . 

2. Isten, t iéd d icsére tünk, 
Hogy szent F i ad mié r e t t ünk 
A halál tól se kímélted, Csak 
hogy megmen t sd a te néped . 

3. Elpusz tu ln i nem enged-
tél, Könyörülni kegyesked-
tél U t a t ny i t ván országodba, 
A te dicső városodba. 

4. Kr isz tus , téged is dicsé-
rünk S magasz ta lunk , a m í g 
élünk, H o g y mihozzánk le-
ha jo l tá l S é r tünk kínos h a -
lál t hal tál . 

5. Bűne inké r t megszenved-
tél, Sok f á j d a l m a t elviseltél, 
Véredet is k iontot tad , Min-
den híved megvál to t tad . 

6. Add, h o g y a te sok kí-
nodér t H á l á t ad junk s jó sá -
godér t Vétkeinktől elsza-
kad junk , E rényekben g y a r a -
podjunk . 

7. Szentlélek, megvi lágí-
tónk, Vigasztalónk, bá to r í -
tónk : Á h í t a t u n k te növel jed, 
Ma és mindig megszentel jed. 

8. Idézze az emlékezet , 
Ami t Jézus elszenvedett ; 
Színe elé vezess végre S j u t -
t a s s el az öröklé t re ! 

cs. s. 

Nagypéntekre. 
Dallama: 

Jézusom el nem hagyom. (258.) 

1 0 6 3 . J ézus Kr i s z tu s 
ha lá la Mindnyá junk nagy em-
l éknap ja : Buzdul junk s zen t 



há lá ra , Mely szívünket ál-
t a l h a t j a ; Méltó így lesz ün-
nepünk, Üdvö t ekkép nyer -
he tünk. 

2. Ne nézz m a a v i lágnak 
H a m a r múló örömére ; Gon-
dol j I s t en F i á n a k F á j d a l -
mára , küzdelmére : Mindha-
lálig szenvedve Viselte az t 
üdvödre. 

3. É g és föld közt keresz-
t en F ü g g az, aki mi t se 
vétve, Hogy nekünk jó t sze-
rezzen, Még az él tét sem kí-
mélte ; Imádkozo t t szünte-
len, A miénk így le t t a 
menny. 

4. A vi lágtól e lhagyva Ki-
bocsá t j a lelkét végre, K á r -
örömmel k a c a g j a Annyi ádáz 
ellensége Gúnyolván is, szid-
ván is Még a halál u t á n is. 

5. Jól tudván , hogy ily b a j -
r a I s tennek szent a k a r a t j a 
Az é j t s z a k á t nappal ra , A 
g ú n y t üdvre vá l t oz t a t j a : A 
ha lá l t is lenézi S áldott mű-
vét bevégzi. 

6. A tyánk , aki f ény t hoz tá l 
E ha lá lnak é j je lére S vigasz-
t a l á s t ha lmoztá l Rá és min-
den t e s tvé ré re : Zengjen ezér t 
dicséret, Mindenhatónk, te-
néked ! 

7. Te egyet len F i ada t Ad-
t ad é r tünk k ínha lá l ra : Hogy-
ne adnád m a g a d a t S minden t 
üdvünk zá logára ? Jézuso-
mér t tebenned Van bizalma 
szívemnek. 

8. T e r a j t a d van mindenhol, 
Is ten, a mi tek in te tünk , 
Kr i s z tu sunké r t mindenkor 
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Kegyelmedet nyú j tod ne-
künk ; Hozzád vágyunk mind-
n y á j a n Éle tben és ha lá lban! 

Sz. I. 

Dallama: 
Krisztusunk, az alázat. (64.) 

1 0 6 4 : . Krisztus, ki 
úgy szeret té l , Hogy é r tünk 
meghálál , Vétektől megmen-
te t té l É s Megváltónk valá l : 
F á j d a l m a k közt végezted Pá-
lya fu t á soda t , Gyötrődéssel 
te t ted m e g Utolsó u t a d a t . 

2. Már messziről szemlél-
ted Keresz ted bús j e lé t : Ha-
lálos szenvedésed Előre ére-
zéd; Szomorú volt a lelked, 
F á j t a nehéz kereszt É s 
mégis elviselted : A t y á d ren-
delte ez t ! 

3. Ó mily keserves emlék 
A szörnyű fá jda lom, Mikor 
véres ve re j t ék Hull t végső 
u tadon! Ó mennyi rémület-
tel K ü z d ö t t erős hited, Míg 
r a j t a hős lélekkel Győzelmet 
nye rhe te t t . 

4. B á r n a g y ba jok zúdul tak 
Rád minden oldalon, Meg-
törni mégse tud t ak Egyenes 
u tadon ; Ügyünk m a g a d r a 
vetted, Üdvünk let t szóza-
tod: Innom kell azt a kely-
het, A m i t A t y á m a d o t t ! 

5. H o g y végzését Atyád-
nak Betöl t sed te l jesen: Üd-
vünkre ezt k íván tad Mun-
kálni szívesen; Nem lá t t a 
re t tegésed A bűnös, rossz 
világ, S nem f á j t az, hogy 
tenéked Nem nyílt öröm-
virág. 

44 
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6. így le t t a te halálod Üd-

vünknek záloga, Kínszenve-
désed á ldot t Pé ldának áll oda : 
H o g y kell m e g nem t agad-
nunk Másoknak érdekét S 
é l tünke t is odadnunk A szent 
e rényekér t ; 

7. Hogy kell nehéz keresz-
t e t Vál lunkra venni fe l S 
m i n t i s t enad ta t e rhe t Köny-
nyen viselni el; Parancsoló 
szavának Vetvén alá m a g u n k 
É l t ü n k minden b a j á n a k Vé-
g é r e j u t h a t u n k . 

8. Jó te t t edé r t , amelyben 
Mindnyá j an részt veszünk É s 
a t e érdemedben Mindmáig 
élvezünk: Keblünk há lás di-
csére t Zengése h a t j a á t , 
Tes tünk, lelkünk tenéked Ál-
dozzuk, jó A tyánk . 

9. Kegyesked j elfogadni E 
f ö l t e t t szándokunk S elég 
e rő t is adni, Amíg i t t bu jdo-
sunk, Hogy i t t en mindhalá-
lig Igazak, jók legyünk, S 
ha e l ju tunk odáig, Nálad le-
gyen he lyünk! 
Dietrich János. Sz. I. 

Dallama: Szerelmes Jézus, vájjon 
mit vétettél? (76.) 

1 0 6 5 . U r a m , könyör-
gök, erősí ts meg engem, Míg 
szenvedésed f o r g a t o m eszem-
ben ; Azér t tűr té l , hogy el-
vedd bűneinket S üdvözí ts 
minket . 

2. Az Is ten-ember engedel-
mességből M a g á t keresz t re 
szegeztet te végül ; Gonosz-
s á g u n k é r t hozot t áldozatot , 
É r t ü n k k ínza to t t . 

3. Megfontolva e csodás és 
szent művet , Szívem meg-
reszket, e rőm hol t ra csüg-
ged; L á t o m és érzem f á j -
dalmad keservét S vé tke im 
terhé t . 

4. Bűnöket bün te t I s t en 
igazsága, Világot vá l t m e g 
végtelen j ó sága ; Félve, cso-
dálva szemlélheti lelkem E z t 
a kereszten. 

5. Ez meg tö r bennem min-
den kevélységet, L e s ú j t s 
fölemel, hogy bízva r emél j ek ; 
Én, aki I s t en t ellenemmé te t -
tem, B a r á t j a lettem. 

6. É n Üdvözítőm, ím t é r d r e 
omolva H a j t o m f e j e m e t előt-
ted a porba Hálás lélekkel 
kereszt-halálodért , N a g y jó-
ságodér t . 

7. Uram, Szentlelked igaz-
gasson engem, Add egész 
éltem tenéked szentelnem ; 
Szolgáljon minden m u n k á m 
tetszésedre S t i sz te le tedre ! 

8. Dicső példádat k ívánom 
követni, Fe lebará tom őszin-
tén szere tni ; Azokért , ak ik 
bán tanak engemet, I m á t re-
begek. 

9. Ha vál lamon nagy bá-
na tnak súlya van, Add, hogy 
készséggel vessem alá m a -
gam Tudván, hogy é r t e m te 
is megszenvedtél S meggyö-
tör te t té l . 

10. H a m a j d haldoklom, 
keresztedből nyer jek E r ő t s 
bizalmat vergődő sz ívemnek: 
Örömmel megyek így tehoz-
zád szállva Örök h a z á m b a ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 
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Dallama: 

Jézus, drága Üdvözítőnk. (109.) 

1 0 6 6 . U - y sze re te t t 
Is ten minke t , Hogy F iáva l 
üdvözí te t t ; Ki fogná fe l el-
méjében S magasz ta lná mél-
tóképen? I s ten F ia fö ld re 
szállva E m b e r t e s t e t öl t ma-
g á r a ! 

2. Mint ahogy a nap pályá-
j á t S mindenféle s a j á t s á g á t 
Vi lágosan meg nem ér tem, 
De e re jé t s fényé t érzem : í g y 
nem é r tve csodate t té t É r z e m 
Jézus szere te té t . 

3. H a nincs az a reménysé-
gem, H o g y Krisz tus az üd-
vösségem: Ret tegnék a ré-
mület től , A szigorú ítélet-
től; M e r t nélküle nem isme-
rem Se önmagam, se Is te-
nem. 

4. É n azér t megtörhe te t -
len Hiszek benne rendület -
len; Egész világ h a d d gú-
nyolja, É n tudom, hogy idő 
múlva Tőle örök kincset ka-
pok: E hi temben m e g m a r a -
dok. 

5. H a Igéjén lelkesülök, 
Kegyelmében részesülök, Ér -
zem az Ü r békességét S bol-
dogító kegyességét ; Ő igaz-
ga t Szentlelkével, Minden 
jó ra ő vezérel. 

6. H a lelkem bűnváda t érez, 
Odalépek keresz t jéhez : Meg-
h a l l g a t j a könyörgésem É s 
eltörli minden vé tkem; Riad t 
szívem e rő t nyerve Vigasz-
ta lás t t a lá l benne. 

7. Tudom, hogy az én Meg-
vál tóm É l s odafenn meg is 
lá tom ; Rá tek in tek minden 
percben, Mikor m a j d fe l tá-

masz t engem, Megdicsőült 
t e s tbe szállok, Színe elé bát-
r a n állok. 

8. Hogyne lennék tisztelet-
tel É s lángoló szeretet te l 
I r á n t a , ki úgy szere te t t , Hogy 
é r e t t em kiszenvedet t ! Add, 
U r a m , hogy há lás legyek S 
buzgó szívvel d icsér je lek! 

9. Add parancsod cseleked-
nem S szent nevedér t elszen-
vednem, Amit r á m m é r íté-
le ted: Tudom én, hogy vé-
gét ve ted ; Nem hagylak el 
soha többé, Csak h i t em tedd 
erősebbé ! 

10. Mikor pedig meg kell 
ha lnom, Add m a g a m b a n ezt 
gondolnom : H a I s ten egy 
F i á t a d t a É r t ü n k te l jes ál-
doza t ra , Hogyne adna min-
dent végül Hozzánk való ke-
gyelmébül ? es. s. 

Dallama: Jézus, éltem szép 
világa. (N. L. 325.) 

1 0 6 7 . Krisz tus , kín-
szenvedésedért Hálát zen-
günk kegyelmedért; Elhor-
dozván a keresztet Boldog-
ságunk megszerezted. 

2. H a lelkünkben követhe-
tünk , Semmi ba j tó l nem fél-
h e t ü n k : Rád t ek in tünk fel 
az égre , Üdvösségünk vezé-
rére . 

3. Miér tünk is megfizet tél , 
Keservesen megszenvedtél ; 
Ebbő l csak ú j erőt kapunk, 
Veled meg is j avu lha tunk . 

4. J ó t ad a jó I s t en nékünk, 
Megbocsá t j a megbán t vét-
k ü n k ; Lelkünk soha meg 
nem halhat , Elér i a diadal-
ma t . 

44» 



700 

5. Tan í tásod meg nem dől-
het , Bármi ly súlyos harcok 
j ő n e k : E vigasszal biztat , 
é l t e t Minket kínos szenve-
désed . 

6. Ki az, aki ne a k a r n a 
Benned bízni mindenkor ra ? 

Tudván : aki u t a d j á r j a , Az t 
az örök élet v á r j a ! 

7. Ezér t mi mind örvende-
zünk S kegyelmedér t esede-
zünk : Segíts i t t a küzdelem-
ben S békét a d j o t t f enn a 
mennyben ! sz. i. 

V. Krisztus Urunk feltámadásáról. 
Dallama: 

A mélységből emelem fel. (244.) 

1 0 6 8 . J ézusunk, ki 
önkén t ha l tá l É r e t t ü n k jó-
voltodból: I m m á r ú j r a fel-
t á m a d t á l Igéd szer int sírod-
ból; Ke re sz t f á r a szegeztet-
tél S dicsőségbe öltöztettél , 
A ha lá l t m á r legyőzted. 

2. Mily nyomorul t , megalá-
zot t , Szegény voltál kezdet-
ben, B á r isteni s a j á t s á g o k 
R a g y o g t a k szent lényedben: 
Tan í t á sod fenségéhez Cso-
d á k a t is vi t tél véghez, Hogy 
mindenki elámult . 

3. Meghal tá l b á r kereszte-
den La t rok közöt t számlál-
v a : De nem voltál-e végte-
len Ha ta lommal megáldva ? 
Ki gyógyí to t t meg v a k o k a t ? 
Ki s imí to t t el h a b o k a t ? Ki 
t á m a s z t o t t h o l t a k a t ? 

4. E l nem választ m á r va-
lóban Semmi tőled, Jézu-
som; Benned hiszek állan-
dóan, Fe l t ámadtá l , jól tu-
d o m ! E dicső f e l t ámadásban 
Számomra nagy megnyugvás 
v a n : Éln i fogok örökké. 

5. I m m á r I s ten örökében 
V a g y u n k mi is á l ta lad : 
E b b e n n y ú j t m a j d vigaszt 
nékem Az utolsó p i l lanat ; 
Fe l t ámad tá l , Kr i sz tus Urunk, 

E g y k o r mi is f e l t ámadunk 
í té le ted n a p j á r a ! es. s. 

Dallama: 
Jézusom el nem hagyom. (258.) 

1 0 6 9 . J ézus él! s én 
is vele: A halá l tó l nem re t -
t egek ; Ha i t t lesz az ideje, 
Visszaad ja é le temet Megdi-
csőül t a lakban : Ez az én bi-
zodalmam ! 

2. Jézus él ! m á r övé let t A 
ha t a lom mennyben s fö ldön: 
Hozzá én is elérek S élni fo-
gok mindörökkön. Kegyelme 
vá l toza t lan : Ez az én bizo-
d a l m a m ! 

3. Jézus él! nem csüggedek, 
H o g y őt s I s t e n t meg ne sé r t -
sem ; Bocsána to t h i rde te t t , 
H o g y a bűnös mind megtér-
j e n ! Nem h a g y I s ten ma-
g a m b a n : Ez az én bizodal-
m a m ! 

4. Jézus él! Az üdv enyém, 
Egész éltem övé legyen ; 
T isz ta szív és szent e rény 
Ura lkod jék a lelkemen! B a j -
b a n ő lesz o l t a lmam: Ez az 
én bizodalmam! 

5. Jézus él ! b á r sok kétség, 
Gond, Szenvedés t e rhe f á -
r a s z t : Se magasság , se mély-
ség Soha tőle el nem választ . 
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Él temben és ho l tomban Ez 
az én b izodalmam! 
Gellert Keresztély. M. I. M. 

Dallama: Téged, Isten, mi 
mindnyájan. (162.) 

1 0 7 0 . E mlékezzél ör-
vendezve E fenséges , szép 
ünnepre ; Gondolj, lelkem, 
Jézusodra , F e l t á m a d o t t Meg-
vál tódra ! 

2. Erezz tel jes, boldog há-
lát, Min tha szemtől szembe 
l á tnád ; Min tha szólna, béke 
véled: Örvend j dicső győzel-
mének ! 

3. Nézz az égre fohászkod-
va: Törvényt szab a csilla-
g o k r a ; Él s Is tennel együt t 
látod Mint kirá lyod és ba-
rá tod. 

4. Azé minden f é n y s ha ta-
lom, Aki volt s lesz minden-
koron; Az ő neve t iszteltes-
sék S mindörökké dicsértes-
sék! 

5. Ó hit , lelkem gazdagsá-
ga ! Mi a világ mél tósága 
Ahhoz, ami t f e n t a menny-

ben Jézusomban kell m a j d 
n y e r n e m ! 

6. Az ő f é n y e s h a z á j á b a n 
É ln i teljes boldogságban, 
Mely maga a végte lenség: 
É n Uram, mily n a g y t isztes-
ség! 

7. Csodálat ta l örvend el-
m é m Az Ü r n a k e nagy ke-
gye lmén; F ö l d r e borult a r c -
cal zengek H á l á k a t a jó Is-
t ennek . 

8. Trónod mel le t t , orszá-
g o d b a n Adsz helyet szent 
ha j lékodban, S megérem az 
üdvösséget , H o g y tes temben 
l á t l ak téged. 

9. H a a végső ítéletre E l -
jössz , élet Fe j ede lme : A k k o r 
én is f e l t á m a d v a E l j u t o k 
jobboldaladra . 

10. Add, h o g y mindig em-
lékezve A te ö rök érdemedre 
E g y r e jobban szeresselek S 
m i n d hívebben kövesselek! 

11. Aki ekkép ura lkodva 
A vi lágot kormányozza : E m -
lékezzünk rá, U r u n k r a , Fel -
t á m a d o t t J é z u s u n k r a ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

VI. Krisztus Urunk menybemeneteléről. 
Dallama : 

Harmadnapra feltámadott. (132.) 

1071. Krisztus, üd-
vünk Fejede lme Örömünke t 
megnövelve Eme lkede t t fel 
a mennybe. 

2. I t t mennyi b a j t és kínt 
é r t meg, S mindezt, ember, 
csak t eé r t ed : Köszönd ezt 
nagy kegyelmének! 

3. Előbb, m i n t a mennybe 
m e n t fel, Sok f á j d a l m a t szen-
vede t t el, H o g y megvál t son 
szeretet tel . 

4. Tőlünk s e m m i t sem s a j -
ná lva Dicsőült ily mél tó-
s á g r a : Gondol junk ez igaz-
s á g r a ! 

5. I t t szentül él t s cseleke-
de t t , Aztán mennybe emel-
k e d e t t : L e g y ü n k mi is t evé-
kenyek ! 
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6. Ura lkodik i m m á r vég-
kép S az nyeri meg üdvös-
ségét, Ki m e g t a r t j a a hű-
ségét. 

7. H o g y lássa az e m b e r f ia , 
Meg kell magá t t a g a d n i a , 
E rénynek kell hódolnia. 

8. Mindnyá junk l eg jobb ba-
r á t j a , Kr i sz tusunk : a menny-
be szállva Minket is vigy 
szebb h a z á n k b a ! Leska István. 

Dallama: 
Isten, hozzád esedezünk. (151.) 

1072. Ujjongjunk az 
U r b a n : i m m á r Művét elvé-
gezte S ami az ő k a r j a i n 
vár, Ü d v ü n k megszerez te ; 
I m m á r oda fenn lakozik É s 
A t y j á v a l uralkodik. 

2. Ha lá láva l é le tünket Meg-
szabadí to t ta , Igéjével ér tel-
münke t Megvi lágí to t ta ; É r -
tünk ekkép munká lkodván 
Fen t ül i m m á r Isten j o b b j á n . 

3. H a t a l m a van i t t a föl-
dön S odafenn az é g b e n : 
Minden lélek mindörökkön 
Igéjének é l jen ; Aki tő le el 
nem pár to l , Megszabadul 
nyomorátó l . 

4. J ó v á t e t t e e lvesz tünket 
Kegyes jóvol tában, Boldog-
ságra v á r bennünket Meny-
nyei h a z á n k b a n ; M a g á t halá l 
alá vetve A tyánka t megen-
gesztelte. 

5. Örvendje tek , igaz lelkek, 
Nevét d icsé r j é tek : Á l t a l a és 
benne nye r t ek Üdvöt min-
den népek ; Mi is h á l á t ad-
junk ezér t A mennyei kegye-
lemért. 

6. Nézzétek a fe lhők ka r -
j án Szállni a hős védőt , Ör-

vend je t ek d iada lmán, Kegyes 
i s tenfé lők ; I smét el jön ő, az 
á ldot t , Megítélni a világot. 

7. N a g y v igasza a hivők-
nek I t t a szenvedésben Egy-
kor o t t fenn látni ő t meg Tel-
jes dicsőségben; Csak benne 
kell b izakodnunk S erények-
ben gya rapodnunk . 

8. A k i itten szégyell i őt É s 
be n e m fogadja , A z t meny-
nyei A t y j a előtt Ő is meg-
t a g a d j a ; Jézusom, én hiszek 
benned, Tőlem m e g ne vond 
kegyelmed. 

9. É n is g y a k r a n tévelyeg-
tem, Vak juha a n y á j n a k : 
Vezérel j , hogy mindenekben 
Csak neked szo lgá l j ak ; Erő-
sí tsed bá torságom, Hogy le-
győzzem gyar lóságom. 

10. Mi a világ dicsősége 
Az á ldáshoz mérve, Amit az 
Űr kegyessége Á d a keresz-
t y é n r e ? Jézussal pap s ki-
rály vagyok, E z é r t méltán 
v ígadha tok . 

11. Magasz t a l j ad kedvezé-
sét Mos t s minden időben, 
Örvendezzél, keresztyénség, 
Az Üdvözítőben, Ki örökké 
u ra lkodván Ot t f e n n él az 
Is ten j o b b j á n ! 

Cs. S. 

Dallama: 
Jézus, élte életemnek. (85.) 

1 0 7 3 . J ézus, ak i Atyád 
j obb ján Ülsz i m m á r a meny 
nyekben S megvá l to t t id kor-
mányozván Ol ta lmazod min-
denben: Angyalok és üdvö 
zültek Zengedeznek ot t kö-
rü l ted ; Mi is h á l á t érezünk 
S te l j es szívből t i sz te lünk. 
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2. E l jö t t é l az üdvösséggel 
S e m u n k á d elvégezted : Lel-
künknek megmentésével Bű-
nünk t e rhé t e lvet ted; Most 
i m m á r a mennybe szállva S 
k o r o n á d a t megta lá lva F e j e 
lettél h i t ünknek : Te igazgass 
bennünke t ! 

3. Te m u t a t t á l nékünk u ta t , 
Hogy örömet lelhessünk, Te 
ny i t ád meg a kapuka t , Hogy 
kegye lmet nyerhessünk ; Ot t 
is é r t ü n k fáradozol , Híveid-
ről gondoskodol, ígére ted be-
tö l tve A Szentlelket küldöd 
le. 

4. A te Igéd i smer te t meg 
Minden nemes erénnyel, Meg-
t a r t számos bűnös lelket S 
igaz h i t r e vezérel; Megtaní t 

a b ű n t levetnünk S minden-
ben a jó t követnünk, Erős í t i 
h i t ünke t S neked szentel 
bennünket . 

5. Te még akik meg nem 
térnek , Azokat se veted meg, 
Szánod, hogy a bűnnek élnek 
S ezér t soka t szenvednek; 
Kegyelmes vagy jóvoltodban, 
Nem bünte ted ha ragodban , 
Időt adsz megté rés re É s üd-
vösség-szerzésre. 

6. Megváltónk, úgy tiszte-
lünk meg, Ha h á l á n k a t el-
zeng jük S egész földi életün-
ke t Csak tenéked szentel-
j ü k ; A d j k i t a r t á s t és türel-
met , Te i r án tad engedelmet, 
Hogy kegyelmed megnyer-
jem Örökké a mennyekben! 

cs. s. 

VII. A Szentlélek leküldetéséről. 
Dallama : 

Atya-Isten, dicsértessél. (291.) 

1 0 7 4 . H ála neked, Is-
tenünknek , Hogy Szentlelked 
hozzánk küldted, Híveidhez, 
a mennyekből A te örök vég-
zésedből. 

2. Megtel t a föld sötétség-
gel, Bálványokkal , tévely-
géssel , Míg el nem j ö t t e vi-
l á g r a A te Igéd igazsága. 

3. Először az apostolok 
L á t t á k őt s mily csodás do-
log: Más-más nyelven beszél-
ték el Tetteid ' nagy ékesség-
gel. 

4. Szentlelkedtől erőt nyer-
ve S minden néphez oda-
menve Ter jesz te t t ék a nap 
a l a t t Szent evangél iumodat . 

5. Sok t á m a d á s é r t e őket, 
Szenvedtek, de mégis győz-
t ek ; Jézusunk volt segítsé-
g ü k : Megszégyenült ellensé-
gük. 

6. í g y Igédnek hi rdetése 
E l j u t o t t nagy messzeségbe : 
Szent F iadda l i m m á r i t t lent 
I smernek, mint igaz Is tent . 

7. Az áldás, mi t Igéd adott , 
Köz tünk m a is m e g m a r a d o t t : 
Megvi lágí t ér te lmünkben, 
Megerős í t szent h i tünkben . 

8. Add, hogy mindig rád 
gondol junk, Igazadhoz ra-
gaszkod junk ; Lelked jó ra 
bá to r í t son S minden bűntől 
megt isz t í t son. 

9. H a a mennybe e l ju tha-
t u n k S színről-színre meg-
l á t h a t u n k : Há lá t adunk ér-
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demedér t S magasz ta lunk 
kegyelmedér t ! Cs. s. 

Dallama: 
E világi harcomat. (372.) 

1 0 7 5 . Ó küldd a t e 
Szentlelked A j á n d é k á t ne-
künk , Mer t jó csak így te-
r e m h e t Szívünkben, Is te-
n ü n k ; Ne hagyd , hogy csúf 
á lnokság Verhessen ott ta -
n y á t , Vagy tévelygő gonosz-
ság, Mely önmagának ár t . 

2. A te Lelked áldása Le-
gyen megszentelőnk S ra-
gyogó f é n y f o r r á s a Világító 
e rőnk ; Ez hozza a mennyek-
ből Szent bölcseségedet, Hogy 
szívből és lélekből Szeres-
sünk tégedet . 

3. Add szívesen követnünk 
A te pa rancsoda t S boldo-
g o k k á t ehe tnünk Magunka t 
s m á s o k a t Ügy, amint azt 

kegyedből Te engeded ne-
künk S m i n t gyermekid, 
kezedből Bőven élvezhetünk. 

4. A te Lelked vezessen 
Egyenes u tadon , Hogy sen-
k i t se érhessen Szívében ár-
t a lom; H a tel jes , ép elmé-
nek Kincsét a d t a d reánk : 
Szentel jük az t tenéked S ne-
vednek, jó A t y á n k ! 

5. Lelked legyen r agyogó 
Világosság-adónk S minden 
b a j b a n p á r t f o g ó E r ő s vi-
gasz ta lónk; Teremts , Urunk , 
mibennünk Oly t iszta, hű 
szívet, Hogy b á r m i t kell szen-
vednünk, T ű r j ü k vesszőidet. 

6. Ha nincsen m á r viga-
szunk S i t t a végküzdelem: 
Segí tségünk, t ámaszunk A 
t e Lelked legyen; Add meg, 
hogy a halá lon Diada lmat 
vegyünk S o t t f enn a más-
világon Ná lad legyen he-
l y ü n k ! Leska István. 

VIII. Isten műveiről és tulajdonságairól. 
Dallama: Jézus mondja: 

Hozzám jertek. (274.) 

1 0 7 6 . J ó Is tenünk, 
seg í t s minke t Gonoszságunk 
s vé tke inke t Őszintén felis-
mernünk , É s Kr i sz tusba ve-
t e t t h i t te l Mindent bizton 
é rvén i t t el Bizonyságot te-
h e t n ü n k ! 

2. Add, hogy istenfélelem-
ben Élhessünk a t e neved-
ben, Szent Igédet követők: A 
t e Lelked vi lágol jon S bána-
t á b a n v igasz ta l jon Minden 
igaz szenvedőt. 

3. A te Igéd vezéreljen, 
H o g y fényénél ez életben 

Mind előbbre mehessünk, É s 
az erény ú t j á n j á r v a S téged 
mindig hűn szolgálva Üd-
vösséget nye rhessünk! 

Leska István. 

Dallama: 
Jézusom, mily nagyon édes. (210.) 

1 0 7 7 . l e n g j ü k I s ten 
n a g y ha t a lmá t , Dicsőítsük 
d i ada lmá t : Az Ü r az ő ál-
d o t t neve, Csodát művel min-
denfele. 

2. Pa rancsá ra , egy szavára 
Minden lény csak őt szolgálja ; 
S ugyancsak szent a k a r a t j a 
A világot l e ron tha t j a . 
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3. Égi f ényben él s lakozik, 
Mindeneken ura lkodik; Trón-
j a örök erőssége Igazsága , 
bölcsesége. 

4. H a t a l m a d b a n m é r h e t e t -
len, Vigasztalónk mindenek-
ben, H a l h a t a t l a n főboldog-
s á g : Hasonló ki lenne hoz-
z á d ? 

5. Égben, földön, t engerek-
ben Nincs előt ted i smere t len ; 
Gondod is van mindenekre 
Mindöröktől mindörökre ! 

6. Híveidet véded, áldod, 
Minden ember te t té t l á t od ; 
Akárhova repülnék is, Te 
mindenüt t lá tná l mégis. 

7. Meghal lgatod könyörgé-
sem, Kegyelmedet adod né-
kem; R á m kimondot t vég-
zésedben Csalódás n e m ér-
he t engem. 

8. B á r m i m lehet, n e m az 
enyém: I s ten tő l vet t jó t é t e -
mény; Magasságos égi Fel-
ség : A te neved d icsér tessék! 

9. Ki f o g j a fel, ami t te t té l , 
S mindazt , a m i t t e r e m t e t t é l ? 
Mindenben a kis porszemig 
A te erőd jelentkezik. 

10. Minden hangnak édes-
sége Bölcseséged tük rözése ; 
Ég , föld, t enger , hegy, völgy, 
ré tek Téged zengnek és di-
csérnek. 

11. Megázta tod h a t á r u n -
ka t , Megter í ted a s z t a l u n k a t ; 
Bort , búzá t és v íga s ságo t 
Osztogat a t e jóságod. 

12. N e m eshetik egy ma-
d á r k a Nélküled a fö ld porá-
b a : Csak én lennék oly hi-
tetlen, H o g y ne bízzam vé-
delmedben? 

13. H a I s t e n az én oltal-
mam, N e m féltem a nyugo-

da lmam; Ez a v i lág romba 
dőlhet, E n g e m semmi meg 
nem t ö r h e t ! Cs. s. 

Ugyanaz más változatban. 
Dallama : 

Örökké! ó hogy dörg e szó. (390.) 

1078. Isten, az egesz 
t e rmésze t Ha ta lmad és böl-
cseséged Dicsőséges szózat-
j a : Mind, amit elgondolha-
tok É s lá tha tok és ha lha tok , 
Felségedet m u t a t j a ; Ami 
csak megte remte ték , Zengi 
az Ü r dicséretét . 

2. A ragyogó n a p melege, 
A szellő lágy lehellete Öröm-
mel tö l t el engem; H a a ma-
dá rda l t hal lgatom, Megéde-
sül a f á j d a l o m Szomorkodó 
sz ívemben; A legutolsó fé-
reg is Bölcseséged je le ez is. 

3. A ker t , az erdő-rengeteg, 
A bokrok és a l igetek Mily 
szépen díszelegnek; Vetés a 
szántóföldeken, V i r á g a hí-
mes r é t eken Mily jólesik a 
szemnek; Vígon csobogó kis 
pa t ak Üdí t i a f á r a d t a k a t . 

4. A h a r m a t a fű szá l akon 
Gyönyörű színvál tozaton Tün-
döklik, m in t a g y é m á n t ; E r -
dőn, mezőn az á l la tok Meg-
élhetés t ta lá lnak o t t , Meg-
k a p j a mind, amér t j á r t ; S a 
repkedő sok kis m a d á r Bol-
dog, hogy r á f ióka vá r . 

5. A tengerek s fo lyók fe-
lett P á r á k , ködök t e r j enge -
nek, Felhőznek és elszáll-
nak, E s ő j ü k földet permetez 
S t e rmékeny í t : így vége lesz 
A r e t t e g e t t a szá lynak ; Mért 
fé lnénk, ha jön a bo rú ? Hasz-
nál az égi háború. 
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6. Is ten, ha a r r a gondolok, 
Hogy szent kezed mi t alko-
to t t Az emberek j a v á r a : 
Elősorolni nem tudom, Csak 
szent neved magasz ta lom S 
lelkem kegyelmed ' á ldja , 
Hogy érzem a te műveid Ha-
t á r t a l a n szépségei t ! es. s. 

Dallama : 
Az idő már eljövendő. (386.) 

1 0 7 9 . I s ten, engem 
te a lkot tá l , Tőled van az éle-
tem, Java idda l elhalmoztál , 
Tőled nye r t em mindenem ; 
Por vagyok és h i tvány féreg , 
A te örök kegyességed Mégis 
gondot visel r á m . 

2. Te f o r m á l t a d a tes temet , 
Te ad tad a t agoka t , Egészsé-
ges érzékeket , Bőr t , ereket , 
csontokat , Szemet, fü le t , ke-
zet, l ába t S mind, amiből tes-
t em t á m a d t : Dicsőség szent 
nevednek ! 

3. É r t e l emtő l megá ldo t t an 
S a j á t o m az a k a r a t E vi lágba 
á l l í to t tan Gyakorolnom ma-
g a m a t Az igazi erényekben, 
Hogy idővel a mennyekben 
Dicsér je lek ö rökké! 

4. Most is há l á s érzelem-
mel Magaszta l lak , Is tenem, 
Hogy végtelen kegyelemmel 
Áldot tad meg éle tem; Ez-
u tán is gondoskodva S min-
den jóval elhalmozva Végy 
fel egykor magadhoz ! 
Dietrich János. Cs. S. 

Régi ének. 

1 0 8 0 . I s ten még él: 
lelkem, mié r t csüggednél? 
Is ten jó, m e r t kegyelmével 
Halmozza el h ívei t S ha ta l -

m á n a k ere jével Minden jó-
ban megseg í t ; Várakozás t 
megha ladva A nyomort meg-
vá l t oz t a t j a ; Lelkem, soha ne 
fe ledd: É l m é g a te I s t ened! 

2. I s ten m é g él: lelkem, 
mié r t csüggednél? Az, a k i a 
szemet ad ta , Szundí that -e 
v a l a h a ? Az, ak i a fü le t a d t a , 
Minket m e g ne ha l lana? A 
jó Is ten l á t j a , hall ja, Min t 
j u t o t t u n k b ú r a , ba j ra . Lel-
kem stb. 

3. Is ten m é g él: lelkem, 
mié r t csüggednél? Kihez 
méltót nem ta lá lok, Ki ú r az 
ég s föld fe le t t , Ki betölt i a 
v i lágot : Messze tőlünk n e m 
lehet ; A hű szívet megsegí t i , 
Vigaszban is részesíti . Lel-
kem stb. 

4. Is ten m é g él: lelkem, 
mié r t csüggednél? H a ke-
reszted t e r h é t érzed, Mene-
k ü l j az I s t enhez : Végtelenül 
szeret téged, Bizonyosan ve-
led lesz; Mindig ú j az ő ke-
gyelme, Mindig kész az ő 
f igyelme. Le lkem stb. 

5. I s ten m é g él: lelkem, 
mié r t csüggedné l? H a bűn-
t u d a t zak la t téged S gonosz 
vágyak gyö t r e lme : Menj Is-
tenhez, minden vétked' Be-
dobja a t e n g e r b e ; Ret tegé-
sed' e ls imít ja , A v ihar t le-
csi l lapí t ja . Le lkem stb. 

6. I s ten m é g él: lelkem, 
mié r t csüggednél? H a min-
denki ellened tesz S remény-
telen szenvednél : Isten min-
dig Is tened lesz, Kereszt től 
m é r t re t t egné l ? Akármi lyen 
b a j t szenvedünk: Is ten csak 
jó t a k a r velünk. Lelkem s tb . 
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7. I s t en még él : lelkem 
mié r t csüggednél? H a r c le-
gyen b á r földön, égen, S vé-
gül minden ledőljön, A po-
kol m é g jobban égjen, Bősz 
ellenség dühöngjön : I s ten 
védi a hivőket, Halá l tó l se 
r e t t egőke t . Lelkem stb. 

8. I s t en még él: lelkem, 
mié r t csüggednél ? F á j ó buj -
dosásban vész el Szenvedé-
sünk ösvénye: De I s ten csak 
így vezérel Kr i sz tus d rága 
üdvébe; Bána t van i t t s ke-
serűség, Élet lesz o t t s gyö-
nyörűség . Lelkem, soha ne 
fe ledd: Él még a te I s tened! 

Dallama : 
Mily csodásan ébrednek. (286.) 

1 0 8 1 . M i e földi éle-
tem, É n kegyelmes Is tenem ? 
Mennyei a j ándék Végig a r r a 
rendelve, Hogy az örök életre 
Legyen bennem üdvös szán-
dék. 

2. E l v e t j ü k i t t a magot , 
A r a t á s u n k m a j d a m o t t Lesz 
a jó vetésből; Mennél több 
az erényünk, Anná l többet 
remélünk S ho rdunk be az 
üdvösségből. 
__ 3. Add tehát , hogy él temet 

Ügy, amin t te rendeled, N a g y 
kincsnek t a r t s a m i t t , S ke-
gyedből a mennyekben Szün-
telenül élvezzem Az erény jó 
gyümölcsei t . 

4. H a d rága kincs az élet, 
N e tegyem ki veszélynek, 
Mely tőle m e g f o s z t h a t ; De 
hogyha az isteni Kötelesség 
rendel i : Ne engedjed, hogy 
habozzak. 

5. Lelkem b ízvás t teszem 
le, A tyám, a t e kezedbe 
Utolsó u t a m o n ; Csak te ma-
gad segí ts meg, Hogy i t t 
szentül élhessek, Míg életem 
m e g t a r t h a t o m . 

6. Ki Is tennek nem szol-
gá l t S erény ú t j á n sohsem 
j á r t : Ugyan m i t nyerhe t ő ? 
Bá rmenny i t t u d szerzeni, 
B á r h o g y nyúlnak évei: Bol-
dognak nem nevezhető. 

7. E rényes csak az lehet 
S az nyer hosszú életet Siral-
munk völgyében: Aki I s ten t 
t isztel te S e m b e r t á r s á t sze-
r e t t e Egész fö ldi életében! 

Sz. I. 

Dallama: Eljött immár hozzánk 
a menny. (213.) 

1082. Isten, mikor 
Felségedet Ú t j a i d b a n meg-
lá tom S hozzánk való kegyel-
medet Áh í t a t t a l csodálom : 
Azt sem tudom, hogy mit te-
tegyek, Téged mikép dicsér-
jelek, Atyám, U r a m , Terem-
t ő m ! 

2. Bármi t vegyünk szem-
ü g y r e mi, Nem győzzük meg-
csodálni: Az ég s minden se-
regei Ha ta lmad ha rsoná i ; Ki 
á l l í tot t reá n a p o t S ki a d t a 
a sok csillagot, H o g y fényük 
tündököl jön ? 

3. A szél ú t j á t ki szab ja 
meg ? Ki küld eső t a földre ? 
S a sok növényt ki á ldja meg, 
Hogy élhessünk belőle? Is-
ten, ha ta lmad ' h i rdet i S jó-
ságoda t dicsőíti Minden h á -
lás t e remtmény . 

4. Téged dicsér napfény , 
v ihar S a t enge rnek fövénye, 
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Téged vall mind a kis rovar , 
Te remtő j é t dicsérve, A szép 
f a és szép zöld vetés É s min-
den elrendel te tés Te remtőn-
ket dicséri . 

5. Az ember, a t e s t , az a 
jel, Amely képed m u t a t j a , 
Az ember , a lélek, amely 
Nagy mélységed k u t a t j a ; 
Azért , a m i t adtál neki , Ma-
gában is f enn hi rdet i Jósá-
god és ha ta lmad . 

6. U r u n k , Atyánk, dicsérve 
áld Le lkünk buzgó i m á j a ; 
Add, az egész há lás világ 
Áment mond jon r eá j a , Hogy 
mindenek csak tégedet Tisz-
tel jenek és fél jenek, A k i k ne-
ked szolgálnak! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: Eljött immár 
hozzánk a menny. (213.) 

1083. Isten, mikor 
h a t a l m a d a t Áh í t a t t a l szem-
lém S a t e kegyes j ó s á g o d a t 
Mindenekben megérzem: Azt 
sem tudom, hová legyek, 
Hogy á ld ja lak , t isztel jelek, 
Atyám, U r a m , T e r e m t ő m ! 

2. B á r m e r r e néz kö rü l sze-
mem, Sok nagy műved cso-
dálja, Ha ta lmadró l zeng én-
nekem Az ég s minden cso-
d á j a ; Ki a d t a a f ényes n a p o t 
S a széles mennybo l toza to t? 
Ki ú r o t t f e n n a m e n n y b e n ? 

3. Ki t á m a s z t kedvező sze-
let ? Ki küld esőt a mennybü l ? 
Ki á ld ja m e g a fö ldeke t? Ki 
ad t e r m é s t éleimül? Az ég s 
a föld h a t a l m a d a t S h a t á r t a -
lan j ó ságoda t Dicséri, ó n a g y 
Is ten ! 

4. De rűs napfény , zúgó vi-
ha r , A tengernek h o m o k j a 
S a f é r e g mind U r á r a val l : 
Dicsőséged m u t a t j a ; A szép 
f a l o m b ezt zenget i S a bő 
ve tés ezt h i rde t i : Tiszteljed 
a T e r e m t ő t ! 

5. Az ember, a tes te sze-
r in t Kezed csodás m u n k á j a , 
Az ember , a lelke szerint É r -
te lemmel megáldva, Az em-
ber, e legfőbb remek Leg-
főbb bizonyság: mi t t ehe t 
Jó ságod és h a t a l m a d ! 

6. Lelkem, dicsérd A t y á n k ' 
s k i á l t sd : Övé legyen a 
hála, É s veled az egész világ 
Á m e n t mondjon r e á j a ! Mer t 
azt, h o g y minden m á s előtt 
Hűségesen szolgál ja ő t : Ki 
ne t enné ö römmel? 
Gellert Keresztély. Leska István. 

Dallama: 
Mind jó, amit Isten tészen. (252.) 

1084. Boldogságom 
nem magamra , I s t enemre 
ép í t em: Ő a lelkem bizodal-
ma, Benne van az én h i tem; 
Ő, az á ldot t E vi lágot Te-
r e m t e t t e s f e n n t a r t j a , Gyer-
meké t el nem h a g y j a . 

2. M á r öröktől f o g v a lát ta , 
Mire lesz m a j d szükségem, 
N a p j a i m a t megszámlá l ta Jó-
létben és ínségben; Szívem, 
ne fé l j , Higgy és remél j , Bíz-
zál a j ó Is tenben : Győzelmet 
nyersz mindenben. 

3. I s t en lá t ja , m i t kívánok ; 
S h a úgy te tsz ik őneki, 
Előbb, mintsem szót találok, 
Könnyen be is tö l the t i ; Ő 
szüntelen Gondol velem, De 
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övé az a k a r a t : Aláve tem 
m a g a m a t . 

4. Hányszor könnyebb váll-
r a vennünk Sok b a j u n k n a k 
terhei t , Mint m a g u n k b a n el-
viselnünk Boldogságunk 
könnyei t ! H a meghalunk , 
Nincs több ba junk , De r a n g 
s mód nem seg í the t : A sír-
ban e lhagy minket . 

5. I s ten mindent megad né-
künk, Ami lelki gazdagság , 
Egészségünk, dicsőségünk 
Nem igazi boldogság ; Aki Is-
t en t Féb i t t lent : Lelki béké t 
szerezve Könnyű lesz a ke-
resz t je . 

6. Örömünk és dicsőségünk 
Gyorsan tűnő pi l lanat ; Bá-
na tunk és szenvedésünk 
Erőnkön túl nem ha lad ! Is-
t en segít Készséggel i t t , Ke-
resztyének, v ígad junk : Az 
Ű r a mi o l ta lmunk! 
Gellert Keresztély. 

Dallama: Eljött immár 
hozzánk a menny. (213.) 

1 0 8 5 . G ondolj, lel-
kem, Jézusodra , Ki a menny-
ből j ö t t é r ted É s a t e meg-
vá l tásodra Bizony vé r ré s 
t e s t t é l e t t ; l m ember ré vá l t 
az Is ten, Hogy téged is üd-
vözítsen : Köszönd meg n a g y 
szerelmét ! 

2. Gondolj, lelkem, Jézu-
sodra, Ki m a g á t a keresz ten 
É r t e d bizony feláldozta, 
Hogy megvá l t á s t szerezzen; 
Sok szörnyű kínt elszenve-
dett , Hogy el töröl je vétke-
de t : Köszönd meg n a g y sze-
relmét ! 

3. Gondolj , lelkem, Jézu-
sodra, K i t mély s í rba zárá-
nak S bizonyos, h o g y har -
m a d n a p r a Halálából fe l tá-
mad t ; Megnyervén e szép 
győzelmet Ha lha t a t l anságo t 
szerzet t : Köszönd m e g nagy 
szerelmét ! 

4. Gondolj , lelkem, Jézu-
sodra, Ki mennyből j ő ítélni. 
A jók ra és gonoszokra Igaz-
ságot kimérni ; Vigyázz, 
hogy jól megálld he lyed S 
üdvöt he lyét ha megleled: 
Köszönd meg n a g y szerel-
mét ! 

5. Szeretlek, én Üdvözí-
tőm, É le tben és ha lá lban, Ba-
rá tom és megsegí tőm Él tem 
minden n a p j á b a n ; Szent va-
csorád növelje meg Szerete-
tem és hi temet , H o g y csak 
neked szolgál jak ! 

Cs. s. 

Dallama: Szerelmes Jézus, 
vájjon mit vétettél. (76.) 

1 0 8 6 . U , „ „ k l minden-
nek hű g o n d j á t viseled, Böl-
csen kormányzod sok t e remt -
ményede t ; Szeretetednek ör-
vendő, remélő Mind, ami élő. 

2. Milyen jó minden, amit 
te cselekszel, Kegyelmesen 
bánsz az igaz h ívekkel ; De 
a gonoszak vesztét se kívá-
nod : Hívni próbálod. 

3. Szavadra minden meg-
elevenedik, H a r m a t t ó l a föld 
bőven nedvesedik; Szavadra 
érik a ve tés számunkra , Táp-
lá lásunkra . 

4. Szomjú fö ldünke t eső-
vel üdí ted, Bő á ldásodban 
részesítesz minket ; Vidám 
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zöldbe a hegyeket , völgyeket 
Te öltözteted. 

5. A jószágnak dús f ü v e t 
t e rmesz t kezed, A völgyeket 
szép virággal hímezed; Ara -
tás , szüret á ldássa l há lá l ják 
Kezed m u n k á j á t . 

6. I lyenkor ének száll fel a 
szívekből S v idámság hang-
zik távolról, közelről; Ott az 
emberek, gazdagok, szegé-
nyek Téged dicsérnek. 

7. 0 Isten, mi is dicsőítünk 
téged, Szere te tedér t há lá t 
a d u n k néked; Gondozd to-
vább is a mi é le tünket , Á l d j 
m e g bennünke t ! 
Dietrich János. Cs. S. 

Dallama : 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

1 0 8 7 . I s ten , te isme-
red Mindenféle titkomat, 
Előtted nem lehet Rejtni 
semmi dolgomat ; Gondola-
taimat Messziről megérted 
És szándékaimat Mind, mind 
megítéled. 

2. A szó m é g nem ju to t t 
Ü t j á r a a nye lvemen: És te 
m á r jól tudod Mindenható 
I s t enem; Mit s mikor kell 
tennem, Régtől elvégezted, 
Mi s mikor én engem, Azt is 
elrendelted. 

3. Se el nem tűnhe tek Lel-
ked elől, Teremtőm, Se el 
nem veszhetek Szemed elől, 
m e g m e n t ő m ; Te o t t vagy az 
égben, Ha oda kerültem, 
S o t t vagy a mélységben, Ha 
bele merül tem. 

4. Szárnyaim lennének, 
Mint a f ényes ha jna lnak , 
Messzire vinnének Ismeret-

len t á j a k n a k : Ot t is a t e ke-
zed Vezetne engemet É s a 
te jobbkezed Fogna meg en-
gemet. 

5. Söté tség sem r e j t h e t 
Orcád elől sehol sem: O t t is 
csak kegyelmed I smerném 
meg te l j esen ; Előt ted n incs 
kétség, Nincsen homályos-
ság : Olyan a sötétség, Mint 
a vi lágosság. 

6. Már magza t -vo l tomban 
L á t o t t a t e k é t szemed S tes-
temet mind jobban Formál -
g a t t a szent kezed; Még r á d 
se eszméltem S m á r gondom 
viselted: Ó add ezt megé r t -
nem, Hogy há lás lehessek. 

7. Meddig kell s mi véggel 
I t t a földön lakoznom, Mikor 
és mikép kell E világból tá -
voznom : Mind jól megfontol -
t a d Bölcs rendelésedben S 
parancsba fogla l tad , T u d j a 
az én lelkem. 

8. É n U r a m , Istenem, Vég-
telen nagy f igyelmed S a jó, 
mi t énvelem Gyakorol szent 
kegyelmed : Több, mint a 
mélységes Tengernek fövé-
nye ; Ó add, hogy készséges 
Há lá t a d j a k ér te . 

9. Vizsgáld meg lelkemet, 
Próbátó l se kímél jed ; I smerd 
meg szívemet: Keresi-e t e t -
szésed? Ne h a g y j a gonosz-
s á g Ü t j á r a tévednem: Az 
örök boldogság Kincsét add 
megnyernem ! Sz. i. 

Dallama: 
Jézusom, mily nagyon édes. (210.) 

1 0 8 8 . E 1 az I s ten , 
szeret minket S minden jó-
val megseg í te t t ; Szeretetét 
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fel ismerem, A k á r m e r r e néz 
a szemem. 

2. A nap f é n y e és melege, 
A holdvilág l ágy kelleme S 
a sö té t é j vakhomálya A ke-
gyelem bizonysága. 

3. Mikor fe lhők emelked-
nek É s villámok r e t t eg t e t -
nek : Az esőben áldást hu l l a t 
A jó Is ten m i n d n y á j u n k n a k . 

4. Kikeletkor minden zsen-
dül, A lombok közt szellő 
lendül; Virágil lat , vetésszép-
ség Felvidító jó reménység . 

5. N y á r t e r m é s t hoz jó-
kedvében É s az ősz is azon-
képen ; Örvendezve h o r d j u k 

be o t t Azt, amit az I s t e n 
adott . 

6. Még a tél is, ha r á n k 
törve H ó t a k a r ó t vet a fö ld r e 
S bősz v i h a r t küld a h a t á r r a , 
Hasznunkra van b izonyára . 

7. A te rmésze t működése 
Mind Is tennek rendelése ; 
Szeret minke t l á t h a t ó a n Ü g y 
a rosszban, mint a jóban . 

8. E kegyelmet te l jesebben 
Ot t l á t j u k m a j d f e n t a 
mennyben; Há lánk m e g nem 
szűnik többé, Dicsőí tünk 
mindörökké ! 
Dietrich János. Cs. S. 

IX. Isten igéjéről és az egyházról. 
Dallama: 

Én Istenem, ha végtelen. (221.) 

1 0 8 9 . E n kőszálam, 
erős váram, Szent Igédben 
b ízha tom; Hi tben élek, ám-
bá r téged S személyed n e m 
lá tha tom. 

2. Igaz Igéd ' engedd min-
dég É r t e n e m s á t é reznem; 
Semmi sértés , sem k í sé r t é s 
Tőle el ne rekesszen. 

3. Vi lágosság és i gazság 
Igéd nélkül nem lehet; E r é -
nyekre, t i sz te le t re Ez vezet i 
lelkemet. 

4. Igéd t a n í t s vele a h i t 
Ha lha t a t l an lé temre ; I n n e n 
tovább vándorlok á t Az én 
örök éltemre. 

5. Végzésedet, mely vé tke-
met Megvá l t j a s e l h á r í t j a : 
Nem ismerném, fel se ven-
ném, H a Igéd nem t a n í t j a . 

6. Vétke imér t , bűne imér t 
Nem csüggeszt bús gondo la t : 

Megbocsátasz s o k t a t á s t 
adsz, Hogy A t y á m n a k mond-
jalak. 

7. Erényekre , szent é le t re 
Vezethet az erős h i t : Szolgá-
la t ra , á ldozat ra A t e Igéd 
erősít. 

8. Üdvösségem, szent Igéd-
ben Add kegyelmed meg-
nye rnem: Jobbik részem ben-
ned érzem I t t s az örök élet-
ben! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama : 
Erös vár a mi Istenünk. (203.) 

1 0 9 0 . H a Kr i s z tu s az 
egyház fe je , Ne f é l j ü n k a 
pokoltól: H a t a l m a és nagy 
ereje Megóv minden gonosz-
tól; Közel van, segít , Buz-
dít, lelkesít, Dicsőségeér t S 
egyháza kedveért A poklot 
is ledönti. 
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2. Ura lkodó ha ta lma i A 

lázadó v i lágnak Nem tud-
nak t é rde t h a j t a n i Az U r 
fe lken t F i á n a k ; Lenéze t t 
t a n á t , K e r e s z t j é t s m a g á t 
Gúnyol ják vadu l : De l á t j a 
ezt az Ü r S a lázadót le-
s ú j t j a . 

3. Igazságunk ' a hi tszegő 
El nem r a g a d j a tő lünk: Rá-
ga lma bá rmi ly vakmerő, Mi 
senkitől se f é l ü n k ; Krisz tus , 
t isztelet S dicsőség neked ! 

Ki híved marad , At tó l ju-
t a lmada t Senki el nem ra-
gad ja . 

4. Keresz tyének, csak bíz-
zatok, N incsen mitől remeg-
nünk : Az I s t en lesz ol ta lma-
tok S m e g a d j a győzedel-
münk. B a j b a n vigaszunk, 
Harcban t á m a s z u n k ; E l nem 
hagy soha A seregek U r a : 
Nincs h á t mitől r emegnünk! 

Gellert Keresztély Sz. I. 

X. A bűnbánatról. 
Dallama: 

Jézusom el nem hagyom. 258.) r 

1 0 9 1 . О mily soká 
vol tam én Gonosz v á g y a k 
á ldozat ja , Míg szívemet sok 
kemény Gond s csalódás ha-
soga t t a ; N e m becsültem idő-
met, El fecsé l tem erőmet. 

2. Szánom-bánom, Is tenem, 
Végtelen n a g y bűnösségem ; 
Mi lesz, ha meg nem lelem 
Megnyugvásom, békességem? 
Kegyelmedbe fogadsz-e? Bo-
csána to t adba t sz -e? 

3. Bizonnyal nem aka rod 
A bűnösnek szörnyű végé t : 
Kegyelemből megadod Jézu-
sunkban üdvösségé t ; Ó bo-
csáss meg nekem is, Ó fo-
g a d j be engem is ! 

4. Szégyen ég az a rcomon: 
Sok a bűn, m i t elkövettem, 
Nem m a r a d t a m utadon, Pa -
rancsoda t nem követ tem, Fel 
se ve t tem célodat, Mél tán 
v á r h a t ká rhoza t . 

5. Ezu t án megfékezem Ere -
j é t ,a test i v á g y n a k : Kegyes 
szívet a d j nekem, Hogy az 

erény ú t j á n j á r j a k ; Add, 
amit így elkezdtem, Tetszé-
sedre végeznem! 
Dapp. Sz. I. 

Dallama : 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

1 0 9 2 . H a későn kez-
deném Őszinte megtérésem, 
Amit a j ó I s t en Rendel t a 
szent Igében : Magamnak ár-
tanék S e l j á t s zanám végkép 
Él tem boldogságá t , Lelkem 
üdvösségét . 

2. B á r nehéz fe lada t Go-
nosz v á g y a t fékezni, A szí-
vet legyőzni É s soha nem 
vétkezni : Csak vissza kell 
té rnem Kötelességemhez, S 
ha ma elhalasztom, Holnap 
nehezebb lesz. 

3. H á t h a nem v á r t ha lá l 
Hir te lenül e l ragad : Te l jes 
megtéréshez Elég-e egy pil-
l ana t? I s t enhez kiál tás, Ja -
vulás készsége Elég lesz-e 
m a j d a Megszentelődésre ? 

4. Bá r a bűn édesnek Lá t -
szik, békét nem a d h a t : Igazi 
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örömet Csak az erény j u t -
t a t h a t ; Ki I s t e n t szolgál ja , 
Megél az boldogan, Ki I s t e n t 
e lhagyja , Csak vesztébe ro-
han . 

5. Mért a bűn t szolgálnom, 
H a m e g r o n t j a é l temet? M é r t 
önkén t keresnem Szeren-
csét len végemet? Miért ne 
lehessek Az erény b a r á t j a , 
Mikor ez boldogít S I s t en 
ezt k í v á n j a ? 

6. Urunk, te a d j erőt, H o g y 
legyőzzük m a g u n k a t É s eb-
ben érezzük Legszebb d iada-
lunka t . Nehéz e küzdelem, 
De fé l re nem ál lunk: Hozzá 
elég erőt Igédben ta lá lunk . 

7. Add, U r a m , hogy addig, 
Amíg hallom szavadat , Go-
nosztól, vétektől Távol t a r t -
s a m m a g a m a t ; Hogy későn 
ne kelljen F á j d a l o m m a l bán -
nom Könnyelműségemmel 
Veszte t t boldogságom! 

Leska István. 

Dallama: 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

1 0 9 3 . N e halaszd, ó 
ember, Őszinte megtérésed, 
Ami t a jó I s t en Pa rancso l t 
meg tenéked; Mert igaz bol-
dogság Javulásod vége, É s 
ki ne vágyódnék Örök di-
csőségre ? 

2. Azt mondod m a g a d b a n : 
Nagyon nehéz fe ladat Le-
győzni szívedet S megfékez-
ni vágyada t . Igazán n e m 
könnyű; De soha ne feledd, 
Hogy boldog életre Más ös-
vény nem vezet. 

3. Gondold meg, milyen 
nagy Öröme az I s tennek 
Lá tn i megté résé t A bűnbánó 
embernek ! Magaddal , nem 
vele Teszel j ó t bizonnyal, 
H a mielőbb fe lhagysz Gonosz 
szándékoddal . 

4. Mér t hajolsz oly köny-
nyen Minden bűnre , vétek-
re? Mér t adod m a g a d a t Bol-
dogta lan é le t re? Miér t nem 
vagy inkább Az e rény ba-
r á t j a ? Miért nem törekszel 
Örök bo ldogságra? 

5. Abban, hogy meg ja -
vulj , A jó I s ten megseg í t : 
Mért addig haboznod, Míg 
erővel kényszer í t ? Megad ta 
ér te lmed: Miért nem kell 
neked? Közölte I g é j é t : Miér t 
nem követed? 

6. H a g y a k r a n te l jesül 
Test i vágyad, ó h a j o d : Mind-
inkább erősül Rosszra való 
ha j l amod ; H o g y h a nem 
tudsz vele Ma szembeszál-
lani, Holnap még kevésbbé 
Fogsz ellenállani. 

7. Lehet-e sebt iben Meg-
té rés re j u t h a t n u n k ? H á t h a 
nagy hi r te len S v á r a t l a n kell 
meghalnunk ? H a végső 
ó ránkban Istenhez k i á l t u n k : 
Lesz-e az szívbeli Igaz javu-
l á sunk? 

8. Vagy azér t hal t -e meg 
Jézus Krisz tus é re t tünk , 
Hogy b á t r a n lehessen Min-
den bűn t e lkövetnünk? N e m 
erényt hirdet-e Kr i sz tus 
szent Igé je? S azt h íven 
követni Nem kötelesség-e ? 

9. Ma, amíg módod van 
Az ő h a n g j á t ha l lga tn i : Ma 
siess számta lan Gonoszsá-

45 
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god e lhagyn i ; Szaporán m e n j 
elé Kegyelmes U r a d n a k : El-
vesztet t boldogság Csak bá-
na to t a d h a t . 

10. H a igaz bűnbána t Töl-
ti be a lelkedet, Boldogabb 
hazáda t Bizonyára megle-
led; Lelked o t t élvezi Leg-
d rágább kincsei t S örömmel 
végezi Kötelességeit . 

11. Igazi boldogság A jó 
lelki ismeret S ha szíved bé-
ké jé t Ál landóan érezed; Él-
vezzük há láva l Is ten kegyes-
ségét : S m á r i t t megta lá l -
juk Le lkünk üdvösségét ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: 
Ó világnak hiúsága. (378.) 

1 0 9 4 . H i ú világ, nem 
r a j t a d mu l t Megejteni szí-
vemet, É s amikor hozzád 
fordul t , Szolgálni a tes te-
met ; I d e j e ezt abbahagy-
nom É s lelkemről gondos-
kodnom Jobban, min t ez 
ideig, S b á n n o m tes t em vét-
keit. 

2. Kegyes Jézus, én szerel-
mem, J ö j j hozzám a rneny-
nyekből : Tisz ta szívet te-
r emts bennem, R a g a d j k i a 
vétkekből ; Szent Igédből 
megér te t tem, Hogy nélküled 
el tévedtem : Keresd meg, 
hogy be fogadd Elveszí te t t 
juhoda t ! 

3. K a r j a i d b a végy fe l en-
gem, H ű pász to rkén t á l l j 
mellém, M e r t nincs m á s oly 
név, amelyben Üdvösségem 
lelhetném; Múlandó e földi 

élet, Az öröktől mégse félek : 
Ot t fogod m a j d teveled Egye-
sí tni le lkemet! 

Dallama: 
Az én Istenemben. (255.) 

1 0 9 5 . T e látod lelke-
met , U r a m , hogy ellened 
N a g y o n soka t vétkeztem S 
k á r h o z a t o t szereztem ; Lásd 
meg i m m á r bána tom, Mely-
lyel vé tkem s i ra tom. 

2. E lő t t ed nem lehet Tit-
kolnom könnyeme t ; É n Iste-
nem, I s tenem, Meddig t a r t 
e gyö t r e l em? Mért távoztá l 
tőlem el? Ó hal lgass meg, 
légy közel! 

3. Ne f izess énnekem Ügy, 
a h o g y vé tkezem; Keresem a 
képedet , V igasz ta l j meg en-
gemet , Minden jónak kú t -
fe je , Türe lemnek Is tene ! 

4. Ide jén légy velem, Meny-
nyei kegyelem ; Add meg 
szívem örömét A te d rága 
nevedért , Te mented meg 
egyedül, Aki hozzád mene-
kül. 

5. Könnyí t sd meg terhe-
met , T a n í t s meg engemet, 
Hogy tö rvényed kövessem S 
te tszésed megnyerhessem ; 
U r a m v a g y s ha akarod, É n 
a szolgád maradok . 

6. I s tenem, ol ta lmam, Jö j j , 
segí ts é n r a j t a m ; Minden bűn-
től szabadon J á r j a k igaz 
utadon, Halld meg könyör-
gésemet, Vedd magadhoz 
lelkemet ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 
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XI. A keresztviselésről és türelemről. 
Dallama: 

Ami a jó Istennek kell. (253.) 

1 0 9 6 . Imádkozzál, ke-
resztyénség, Vigyázz örök 
javadra: A tiszta szív kö-
nyörgését Atyánk mindig 
meghallja; Hálával és alá-
zattal Küldj fohászt az ég 
felé S illendő önvizsgálattal 
Terjeszd azt az Űr elé! 

2. Mily t isztesség a hívő-
nek Is tenével beszélni! Ő, 
ki U r a mennynek, fö ldnek , 
Hozzánk a k a r betérni ; Ő, ki 
t ud ja , mi t f o g hozni, M a g a 
hív az i m á r a : Aki szégyell 
imádkozni, Haszná t a n n a k 
ne v á r j a ! 

3. Üdvünke t az Úr tó l vá rn i 
Szégyenítő gondolat ? Szí-
vünk mélyét elé t á rn i Kelle-
metlen f e l a d a t ? Féle lmében 
erősödni, Bízni abban, hogy 
szeret, É s erényre tö rekedn i 
Bántaná-e lelkedet? 

4. Á h í t a t t a l imádkozzál 
Gyakran a jó Istenhez, Ny i sd 
meg szíved fohászodnál , Hív-
j ad őt és veled lesz; K é r j e d 
őt, hogy békességet Te remt -
sen a szívedben, H a g y j el 
minden dőreséget, Fé ld őt 
mennél hívebben! 

5. H a nagyon jól m e g y a 
dolgod, Öt dicsérd és benne 
é l j ; H a nyomnak a súlyos 
gondok, Segí tséget tőle k é r j ; 
Gondold m e g azt, hogy vész-
ben is Sok jóságá t érezted, 
I s ten még a kereszt tel is Bol-
dogságra vezethet . 

6. G y a k r a n emeld p i l lantá-
sod Is tenhez a magasba , Re-

méljed, hogy imádságod Szí-
vesen m e g h a l l g a t j a ; Bízzál, 
hogy a Megvál tónak Érde-
méér t befogad É s a hozzá 
e l ju tónak Nagy kegye lmet 
t a r t oga t . 

7. Őt keresse imádságod , 
Minden helyen o t t v a n ő: 
Minden t i tkos s ó h a j t á s o d 
Tudja , l á t j a , ha l l ja ő ; H a he-
lyes az, ami t kívánsz, Tel-
jesí t i óha jod , Ha n e m helyes 
az, a m i t vársz, Mit se ér a 
sóhajod. 

8. Őt h ív juk az egyházban 
is Segítségül, t e s tvé rek , 
Hadd zengjen fel m á s o k b a n 
is A t y á d i rán t d icsére t ; 
Imádkozzál mindenk ié r t , 
Azért is, ki ellened: A k i min-
dent l á t és megért , A r r a bízd 
sérelmedet . 

9. I s ten , add, hogy imád-
sággal Szerezzem m e g örö-
med É s könnyelmű álmos-
sággal E l ne j á t s s z a m üdvö-
met ! S mikor hozzád esede-
zem A mennyei j a v a k é r t : 
Segí tséget kü ld j énnekem 
Kr isz tusér t , szent F i a d é r t ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: Fordítsd el Urunk, 
szörnyű haragodat. (339.) 

1 0 9 7 . I s t e n , k i ál tal 
élek s eszmélkedem : Add 
megnyugodnom a t e végzé-
seden ; A k a r a t o d a t köves-
sem mindenben, Ha l lgass 
meg engem! 

2. Bölcsen igazgatsz, Urunk, 
mindeneket , Te remtménye id 
gondozod, szereted; M é r t ke-
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ser í t se szívemet gyötrelem, 
A t y á m , I s t e n e m ? 

3. Sorsom örök tő l fogva 
elrendezted, Békén hordozok 
bármi lyen ke re sz t e t ; A bol-
dogságo t úgy, m i n t a bánatot 
Üdvömre adod. 

4. H a szent te t szésed úgy 
hozza magáva l : N e sú j t s az 
élet semmilyen b a j á v a l ; Ha 
boldogulnom másképen nem 
lehet, Békén szenvedek. 

5. Szeretsz, a m i k o r megvi-
dí tod lelkem, Szeretsz akkor 
is, h a b á n a t r a k e l t e m ; Csak 
ne én legyek oka a ba joknak : 
Áldani foglak. 

6. H a vesztenem kell nyert 
boldogságomat S tövis kö-
zö t t kell f o l y t a t n o m u t a m a t : 
A k k o r is te légy az én meg-
nyugvásom S vigasztalá-
som! 

7. Bármi ly röv id re szabod 
életemet, Csak vedd magad-
hoz, Uram, a le lkemet ; Hi-
t em a halá l t e l szán tan fogad-
j a : Győzni fog r a j t a ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

As úrvacsoráról. 
Dallama: Eljött immár hozzánk 

a menny. (213.) 

1 0 9 8 . Lelkem, hálás 
emlékedben T a r t s d meg 
Kr i sz tus Urunka t , Ki emberi 

t e rmésze tben Szerzé boldog-
s á g u n k a t ; Emlékezz rá , k i 
üdvödre A mennyekből szál l t 
a földre : Köszönd meg n a g y 
szerelmét ! 

2. Lelkem, h á l á s emléked-
ben T a r t s d m e g Kr i sz tus 
U r u n k a t : Ő v ív ta ki a ke-
resz ten Az ege t mindnyá-
j u n k n a k ; A bűn tő l megmen-
tésedre A h a l á l t is elszen-
ved te : Köszönd meg n a g y 
szerelmét ! 

3. Lelkem, h á l á s emléked-
ben T a r t s d m e g Kr i sz tus 
U r u n k a t , K i f e l t á m a d t s a 
mennyekben F o g j a i m m á r 
p á r t u n k a t ; Megtö r t e a s í r 
h a t a l m á t S a halá lnak di-
a d a l m á t : Köszönd meg n a g y 
szerelmét ! 

4. Lelkem, há l á s emléked-
ben Ta r t sd m e g Kr i sz tus 
U r u n k a t : J ó t és rosszat tö r -
hete t len í t é l e t r e ő j u t t a t ; 
Vigyázz, h o g y o t t bizton 
megá l l j S bo ldog helyet ná la 
t a l á l j : Dicsőség szent nevé-
n e k ! 

5. Üdvözí tőm, ezért téged 
Soha el nem feledlek, Dicső-
ítlek, míg c sak élek S sze-
re te t t e l ölellek; Szent vacso-
r á d kegyelmével Add, hogy 
h i t em erejével Neked híven 
szolgál jak ! 
Günther Cirják. Sz. I. 

XII. A tisztes és erényes életről. 
Dallama: Hála néked, jó Urunk- f é n y e d d e l I g a z s á g r a i r á n y -

1 4Л4ЛГ1 n a k ( 3 2 1 ' ) zod : Add, h o g y a te szent 

1 0 9 9 . I s t en , ak i szent- n e v e d Fé l jük mindenek fe-
ségeddel Csak az e rény t ki- let t , Ez buzdí t son erényekre 
vánod S lelkünk a te szent S a te igaz szentségedre. 



ТОО 

2. Szent v a g y a te Felsé-
gedben, Semmi t rosszul n e m 
teszel, A te örök lételedben 
Vál tozat lan az leszel; A m i t 
akarsz , az a jó, Örökké meg-
maradó , S csodás karod ere-
jével Mindig dicső m u n k á t 
végzel. 

3. Uram, örök aka ra tod , 
Hogy kövessünk tégedet ; A 
bűnös t be nem fogadod, Csak 
a jó f é r meg veled; I s ten te-
lent megbünte tsz , I s tenfé lő t 
k i tün te t sz ; Ak ik csak a b ű n t 
szeretik, Tetszésed meg n e m 
nyerhet ik . 

4. Ne engedd el fecsérelnünk 
ígé re ted j u t a l m á t : T i sz ta 
szívet t e remts bennünk, T ö r d 
meg a bűn h a t a l m á t ; Tudod, 
az erőt lenen Mily könnyű a 
győzelem, S nem is lehet 
megszámlálnunk, Mily sok 
a mi gyar lóságunk . 

5. Bűneinktől megvál tan i 
Szent F iada t rendelted, Be-
tegségünk gyógyí tan i Szent-
lelkedet küldöt ted ; Mint ígér-
ted, mindenben A te Lelked 
véd engem, H o g y a rossztól 
menekedjem É s a jóban nö-
vekedjem. 

6. N e a d j semmi gonosz 
vágynak Helye t a hű lelkek-
ben: Tisztesség a fő k ívána t 
Szavakban és t e t t ekben ; A d d 
képedet viselnünk, Csak így 
lehet bemennünk Erények-
ben gyarapodva A te örök 
országodba! Sz. i. 

Dallama: Eljött immár hozzánk 
a menny. (213.) 

1 1 0 0 . Jóvoltod, Isten, 
feljebb ér, Mint a felhők já-
rása, Meghallgatod, ki té-

ged kér , I rga lmadnak nincs 
mása ; U r a m , kővá ram, kő-
sziklám, Hallgass m e g en-
gem, t e k i n t s r ám É s add 
meg, a m i t kérek. 

2. N e legyen nagy gazdag-
ságom, Világ k incsé t nem 
kérem: H a szükséget nem 
kell l á t nom, Kegyelmeddel 
beérem ; A d j bölcs elmét, 
hogy tégedet , Jézus t , a te 
kü ldöt tede t S lelkem j a v á t 
i smer jem. 

3. N e m kérek n a g y dicső-
séget, A m é r t más ú g y só-
várog: Csak ö rvend jek jó 
hí rnévnek, Egyebet n e m kí-
vánok; Az én legfőbb tisz-
tességem : Kegyelmed, köte-
lességem S b a r á t a i m hű-
sége. 

4. N e m kérek hosszú éle-
tet, U r a m , csak jó t és h íve t : 
Jósorsban a d j elégedett , Bal-
sorsban b á t o r szívet; Kezed-
ben van az életem, I r g a l m a -
dat, jó I s tenem, E n g e d d m á r 
i t t megnye rnem! 
Gellert K. Csernyánszky S. 

Dallama: 
Istennek szent nevében. (312.) 

1 1 0 1 . I sten, t e jól is-
mered É l tünk ösvénye i t : 
Vezesse h á t jobbkezed Mind-
nyá junk léptei t ; Ü g y szabd 
meg f u t á s u n k , A m i n t célod 
k íván ja É s mitőlünk e l v á r j a 
A mi h iva tásunk . 

2. Ne h a g y j oda t évednünk , 
Hol bűnösök j á rnak S bá rmi -
képen engednünk A vi lág 
szavának ; Ne vezessen fé l re 
Testi vágyunk bennünke t , 
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Mert így a mi lelkünknek 
Pusz tu lás a vége. 

3. A t e Lelked vezessen 
Egyenes u t a d r a , Szentül él-
j ü n k s kegyesen Jó pé ldá t 
m u t a t v a ; Á l d j meg és seg í t s 
meg, Hogy tenéked élhes-
sünk É s t ehozzád té rhes-
sünk, H a elszólítsz minket . 

4. Főkép hozzád esdeklünk, 
Szerető Jézusunk , Mert a 
mennybe é r h e t n ü n k Te v a g y 
a mi u t u n k ; Igédnek szent-
sége És az igaz, élő hit, Mely 
minke t megerős í t , Vigyen 
üdvösségre. 

5. Ha n y á r o n vagy té len 
i t t , Míg t a r t vándor lásunk, 
Hosszú ú t r a kényszer í t Föld i 
h iva t á sunk : Angyal i k í sére t 
Védjen, A t y á n k , bennünket . 
A d j t e s tünknek , lelkünknek 
Erő t , egészséget . 

6. Szárazon is, vizén is N e 
h iába j á r j u n k : Küzdelmünk-
ben te segí ts , Áldásodra vá-
r u n k ; Ne e n g e d j elesnünk, 
Őrizd minden j avunka t É s 
add meg m i n d n y á j u n k n a k 
Azt, hogy megé lhessünk! 

7. H a pedig úgy rendeled, 
Krisztus , h o g y meghal junk, 
É s e földi é le te t Végkép i t t 
kell h a g y n u n k : Segíts el 
bennünke t Kívána tos jobb-
lé t re É s az egek egébe 
Emeld föl l e lkünke t ! 

Dallama : 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

1102. M í az en sze-
rencsém, Boldogságom, min-
denem? Tőled nyer t a j á n -
dék, É n kegye lmes Is tenem ! 
Uram, ki bőven adsz Az égi 

áldásból: Óvd meg sz ívem 
minden Elbizakodástól ! 

2. Ha t ö b b e t használok Má-
soknál a v i l ágnak : Ki a d j a 
e rőmet? K i ad sikert mun-
k á m n a k ? S h a talán m á s é n á l 
Nagyobb az ér te lmem: Ki-
nek köszönhetem, H a nem 
tőled n y e r t e m ? 

3. H a n a g y o b b szerencse 
É r engem, m i n t oly soka t , S 
ha nagyobb gadagság Vesz 
körül, m i n t másoka t : Az a te 
jóságod, Mely megáld enge-
met, A d o t t - e jogot, hogy 
Fennhé jázó legyek? 

4. Ha n a g y o b b mé l tóság S 
t isztesség az én részem: É n 
Uram, I s t enem, Az is t iéd 
egészen; Hányszor kell mél-
tóbbnak L á t n o m , mint m a g a -
mat , Szerényebb, egyszerűbb 
F e l e b a r á t o m a t ! 

5. Mér t kell há t m a g a m a t 
Mások fö l é emelnem? Min-
dennel, a m i m van, Te á ldot-
tál meg e n g e m ; Egyet len sza-
vadra F e l m a g a s z t a t o m S is-
mét egy szavad ra Megaláz-
t a tha tom. 

6. Te v a g y a boldogság 
Egyet len szen t for rása , Tő-
led jő le lkemnek Minden gaz-
dag á l d á s a ; Jóságos Is te-
nem, Csak az t kérem tő led : 
Ne a d j he lye t bennem Sem-
miféle g ő g n e k ! 
Németből. Cs. S. 

Dallama: 
Ami a jó Istennek kell. (253.) 

1 1 0 3 . L imber , gyak-
ran panaszkodol És s í r ben-
ned a l é lek : Tisztességben 
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munkálkodol S mégsem le-
he t megélned! Bizony, kevés 
f á r a d s á g g a l E r é n y el nem 
érhető, H a n e m épp a küzdés 
á l ta l Lesz oly d r ágán mér-
hető . 

2. Vá j jon a bűn kedvelői 
Boldogok-e sz ívükben? Sok 
f á j d a l o m viselői Lelki ismere-
t ü k b e n ! Sokszor b a j j a l lá-
t o g a t j a A j ó t is az Ü r i s t e n : 
Viszont meg is v igasz ta l ja , 
Hogy küzdelmén segítsen. 

3. A bűn széles ú ton ha lad 
S eleinte gond t a l an : De az-
u t á n b a j b a r a g a d S végül 
szörnyű k í n j a van ; E r é n y 
ú t j á n bizton ál lnunk Ele in te 
nehéz lesz, De ha mind ig 
r a j t a j á r u n k , Örömünk is 
elég lesz. 

4. H a Is tennek bölcsesége 
Engedné az t t ehe tnünk , Hogy 
a magunk te tszésére Köny-
nyelműen é lhessünk; H a ke-
ményen nem t a r t minke t S 
el nem t i l t j a előre Minden-
fé le vé tke inke t : Mit gondol-
n á n k felőle? 

5. A jó I s t en a k a r a t j a Bol-
dogságunk m u n k á l j a , A tö r -
vény t is azér t ad ja , H o g y 
t é r j ü n k szent ú t j á r a ; H a 
van le lki ismeretünk, Gondot 
semmi sem okoz: Vele köny-
n y ü megér tenünk , Mi a j ó 
és mi a rossz! 

6. I s t en t fé lni nagy böl-
cseség É s igazi szabadság : 
De a makacs önfe jűség Ok-
t a l an és vak r a b s á g ; E z é r t 
I s ten félelmében Gyakorol-
j u k m a g u n k a t , Hogy meny-
nyei örömében Lel jük ö rök 
honunka t . 

7. I s t ennek szent Igé jében 
Találd mindig kedvedet S 
igyekezzél mindenképen Job-
bá tenni lelkedet; H a veled 
az Ü r kegyelme, Könnyű lesz 
a küzdelem: Megerősí t sege-
delme S t iéd lesz a győzelem. 

8. A m i k o r az e rényekben 
Gyakorolod m a g a d a t : Jé-
zusra nézz, aki ebben J ó pél-
dával t á m o g a t ; U t a d r ó l le 
ne té r í t sen Gúny, gonosz-
ság, merészség : I n k á b b ke-
resd a jó Is ten , Mint az em-
ber te tszését . 

9. B á t r a n küzdve, v iaskod-
va T á m a d j minden v é t e k r e : 
Gyakran gondol j ha lá lodra , 
Nézz az örök életre; A kincs, 
ami t ekkép szerzesz, Ü j í t s a 
fel kedvedet , S a boldogság, 
amit nyerhetsz , E r ő s í t s e lel-
kedet. 

10. H a végül jó tö rekvésed 
Kívánt s ike r t mégse hoz, S 
harcod közben látod, érzed, 
Hogy erőd m á r roskadoz : N e 
csüggedj , m e r t szándékoda t 
Nézi a te Is tened, Szent F iá -
é r t mennybe fogad S meg-
dicsőít t égede t ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: 
Ó Uram, be rosszul tettem. (219.) 

1 1 0 4 . Képmutató, ki 
azt mond ja , Hogy az I s t e n t 
szereti, D e ember re n incsen 
gond ja S a szent I g é t meg-
vet i ; A jó Is ten szere t min-
ke t : Szere tnünk kell tes t -
vér inket ! 

2. Ki j a v a k b a n bővelkedik 
S éhezőnek mit se ad , Ki 
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pompában ékeskedik S mez-
te len hagy m á s o k a t : A tö r -
vénnyel kerü l szembe, M e r t 
szere te t n incsen benne. 

3. A ki f e l eba rá t a i t Jog-
ta lanu l megsér t i , Aki mások 
f á j d a l m a i t Kárörömmel kí-
sér i S aki engeszte lhete t len: 
Nincs szere te t ily lélekben. 

4. Aki u g y a n jó t tanácsol 
É s segélyt ad bárkinek, De 
ezt kapzsi számításból Avagy 
gőgből teszi m e g S nem ke-
resz tyén érzületből : Távol áll 
a szeretet től . 

5. Ki vár , m í g a ba jban élő 
Szegény hozzá menekszik, 
Tűri , hogy az is tenfélő Ti t -
kon sóha j t , könnyezik, S nem 
kérdezi, mi kell neki : Test-
vé ré t az nem szereti . 

6. M i n d n y á j a n egy A t y á t 
val lunk, Mint egy tes tnek 
részei : E g y m á s n a k há t j ó t 
a k a r j u n k , Min t egymás tes t -
vére i ; E vi lágon mások s 
m a g u n k I s t en gyermekei 
vagyunk . 

7. M i n d n y á j u n k a t egy Meg-
vál tó Vezet az ég Urához : 
Ő a jó, a megbocsá tó S ér -
t ü n k mindent feláldoz; Őt 
kövessük mindenekben E 
végtelen szere te tben. 

8. Kegyelmet az hogy re-
méljen, Kiben nincsen i rga-
lom, Ki nem segít a szegé-
nyen, Ki t n e m f o g el szána-
lom! Add, U r a m , a szeretet-
ben Dicsőséged hi rdethet -
n e m ! 

Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: 
Az én Istenemben. (255.) 

1 1 0 5 . M i . y gond nél-
kül élők A jók, is tenfélők, 
Akik az Ü r pa rancsá t Hall-
g a t j á k és m e g t a r t j á k : N e m 
á r t semmi nékiek, Őket I s ten 
védi meg. 

2. B a j b a kerülhetnek, So-
ka t szenvedhetnek : I s tenne l 
a nagy b á n a t Mind j a v u k r a 
szolgálhat ; A keresz tnek 
terhével Az Ü r üdvre vezé-
rel. 

3. Az is tenfélelem Áldása 
végtelen: A jelennek élete S 
a jövő ígérete , Mit I s t en n a g y 
haszonnal Tel jesí t m a j d bi-
zonnyal. 

4. Ki I s t e n t fél s kegyes , 
I s ten e lőt t kedves, Mer t 
mindenkor remélve Mehet az 
Ü r elébe; Sorsá t békén vi-
seli, B ű n t u d a t nem te r -
heli. 

5. S az ö rök életben Milyen 
véghetet len Örömnek lesz 
részese I s t en minden gyer-
meke: Angya lok közt f o g 
élni S T e r e m t ő j é t dicséri . 

6. Szem az t nem l á t h a t t a , 
Fül az t nem ha l lha t ta , É r t e -
lem fel n e m fog ja , Mi v á r 
o t tan azokra , Akik I s t e n t 
szeretik S a k a r a t á t köve-
tik. 

7. I s ten ! Szentlelkedet Add, 
hogy szeresselek; Mindig a 
te félelmed Legyen g o n d j a 
lelkemnek S földi é l tem vé-
gével Üdvösségre vezére l j ! 

Cs. s. 
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Dallama: Fordítsd el Urunk, 

szörnyű haragodat. (339.) 

1 1 0 6 . I sten, segí ts , 
hogy csak neked szolgál jak 
É s á l landóan te előtted j á r -
j a k ; T a r t s a l a k is meg n a g y 
t iszteletemben Teljes él tem-
ben. 

2. Vizsgá l j meg engem, 
t iszta-e szándékom, Képmu-
t a t á s r a ne legyek fogékony ; 
Készséggel h a j t s a m vég re 
aka ra tod S parancsola tod . 

3. H a szent félelmed vezé-
relne engem S az i gazga tna 
minden lépésemben : Mily 
könnyen j á r n é k az igaz ös-
vényen, N e m érne szégyen! 

4. Add, hogy tőled a sö té t -
ben is fé l jek , E l ne kövessek 
soha semmi vé tke t ; Mindig 
csak lelkem h a n g j á t f igyel-
hessem S csak az t kövessem. 

5. A d j kedve t s erőt, h o g y 
jót cselekedjem S a v i l ág 
gőgjé t könnyen elviseljem ; 
Erényen a gőg s iker t nem 
a r a t h a t S nem vá l toz ta tha t . 

6. Te nem nézed a szemé-
lyét senkinek, Igazságoddal 
fizetsz mindenkinek : Meg-
dicsőül az, aki nem tesz rosz-
szat, J a j a gonosznak! 

7. H a e múlandó életet be-
végzem É s mindhalá l ig meg-
m a r a d hűségem : Ó mily 
örömre visz fel m a j d a 
mennybe I s t en kegyelme ! 

Leska István. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre 
hagyja. (252.) 

1 1 0 7 . H a Is tennek is-
meretével Dicsekszel s nem 
követed ő t : Nem szere ted 

őszinteséggel S nincsen hi-
ted az Ű r e lőt t ; De h a sza-
vát megszívleled, F ia i közt 
foglalsz helyet. 

2. A szent Igén k igyú l t hi-
teddel Meleg töl t i el szíve-
det S növekvő is tenismere t -
tel Erősöd ik a sze re te t ; É r -
te lmet megvilágosí t , Érzel-
met megt i sz t í t a hi t . 

3. Kr isz tussa l bűntő l sza-
badulva Az I s ten kedves 
gyermeke Édes reménnyel 
gazdagulva Jó lesz, amíg 
t a r t élete: Kr i sz tus pé ldá j á t 
követi S csak az erény kell 
m á r neki. 

4. Csak az j á r h a t I s ten 
kedvében, Aki engedelmes-
kedik; Csak az te l jes szere-
tetében, Ki m e g t a r t j a tö r -
vényei t ; Az erény megbe-
csülése Hi tünk megdicső-
ülése. 

5. Az m a r a d meg a jó Is-
tenben S az I s ten is abban 
marad , Aki erős a szeretet-
ben, Mer t minden üdv ebből 
f a k a d ; I s ten m a g a a szere-
tet , Hozzá csak ez az ú t 
vezet ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: 
Jézusom el nem hagyom. (258.) 

1 1 0 8 . A m I s t en ú t j á n 
jár , Mindig béke van szívé-
ben, Gonosz vágynak ellent-
áll S harcol a bűn ellenében ; 
Tudja , hogy a küzdelem Ju-
ta lma a kegyelem. 

2. L a s s a n j á r , nem hir te-
len, H a r c á b a n hős is t ud 
lenni, I s t en re néz szüntelen, 
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Őt a k a r j a megismern i ; Gyar -
lóságát leveti S Megvá l tó já t 
követi . 

3. Sorsáva l elégedett , Él-
vezi az Ű r á ldását , N e m 
irigyli senkinek Bő t e rmé-
sét, g a z d a g s á g á t ; Mér téke t 
t a r t mindenben, Öröme van 
Is tenben. 

4. Mikor m a g a is örü l A 
ve t t jó té teményeken : Kész-
ségesen könyörü l Szoronga-
t o t t szegényeken; Szeret i az 
érdemest , Segít i is örömest . 

5. El lenét is megköt i S le-
győzi n a g y jóságával , E m -
b e r t á r s á t szereti I s tenfé lő 
szándékáva l : Mer t az is ten-
szere te t Ve r t szívében gyö-
kere t . 

6. Nincs ú t j á b a n senkinek, 
Nem r o n t j a m á s szerencsé-
jé t , Sőt örömmel védi meg 
Becsületét , j avá t , é l té t ; Ked-
veskedni törekszik, Megfon-
tolva cselekszik. 

7. Megbocsátva hé tszer is 
E l t ű r i a sérelmeket , Mond-
v á n : Az Ű r nékem is Meg-
bocsá t j a a vé tkeke t ; í g y 
m á s n a k is halá l ig Jó példá-
val vi lágít . 

8. Lelkében m á r előre Él-
vezi a m e n n y örömét Di-
adallal legyőzve A föld min-
den ba j -özönét ; N e m ag-
g a s z t j a a halál , Sőt boldogan 
v á r j a m á r ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: Ó mily boldog az az 
ember. (282.) 

1 1 0 9 » H a van lelkiis-
meretem, Semmilyen b a j nem 
á r t nekem; Mások mind ig 

rossztól félnek, É n nyugod-
tan , békén élek. 

2. Hűséges szív, t i sz ta elme 
É s az I s t en szent félelme: Ez 
az én l egdrágább kincsem, 
E t t ő l meg nem fosz t senki 
sem. 

3. Bízhatom, ha emlékem-
ben Gonoszság nem kínoz 
engem, S megmaradok , míg 
csak élek, I s ten kedves gyer-
mekének. 

4. E l h a g y j a m - e boldogsá-
gom B á r m i é r t a nagy vilá-
gon, A m é r t mások úgy eseng-
n e k ? I s t en mentsen s őriz-
zen meg! 

5. H o g y h a bűnre ha j ló vol-
nék, F e j e m r e csak á t k o t 
vonnék, Amely mindig búsí-
t a n a S szenvedésbe taszí-
t ana . 

6. Nehéz bár , ha gyenge 
vagyok, Legyőzni a rossz 
h a j l a m o t : Mennél nagyobb 
a küzdelem, Annál dicsőbb 
a győzelem. 

7. Mily öröm, ha elmond-
h a t o d : L á t t a m a rosszaka-
r a t o t Magamban , de rendü-
letlen Vív tam véle s u r a let-
t e m ! 

8. S milyen bána t , m iko r 
ezt kell Beval lanod bús lé-
lekkel: B u k á s o m nem lát-
t a m volna, H o g y h a ellenáll-
t a m volna! 

9. Mi fokozza boldogságod, 
Míg múlandó pályád j á r o d ? 
Tisz ta szívből lesz édessé S 
minden percben ér tékessé. 

10. S mi enyhí t i f á j d a l m a -
dat , H o g y h a a sors b a j b a 
r a g a d ? Csak az Ü r b a n meg-
nyugodva Találsz v igasz t 
bána tod ra . 
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11. Örvendj , minden h ű ke-

resz tyén Boldogságot érez-
hetvén, Ami t csak az e rény 
n y ú j t h a t , Mikor fel a menny-
be j u t t a t . 

12. Aki I s ten t fél, így ki-
á l t : Dőljön össze ez a világ, 
Múl jon el a föld is, ég is, Is-
t en keze m e g t a r t mégis ! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

1 1 1 0 . H a jól megvizs-
gálom Természetem mély-
ségét, Benne megta lá lom 
Minden rosszra készségét ; 
Szégyellve t a k a r j a Az ős 
m e g r o n t a t á s t , Nehezen vál-
l a l j a A megpróbá l t a tás t . 

2. Az első fe ladat Hibán-
k a t beismerni , De ezt az én 
szívem Nem t u d j a elviselni; 
Kevélyen le tagad Minden 
gonosz te t t e t : Nem a bűntől , 
hanem A szégyentől r e t t eg . 

3. Élőnek érezem Lelki-
i smere temet , Tudom és is-
merem Sok kötelességemet; 
Olykor még gondolok A 
t i sz ta erényre, Felcsi l lan 
e lő t tem Csodálatos f é n y e : 

4. De ez a d rága fény , Az 
e rénynek szépsége Gyenge 
és nem ha j l í t Jóaka ró kész-
ség re ; Az erős szenvedély 
Csak bűnre h a j t engem, Nin-
csen az e rényre Se vágyam, 
se kedvem. 

5. Álnokság, hami s ság Ta-
pad az én lelkemhez, Kapzsi-
ság töl t i el, Kincsek u t á n lel-
kendez; H a dolgom jól me-
gyen, Más gond já t lenézem, 

Csak élvezetekben V a n gyö-
nyörűségem. 

6. Sok e m b e r t á r s a m r a 
Mondok balítéletet, Szenvedő 
szegényhez Nincsen bennem 
szere te t ; Mert szívem sohase 
Jóságga l van tele: Gőg, ha-
rag, i r igység S m á s bűn fog-
lal ta le. 

7. Az Is tent t isztelni Ké-
sedelmes, res t vagyok, Mert 
szívem nem érzi, H o g y cso-
dái mily nagyok, Amiket 
minden perc É lőmbe vará-
zsol: í g y távol m a r a d o k A 
há laadás tó l . 

8. Ő nekem sokfé le Jóté-
t e m é n y t osztogat , De szívem 
ezekér t Hálát neki mégse 
ad. Kegyelmet embertől , Nem 
Is ten tő l várok; N e m örök-
kévalót : Múlandót kívánok. 

9. Tudom, hogy az Isten 
U r a a n a g y világnak, Mégse 
r á építem Reményemet , 
m u n k á m a t ; Nem a köteles-
ség Pa rancsának élek, Inkább 
az embertől , Mint Istentől 
félek. 

10. Hogy lehet i ly szíve Az 
ember i nemzetnek ? Honnan 
e n a g y romlás? H o v a s mire 
veze the t ? Isten, t e t iszták-
nak Alkot tá l bennünke t : En-
gedet lenségünk Okozta vesz-
tünke t . 

11. É n gyarló lehetek S 
e rényre nem a l k a l m a s : De 
I s ten megsegít , M e r t mihoz-
zánk i rga lmas; Elménket 
Igé j e Megvilágosí t ja , Szí-
vünkből a gonoszt Messze 
t ávo l í t j a . 

12. Is tennek kegyelmét, 
E m b e r , soha m e g ne vesd, 
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Szavával , te t tével Szembe 
m a g a d ne szegezd ; H a Istent 
i smered, A mennyben üdv 
fogad , Amit c supán az ő 
Gazdag kegyelme a d ! 
Gellert Keresztély. 

Dallama: Ó Uram, be rosszul 
tettem. (219.) 

1 1 1 1 . Ú t j a i d b á r nem 
é r the t em, U r a m s f á j is né-
kem ez : De tudom, h o g y két-
ségte len Biz tonsággal átve-
zetsz Mindenféle b a j b ó l vég-
re Az igazi üdvösségre . 

2. M é r t sokat csak a r r a ad-
nom, Ami nekem jól esik? 
Há láva l kell e l fogadnom Azt 
is, ami t e rhes i t t , H a hoz-
zám a so r s mos toha S nem jól 
megy a világ sora. 

3. Az apa nem gyermeké-
nek Ba lgaságá t köve t i ; Az 
én szívem se remélhe t Min-
dent , ami kell neki, Ügy, 
amin t az t én a k a r n á m : Bizo-
nyosan k á r á t va l lnám. 

4. N e m mindenkor nyere-
ségem, Ami t tőled elvárok, 
S ez bizonnyal így j ó nékem, 
Mer t helytelent k ívánok ; Jó, 
hogy a t e aka ra tod Nem az, 
ami t én akarok. 

5. T a n í t s meg e fö ld i lét-
ben E légede t t lé lekre S ve-
zess oda fen t az égben Bol-
dogságos életre; Míg e re-
mény b íz ta t engem, Könnyű 
minden t elviselnem. 

6. E z é r t semmi szenvedés-
ben Soha el nem csüggedek, 
Mer t a mennynek örömében 
Lelem örökségemet ; O t t egé-
szen megismerem Szándéko-
dat, én I s tenem! Sz. i. 

Dallama: 
Mit a világ nagy bölcsei. (161.) 

1 1 1 2 . N e add, U r a m , 
h o g y a tévhi t Kábí t sa el lel-
k e m e t , Mer t soha ki n e m 
e lég í t Ily t i sz te le t t égede t ; 
H iányz ik e közösségbül Min-
d e n lelkiismeret, S igazi jó-
t e t t e k nélkül Tetszésedre n e m 
l e h e t Semmi is tent isztelet . 

2. Nem az lesz a mennyor-
szágban , Ki ezt m o n d j a : 
J ézusom ! De szentségben, 
igazságban N e m halad a j ó 
u t o n ; Dicsőségre azt j u t t a -
t od , Ki min t igaz gyerme-
k e d Teljesít i aka ra tod ; Ak i 
p e d i g ellened, Magadhoz n e m 
engeded. 

3. Ne hagyd, hogy az e r é n y t 
s h i t e t E g y m á s t ó l elválasz-
s zam, S Jézus t , aki üdvözí-
t e t t , Csak a j k a m m a l vall-
h a s s a m ; Élő legyen az én 
h i t e m S gyümölcsé t is nyer -
h e s s e m : Tisztességül azt add 
nekem, Hogy bűneim leves-
s e m S mindig a jó t köves-
s e m . 

4. Jól i smered az én szí-
v e m S az ősz in té t szere ted: 
A d d , hogy vég ig megőrizzem 
Törvényede t s h i temet ! A t e 
ö r ö k aka ra tod ' Segíts végre-
h a j t a n o m ; H a lelkem t e 
igazgatod , Boldogság v á r 
u t a m o n S n incsen mitől t a r -
t a n o m . 

5. H a ember i gyarlóságból 
Mégi s vétek el lened: Kegyel-
m e d n e k jóvol tából Add meg-
b á n n o m v é t k e m e t ! Tar t s m e g 
f e l t e t t szándékomban, H o g y 
mindenkor fé l je lek S egykor 
bo ldog ha j l ékodban Ángya -
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lókkal zengjelek S imádjalak 
tégedet ! т. i. 

Dallama : 
Eljöttünk, ó Jézusunk. (177.) 

1 1 1 3 . Kívánatos jó-
zanság, Milyen ritkán látunk 
téged! Maguk sokan átad-
ják A részegség ördögének, 
Szokásukban megrögződnek 
És Istennel nem törődnek. 

2. Miér t is nem l á t j á tok S 
nem érzi tek, mily csapás van, 
Mily nyomor és mily á tok 
Rejlik a n a g y tobzódásban? 
Vizsgál juk meg f igyelemmel, 
Mennyi k á r á t vallod, ember ! 

3. Oly sokan m é r t szenved-
nek S a n y a r g a t ó szegénysé-
g e t ? Mások m é r t nem nyer-
hetnek Mindenkitől t isztes-
sége t? M é r t hogy annyi nagy 
be tegség Kínozza az ember 
t e s t é t ? 

4. Mi f o s z t j a meg a bölcset 
Is tentől nye r t ér te imétül ? 
Annyi szívet mi töl t meg Go-
nosz vággya l h a t á r né lkül? 
Mért fo rdu l oly bána tos ra 
Sok á r t a t l a n gyermek s o r s a ? 

5. Mér t van helye viszály-
nak A ha landó emberek közt ? 
Mér t oly könnyen ta lá lnak 
E g y m á s ellen gyilkos esz-
köz t? A sok i tal élvezése Az 
élet megmérgezése . 

6. S ak i csak a m á m o r b a n 
Gyönyörködik az életben : 
Nyerhe t -e az valóban Örök 
helyet a mennyekben ? A mér-
téke t nem ismerők Meg nem 
állnak I s t en előtt. 

7. H a g y j a t o k fel, emberek, 
Ezzel a r ú t szenvedéllyel: N e 
ron tson meg t i t eke t Annyi 

b a j n a k veszélyével; K é r j é t e k 
az Ű r kegye lmét : A d j o n nek-
tek józan elmét. 

8. Á l d j meg minket , Is te-
nünk, Mér t ék t a r tó okosság-
gal Abban , ami jó t nye-
r ü n k ; S add, hogy te l j es jó-
zanságga l Élvezzük azt , ami t 
k a p t u n k S é r te néked h á l á t 
a d j u n k ! 

Dallama: 
Mily csodásan ébrednek. (286.) 

1 1 1 4 . U r a m , te nem 
res tségre , Hanem tevékeny-
ségre Teremté l engemet : 
Add, hogy híven szolgálva 
Mindig hasznos m u n k á r a For-
d í t sam tehetségemet . 

2. Ó a d j nekem készséget 
Akara tod , törvényed Híven 
betöl tenem ; Legyen minden 
m u n k á m b a n A jó szándék 
dolgában Tiszta lelkiisme-
re tem. 

3. Add megtennem seré-
nyen Minden kötelességem 
Szívvel és lélekkel; Ü g y fog-
j a m fel ügyemet , Hogy köny-
nyelmű ne legyek Abban, 
ami t végeznem kell. 

4. Üdülésben vidámság, De 
ne tes t i k ívánság Vezessen 
engemet ; E r ő m e t az j av í t j a , 
Ami lelkem v id í t j a É s meg-
nyeri te tszésedet . 

5. Az á r t a t l a n élvezet Sem-
mi b a j b a nem vezet S nem 
okoz b á n a t o t ; Bölcs mér ték-
kel, józanon Kell élnem, ezt 
jól tudom, Azzal, ami t I s t en 
adot t . 

6. Tedd bölccsé a lelkemet 
S t a r t s meg, Uram, engemet 
A jó r a készségben; Üdül jek 



718 
fe l m u n k á m b a n S az t án a 
mennyor szágban Örvendjek 
n a g y t i sz tességben! 

Leska István. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre 
hagyja. (262.) 

1 1 1 5 . A tes t i ségnek 
nem engedni Legyen helyes 
gondolatod, Érzék i v á g y a t 
n e m követni Legyen legfőbb 
f e l ada tod ; Csak t i sz ta szív-
vel teheted Boldoggá te l jes 
életed. 

2. A tes t i ség megrövidí t i 
Az emberélet nap ja i t , Nyo-
m o r b a dönt s megkeser í t i 
Küzdelmeit és gond ja i t ; Sa-
j á t m a g á t nem szereti , Ki 
v á g y a i t legyezgeti . 

3. A tes t i ség m e g r o n t j a lel-
ked, Gyengít i önura lmada t , 
Elveszi jó té t tő l a kedved, 
T o m p í t j a h i tbuzga lmada t , 
B á n t j a lelkiismereted, Bána t -
t a l sebzi szívedet. 

4. A tes t i ség ú t j á n az em-
be r Egészen elaljasodik, S 
m e r t szembeszáll a jó Is ten-
nel, Nem élvezi á ldása i t ; 
S z á m á r a nincs erkölcsiség, 
Mer t minden vágya test iség. 

5. A tes t i ség csak szégye-
n ü n k r e Válik és mindig 
megaláz, Tehe r lelkiismere-
tünkre , Mer t I s ten ellen lá-
zadás ; A tyánk , az ily csúf 
életet L e s ú j t j a m a j d ítéleted. 

6. Romlásnak indul ment-
hete t len Az, aki nem szep-
lőtelen, É s semmi része nincs 
a mennyben, H a tes t i vágya 
fék te len ; U r a m , halld meg 
ké résemet : Tiszt í tsd meg az 
én szívemet! 

7. Add, hogy minden go-
nosz h a j l a m n a k Ellenszegül-
jek lelkesen, H a t á r t s z a b j a k 
tes t i vágyamnak , P i r u l j a k , 
hogyha vétkezem; S ha v á g y 
kél szívem re j tekén, Mindig 
t e r á d t ek in t sek én! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: 
Istennek szent nevében. (312.) 

1116. M é r t nem néz-
tek Is tenre , Halandó embe-
r e k ? É s az örök életre Mér t 
nincsen kedve tek? Mér t földi 
jóléttől V á r n i minden j ava -
tok S megfosz tan i m a g a t o k 
É g i üdvösségtő l? 

2. E vi lágon semmi se Örök 
és á l landó: Ami te tsz ik , 
többnyi re H a m a r e lmúlandó; 
Minden p i l lanatban Elvesz-
he t a gazdagság, Fény, ha -
ta lom, boldogság Hir te len , 
vá ra t l an . 

3. Részese csak az leszen 
A boldog életnek, Aki m a g á t 
te l jesen Á t a d j a I s tennek , 
Szereti val lását , F e l h a g y 
minden vétséggel S gondo-
san és hűséggel Végzi hiva-
t á sá t . 

4. Igazán csak azt lehet 
Boldognak mondani , Ak i t Is-
ten úgy szeret , Hogy kész 
m e g t a r t a n i Mindig s minde-
nekben : Bána t ában meg-
szán ja S kegyelméből meg-
á ld ja Az örök életben. 

5. Hívsággal ne t e l jünk el, 
Ami t úgy szeret tünk, Min-
den vé tke t vessünk el, A m i t 
e lkövet tünk ; Is ten kegyel-
méér t Imádkozzunk szünet-
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len: Bocsásson meg egyet-
len F i a érdeméér t . 

6. Add , hogy benned érez-
zük, Ö Is ten, erőnket , S vé-
tek nélkül végezzük Pá lyán-
ka t e lő t ted ; Így jussunk el 
innen Angya la id körébe, Bol-
dogságunk helyére, Hol bő-
ven v a n minden! cs. s. 

Dallama: Szerelmes Jézus, vájjon 
mit vétettél. (76.) 

1 1 1 7 . A szenvedésben 
adj , I s t en , türe lmet , Boldog-
s á g o m a t csak így nye rhe tem 
meg; Add, hogy ez legyen 
fő köte lességem Mindenkor 
nékem. 

2. N e m úgy van-e, hogy 
por és h a m u vagyok? Nem 
fer tőz-e meg, hogy bűneim 
n a g y o k ? Aldozat-e h á t kellő 
tü re lemben Viselni t e rhem ? 

3. B a j u n k n a k oka g y a k r a n 
ba lgaságunk , Sok szenve-
dést csak ezért kell kiáll-
n u n k ; Érz ik a hívek, hogy 
megérdemel ték Kr isz tus ke-
resz t j é t . 

4. V á j j o n a res tek nagy 
nyomorúsága , A tes t i vá-
gya t követők rabsága , A ki-
csapongók f á j ó szenvedése 
Nem bünte tés -e? 

5. Azoknak lelke, kik téged 
megvetnek, H i t r e s e rényre 
sohse tö reked tek : H a búsla-
kodik, nagy-é ez a csapás S 
megpróbá l t a t á s ? 

6. De te, ó Isten, mikor le-
s ú j t ka rod , Ezzel is mindig 
j a v u n k a t akarod, Hogy is-
tente len él te t ne fo ly tassunk : 
Boldogulhassunk. 

7. H a t i sz ta s jó a lelkiis-
mere tem, Minden j a v a m r a 
szolgálhat énnekem ; Uram, 
t e m a g a d boldogítasz engem 
Mindig s mindenben. 

8. Bús vendég vagyok e 
fö ld i életben, Nem i t t , oda-
f e n t kell boldognak lennem; 
A m e n n y örökké t a r t ó örö-
mével A föld nem ér fel. 

9. H a b a j o m é r t nem ma-
g a m r a kell vetnem S mint 
keresz tyénnek soka t kell 
szenvednem: Is ten m a g a lesz 
az én segí tségem Ily szen-
vedésben. 

10. N a g y f á j d a l m a i m ne-
hezen viselem; De h a Isten-
r e lehet t ek in tenem: Őbenne 
bízva v igasz ta lás t nyerek S 
könnyen szenvedek. 

11. Ki az Ura a h a t a l m a s 
egeknek? Ki parancsol a zú-
gó t enge reknek? Nézd, Is ten 
a t e a t y á d és b a r á t o d : S ezt 
t e nem l á tod? 

12. Mindent akarsz-e tudni, 
m in t az I s t e n ? Most még 
nem tudod, miér t szenvedsz 
i t t lenn, De m a j d idővel ta-
pasz ta lnod lehet : J ó t akar 
veled. 

13. Dorgál minket , hogy 
hozzá közeledjünk, A Lélek 
á l ta l megszentelés t nye r jünk , 
Vigasz ta l á sá t mi is elfogad-
juk S másnak is a d j u k . 

14. Keresztviselés bölcsek-
ké tesz minket , Tapasz ta lás 
a h i tben erősí t meg, S az 
erős lélek soha meg nem ren-
dül : Reményre lendül! 
Gellert K. Lesba I. 
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Dallama: 

Ó Uram, be rosszul tettem. (219.) 

1118. B< >oldog, ki job-
b a n szeretvén Földnél a 
m e n n y kincseit S mindenek-
ben a keresz tyén Erények-
nek élve i t t E r ő s hitben, jó-
reményben Bízik Is ten ke-
gyeimében. 

2. I s ten soha nem t i l to t t a 
Föld i vagyon szerzését : 
M i n d n y á j u n k n a k m a g a osz t ja 
J a v a i n a k bőségét, Hogy azt 
bölcsen élvezhessük S szent 
nevének szentelhessük. 

3. De csupán a gazdagság-
ga l Ba j lódnunk és vesződ-
n ü n k S nem az Is ten orszá-
gáva l E s erénnyel törőd-
n ü n k : Nem lehet r ánk nagy 
d icsére t S nem v á r h a t igy 
ö rök élet. 

4. Kapzs iság a szív rom-
lása , Tisztességtől idegen; 
A r a n y b o r j ú imádása Nem 
lesz is tenfélelem : Szégyent 
val lunk minden hi tben, Ha 
az a r a n y let t az Is ten. 

5. H a t á r t a l a n kapzsiságod 
N e m öröm és nem áldás : 
Agyongyötör , m a j d meglátod, 
A szörnyű pénzsóvárgás , 
Megha l lelkiismereted, Bűn 
és nyomor lesz életed. 

6. Azt hiszed, kis nyere-
ségé r t Esküdözni lesz jogod, 
Munkásod megszolgál t béré t 
Jog ta l anu l levonod, Özvegy, 
á r v a könnyezése Meg nem 
indí t jobb érzésre. 

7. Hogy lehetne kapzsi em-
ber Bőkezű és részvevő? 
Hogy segí tne türe lemmel 
Azon, aki szenvedő? Kincs-

v á g y f ű t i lelkét, tes té t , Nin-
csen benne kötelesség. 

8. Kapzsiságból nem törő-
dik Gyermekével az a p a ; 
Kapzsiságból h i rdetődik A 
hamisnak igaza ; Nevelőt is 
szégyenére Kapzsiság h a j t 
hízelgésre. 

9. Add, U r a m , hogy aláza-
tos Legyek szerény sorsom-
b a n ; Add, hogy azt a gyalá-
za tos Kapzs isággal ne ront-
s a m ; Is tenfé lő t i sz ta szív-
ben Legyen az én legfőbb 
k i n c s e m ! Gellert Keresztély. 

Dallama: 
Mikor Jézus a kereszten. (87.) 

1 1 1 9 . E n mennyei 
A tyám, téged Magaszta l lak 
és dicsérlek, Te vagy az én 
é l te tőm ; T a r t s meg engem 
kegyelmedben, M a r a d j hű 
gondviselőm. 

2. Te adsz erőt minden 
korban , Hogy az erényt gya-
ko ro l j am S a lka lma t is bő-
séggel : Törekednem és en-
gednem Parancsodnak kész-
séggel. 

3. Te, a v i lág te remtő je , 
F e n n t a r t ó j a , intézője, Aki 
minden t jól vezetsz : Bizo-
nyí tsad , nyi lvání tsad Azt, 
hogy engem is szeretsz. 

4. A te Igéd tan í t engem, 
H o g y a n kell i t t v iselkednem: 
Mégis a bűn t javal lom ; Ten-
geréből, szégyenéből Ó segí ts 
f e l t ámadnom ! 

5. Hol kevés őszinteségem, 
Hol értelmi gyengeségem Gá-
tol, hogy jó t tehessek É s 
kedvedre, te tszésedre Tisz-
tességben élhessek. 
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6. Mindnyá junknak meg-
bocsátó U r u n k , mindig a t e 
áldó Szent kezedre pillan-
tunk, Á m b á r minke t sokszor 
bün te t : Csak benned v a n 
bizalmunk. 

7. Add, hogy egész élete-
met Ü g y tö l t sem el, m i n t 
rendeled, H o g y üdvömet el-
é r j em S o t t á ld ja lak, imád-
ja lak Az egeknek egében! 

Dallama: 
Hálát adok, én Istenem. (298.) 

1 1 2 0 . A t y á m , te úgy 
t e remte t t é l Kegyelmes jóvol-
todban : H o g y ha más t meg-
könnyeztet té l , É n is vele 
bánkód jam. 

2. Mikor pedig kegyelme-
sen Örömet adsz h ívednek: 
Add, hogy én is készségesen 
Vele e g y ü t t örvendjek . 

3. Ne engedd e l fe le j tenem 
E kötelességemet : Ura lkod-
jék a szívemen Mindenkor a 
szeretet . 

4. I r igységre ne csábí tson 
Másoknak boldogsága, ö r ö m -
re ne bá to r í t son Mások szo-
morúsága . 

5. I nkább add más örömé-
ben A m a g a m é t keresnem, 
S lehetővé tedd énnékem, 
Hogy a l a p j á t megvessem. 

6. Add, hogy még ellensé-
gem is Megszán jam és sze-
ressem; H a bána tos és szen-
ved is, Segí tsem és meg-
mentsem. 

7. A t y á m , miben lehet ne-
kem Magasz tosabb erényem, 
Mint ha példád követhe tem 
A jóságos részvétben! 

8. Te bizonnyal kegyelme-
sen Ölelsz engem magadhoz 
S hozzá j u t t a t s z végperce-
men A mennyei j avakhoz : 

9. H o g y o t t az emberszere-
te t Gyümölcsei t élvezzem S 
dicsőítsem kegyelmedet Há-
laadó sz ívemben! sz. i. 

XIII. Reggeli énekek. 
A hét kezdetén. 

Dallama: 
A mélységből emelem fel. (244.) » 

1 1 2 1 . 0 Is tenünk, m a 
ú j he te t Kezdünk meg szent 
nevedben: H a d d zeng jük 
nagy kegyelmedet Dicsőítő 
énekben! A régi t , ím, ahogy 
kezdtük, B a j t ó l menten vé-
gezhet tük S az ú j a t megér-
he t tük . 

2. A t y á n k , a te szent 
F i adé r t L é g y közöt tünk, vi-
lágí ts ; E hé ten is o l ta lma-

dér t Esdünk , t a r t s d meg 
tovább is E g y h á z u n k a t , köz-
ségünket , Egészségünk ' s 
é le tünke t : Szeress, A tyánk , 
bennünke t ! 

3. Az ú j héten ú j buzgóság 
Töltse be a lelkeket, Szent 
Igédre ha j l andóság , Türelem 
és sze re te t ; Á l d j meg ú j szív 
nagy kincsével, Mely igaz 
őszinteséggel Téged szolgál 
készséggel. 

4. Először is o rszágoda t 
Segíts, Urunk , keresnünk, 
S az ú j hé ten ismét megadd, 

44 
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A m i t kíván a t e s tünk S m e g 
nem t agad jószándékod: Ru-
háza to t , táplá lékot , Egész-
séget , ha j lékot . 

5. A k á r m i k o r munkálko-
dunk Hiva t á sunk körében : 
Áldásoddal h a l a d h a t u n k Elő-
re jó reményben ; H a ezt m e g 
nem lehet nyernünk , Mit se 
é r m a j d ko rán kelnünk S es te 
soká f en t lennünk. 

6. Fogadd, Urunk , csalá-
d u n k a t S mindenünke t ke-
gyedbe, H á z u n k a t és b i r to-
k u n k a t Á t a d j u k szent ke-
zedbe; Őrizz meg földindu-
lástól , Tűzveszélytől, á r a -
dástól , Mindenféle csapástól . 

7. Vezéreld az úton levőt, 
Üdí t sd az e l fá radót , Vigasz-
t a ld a csüggedezőt, Eme ld 
fel a roskadó t ; Magad t áp -
láld az éheset , Segítsed az 
ínségeset , Gyógyí tsad a be-
tege t . 

8. H a pedig m á r el kell 
mennünk S nem lehet i t t 
m a r a d n u n k : Vedd magadhoz 
a mi lelkünk S enged j oda 
j u t h a t n u n k , Ahol veled ör-
vendhetünk, Jóságodér t di-
csérhe tünk S örök h á l á t 
z e n g h e t ü n k ! Koroni Frigyes. 

Dallama: 
Isten, ő szent Isten. (278.) 

1 1 2 2 . U j napra vi r -
r a d t a m Egészségben, épség-
ben, Is ten volt o l ta lmam, 
H o g y kárva l lás ne é r j e n ; 
Örvendve l á t h a t o m A nap-
pal v i lágá t : Hogy a d j a k 
őneki Ezé r t mél tó h á l á t ? 

2. Is tenem, semmim sincs, 
Mit nekem nem te ad tá l , 

Szükséges javakból Semmi t 
meg nem t a g a d t á l ; Szent ke-
zed vezérelt Csodásan enge-
met, Szerencsétlenségtől Min-
dig védelmezett . 

3. Főképen lelkemről Gon-
doskodtál hűséggel : F i adban , 
Jézusban Áldot tá l meg bő-
séggel; Ál ta la j u t o t t a m Meg-
ismerésedre : Máskép nem 
mehetnék Ég i örömedbe. 

4. U r a m , ki így szeretsz, 
Magaszta l lak szünet len: Te t -
szésed t a l á l j ad Fohászkodó 
szívemben; Fogadd e regge-
len Lelkem há ladásá t , Igaz 
és őszinte Megnyi la tkozásá t . 

5. Tovább is igazgass , 
Hogy kedvedre élhessek S 
i r án tad mindenben Engedel-
mes lehessek; Hogy neked 
áldozzam Egész életemet , 
Szívvel, száj ja l , t e t te l Min-
dig dicsérjelek. 

6. Légy hozzám türe lmes , 
I m á m eléd te r jesz tem, Ami-
kor t i sz temet Betölteni igyek-
szem; H a magad segítesz, 
Könnyű lesz küzdenem E s 
minden m u n k á m a t Sikerre l 
végzenem. 

7. E n a p is oltalmazz Min-
den ba j tó l engemet S bo-
csásd meg kegyesen, B á r m i t 
vétek ellened; Add r eám, 
Is tenem, Legjobb á ldásodat , 
Hogy téged este is Magasz-
ta lhassa lak ! sz. I. 

Dallama : 
Ó Uram, be rosszul tettem. (219.) 

1 1 2 3 . Isten, aki sze-
retetből E világot alkottad 
S teremtményid kegyelmed-
ből Kezdet óta gondoztad : 
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N a g y jóságod s hűségede t 
Minden reggel érezteted. 

2. I r g a l m a d b a befogadtá l , 
Gondot viselsz reám is, Biz-
tonságos l akás t ad tá l S bi-
zonnyal adsz tovább is : 
Ezér t , A tyám, köszönet te l 
H á l á t mondok minden reg-
gel. 

3. Kr i sz tusomnak érde-
meér t B á t o r s á g o t vehetek 
Könyörögni kegyelmedér t , 
H a szükséget szenvedek, Ám-
bár földből f o r m á l t a t t a m S 
gyar ló vagyok és mél ta t l an . 

4. Ahogy há t r á l a sö té t ség 
A ha jna l i f ény elől: Ü g y tű-
nik el minden kétség Benned 
bízó szívemből; E z é r t csakis 
t e r á d ve tem Mindhalá l ig te-
kinte tem. 

5. Te időt adsz, örök Is ten, 
Vég ig fu tnom a pályát , Csak 
hűséggel te l jes í t sem Hiva tá -
som m u n k á j á t : Mér t fé l jek 
h á t végzésedtől, Az utolsó 
í té let től? 

6. E r ő s í t s meg küzdelmem-
ben, H o g y össze ne roskad-
jak , Magad vezess m a is en-
gem, Hogy ú tadón h a l a d j a k 
S legyen minden napom vége 
Szent nevednek dicsősége ! 

Sz. I. 

Dallama: 
Ö világnak hiúsága. (378.) 

1 1 2 4 . H a m a j d egy-
kor f e l t ámadok A halálos 
álomból É s örök n a p f é n y t 
l á tha tok Menten minden gon-
domtól: Ű j u l t t e s t t é f o rmá-
lódva Nézek az én Megvál-
tómra , S ami b á n a t é r i t ten, 
Ot t á lomnak tekin tem. 

2. Bizonyára n e m kívánod, 
U r a m , az én szégyenem, Mi-
kor a r r ó l adok számot , Hogy 
tö l tö t t em életem; í m e most 
is jól ébredtem, Kegyelmed 
el n e m vesz te t t em: Add, 
hogy há lás lehessek S tet-
szésedre élhessek. 

3. Add, Uram, hogy jól 
j u t h a s s a k Földi é l tem vé-
gére É s örömmel indulhas-
sak Üdvösségem helyére ; 
E n y h í t s d minden f á jda lma-
mat , Könnyí tsed m e g halá-
lomat , Add ot t is, a végperc-
ben Jóságoda t é reznem ! 

Sz. I. 

Dallama: 
Hálát adok, én Istenem. (298.) 

1 1 2 5 . LL lső dolgom 
m i n d j á r t reggel Magaszta ló 
énekkel Dicsérni az Ű r sze-
re lmé t És végtelen kegyel-
mét . 

2. Mavamra n e m vigyáz-
h a t t a m , Mégis békén alhat-
t a m ; Ki a d j a b iz tonságomat 
S kipihennem m a g a m a t ? 

3. Ki őrködik épségemen, 
Míg m a g a m nem védhe tem? 
Ki t a r t j a vérker ingésem Ál-
landó működésben? 

4. Ki hagyja , h a elfárad-
t am, Hogy szemem lezárhas-
s a m ? Ki hoz m e g i n t nap-
f é n y t reám Az ébredés ha j -
n a l á n ? 

5. Te cselekszed mindezt 
magad , Ki a v i lág U r a vagy; 
Te t a r t a s z fenn mindnyá jun -
kat , Te viseled gondunka t . 

6. Dicsérlek, I s ten , mind-
ezér t A te n a g y kegyelme-
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dér t , Hogy é j t s z a k á m jól 
t ö l t h e t t e m S ú j n a p p a l r a éb-
red tem. 

7. Áldásod add r á m , Iste-
nem, Vezess szent ösvénye-
den; Hogy pa rancsod telje-
s í t sem S aka ra tod betöltsem. 

8. Add, hogy ká rva l l á s ne 
é r jen , Te vagy minden re-
m é n y e m ; Ne k ü l d j r e á m ne-
héz csapás t , Bűne ime t meg-
bocsásd. 

9. A d j nekem jó és bölcs 
szívet, Aláza tos t és hívet 
Tele igaz szerete t te l S köte-
lesség-érzettel , 

10. Hogy a k a r a t o d szolgál-
j a m S országodat k íván j am 
É s így a te kegyelmednek 
Részesévé lehessek. 

11. N e s a j n á l j a m segítsé-
gem Senkitől az ínségben, 
S m á s o k n a k boldogságában 
Örömemet t a lá l j am. 

12. Add szerencsém az élet-
ben Félelmeddel élveznem 
S földi pá lyám mindenekben 
Tetszésedre végeznem! 
Gellert K. Csernyánszky S. 

Saját dallam. 

1 1 2 6 . J ézus Krisz-
tusunk , Királyi U r u n k , Ke-
gyelmes Is tenünk : H a t a l m a s 
lényed napot és é j e t Terem-
t e t t minekünk. 

2. Ágyunkból kelve Tisz-
te le tedre Dicséretet zengünk, 
Mikor épségnek, jó egészség-
nek S erőnek örvendünk. 

3. Alvásunk a l a t t Angya-
la idat Küldted jóvoltodból 
Védni tes tünket , óvni lelkün-
ket Minden ár ta lomtól . 

4. A gonosz le lket A te ke-
gyelmed Űz te tőlünk mesz-
sze, Hogy a sö té tben lelkünk' 
végképen Meg ne környé-
kezze. 

5. Kérünk, igazgasd Szí-
v ü n k s ol ta lmazd, E nap is 
l égy velünk, Hogy beszé-
dünkben s cselekvésünkben 
Is tenfé lők legyünk. 

6. Óvj a gonosztól, A d j 
jóvoltodból Annyi t , hogy 
megé l jünk ; F ő k é p eszünket 
s egészségünket Tar t sd ép-
ségben, kérünk . 

7. A d j elég erőt , Tovább 
é l t e tő t Tes tbe és lélekbe, 
H o g y földi pá lyánk minden 
m u n k á j á t S iker re l végezze. 

8. Hozzád, Urunkhoz , 01-
ta lmazónkhoz F o r d í t j u k sze-
m ü n k e t : Jézus , Kirá lyunk, 
neked a j á n l j u k Tes tünket , 
l e l k ü n k e t ! Glosius János. 

Családapa vagy családanya 
reggeli éneke. 

Dallama: 
Mily csodásan ébrednek. (286.) 

1 1 2 7 . О zen t nevedben 
ébredek É s ágyamból fel-
kelek, Ü j n a p r a v i r radok; 
Azér t , hogy ez é j je len Oltal-
maz tá l , I s t enem : Szívvel, 
s z á j j a l há lá t adok . 

2. Te őriztél engemet, Há-
z a m a t és fö ldemet Veszély-
től, csapástól, Tűztől, víztől, 
to lva j tó l , Fé le lmetes vihar-
tól S mindenfé le kárvallás-
tól . 

3. B iz tonságban pihennem 
S egészségben ébrednem Te 
a d t a d , I s t enem: í gy kapok 



ú j erőre, í g y haladok előre 
S h iva tásom betö l the tem. 

4. Add, U r a m , e napon is, 
H a mél t a t l an vagyok is, 
Áldó kegyelmedet Tes t emre 
és lelkemre É s megélheté-
semre, Mer t minden jó tőled 
ered. 

5. Segí ts minden léptemben 
Terhem könnyen viselnem, 
Hogy ne p a n a s z k o d j a m ; Ne 
r o s k a d j a k a la t t a , Inkább si-
ke r t a r a t v a J a v a i m b a n gya-
rapod jam. 

6. Rosszra senki t ne vi-
gyek, Á r t a l m á r a ne legyek, 
Sőt szívvel, lélekkel Segít-
sem, ha t e h e t e m : J ó ú t r a így 
vezetem A keresz tyén eré-
nvekkel. 

7. Különösen háznépem Le-
gyen gondom énnékem, Hogy 
művelődjenek, Mértékkel fe-
gyelmezve Vezessem félel-
medre, H o g y tőled á ldás t 
nyer jenek . 

« 2 i ï 

8. E napo t így tö l tvén el 
Az es t é t is békével Add, 
Uram, megérnem; Angya la id 
küldd hozzám, H o g y a bűnt 
e l t iporván Semmitől se kell-
jen fé lnem. 

9. így , amint t e akarod, 
H a élek, h a meghalok , Csak 
tied m a r a d o k ; Mindegy, aká r 
f á r adok , Akár csendben 
szunnyadok, Alszom avagy 
ébren vagyok. 

10. H a több n a p o m nem 
leszen, Tekints r e á m kegye-
sen, Ölel j a kebledre, Bű-
neimet megbocsásd, A d j 
csendes e l szunnyadás t S vigy 
fel a te örömedbe. 

11. O t t ma jd sok jó te t -
tedér t S a te n a g y kegyel-
medér t Szüntelen dicsérlek ; 
Amin t tetszik, I s t enem, Ott 
is akkép b á n j velem : Könyö-
rü l j s a d j üdvösséget ! 

Szemján Mihály. 

XIV. Étkezés után. 
Dallama: 

Hála neked, jó Urunknak. (321.) 

1 1 2 8 . I s ten , hozzád 
emel jük fel Szemünket és 
szívünket, Mikor i smét érze-
nünk kell, Mint gondozol 
bennünket ; Mostan is jól 
t a r to t t á l , Kegyesen megál-
dot tá l Hozzánk való szere-
te t te l S gondviselő kegyel-
meddel. 

2. ízes étel csi l lapítá Asz-
ta lodnál éhségünk, Kedves 
i tal v ídámí tá Hangu la tunk , 
kedélyünk ; S nemcsak bőven 
táplál tál , Egyébbel is ellát-

tá l : A d t á l erőt, egészséget , 
Kívána tos békességet . 

3. E z é r t mél tán dicsérhe-
tünk S á ldha t juk n a g y ke-
gyelmed, Elégül ten érezhe-
tünk Boldog i s tenfé le lmet ; 
Mert sohase ér vége t Hoz-
zánk való hűséged: Min t jó 
Atyánk, úgy bánsz velünk, 
Minden jóban részesedünk. 

4. Örök Isten, növeld ben-
nünk A józanság erényét , 
Add mér tékke l é lvezhetnünk 
Ajándék id bőségét ; Viseld 
mindig gondunkat , Neked 
ad juk magunka t , H o g y ha 
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m a j d a mennybe megyünk, 
Aszta lodnál legyen he lyünk! 

Cs. s. 

Dallama: Fordítsd el, 
Urun'k, szörnyű haragodat. (339.) 

1 1 2 9 . T e r á d szegez-
zük, Atyánk, tekintetünk, 
Üdülést csupán kezedből 
nyerhetünk ; Eledelünk is 
tőled kapjuk bőven Kellő 
időben. 

2. Tetszésed szer int adsz 
á ldás t , életet , Mindent , ami re 
csak szükségünk lehet ; Meg-
hal lga tod azt , aki hozzád 
k iá l t : Nem szenved h iányt . 

3. H a kegyelmedből ehe-
tünk , iha tunk , Téged t isztel-
j en minden gondo la tunk ; Vi-
gyáznunk kell, hogy s emmi t 
tú l ne h a j t s u n k , Mér téke t 
t a r t sunk . 

4. Ne engedd, Urunk, soha 
elfelednünk, H o g y számadás-
r a kell m a j d egykor men-
n ü n k : Mikép élveztük gaz-
gad a jándékod , A táplá lékot . 

5. Urunk, I s tenünk, hoz-
zád esedezünk, J a v u n k r a 
fo rd í t sd mind, ami t élvezünk, 
É s elégíts m e g a te örömed-
del : Örök é le t te l ! 
Dietrich János. Sz. I. 

XV. Esti énekek. 
Dallama: 

Isten, ó szent Isten. (278.) 

1 1 3 0 . Ismét elmúlt 
a nap, S v á j j o n mikép vé-
geztem ? K i t a r t ó voltam-e 
Abban, ami t megkezdtem ? 
Híven meg te t t em-e Köteles-
ségemet? Vagy inkább ke-
res tem S a j á t kényelmemet ? 

2. Az Ű r n a k félelme Volt-e 
napom kezdete ? Őhozzá mél-
tóan Tisz tességet te t tem-e ? 
Voltak-e v á g y a i m Erényes 
életre, S m i n t I s t en hívének 
Erkölcs i k incsek re? 

3. Híven elvégzém-e Földi 
h iva tásomat , Mi t Is ten bí-
zot t rám, Neki adnom ma-
g a m a t ? H a s z n á r a voltam-e 
Másnak , a v i l ágnak? En-
gedtem-e I s t en Parancsola-
t á n a k ? 

4. Helyesen vezetni Akar -
t am-e lelkemet ? Is tenhez 

emelni T u d t a m - e a sz ívemet? 
Leltem-e ö r ö m e t Szent jelen-
létében ? Bíz tam-e minden-
kor Hű szere te tében? 

5. Megemlékeztem-e Jói-
tevőmnek kegyéről , Mikor 
sok a j ándék J u t o t t r á m is 
kezéből ? Mondtam-e h á l á k a t 
Örvendő lelkemmel ? Visel-
tem-e b a j o m Elég türe lem-
mel? 

6. Nem rosszul bán tam-e 
Számos e m b e r t á r s a m m a l ? 
N e m sér tő vol tam-e Köny-
nyen e j t e t t s z a v a m m a l ? Ár -
t a t l an vol tam-e, H a m á s o n 
mula t t am ? Semmi t se mond-
tam-e, A m i t m e g b á n h a t t a m ? 

7. Tet tem-e valamit Ház-
népemnek j a v á r a ? Jó pél-
dá t ad tam-e E r é n y r e és 
m u n k á r a ? Gondoltam-e érző 
Szívvel a szegényre? Kedves 
volt-e nékem Mások szeren-
cséje? 
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8. Mind j á r t megbán tam-e 

Minden gonoszságomat ? 
Mind j á r t legyőztem-e Sok 
rossz k ívánságoma t? H a Is-
t en most jönne É s m i n d j á r t 
í té lne: Al lhatnék-e bá to r Lé-
lekkel eléje? 

9. Szent Is ten, előtted Mit 
se lehet e l r e j tnem: Sok g y a r -
lóságomat Mindig érzi bús 
lelkem ; Jézusé r t könyörü l j 
Bűnbánó lelkemen, Bocsásd 
meg vétkeim, N e szál l j pe rbe 
velem. 

10. Hogy t e a megté rő t Be-
fogadod, megáldod: Biztos í t 
engemet E r r ő l a te jóságod ; 
Uram, ez éj je l is Őrizz m e g 
engemet : Éle tben, ha lá lban 
Csak a tied legyek! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

Dallama: 
Mily csodásan ébrednek. (286.) 

1 1 8 1 . U r a m , aki meg-
ad tad É le tem s meg ta r to t -
t a d : Dicsérlek tégedet ; Bi-
zonnyal nem érdemlem, Mégis 
é rzem mindenben A te jó té-
teményedet . 

2. Bizakodó lélekkel, Há la -
adó énekkel Köszönöm jó-
ságod, Mert híveid épséggel, 
Erővel, Egészséggel S t i s z t a 
szívvel is megáldod. 

3. Ó mily lelki nyuga lom 
Mindig a te u t adon J á r n i az 
életben, Bízni, hinni és vá rn i 
S ju t a lmunk megta lá ln i Vég-
telen nagy kegyelmedben. 

4. Tudom, kiben van h i tem, 
Aláza t ta l emlí tem Neved, 
Üdvösségem; Bűnöm j á r m á t 
levetve Borulok szent keb-

ledre, Mennyben van az én 
jobb részeem. 

5. Most aludni indulok, 
Atyám, hozzád f o r d u l o k : Ó 
á ld j meg engemet ; Tied él-
t em halálom, Biza lommal 
a ján lom Kezedbe t e s t em ' s 
lelkemet ! 

Gellert Keresztély. Leska István. 

Dallama: Az éjjel közeleg. (330.) 
1 1 3 2 . N a p , hova tűn -
tél el A t e d r á g a fényedde l? 
Miért nem vet té l fel Küzdel-
met az éjjellel, Mely hozzánk 
kerülve Szé tárad f ö l d ü n k r e ? 

2. Ne r e t t eg j , én lelkem, 
Az é j sötétségétől , I n k á b b 
t a r t s d eszedben, Hogy az Ü r 
szent kezéből Mi minden j u t 
néked, Hogy ne láss szüksé-
get. 

3. N a g y a te kegyelmed, 
Mindenható Is tenem, Méltó 
sok jó te t t ed Szívből dicső-
í tenem; N e m tudom, hol 
kezdjem, Hol és hogy végez-
zem. 

4. R á m m a g a d vigyáztá l , 
Hogy ne é r j e n bánta lom, Min-
dennel e l lá t tá l S t á m o g a t t á l 
u t amon ; Örömet éreztem, 
Kegyelmed élveztem. 

5. Bűnömet , vé tkemet Sok 
ideig elnézted, Megbüntetése-
met Ha loga tva in téz ted ; 
Meggyőztél engemet, Hol vár -
j a m üdvömet . 

6. Jóságos Lelkedér t Ma-
gaszta l lak tégedet , Bocsáss 
r á m csendes é j t Most, m iko r 
lepihenek; Míg alszom, légy 
velem, Őrizz meg, I s t e n e m ! 

7. Zavar ne lepjen meg 
Nyugvásomnak idején, Ví-
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dáman ébred jek Holnapod-
nak reggelén Üdülten, pihen-
ten A t e szent nevedben! 

Csernyánszky Sámuel. 

Dallama: 
Krisztusom az én éltem. (400.) 

1 1 3 3 . M in t rendeléd : 
pihenni, Aludni t é r a t e s t ; 
Hogy f o g megin t fe lke ln i : 
Uram, ki t u d j a ez t? 

2. Ne h a g y j a bűnsa lakban , 
Tiszt í tsd m e g szívemet, Hogy 
annál b iz tosabban E l é r j e m 
szép eged. 

3. Rossz gondolat ne á r t -
son, Míg szunnyadnom le-
he t ; Szomorúság ne bántson , 
Míg csendben pihenek. 

4. Add, h o g y gond ne emész-
szen, Békén így a lha tom S 
ú j küzdelemre készen Kez-
dem meg holnapom. 

5. A küzdelem nehéz lesz: 
Vágyak heví tenek; A csá-
bító veszélyes: Mege j the t en-
gemet. 

6. É s mégis, bármi lyen 
nagy Kísé r t és jő fe lém: 
Uram, h a te velem vagy, Le-
győzöm könnyedén. 

7. Főkép , ha ez lesz i t ten 
Utolsó éj je lem : Tek in t s 
reám, n a g y Is ten, S végig 
m a r a d j ve lem! 
Kronajkáből. Teslák Pál. 

Dallama: 
Én Istenem, jó Istenem. (302.) 

1134. E z a n a p im-
m á r e lhagyo t t S én bűnös 
mégis megvagyok ; Há lá s 
szívvel köszönöm meg E z t 
az én jó I s tenemnek. 

2. U r a m , t a r t s meg kegyel-
medben, Bocsásd meg, ami t 
vé te t t em; Ez éjjel is oltal-
maddal M a r a d j velem s ha-
ta lmaddal . 

3. Add, hogy á lmom végez-
tével Egészségben ébredvén 
fel M a g a s z t a l j a m szent ne-
vedet S mindörökké dicsér-
j e l e k ! (Ősrégi ének.) 

XVI. A mindennapi élet 
közönséges szükségleteiről. 

A kormányzóért. (Az állam-
főért). 

Dallama : 
Dicsérjük, hü keresztyének. (43.) 

1 1 3 5 . H í a ta lmaddal , 
örök Is ten, Kormányzónk 
emeld fel, Hogy mindenkor 
rád tek in t sen Szívvel és lé-
lekkel. 

2. Igazgasd őt a mennyek-
ből S engedd belátnia, Hogy 

odafenn mindenekről Számot 
kell adnia . 

3. H i v a t á s a oly nagy ter-
he t É s gondo t ád neki, Hogy 
ha tőled j ó t nem nyerhet , E l 
se viselheti . 

4. Add, hogy mindig a te 
d r ága Nyomodba léphessen, 
S így m i n d n y á j u n k boldog-
sága, T á m a s z a lehessen. 

5. Hű f i a d n a k muta tkozzon 
S székén ú g y ülhessen, Hogy 
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e r é n y t megju ta lmazzon S 
vé tke t megbüntessen. 

6. Boldog népek szerete t te l 
Nézzenek fe lé je ; Senkinek 
rossz törvényekkel Ne le-
gyen terhére . 

7. Legyen dicső kormány-
zása Igazság, békesség; Óvd 
m e g őt, hogy romlásá ra Fél-
r e ne vezessék. 

8. V a j h a mind ig békessé-
ge t S nem h a r c o t k ívánna! 
De ha küzd, csak dicsőséget 
Tűzz a homloká ra ! 

9. S bá r u r a l m a szintén vé-
ges É p p úgy, m i n t az élet : 
A d j még az ő életéhez Szá-
mos boldog évet ! 

10. Hozzád kü ld jük fohá-
szunkat , Ő é r t e esdeklünk; 
Hal ld meg, U r u n k , óha jun-
ka t , Hogy v ígan lehessünk! 

Cs. s. 
A vetés szerencsés sikeréért. 

Dallama: 
Mikor Jézus a kereszten. (87.) 

1 1 3 6 . J ó I s tenünk, 
á ldásod i t t Szünet nélkül 
munkálkodik , H o g y e l ta r t -
h a s s bennünke t ; Add ez év-
vel szerencsével Ve the tnünk 
be földünket . 

2. Reménykedünk, amíg 
ve tünk, De ha á ldás t nem 
adsz nekünk, Boldogulnunk 
nem lehet : Csak kegyelmed, 
segedelmed A d h a t nekünk 
életet . 

3. Áldd meg a mi vetésün-
ket , Ju ta lmazza reményün-
ke t Megfelelő jó idő: Így 
lesz aztán m u n k á n k u t á n 
A r a t á s u n k kedvező. 

4. Ve tésünke t megromlás-
tól S mindenfé le m á s csa-
pástól Ol ta lmazzad kegye-
sen : Mer t ez gonddal s f á j -
dalommal S u j t n a minke t ré-
mesen. 

5. S m i n t a földbe e se t t 
magnak Gyümölcse csak ú g y 
t ámadha t , H a előbb elhal 
benne: Halá lon á t j u tok to-
t ább É n is a jobb életbe. 

6. Azok, ak ik gonddal vet-
nek, Annál többet remélhe t -
nek, H a sok könnyet hu l la t -
n a k : Téged hívnak, benned 
bíznak S örvendezve a ra t -
nak. 

7. Is tenem, a d j képességet 
Sok szép erény gyümölcsének 
Termésére idelenn: í gy a lel-
kem f e n t a mennyben Di-
csőít m a j d szüntelen! 

Sz. I. 

Vihar előtt. 
Dallama: 

A nappal immár véget ér. (325.) 

1 1 3 7 . A z ég ím elsö-
té tedet t , V i h a r kél h i r t e l en : 
A v iharban fenségedet Szem-
lélem, I s t enem! 

2. Ha mennydörögsz, az 
nem harag , Szereted híveid ; 
S ha mennykövek vil lámla-
nak, R a j t u n k az is segít . 

3. Csak a gonosztevők e lőt t 
Lehetsz fé le lmetes : A t éged 
ismerők e lőt t Mindenkor 
csak kegyes. 

4. Mert j ó nekünk a nap-
meleg, A nappa l és az é j : 
Áldás a te ítéleted, Vil lámod 
sem veszély. 

5. A vil lámtól t isztul a lég, 
E s ő vetést üdí t , S a menny-
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dörgés így szól: E lég! H a g y d 
el m á r vé tke id! 

6. A t y á n k , tudod, mily vég-
telen Gyar lók az emberek : 
Add, hogy kövessük szünte-
len A t e ösvényedet. 

7. E z é r t semmit se re t te -
günk, H a v i h a r t v á r h a t u n k : 
Szerete t vagy, jó I s t enünk , 
Ez a mi v igaszunk! 
Dietrich János. Sz. I. 

Vihar után. 
Dallama: Ki dolgát csak Istenre 

hagyja. (262.) 

1 1 3 8 . Á l d u n k , Terem-
tőnk és dicsérünk, Mer t n a g y 
h a t a l m a d hi rde t i E v iha r is, 
mikor mivélünk Dicsőséged 
érezte t i ; Kezedben a vil lám 
se más, Mint mennyei gon-
doskodás. 

2. F igye ld meg: a Minden-
ha tónak Nyilvánvaló ke-
gyelme ez; Az ú t j á t mélyen 
k u t a t ó n a k Megnyugta tó ér-
zése lesz: Viha rban is az ő 
kezét Szemléli, a jóság jelét . 

3. H a a hőségtől e l t ikkad-
nak Az ál latok és emberek, 
Hogy sz inte m á r - m á r meg-
fu l l adnak : Ó mily nagyo t 
lélekzenek S kapkodnak a 
hűs szél u t á n A v i l l ámjá rá s 
nyomdokán ! 

4. Minden vetés gyors f e j -
lődésnek Indul az á ldo t t jó 
esőn; A jószág is könnyeb-
ben lépked A megf r i s sü l t jó 
legelőn; A megr iad t k is ma-
darak Most m á r ú j da l ra 
g y ú j t a n a k . 

5. Haszno t hozó a menny 
dörgése, Mer t d r á g a zápor 
jön vele S ismét üdül a ned-

vességre Az e l t ikkadt föld 
kebele; Ret tegnek a gonosz-
tevők, Bíznak az Is tenben 
hivők ! 
Dietrich János. Sz. I. 

Háború idején. 
Dallama: Ki dolgát csak Istenre 

hagyja. (262.) 

1139. 0 Is ten , ször-
nyű h á b o r ú r a , Súlyos csa-
pás ra v i r r a d á n k : N a g y vér-
ontássa l dúlva-fúlva Bősz 
seregek tö rnek m i r á n k ; De 
hogyha vezérünk t e léssz, 
Minden ha t a lmuk k á r b a vész. 

2. E z é r t mi csak hozzád 
menekszünk, Te a d j nekünk 
segélyt, vigaszt , S a m i t te-
benned kell keresnünk, A te 
egedből küldd le az t ; Mert 
szívesen meghal lga tod Az 
esdeklő k ívána to t . 

3. Te v a g y az Űr a minden-
ségen, Nélküled semmi sem 
lehet, Veled nem b í r egy el-
lenség sem, A k á r h o g y tá-
mad ellened; Ál l j oltal-
munkra , légy velünk Most is, 
h a t a l m a s I s t enünk! 

4. H a e vi lág m á r semmi-
képen Segí t ségünkre nem le-
het, S ellenségünk a nagy 
veszélyben Végső romlássa l 
f e n y e g e t : Csak i rga lmadban 
b ízha tunk , Csak t e r eád szá-
m í t h a t u n k . 

5. N e m a sereg ereje , szá-
ma B iz t a tha t , nem a fegy-
verek : Azé a győzedelmi 
pálma, Akinek azt t e rende-
led; Ó add, hogy e nagy 
küzdelem Jó vége győzelem 
legyen ! 
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6. H a bün te t é s he lye t t 

kegyelmed F o r d u l fe lénk, 
Urunk , ma is : Mind j á r t bé-
kés szándéknak enged El len-
ségünk h a r a g j a is, És n e m 
lesz semmi re t tegés , Örömre 
vál a szenvedés. 

7. H a még tovább is visel-
nünk kell Megbűnhödésünk 
t e r h e i t : Bizodalmunkkal , re-
ményünkkel V á r j u k kegyel-
med jeleit ; Ide jén j o b b r a 
v i r radunk , Megszünte ted 
minden ba junk . 

8. Akkor is, h a meg kell 
bünte tned, Mindig csak j ó t 
aka rsz nekünk É s sohase 
raksz ránk több terhet , Min t 
a m i t elviselhetünk ; S e m m i t 
se veszt a szenvedő, M e r t 
benne az üdv vágya nő. 

9. Ó mily f o r r ó köszöne-
tünk vá r A t e jó té teménye-
dért , Ha a v i h a r elcsendesült 
m á r S minden keresz tünk 
véget é r t ; A t y á n k , örök h á -
lá t adunk, Dicsérünk és m a -
gasz ta lunk ! sz. I. 

Dallama: Szerelmes Jézus, vájjon 
mit vétettél. (76.) 

1 1 4 0 . N e engedd, 
Urunk , hogy megszégyenül-
jünk , Míg hábo rúnak gyö t -
relmével küzdünk, Amit sok 
b a j u n k és sú lyos t e rhünkke l 
Most viselnünk kell. 

2. Ne u t a s í t s d el a mi kö-
nyörgésünk, Kegyességed-
del légy jó segí tségünk, Mi-
kor a népek s nemzetek f o r -
rongnak É s háborognak . 

3. El lenségeid szégyenül-
jenek meg, Kik e l lenünk is 
ha rc ra kerekedtek S elbiza-
kodván n e m törődnek véled, 
Olyan kevélyek. 

4. Csak egyet szólj és ere-
jük el lankad, F e n n h é j á z á s u k 
azonnal e lhal lgat ; Mondd, 
hogy tegyék le az e l lenünk 
felvet t Romboló f e g y v e r t . 

5. Te az embervér t n e m ol-
csónak t a r tod , Te mindenben 
csak j a v u n k a t ó h a j t o d : Fé-
kezd h a r a g v ó királyok ha rc -
vágyát S ádáz viszályát . 

6. Emberek tő l j ó t h a s z t a -
lan remélünk, H o g y h a n e m 
te vagy a mi s eg í t s égünk ; 
Segedelmünk csak fe lü l rő l 
v á r h a t j u k , Tőled k a p h a t j u k . 

7. E z é r t csak benned bí-
zunk mindenekben, M e r t bi-
zonyosak lehetünk ez egyben : 
Hogy te legyőzöd m i n d e n el-
lenünket S megmentesz min-
ket. 

8. Magad vagy a hős, a le-
győzhetetlen, Boldog békén-
ket te t a r t o d kezedben; Ve-
led menekszünk, a te kegyel-
medből E gyötre lmekből . 

9. E z é r t m n i d n y á j a n tehoz-
zád s ie tünk Most, m i k o r ily 
nagy szükséget szenvedünk: 
Legyen m i r a j t u n k kegyelmed 
áldása, Üdvünk f o r r á s a ! 

Sz. I. 

Dallama: Ki dolgát csak Istenre 
hagyja. (262.) 

X X 4 1 . Isten, szent ne-
ved dicsértessék, Hogy gon-
dunk ily jól viseled: I t t van 
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az ó h a j t o t t békesség, A h a r -
coka t megszünte ted , A rom-
bolás he lye t t m a g a d Adod 
reánk á ldásodat . 

2. Urunk , ak i t te őrizel 
meg, E l lenség annak mi t se 
á r t ; A legvéresb ha rcban se 
szenved Erőszako t , romlás t , 
ha lá l t ; Te őrzöd ha ta lmad-
dal i t t É l t ü n k s ha lá lunk 
kulcsai t . 

3. Veszély közöt t te vir-
rasz to t tá l , . A tyánk , a mi fe-
jünk felet t , Kegyet lenségek-
től megóvtál , A nagy csa-
pásnak vége l e t t ; Magad ho-
zod meg minekünk A r é g 
v á r t békét, I s t e n ü n k ! 

4. Keresztyének, legyünk 
há lásak I s t e n jó té teménye-
é r t : Örömre vá l t v igaszta-
lás t ad Az á t é l t szenvedése-
k é r t ; G y ó g y í t j a mind a sok 
sebet, A pusz t í tó t f eny í t i 
meg. 

5. Ha bizalmunk hozzá t u d 
férni , Mer t érzi, hogy csak 
ő seg í t : Azt , ami t nem tu -
dunk elérni, Megtenni nem 
késlekedik ; E g y pi l lanat 
elég neki : A pusz t í t á s t meg-
szüntet i . 

6. Dicsé r jük őt jó tékony-
sággal E l g y ö t r ö t t tes tvér ink 
i r án t S minden j a v u n k a t 
igazsággal Osszuk szét, m i n t 
kész a d o m á n y t ; Így lesz a 
béke szép, nemes, Minden-
ki re örvendetes . 

7. Dicsé r jük istenfélelem-
mel : Há lá t m u t a s s u n k ezzel 
is, S i pa rkodnunk kell este, 
reggel Tes tünkke l is, lelkünk-

kel is P a r a n c s a i t m e g t a r t a n i 
S mindenben végreha j t an i . 

8. Szolgál jon üdvünk szer-
zésére E h á l á s istentisztelet , 
Mit a v i l ág keresztyénsége 
Muta t be mos t , Atyánk , ne-
ked ; Dicsőí t tessél oda fenn 
Most és mindörökké, á m e n ! 

Sz. I. 

Esőért. 
Dallama : 

Mennynek, földnek alkotója. (290.) 

XI42. Hatalmadban, 
jóságodban Mérhetet len n a g y 
Is ten: M i r a j t u n k e bús na-
pokban A t e jobbod segí t -
sen; Meg ne vonjad szent 
kegyelmed, A d j minékünk 
segedelmet. 

2. Azt az á ldot t esőt v á r j a . 
Régóta a s zomjú föld, Mer t 
a napnak h ő sugára E lhe r -
vaszt ja , a m i zöld, A m a g is 
megromlik benne : Nyomorú-
ság vár mindenre . 

3. Is ten, a te kegyelmedből 
Áldd m e g a mi óha junk S 
h a r m a t o z v á n az egekből, 
Halld meg buzgó s ó h a j u n k : 
0 a d j csendes és bő esőt, Vi-
gaszta lót és jólesőt! 

4. Soha n incsen kedved ab-
ban, H o g y h a i t ten szenve-
dünk; S h a szemünket bá r -
mely b a j b a n Terád ve tve 
kérlelünk : F á j d a l m u n k a t te 
enyhíted, N y o m o r u n k a t ke-
vesbíted. 

5. E r ő s í t s meg e h i tünk-
ben S b iza lmunkban, I s te -
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niink : Mindenféle szüksé-
günkben Megélhetést a d j ne-
künk , Hogy tenéked h á l á t 
a d j u n k S mindörökké ma-
gasz t a l j unk ! Sz. I. 

Hálaadás derült és meleg 
időért. 

Dallama : 
Mennynek, földnek alkotója. (290.) 

1143. Miiy gyönyö-
r ű n r agyog a nap Az ég bolt-
j á n oda fenn! Mily pompásan 
ér ik a m a g S minden gyü-
mölcs idelenn! I s ten a d j a 
ö römünkre , így van gond ja 
é le tünkre . 

2. Köszönjük a jó Is ten-
nek, Hogy minket így meg-
segí t , S ö rvend jünk a ke-
gyelemnek, Melyben bőven 
részes í t ; Méltó minden tisz-
te le t re , H á l á r a és dicséretre . 

3. Méltó, hogy szent aka-
r a t á t Mindig híven köves-
sük, Benne bízzunk és őt 
m a g á t Szívünk szer int sze-
ressük, Minden napon őt 
szolgál juk, Mindig az ő ne-
vé t á ld juk . 

4. Urunk , egész é le tünket 
Csak tenéked szentel jük, 
Benned erős I s t enünke t S jó 
A t y á n k a t i s m e r j ü k ; Megkö-
szönjük jóságoda t S k é r j ü k 
örök á ldásodat ! sz. I. 

Mennydörgés idején. 
Dallama: Áldd az Urat hálával, 

én lelkem. 342.) 

1 1 4 4 . Ó én Uram, mi-
kép dicsérjelek ! Megjelen-
ted fenségedet A szép termé-
szetben : S az ember , a tehe-
tet len, Dicsőséged l á t j a eb-
ben. 

2. Hogy háborog f e n t min-
den fel leged S bömbölnek a 
zúgó szelek! H o g y csap le 
mennyköved, Mit harsogó 
dörgés követ, H a t a l m a d így 
m u t a t j a meg. 

3. Mily szörnyű a villám-
nak e re j e ! H a t a l m a s f á b a 
ü t bele, Ledönt sz ik lafa la t , 
E l h a m v a s z t j a a házaka t , 
H o g y i smer jük ha t a lmada t . 

4. Mennydörgés től a föld is 
megremeg . H a t á s a b á r ká ros 
lehet, De ami vele j á r : Gyü-
mölcshozóbb lesz m a j d a nyá r 
S ezzel mi ránk sok haszna 
vár . 

5. Madárse reg f á k odvába 
szorul, Mezei á l la t megvonul, 
Az ember is r emeg ; Helyét 
csak egy á l lha t j a meg: A 
t i s z t a lelkiismeret . 

6. Is tenem, a t e kezedben 
v a g y o k ! Tudom, hogy egy-
kor megha lok : Add r á m ke-
gye lmedet ! S hiszem, ha in-
nen e lmegyek: Egedben adsz 
boldog helyet! Teslák Pál. 

XVII. Isten dicsőségéről. 
hévvel Hozzánk való szerel-
m e d ? N e m lehet szó oly ékes, 
E m b e r a r r a nem képes, Hogy 
e lmondja , mennyi t nyer tünk , 
Mit cselekszel mié re t tünk . 

Dallama : 
Hála néked, jó Urunknak. (321.) 

1 1 4 5 . Istenünk, ki 
zenghetné el Mérhete t len ke-
gye lmed? S ki dicsérné elég 
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2. A t e égi ha t a lmadda l 
Te remte t t é l bennünket , Meg-
á ldo t t ad sok j a v a d d a l Tes-
t ü n k e t és le lkünket ; H a bűn-
t u d a t zakla to t t , A t e jóaka-
r a t o d Kegyes volt, hogy meg-
bocsásson És ha lá lunk mit 
se á r t son . 

3. Szent Fiad, az út , az élet 
M e g m u t a t t a kegyesen, Hogy 
mi t v á r h a t , m i t remélhet 
Minden híved o d a f e n n : Gyöt-
re lmek nem kínozzák, Övék 
lesz a mennyország , H a mind-
végig hívek lesznek É s erény-
re igyekeznek. 

4. M e g g y ú j t o t t a d szent 
Igédnek Tiszta l á n g j á t mi-
nekünk , Jó I s tenünk , mely-
ben t éged Igazán megisme-
r ü n k ; Ennél lehet éreznünk, 
Mit kell i t ten végeznünk; Ez 
h i rde t i üdvünk j a v á t : Bűne-
inknek bocsánatá t . 

5. Soha meg n e m feledkez-
tél Tes tünkrő l se, j ó A t y á n k : 
Kegyelmedben részel tet tél 
Gazdag áldást a d v a r á n k ; 
A d t á l erőt , épséget, Minden 
j ó b a n bőséget, H a t a l m a s a n 
védelmeztél, Csapásoktól 
megmente t té l . 

6. E z t a te sok jó te t tedet , 
Mit há l á san élvezünk, Meg-
köszön jük most is neked, 
Mindenha tó I s t enünk ; Te 
igazgass serényen A keresz-
tyén erényben Te melletted 
k i t a r t a n u n k , Míg tehozzád 
nem j u t h a t u n k ! es. s. 

Dallama: 
Ó világnak hiúsága. (378.) 

1146. 0 
mily nagy a 

Mindenha tó Kegyelme és jó-
s á g a : É le t re n e m mél ta tha tó , 
A k i őt nem szolgál ja ; Job-
b a t nem is lehet tennem, 
M i n t kegyelmén elmélked-
nem, Mer t ő m e g t a r t enge-
m e t : Szívem, ezt el ne fe ledd! 

2. Ki t e r e m t e t t ha ta lmá-
v a l ? Nem jóságos I s t e n e m ? 
Ki t a r t o t t m e g jóságáva l? 
N e m az égi kegyelem? Meg-
n y u g t a t á s t ki ad n e k e m ? 
E r ő m kinek köszönhetem ? 
Ki boldogít idelenn? Nem az 
én jó I s t enem? 

3. Lelkem, t e a m a g a s b a 
nézz, Ot t ta lá lod hazáda t , 
O t t örökké részese léssz Di-
csőségnek, v ígságnak ; Meg-
lá tod az élő I s t e n t Jézusod-
dal , aki i t t lent É r t e d ha lá l t 
szenvedet t S megszerezte 
üdvödet . 

4. Hogyne néznék t isztelet-
te l E szerető A t y á r a ? Hogy-
ne lennék f igyelemmel Az ő 
d r á g a h a n g j á r a ? A k a r a t a 
minden előtt Tel jes szívből 
sze re tnem őt E s hogy em-
b e r t á r s a m a t Szeressem, m i n t 
m a g a m a t ! 

5. Ő m u t a t a fődologra , 
H o g y a t iszta erkölcsben E s 
e rényben gya rapodva Szent 
t ö rvényé t be tö l t sem; Ő ta-
n í t j a azt, hogy tessék A r á m 
szabo t t kötelesség, S ha ez 
a l a t t görnyedek, Ő emel fö l 
engemet . 

6. Is ten, add, hogy legyen 
mind ig Bennem elég f igye-
lem Ar ra , hogy csak jóra in-
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di t A mennye i kegyelem; 
Szereteted á l d j o n engem Bá-
na tomban, örömemben, E r ő t 
nekem csak az ad, Ha i t t a 
végpi l lanat ! 
Gellert Keresztély. Sz. I. 

Dallama: 
Kelj, szívem, zengj éneket. (310.) 

1147. Isten dicső 
műveid H a t a l m a d a t hirde-
t i k ; Égen, fö ldön mindenek 
I smer te t ik lényeged. 

2. Minden csodás t e remt -
mény Dicsőséged hi rdetvén 
í g y zeng öröm-szózatot : Őt 
imádd, ki a l k o t o t t ! 

3. Ki mond ta , hogy lénye-
den Kívül ég é s föld legyen? 
Kinek szava rendel te A vizet 
a t engerbe? 

4. A mennybo l t r a ki a d o t t 
Oly sok fényes csi l lagot? Kié 
a mennydörrenés , Ez a cso-
dás jelenés? 

5. Mindezekben, Is tenünk, 
Műveidre i s m e r ü n k : Bölcse-
séged és erőd Áll bennük 
szemünk előtt . 

6. A m e g t e r e m t e t t lények, 
Állatok és növények, Erdő id 
és bérceid Dicsőséged h i r -
det ik. 

7. Isten, a t e Felséged Mél-
t á n zengi d icsére t , Bá r a tö-
meg ba lga tag , Mikor téged 
megtagad . 

8. Add, h o g y akik imád-
n a k S b iza lmukban szilár-
dak, Mert i smernek tégede t : 
Örökké ö rvend jenek! 

Leska István. 

Dallama: 
Jézusom el nem hagyom. (258.) 

1148. Uram , a te Fel-
séged S n a g y kegyelmed éne-
kelem, M e r t é r te lmes beszé-
det Ad tá l nekem, én Is te-
nem; A beszélő képesség A 
legdrágább tehetség . 

2. Nye lvem nélkül, h iába , 
Sok örömtől eshe tném el, H a 
nem lennék megáldva A be-
szélő t ehe t ségge l ; N e m te-
remtél n é m á n a k : Fogadd, 
Uram, h á l á m a t ! 

3. Nyelvem ál ta l te t te id 
Másoknak is h i rde the tem, A 
gonoszak vé tke i t Könnyeb-
ben megelőzhetem S őket 
v i s sza ta r tha tom, I n t h e t e m 
és óvha tom. 

4. Igazgas sad beszédem, 
Atyám, a t e törvényeddel : 
Átkozódás ne f é r j e n Össze 
az én beszédemmel, S a t e 
neved, I s tenem, Hiába fel ne 
vegyem. 

5. Óv j meg, U r a m , enge-
met Másoknak megszólásá-
tól, Őrizz meg az emberek 
Szóval való bán tá sá tó l ; Add, 
könnyelmű ne legyek, H a m i s 
esküt ne t egyek . 

6. Legyen minden én sza-
vam, I s ten , a te dicsőséged, 
Hadd t e r j e d j e n á l t a lam Ha-
ta lmad és bölcseséged; Add 
szent neved á ldanom S di-
csőítnem a j k a m o n ! cs. s. 

Dallama: 
Isten, ó szent Isten. (278.) 

1 1 4 9 . H a t a lmas Is te-
nünk, Mél tán környez imá-
dat , Lényeged mélyébe Senki 
bele nem l á t h a t ; Aláza t lel-
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kével É k e s í t s engemet, H o g y 
félve j á r h a s s a m A t e ösvé-
nyedet. 

2. Egye t l en paranccsa l A 
semmiből a lkot tál , S azon-
nal előállt Minden, a m i t 
a k a r t á l ; Mélységes sze re te t 
A te bölcs végzésed, Boldo-
g u l á s u n k a t Kegyesen inté-
zed. 

3. A m i t te parancsolsz, Bi-
zonnyal bete l jesül : E g y „Le-
gyen!" szavadra N y o m b a n 
ég s föld létesül; H a t a l m a d 
t a r t j a f e n n Az egész vi lágot , 
A lehete t lent is M e g a d j a jó-
ságod. 

4. Ki rá lyok Királya, U r a 
mennynek és földnek : Az 
egész mindenség Po r és h a m u 
előt ted; Aki t megalázol, Ki 
m a g a s z t a l j a fe l? S ak i t fel-
magaszta lsz , Ki gáncsol-
h a t j a e l? 

5. Ki l á t h a t meg t éged 
Földi gya r ló t e s tében? Te 
fényben lakozol Az egeknek 
egében, Onnan meg lá tha tod 
Minden t e remtményed É s 
g o n d j á t viseled A n a g y min-
denségnek. 

6. I t t t e l jes nem lehet Az 
ismeret mibennünk; De h a 
m a j d megadod Porhüve lyünk 
levetnünk : Homályos lá tá-
sunk, Mit e tes t r e j t ege t , 
Megvilágosodva F o g j a fe l 
lényeged. 

7. I s tenünk , mos tan is Té-
ged dicsér ez ének: N e vesd 
meg, ha hozzád Mél ta t lan e 
d icsére t ! H a egykor oda fenn 
Fényedben szemléllek : Tö-
kéletesebben Magasz ta l lak 
t é g e d ! Leska István. 

Templomszentelés emlékére. 
Dallama: Áldd, én lelkem, 

Istened. (346.) 

1 1 5 0 . I s ten , a t e szel-
lemed A nagy mindent ál-
talhatja, Hatalmadat, fénye-
det A világ be nem foghatja ; 
Az ég a te trónusod, A föld 
a zsámolyod: Mindenütt csak 
rád jutok, Bárhova gondo-
lok ; Teremtőnknek templo-
ma Mind az egész világ, Ha-
talmadnak záloga Minden 
állat s virág. 

2. B á r h a m u és por va-
gyunk, De lélekkel megál-
do t tak , Kegyedből a mi 
Urunk , F i ad ál ta l megvál-
t o t t ak : Le lkünkben mos t 
felszál lunk, Hozzád emel-
kedünk : Engedd, A t y á n k , fo-
hászunk Eléd t e r j e s z t e n ü n k ; 
Dicsőítni ó h a j t u n k S hall-
ga tn i Igédet , Könyörü l j meg 
m i r a j t u n k S építsd a t e né-
ped! 

3. A te Lelked épí tse Egy -
házad, hogy m e g i s m e r j ü n k : 
Buzga lmunka t heví tve Igaz 
há lá t g y ú j t s o n b e n n ü n k ; El-
esőt fe lkarol jon , Tévelygőt 
megintsen, Gyászban hoz-
zánk ha jo l jon , Jóban erősí t -
sen ; Szere te te t ébresszen 
Szívünkben i rán tad , Hogy 
örömet érezzen, Mikor téged 
áldhat . 

4. Mennyei szent templo-
munk Reményé t t e éleszd 
m a g a d : Ot t t i s z t ábban lát-
h a t u n k Téged és a t e F i a d a t ; 
Tökéletesb erénnyel Tiszte-
lünk o t t téged S boldogí tó 
reménnyel Zengjük dicső-
séged; Aldd meg el jövete-
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lünk Á j t a t o s körödbe, Áldd 
meg kimenete lünk Most és 
m i n d ö r ö k r e ! Lovich Ádám. 

Dallama: 
Jézus, élte életemnek. (85.) 

1 1 5 1 . D icsőítés illet 
téged, U r a m , dicsőítelek : 
E l fogad t ad , mikor néked Ad-
t a m tes tem ' s le lkemet; Mi-
kor nyomorúságomban Ké-
résemet e lzokogtam : Jósá-
god megha l lga to t t S elűzte 
a bána to t . 

2. H a be tegen s ó h a j t o z t a m 
S enyhülésér t eped tem: A 
h a t a l m a s Is ten n y o m b a n 
Könnyí te t t e keresz tem ; E l -
lenségtől meggyö tö r t en Is te-
nemhez könyörögtem : Türe -
lemre t a n í t o t t S minden b a j t 
e lhár í to t t . 

3. Mikor a bűn ú t j á n j á r v a 
Már -már végkép eles tem : 
Be fogado t t i rga lmába S föl-
emelt a j ó I s t en ; Kísér tés -
ben i rgalmából Nem f o s z t o t t 

meg v igaszá tó l : Gyar lósá-
gom n e m nézte, E r ő m e t meg-
tetézte. 

4. Köszönete t mondok né-
ked Megpróbá l ta tásomér t , 
Magasz ta lva á ldlak téged 
Számos a j ándékodér t , Ami t 
tőlem m e g nem t a g a d s z S 
kegyelmedből oly bőven adsz : 
E mind ig ú j kegyelem Dicső-
séged, I s tenem! 

5. Csodálatos szere te ted 
Magasz ta lom örökre , Hogy 
a te Egyszü lö t t ede t Adtad 
a mi üdvünkre ; É g s föld 
minden ékessége Őt zengje 
és őt dicsér je , Ő az erő, böl-
cseség, Tőle jő a seg í t ség ! 

6. H a este még szomorko-
dunk, Megvigasztal reggelre, 
Rövid próba u t á n fogunk 
E l j u t n i a mennyekbe ; Lel-
kem, soha el ne fe ledd, Mit 
cselekszik az Ü r veled : Tisz-
teld ő t és szeressed, Szent 
p a r a n c s á t kövessed! 
Gellert Keresztély. Cs. S. 

XVIII. Az utolsó dolgokról 
és az igaz keresztyén boldogságáról ebben és a 

jövő életben. 
Dallama : 

Az én Istenemben. (255.) r 
1 1 5 2 . 0 mily szeren-
csések A hű keresz tyének, 
Akik I s t e n t szeret ik S szent 
Igé jé t köve t ik : Őke t I s t en 
vezérli S á r t a lmak tó l meg-
védi. 

2. I t t ugyan szenvednek, 
Sok b a j t elviselnek, Mégse 
éri k á r őket , Az ily is ten-
fé lőke t : I s ten minden t ja -

v u k r a Fordí t , n e m ártal-
m u k r a . 

3. Az igaz kegyesség Hasz-
nos kötelesség S kedvére van 
az é g n e k : Benne v a n az ígé-
re t A mos t folyó je lenre S 
a jövendő életre. 

4. Ak i I s ten t fél i , Nagy 
t i sz tesség ér i : Ü g y megy az 
ég Urához , Mint a legjobb 
Atyához , Mert J é z u s n a k hi-
tében Bízik az ő kegyében. 

47 



7 3 8 

5. J ó erkölcsben élő S kö-
telesség-érző E m b e r é a tisz-
te le t S t iszta le lki ismeret ; 
Hozzá m é g a mennye i Jutal-
m a t is megnyeri . 

6. Rossznak az a vége, 
H o g y nincs t i sz tessége ; A 
bölcs, h a csak tehe t i , Kerüli 
és megvet i ; Gyö t rő lelkiis-
mere t Kínoz gonosz szíveket. 

7. Ö egykor mi ly áldott 
Örök boldogságot Nyernek 
I s t en hívei ! Mindig dicsőíteni 
F o g j á k őt, m e g m a r a d n a k És 
ö rökké v ígadnak. 

8. M e r t szem n e m lá tha t ta , 
Sem f ü l nem h a l l h a t t a S 
embersz ív nem érezte , Mi 
vá r o t t a hívekre, A m i t Isten 
ad nekik , Kik őt h íven sze-
re t ik . 

9. É n Is tenem, engedd Szí-
vembe Szentlelked: Igaz is-
tenfé le lem Legyen áldott 
f egyverem, Hogy a mennybe 
mehessek S üdvösséget nyer-
hessek ! 

A múlandóságról és az 
örök életről. 

Dallama: 
A mélységből emelem fel. (244.) 

115.3. M i k o r m á r a 
t ek in t e t em A ha lá lban meg-
tör ik , Mikor m á r n e m érez-
he tem Haldoklásom terheit , 
Mikor m a j d a végső percben 
Sírva ál lnak körül engem Az 
én d r á g a kedvesim: 

2. Fogadd , A t y á m , szent 
kezedbe Az én szegény lel-
kemet , Mikor hozzád köze-
ledve E világból e lmegyek; 
És mind ' , akik megkönnyez-
nek, Vigasztald, h o g y velem 

lesznek : Visszaadsz m a j d 
őnekik. 

3. Testem u g y a n i t t m a -
r a d v a H o l t a n fekszik s í r j á -
b a n : Neked a s í r v i sszaad ja 
A m a dicső ó rában , Mikor a 
t e csodás erőd, Amely por-
ból fo rmá l t a őt, Minden hol-
t a t f e l t ámasz t . 

4. Mért f é l j ek hát , hogy a 
t e s t e t Romlás éri odalenn, 
Mikor ú j r a felébreszted, S 
megdicsőül o d a f e n n ? Vigasz-
t a l e reménységünk, A m i t 
Kr i sz tus a d o t t nékünk Szent 
I g é j e szavában. 

5. Ezér t a k á r m i l y f á j d a l o m 
É r a halál percében: Bol-
dog mosoly lesz a jkamon S 
csak célomat szemlélem; Ju -
t a lmamhoz közeledem, Mit 
Jézusom t e t t el nekem N á -
lad, Atyám, I s t e n e m ! 

Sz. I. 

Az igaz keresztyén bol-
dogságáról az örök életben. 
Dallama: Ki dolgát csak Istenre 

hagyja. (262.) 

1 1 5 4 . L l lmúl táva l rö-
vid él tünknek R á n k örök üdv 
várakozik, O t t semmi b a j 
n e m bánt bennünke t , Min-
den örömre vá l toz ik ; E r é n y t 
i t t csak p róbá lga tunk , Üd-
v ö t csak o t t t a l á lha tunk . 

2. Az is tenfé lők örömekben 
Részesek e v i lágon is: Örö-
m ü k mégis tökéle t len S nem 
te l jes , ha m é g oly sok is ; 
Több bána t és gond j u t 
nekik, Nyomorúságban él-
nek it t . 

3. I t t o lykor f á j d a l m a t 
szenvednek, V a g y a vi lág 
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lá rmás , za jo s : Most szívük-
kel vívnak küzdelmet, Mely 
g y a k r a n b ű n r e ha j l amos , 
Ma jd f e l e b a r á t j u k mia t t Vi-
selnek súlyos gondokat . 

4. I t t az e rény g y a k r a n 
csak sínylik S a gonoszság 
nyer diadalt , A boldogot 
mindig ir igylik S e lhagy ják 
a bo ldogta lan t ; I t t minden 
ember t fö ldre ve r Kórság , 
kereszt s egyéb teher . 

5. I t t csak keresem boldog-
ságom, O t t an valóban meg-
lelem, Ot t lesz az én dicső 
világom, E r é n y r e o t t v á r 
győzelem; Ot t t isztelem s 
magasz ta lom A jó I s t e n t 
mindenkoron. 

6. Ott , ami t ő akar , egészen 
Azt aka rom és áldom ő t : 
Minden jóban bőven lesz ré-
szem Is ten csodás t r ó n j a 
előt t ; Nyereségemnek t a r t -
ha tom, Hogy ná la lesz örök 
lakom. 

7. Ot t te l jesen f e l fog ja lel-
kem, S csodás bár , mindig 
érezem Azt, a m i t i t t alig is-
mer t em S t i tokza tos volt én-
nekem; Ott, ami t róla gon-
dolok, Tévedni abban n e m 
fogok. 

8. Ot t én is t r ón j áná l esen-
gek, Ahol megá ld j a szent-
jeit , Kik f ényes koroná t vi-
selnek S dicsérik őt és t isz-
telik ; Ot t én is ezt énekelem : 
Szent, szent, szent vagy, én 
Is tenem ! 

9. Ot t egysorban az angya-
lokkal N a g y boldogságom 
lesz nekem, O t t ezt a j ó t 
velők magokka l Zavar t a l an 
élvezhetem ; Amily boldog 

példát veszek, Én is olyan 
boldog leszek. 

10. Ot t lá tom őt is mély 
hálával , Ki az üdv ú t j á t h i r -
deté, É s áldom őt, hogy pél-
dá jáva l Velem is megismer-
te té ; I s t en kezében l á tom 
o t t Őt, aki mennybe j u t t a -
to t t . 

11. Ott , Is ten, add mindezt 
megérnem ! Az égiek közt 
lesz olyan, Ki minden jó t 
k ívánva nékem E z t m o n d j a : 
Áldot t légy, f i am, A t e mun-
kád men te t t e meg É le t eme t 
és le lkemet! 

12. Mi az i t teni szenvedé-
sünk Koronánkhoz képest 
amot t , Mit szent örökségül 
minékünk F e j ü n k r e az I s t en 
ad o t t ? H a ily győzelmet 
nyerhetek, A végperctől s e 
r e t t e g e k ! Gellert Keresztély. 

Űjabb toldalék. 
Saját dallam. (N. L. 329.) 

T 1 5 5 , Isten, dicső 
eged felé szállva Látom ott 
sok száz világodat S a világ 
zajától távol állva Hozzád 
küldöm halk fohászomat ; 
Tied a mennybolt ragyogó 
fénye, Egy szavadra állt elő 
az ég, Tied ég s föld milliónyi 
lénye, Minden, ami meg-
teremteték. 

2. Ég i Felség, mindeneknek 
A t y j a , Néked zengek hála-
éneke t : Tied az ég minden 
csi l lagzat ja , Mely tőled ki-
mér t pá lyán lebeg; É s e pá-
lyán mindet úgy vezérled, 
Mint b a r á t j á t hűséges b a r á t : 
Halk örömmel dicsőítnek té-
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ged, Aki őket bölcsen al-
kotád. 

3. Ki számlá lha tná meg 
végesvégig Teremtményid 
végtelen s o r á t ? Dicséreted 
fe lhangzik az égig, Hol röp-
tében sok szeráf imád, Aki 
a r a n y h á r f á n zengedezve Tró-
nod előtt z so l t á r t énekel É s 
ha t a lmas h a n g j a messze-
messze É g y naptól a más ik ig 
h a t el. 

4. E n g e m is a porból te-
remtet té l , Hogy i t t tö l t sem 
földi é l temet , De lelkemben 
megdicsőí te t té l , Hogy i t t 
bölcs és á r t a t l a n legyek; Fel 
há t , lelkem, há lásnak kell 
lenned, H o g y dicsőbb s 
jobb s o r s r a hivatál , M e r t a 
porból oda kell m a j d men-
ned, Hol öröklét boldog-
s á g a v á r ! Kollár János. 

Dallama: Fordítsd el, Urunk, 
szörnyű haragodat. (339.) 

1156. Hisz,,„ sailár-
dan és szívemből hiszem, 
Hogy le lkem el nem pusz-
t í t j a s emmi sem; A nap 
m e g f a g y h a t és a föld eléghet, 
É n mégis élek. 

2. I s t en ha ta lma, hogy 
bennem a lélek Az ő Lelkéből 
t á m a d t s benne élek; E kö-
zösségből b iz ton remélhetem 
Örök életem. 

3. Csodás szeretet, mily 
kegyelmet ad t á l ! Az ember 
al ig k isebb az angyalná l : 
Po rban születe t t , mégis örök 
élet Részesévé lett. 

4. E m e l t fővel j á r j , ember, 
az életben: Vendég e földön, 

po lgár v a g y a mennyben ; 
Mer t h iva tá sod az örök ma-
g a s s á g S ha lha t a t l anság . 

5. Vesd m e g a vi lág hiú 
dicsekvését Tudván lelked-
nek megdicsőülését ; Tet te id 
pedig erény, h i t és szentség 
Ü t j á t ke ressék! Kuzmány к . 

Dallama: 
Szívemben bár kesergek. (348.) 

1 1 5 7 . К vezet m a j d 
ki innen, Megszánva sorso-
m a t ? Ki visz oda, hol en-
gem Szebb és jobb hon fo-
gad ? Ki igazí t az á ldot t Vá-
rosba, Jézusom, Ahol békét 
ta lá lok ? Te vagy az út , 
t udom ! 

2. Ki g y ú j t a nagy sötét-
ben Világot , I s t enem? Ju t -é 
e földi lé tben Igazság énne-
k e m ? Mily üdv, hogy I s ten 
képe Sugárz ik u t a m o n : Igaz-
ságom n a p f é n y e Benned van, 
Jézusom ! 

3. H a gyöt re lmes kétség-
ben Nem tudom, mi t t egyek : 
Ki t a r t j a f e n n r eményem? 
Ki men t meg engemet? Nem 
f o g r a j t a m enyészet, Rom-
landó nem vagyok : Te vagy, 
U r a m , az élet, S tudom, fel-
t á m a d o k ! 

4. U r a m , téged követlek, 
Mer t így remélhetem, Hogy 
meglelem tebenned Elvesz-
t e t t életem ; Te vagy az örök 
élet, Igazságom s u t a m : Ma-
gaszta l lak, dicsérlek, Szívem-
ből, én U r a m ! Kuzmány K. 
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Jegyzéke 
a vasárnapokra és ünnepekre szóló énekeknek 

az Evangélium szerint. 
Advent I. vasárnapjára 

a következő számok alatt álló 
énekek: 

14, 474, 19, 23, 25, 26, 30, 32. 
Advent II. vasárnapjára: 

981, 616, 14, 15, 983, 984, 987, 
988, 989, 30. 

Advent III. vasárnapjára: 
11, 562, 18, 122, 25, 27, 28, 32. 

Advent IV. vasárnapjára: 
13, 15, 322, 474, 353, 325, 24, 

29, 34. 

Krisztus Urunk születésének 
ruwjára: 

59, 64, 66, 70, 76, 83, 91, 103. 
Szent István vértanú napjára: 
999, 41, 438, 445, 55, 85, 88, 326. 

Szent János evangélista 
napjára: 

46, 561, 58, 469, 326, 596, 98, 
104. 

Krisztus Urunk születése 
utáni vasárnapra: 

47, 465, 61, 75, 475, 82. 

Újévre: 
110, 467, 111, 112, 115, 117. 

Újév utáni vasárnapra: 
445, 633, 80, 115, 96. 

Krisztus Urunknak a bölcsek 
előtt való megjelenése napjára 

(vízkereszt) : 
393, 394, 43, 47, 465, 63, 414, 

102. 

A bölcsek előtt való megjelenés 
utáni I. vasárnapra: 

118, 53, 55, 870, 875, 73, 122, 87. 

A bölcsek előtt való megjelenés 
utáni II. vasárnapra: 

70, 108, 118, 388, 465, 573, 866. 
A bölcsek előtt való megjelenés 

utáni III. vasárnapra: 
61, 71, 88, 122, 532, 574, 627, 

886. 

A bölcsek előtt való megjelenés 
utáni IV. vasárnapra: 

52, 53, 122, 427, 459, 601, 801. 

Szűz Mária tisztulásának 
napjára: 

42, 54, 71, 78, 79, 80, 82, 920. 

A bölcsek előtt való megjelenés 
utáni V. vasárnapra: 

121, 394, 396, 429, 438, 442, 531, 
999. 

Hetvened vasárnapra 
(Septuagesima) : 

121,124, 327, 475, 476, 612, 634, 
886. 

Hatvanad vasárnapra 
( Sexagesima) : 

121, 393, 394, 396, 414, 461, 477, 
484, 999. 

ötvened (húshagyó) vasárnapra 
(Quinquagesima vagy 

Esto mihi): 
119, 120, 134, 141,158, 476, 528, 

543. 
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I. böjti vasárnapra 
( Invocapit ) : 

118, 119,123, 124, 274, 445, 494, 
608, 632. 

II. böjti vasárnapra 
(Reminiscere) : 

119, 120, 154, 165, 543, 549, 574, 
586, 829. 

III. böjti vasárnapra (Oculi) : 
120, 142,IÎ65}170, 280, 601, 801, 

886. 

IV. böjti vasárnapra (Laetare): 
120, 124, 133, 444, 776, 779, 847. 

V. böjti vasárnapra (Judica): 
118,119, 138, 158, 433, 445, 601, 

935. 

Szűz Mária megjelentetésének 
napjára: 

11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 33. 

VI. böjti vagy virágvasárnapra 
(Palmarum) : 

134, 145, 147, 148, 159, 476. 
j\f et уj Vblflcsü t örtökre : 
167, 168, 180, 191, 184. és az 
ezen időre kijelölt lamentációk. 

Nagypéntekre: 
128, 131, 136, 139,149,150, 160, 
924, 169, 173, 178, 181. és az 
ezen időre kijelölt lamentációk. 

Krisztus Urunk feltámadásának 
napjára: 

203, 204, 205, 210, 217, 218, 222, 
223, 231. 

Húsvét hétfőjére: 
427, 203, 208, 220, 221, 607. 

Húsvét keddjére: 
206, 212, 216, 239. 

Húsvét utáni I. vasárnapra 
(Quasi modo geniti): 

202, 206, 217, 232, 236, 237, 494, 
501, 622. 

Húsvét utáni II. vasárnapra 
(Misericordiak Domini) : 

216, 219, 225, 377, 438, 455, 503, 
579, 865. 

Húsvét utáni III. vasárnapra 
( Jubilate ) : 

206, 209, 459, 557, 561, 582, 596, 
605, 600. 

Húsvét utáni IV. vasárnapra 
( Cantate ) : 

266, 277, 475, 476, 556, 842. 
Húsvét utáni V. vasárnapra 

(Rogate) : 
207, 209, 479, 481, 484, 661. 

Krisztus Urunk 
mennybemenetelének napjára: 
247, 248, 249, 251, 252, 254. 

Krisztus Urunk mennybe-
menetele utáni vasárnapra 

(Exaudi) : 
245, 251, 418, 445, 449, 447, 582. 

A Szentlélek kitöltésének 
napjára: 

262, 263, 266, 268, 269. 

Pünkösd hétfőjére: 
261, 266, 271, 272, 274, 868. 

Szentháromság napjára: 
280, 281, 283, 284, 288, 290, 291, 

477, 410. 

Szentháromság utáni 
I. vasármpra: 

613, 628, 639, 959, 970, 982, 990, 
991, 996. 
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Szentháromság utáni 

II. vasárnapra: 
369, 373, 396, 465, 476, 596, 

842, 999. 

Szentháromság utáni 
III. vasárnapra: 

421, 455, 493, 501, 503, 597, 506, 
523, 533. 

Szentháromság utáni 
IV. vasárnapra: 

404, 401, 610, 609, 612, 621, 
637, 484. 

Szentháromság utáni 
V. vasárnapra: 

484, 573, 625, 633, 773, 836, 
874, 1001. 

Szentháromság utáni 
VI. vasárnapra: 

401, 404, 473, 475, 477, 609, 
879, 886. 

Szentháromság utáni 
VII. vasárnapra: 

-573, 720, 774, 776, 779, 780, 
883. 

Szentháromság utáni 
VIII. vasárnapra: 

396, 412, 408, 435, 462, 630, 
999,1000. 

Szentháromság utáni 
IX. vasárnapra: 

513, 518, 475, 531, 543, 591, 632, 
927. 

Szentháromság utáni 
X. vasárnapra: 

415, 462, 495, 515, 809, 824, 806, 
803. 

Szentháromság utáni 
XI. vasárnapra: 

475, 481, 484, 497, 488, 543, 545, 
547, 628, 853. 

Szentháromság utáni 
XII. vasárnapra: 

397, 457, 556, 602, 603, 550, 839, 
842, 856, 890, 612. 

Szentháromság utáni 
XIII. vasárnapra: 

288, 404, 475, 476, 466, 400, 545, 
877, 878. 

Szentháromság utáni 
XIV. vasárnapra: 

543, 545, 574, 586, 830, 846, 862, 
887. 

Szentháromság utáni 
XV. vasárnapra: 

573, 584, 775, 779, 780, 838, 861, 
874, 940. 

Szentháromság utáni 
XVI. vasárnapra: 

913, 918, 921, 925, 928, 931, 968, 
975, 978. 

Szentháromság utáni 
XVII. vasárnapra: 

433, 476, 598, 601, 628, 631, 
610, 884. 

Szentháromság utáni 
XVIII. vasárnapra: 

404, 435, 445, 471, 474, 475, 
617, 1001. 

Szentháromság utáni 
XIX. vasárnapra: 

492, 501, 512, 545, 550, 563, 
842, 540. 

Szentháromság utáni 
XX. vasárnapra: 

349, 380, 465, 468, 478, 596, 
891, 999. 

Szentháromság utáni 
XXI. vasárnapra: 

494, 563, 573, 596, 601, 605, 
801, 860. 
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Szentháromság utáni 
XXII. vasárnapra: 

479, 506, 518, 513, 545, 541, 886. 

Szentháromság utáni 
XXIII. vasárnapra: 

419, 433, 438, 445, 449, 927, 826. 

Szentháromság utáni 
XXIV. vasárnapra: 

569, 544, 865, 948, 967, 968, 
970, 888. 

Szentháromság utáni 
XXV. vasárnapra: 

495, 592, 593, 804, 981, 983, 984, 
989, 999. 

Szentháromság utáni 
XXVI. vasárnapra: 

458, 983, 985, 986, 989, 991, 996. 

Szentháromság utáni 
XXVII. vasárnapra : 

465, 495, 515, 569, 982, 995, 
996, 998. 
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Agricola János (1490—1566), 
berlini udvari lelkész: 886. 

A. H. B. (Andreas Heinrich 
Buchholz?) : 391. 

Albert Henrik (1604—1651), 
kőnigsbergi orgonista : 672, 
917. 

Alberus Erasmus dr. (meghalt 
1553-ban), meklenburgi su-
perintended : 175, 495, 989.34 <P. 

Altenburg Mihály (1584—1640) 
erfurti lelkész: 452. 

Ambrosius (340—397), milanói 
püspök: 17, 81, 277, 284. 

Ammon W.: 157. 
Angelus (Scheffíer) János 

(1624—1677), orvos: 469. 
Apelles (Löwenstern) Mátyás 

(1594—1648), boroszlói ál-
lamtanácsos: 139, 448, 449, 
574, 688, 722, 744. 

А. Т. В.: 705. 
Athanasius (296—373), 

alexandriai érsek : 286. 
Augusta János, a domazslicki 

Roh János halála után a cseh 
Testvér-közösség legfőbb inté-
zője az 1547—1572. években; 
született Prágában 1500-ban, 
meghalt Mlada Boleszlavában 
1572. január 13-án: 32, 118, 
237, 292, 324, 354, 368, 472, 
689. 

Augustinus (354—430), hippói 
püspök: 289, 290. 

Augusztínyi Mátyás: 477. 
Awus Vilmos: 529. 

В 
Bánovszky György: 43. 

Becker Kornél dr. (1561—1604) 
lipcsei lelkész és theologiai 
tanár: 408, 604, 937. 

Behemb (Behm) Márton (1557-
1622), laubani lelkész: 924. 

Beszter P. Jónás: 863. 
Beust Joachim: 512. 
Bienemann, 1. Melissander. 
Blahoszláv János (1523—1571), 

a Testvér-közösség püspöke : 
189, 255, 460, 462, 624, 689, 
761, 969. 

Blasius János: 160, 223, 351, 
375, 406, 409, 410, 459, 493, 
547, 562, 565, 579, 581, 582, 
609, 753, 766, 922, 1039. 

Boszák Kelemen, egykor kö-
nigrätzi lelkész : 156, 260, 
322, 332, 383, 466, 530, 824, 
879, 884. 

Böhme Dávid dr. (1605—1657), 
bernstadti lelkész: 947. 

Brandenburgi A. M.: 557. 
Braxatoris András (ifj.): 1021. 
Breithaupt Joachim Justus dr. 

(1658—1732) : 627. 
Burmeister Ferenc Joachim lü-

neburgi lelkész (1670. körül) : 
914. 

С 
Clausnitzer Tóbiás (1618-1684), 

weideni (Felső-Pfalz) egyház-
tanácsos: 329, 336. 

Clerveauxi Bernát, a szent, 
(1091—1153) : 149, 467. 

Comenius, 1. Komenszky. 
Creutzigerné Meseritz Erzsébet 

(meghalt 1558-ban), Luther-
né barátnője: 474. 

Czengler András: 913. 
Csernák Pál: 590. 



754 

D 
Dach Simon (1605—1659) kő-

nigsbergi egyetemi tanár : 
167. 

Dachstein Farkas: 415. 
Decius (Hovesch) Miklós (meg-

halt 1541-ben), stettini lel-
kész: 162, 299. 

Dolánszky M. I. G.: 781. 
Dresdcnsis Péter: 47, 98, 215. 
Drevinek Gál: 272, 711, 717, 

738. 
E 

Eberus (Eber) Pál dr. (1511— 
1569) wittenbergi egyetemi 
tanár és superintendens : 117, 
316, 801, 921. 

Emilia Julianna (1637—1706) 
sehwarzburg-rudolstadti gróf-
nő: 928. 

Ertel János Bohumir: 23, 92, 
488, 491, 561, 671, 682, 722, 
724, 739. 

Erzsébet Ludmilla (1640— 
1672) schwarzburg-rudolf-
stadti grófnő: 521. 

F 
F ab er Jakab: 504. 
Flemming Pál dr. (1606— 

1640) hamburgi orvos: 898. 
Flittner János (1618—1678) 

grimmeni lelkész: 490. 
Förts Vazul (meghalt 1614-

ben) : 205. 
Franck János (1618—1677) gu-

beni polgármester és egyházi 
énekköltő : 372, 488, 570, 
750, 848. 

Franck Mihály (1609—1667) 
koburgi tanító: 900, 978. 

F ritsch Ahasvér (1629—1701) 
schwarzburgi kancellár: 561. 

Füger Gáspár (meghalt 1592-
ben) drezdai lelkész: 52. 

G 
Galli Mátyás: 841. 
Gerhardt Pál (1606—1676) 

lübbeni főesperes : 24, 74, 
104, 109, 111, 134, 135, 149, 
181, 234, 270, 271, 283, 388, 
581, 608, 633, 634, 640, 701, 
734, 821, 838, 839, 841, 859. 

Gesius Bertalan f rankfur t i kán-
tor: 26. 

Glosius János: 11, 31, 74, 175, 
316, 375, 499, 608, 640. 

Graf (Graff) Simon (1603— 
1659) schandaui lelkész 
994 ( ?). 

Gregorius Magnus: 37, 267. 
Grodszky Mihály: 143. 
Gross András: 163. 
Gryphius András (1616—1664) 

glogaui jegyző: 579. 

H 
Heermann János (1585—1647) 

kőbeni (Szilézia) lelkész: 137, 
146, 494, 506, 605, 612, 786, 
789, 910, 929, 975. 

Hegenwald Erhard: 543. 
Held András: 145. 
Held Henrik (meghalt 1659-

ben), guhraui (Szilézia) 
ügyész: 11. 

Helmbold M. Lajos (1532— 
1598), mühlhauseni superin-
tendens: 107, 315, 603, 819, 
874. 

Herberger Valér (1562—1627), 
fraustadt i lelkész: 907. 

Hermann Miklós (meghalt 
1561-ben), joachimsthali kán-
tor: 66, 72, 87, 203, 247, 746, 
775, 781. 

Herzog János Frigyes dr. 
(1647—1699), drezdai jogta-
nácsos: 736. 

H. I. S.: 807. 
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Hesse János (1490—1547), bo-

roszlói lelkész: 963. 
II. M. С.: 996. 
Hoffmann Gottfried (1658— 

1712), zittaui gimnáziumi 
igazgató : 919. 

Hornburg Ernő Kristóf (1605— 
1681), naumburgi jogtaná-
csos: 148. 

Horcsicska, 1. Sinapius. 
Hrdlicska Sámuel: 1029. 
Hruskovics Sámuel: 24, 41, 76, 

87, 104, 110, 111, 131, 139, 
145, 153, 169, 181, 222, 234, 
235, 239, 248, 249, 268, 270, 
271, 281, 283, 340, 342, 373, 
378, 380, 391, 393, 405, 407, 
408, 414, 417, 434, 449, 469, 
473, 494, 521, 557, 599, 605, 
606, 622, 627, 630, 632, 634, 
662, 665, 667, 674, 685, 687, 
692, 703, 705, 716, 735, 741, 
755, 765, 768, 771, 782, 786, 
789, 793, 794, 807, 813, 827, 
829, 838, 839, 848, 859, 865, 
867, 875, 898, 902, 910, 934, 
935, 964, 965, 978, 988, 996. 

Huba András: 505. 
Hubert Konrád: 532. 
Husz János (1369—1415), prá-

gai egyetemi tanár és lelkész, 
a reformáció egyik út törője: 
120, 366, 371. 

Huszita ének (régi) : 695. 

Jákobéi Pál: 1024. 
I. János Frigyes (1503—1554), 

szász választó fejedelem: 563. 
Jelecky János: 989. 
Jesenius Justus dr.: 153. 
Jeszenszky Dániel: 928. 
Justus Jónás dr. (1493—1555), 

hallei, majd koburgi super-
i n t e n d e d : 435, 438. 

Kálinka Joachim (1678. körül), 
illavai lelkész és püspök : 164, 
185, 458, 870, 877. 

Key mann M. Kereszt ély (1607-
1662), zittaui gimnáziumi 
igazgató: 84, 314, 569. 

Kleych Vencel: 323, 743, 868, 
932, 933. 

Knoll Kristóf (1563—1621), 
sprottaui lelkész: 961. 

Kochanovszky János: 836. 
Kohlross János: 677, 860. 
Kollár János: 1028. 
Komenszky (Comenius) János 

Arnos, az iskolaügy dicső re-
formátora s a Testvér-közösség 
püspöke ; Nivnitzen, Morva-
országban, született 1592-ben, 
száműzetésben halt meg Am-
sterdamban 1670-ben : 539, 
840. 

Krieger János: 548. 
Krman Dániel (id.), a super-

i n t e n d e d édesatyja ; 1624-ben 
született, sok egyházban lel-
készkedett és gyakran szám-
űzött volt ; Turolukán halt 
meg 1687-ben: 684. 

Krman Dániel, i f j . (1663— 
1740), superintendens : 291, 
329, 384, 576, 578, 746. 

Kromholtz János: Nyitraszerda-
helyen született ; a ty ja Tóbiás, 
ugyanott, maga pedig Koko-
ván lelkészkedett ; mint a kis-
honti egyházmegye esperese, 
gondosságával ő mentette meg 
pap ja i t az üldözéstől az 1671-
1678. években ; meghalt 1683-
ban : 440, 500. 

Kubínyi Anna: 1004. 
Kubínyi Zsófia: 891. 
Kuzmány K.: 1037, 1043. 
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L 

Latébor Vilmos: 531. 
Lányi Illés (1570—1618), Thur-

zó György nádor udvari pré-
dikátora Bit tsén; 1610-ben a 
zsolnai zsinaton egyhangúlag 
superintendenssé választották : 
428, 550, 555, 567, 595, 814, 
815, 853, 941, 966. 

Lányi Mihály: 832. 
Lednicky Jeremiás: 163, 168, 

348, 360, 369, 416, 452, 559, 
560, 567, 583, 598, 607, 675, 
699, 708, 734, 752, 756, 762, 
796, 804, 816, 852, 897. 

Lengyelből: 311, 389, 539, 836, 
858, 932. 

Leska István: 1041. 
Lomnicky Simon: 691. 
Lovcsányi János: 48, 144. 
Löwenstern, 1. Apelles. 
Lujza Henriette (1627—1667 ), 

brandenburgi niagyválasztó-
fejedelemné: 239. 

Luther Márton dr. (1483— 
1546), a nagy reformátor: 25, 

' Щ 70, 77, 86, 'SA 103, 108, 
207, 210, S U , 274, 275, 277, 
279, 284,(291} 304, 353, 356, 
366, 376, 390, 394, 397, 401, 
404, 411, A447 429, 433, 445, 
476, 484, 545,/660^ 920, 968, 
999. ' 

M 
Madách János: 916. 
Masnitius Dániel (1650 körül) : 

876. 
Mathesius János (1504—1565), 

joachimsthali lekész : 706, 709, 
828, 924. 

Mayer János Frigyes (1650— 
1712), greifswaldi tanár, 
majd super intended : 377, 
155. 

Mária, пьадуаг királyné (1505— 
1558), I I . Lajos felesége: 578. 

Melanchton Fülöp dr. (1497— 
1560), Luther munkatársa : 
313. 

Melczer József: 1038. 
Melissander (Bienemann) Gás-

pár dr. (1540—1591), alten-
burgi super intended : 630. 

Mengering Arnold dr.: 742. 
Meyfart János Mátyás (1590— 

1642), e r fur t i tanár és lel-
kész : 809. 

M. G. H.: 380. 
Michalec Márton (1484—1547), 

a Testvér-közösség püspöke: 
33, 209, 278, 312, 731. 

Mlynárov Illés: 314, 430, 431, 
432, 443, 549, 556, 562, 574, 
610, 618, 633, 639, 750, 798, 
911, 955. 

Moller Márton (1547—1606), 
görlitzi lelkész : 418, 589, 805. 

Mosel Farkas: 455. 
Motessicky Gáspár (1651-1689) : 

14, 44, 52, 68, 203, 247, 269, 
495, 506, 575, 604, 775, 790, 
809, 812, 991. 

Musophilus János: 43, 311, 362. 
Muthmann János (1685—1747), 

lipcsei lelkész : 261. 
Müller Mihály: 965. 
Myller János: 336, 382. 

N 
Neander (Neumann) Joachim 

(1650—1680), brémai prédi-
kátor: 741. 

Neumann Gáspár (1648—1715), 
boroszlói lelkész : 92, 235, 248, 
249, 261, 268, 299, 373, 378, 
671, 674, 703, 724, 735, 739, 
755, 766, 902. 

Neumark György (1621—1681), 
weimari könyvtáros: 573. 
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Németből (ismeretlen és meg 

nem nevezett szerzőktől) : 44, 
58, 95, 110, 161, 253, 281, 344, 
359, 363, 384, 407, 434, 463, 
473, 491, 495, 540, 562, 582, 
586, 599, 603, 606, 632, 660, 
662, 679, 706, 707, 782, 790, 
829, 832, 861, 865, 875, 890, 
901, 908, 934, 935, 942, 1026. 

N. G. H.: 380. 
Nicolai Fülöp dr. (1556—1608), 

hamburgi lelkész: 465, 993, 
995. 

Nigrínyi Jónás: 372. 
Nudozserin M. Jjőrinc Benedek: 

623. 

О 

Opitz Márton (1597—1639), 
költő és udvari történész : 459. 

Or lay Dániel: 498. 

P 
Pacseradszky János: 442. 
Pappus János dr., strassburgi 

t anár : 911. 
Pauli Joachim, 1630 körül szü-

letett ; tanító és nevelő volt 
Berlinben : 450, 964. 

Pesek M. Keresztély: 135, 146, 
148, 149, 352. 

Pfefferkorn Mihály, graefen-
tonnai lelkész : 940. 

Pilarik István: 827. 
Pisecky Jakab: 15. 
Piszár Trnka János: 915. 
Placskó Izsák: 893. 
Plintovics Ádám, 1650 körül hí-

res orgonista Zsolnán: 138, 
454, 487, 510, 511, 537, 557, 
566, 569, 570, 678, 952. 

Poliander János: 842. 
Praetorius Mihály (1571-1621), 

braunschweigi orgonista : 684. 

Prázsszky Lukács: 30, 38, 119, 
120, 123, 184, 191, 193, 198, 
287, 327, 385, 486, 958. 

Pribis Dániel: 343, 344, 901, 
942. 

R 
Radies András: 666. 
Resatkó Т. В.: 563. 
Reusner Ádám (1496—1575) : 

601. 
Rietsch Gergely: 132. 
Ringwald Bertalan (1530-1598), 

langfeldi lelkész : 501, 596, 
610, 804, 918, 931, 983. 

Rinkart Márton (1586—1649), 
eilenburgi lelkész: 720. 

Rist János (1607—1667), wedeli 
lelkész : 23, 76, 160, 173, 503, 
607, 752, 991. 

Rodigast Sámuel (1649—1708), 
berlini gimn. igazgató : 556, 
792. 

Roh János: 596. 
Rubin Sámuel: 963. 
Rudini Mátyás : 580. 
Rupertus: 275. 
Rutilius M. Márton (1550— 

1618), weimari lelkész : 492. 

S 

Sachs János (1494—1576), ci-
pész és mesterdíalnok : 780. 

Sacer Gottfried Vilmos dr. 
(1635—1699), wolfenbütteli 
ügyvéd: 131. 

Saubert János: 922. 
Schalling Márton (1532—1608), 

nürnbergi lelkész: 970. 
Schechsius Péter: 549. 
Sedulius: 86. 
Schein János Hermann (1586— 

1630), lipcsei zeneigazgató: 
967. 
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Schenk Hartmann M. (1634— 
1681), ostheimi lelkész: 382. 

Scher er Zsigmond (1584-1639) : 
369. 

Schirmer Mihály (1606—1673), 
berlini tanár : 31, 224, 793. 

Schmolck Benjámin (1672— 
1737), schweidnitzi (Szilézia) 
lelkész: 140, 223, 493, 558, 
565, 662, 665, 667, 682, 687, 
765. 

Schmuck Vince dr. (1565— 
1628), szt. thomasi superin-
t e n d e d : 151. 

Schneegass Cirják (1546-1597), 
friedrichrodai (Thüringia) 
lelkész: 116, 813. 

Seriver M. Keresztély (1629-— 
1693), quedlinburgi lelkész: 
769, 867. 

Sefarovszky András: 950. 
Selnecker Miklós (1530—1592), 

lipcsei tanár és superinten-
d e d : 299, 716, J J 8 ; 721, 733, 
946. 

Sieber Justus (1628—1695), 
schandaui lelkész: 167, 375. 

Silvanus János: 959. 
Simonides Ádám: 503. 
Simonides János: 821. 
Sinapius (IJorcsicska) Dániel: 

72, 109, 116, 127, 167, 311, 
405, 451, 548, 573, 589, 594, 
688, 701, 720, 733. 

Sinapius János: 422, 423. 
Skorne János: 767. 
Solin Vencel: 133, 192. 
Solius Kristóf : 253. 
Spengler Lázár (1479—1534), 

nürnbergi lelkész: 478. 
Speratus Pál (1484—1511), po-

merániai püspök : 475, 886. 
Star M.: 410. 

Stegmann Józsua dr. (1588— 
1632), rintelni superinten-
d e d : 427, 675, 694, 753. 

Steuerlein János, meiningeni vá-
rosbíró: 113. 

Stockmann Pál (1603—1636) : 
182. 

Sturm Ádám: 225. 
Sturm Kristóf (1740—1786), 

hamburgi lelkész: 470. 
Styrsza György: 124, 846. 
Sulek Máté: 1009, 1010, 1031. 

Sz 
Szeverínyi Pál: 799, 808. 
Sz. Sz. M.: 918. 
Sztránszky Dániel: 66, 84, 134, 

137, 166, 182, 205, 377, 612, 
672, 940, 972, 975. 

Sztryc György: 437. 

T 
Tablic Bohuszláv: 1032. 
Táborszky János: 13, 209, 217, 

328, 338, 690. 
Thebesius Ádám (1596—1652), 

liegnitzi lelkész: 169. 
Titius (Tietze) Kristóf (1641— 

1703), hersrucki lelkész és es-
peres: 499. 

Titius Zakariás: 393. 
Toper ezer Gábor: 864. 
Tranovszky ( Tranoscius) 

György, született 1591-ben 
Teschenben, Sziléziában ; ta-
nár volt Prágában, Holstein-
ban és Mezericsen (Morva-
ország) ; lelkész Mezericsen, 
Bilszkóban és Liptószentmik-
lóson ; meghalt 1637. május 
20-án ; eltemették abban a 
templomban, amelyben Isten 
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360, 361, 363, 364, 365, 366, 
367, 376, 390, 394, 396, 398, 
401, 404, 411, 412, 415, 419, 
429, 433, 435, 438, 439, 445, 
456, 460, 465, 467, 468, 471, 
475, 476, 478, 480, 492, 502, 
518, 541, 542, 543, 544, 545, 
546, 551, 585, 591, 601, 603, 
614, 616, 620, 631, 637, 648, 
649, 650, 651, 652, 653, 677, 
696, 709, 718, 719, 721, 726, 
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983, 984, 985, 990, 992, 993, 
994, 995, 998, 999, 1000, 1001. 

Tranovszky Sámuel: 519. 

U 
Urban György: 596. 

Varinszky Bockó István: 85, 
962. 

II. Vilmos (1598—1662), szász-
weimari választó fejedelem : 
337. 

W 
Warnberg Gáspár: 955. 
W. В.: 685. 
Weingaertner Zsigmond: heil-

brunni prédikátor 1600 körül : 
566. <34. 

Weisse Mihály (meghalt 1542-
ben), a cseh Testvér-közösség 
fe je : 14, 157, 166, 639, 719, 
W , 949. J*-2.3. 

Weiss György: 19. 
Weiss Keresztély, lipcsei tiszt-

viselő: 909. 
Wolf testvér: 774, 927. 

Zábojnik György : 587, 668, 673, 
778, 960. 

Ziegler Gáspár (1621—1690), 
wittenbergi jogtanár : 239, 
751. 

Zimmermann György: 963. 
Zwetsin Adolf: 854. 

Névtelen: 404 ének. 

Toldalék. 
Csernyánszky Sámuel 1046, 

1048, 1050, 1051, 1055, 1058, 
1059, 1062, 1065, 1066, 1068, 
1070, 1072, 1073, 1074, 1077, 
1078, 1079, 1082, 1085, 1086, 
1088, 1089, 1093, 1095, 1096, 
1097, 1100, 1102, 1103, 1104, 

1105, 1107, 1108, 1109, 1115, 
1116, 1117, 1125, 1128, 1130, 
1132, 1.135, 1145, 1148, 1151. 

Dapp ; 1091. 
Dietrich János (1721—1797) 

berlini egyháztanácsos : 1064, 
1079, 1086, 1129, 1137, 1138. 
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Gellert Keresztély: (1715-1769) 
lipcsei t anár : 1050, 1052, 
1053, 1065, 1069, 1070, 1082, 
1083, 1084, 1089, 1090, 1093, 
1095, 1096, 1097, 1100, 1103, 
1104, 1107, 1108, 1109, 1110, 
1115, 1117, 1118, 1125, ИЗО, 
1131, 1146, 1151, 1154. 

Glosius János : 1126. 
Günther C i r j á k : 1098. 

Kollár János (1793—1852) : 
1155. 

Koroni Fr igyes : 1121. 

Kuzmány K. : 1156, 1157. 

Leska István : 1045, 1061, 1071, 
1075, 1078, 1083, 1092, 1106, 
1114, 1131, 1147, 1149. 

Lovich Ádám (meghalt 1834-
ben), püspök: 1150. 

M. I. M. : 1053, 1069. 

Ősrégi ének: 1134. 

S. L. : 1057. 
Sulek Máté : 1044. 
Szemján Mihály: 1127. 

Sz. I . : 1063, 1064, 1067, 1081, 
1087, 1090, 1091, 1098, 1099, 
1111, 1120, 1122, 1123, 1124, 
1129, 1136, 1137, 1138, 1139, 
1140, 1141, 1142, 1143, 1146, 
1153. 

Teslák Pá l : 1133, 1144. 
T. I . : 1112. 

Névtelen 12 ének. 
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Németből és latinból átvett énekek. 
A Szám 

Ach bleib mit deiner 
Gnade .... .... 427 

Ach Gott, erhör mein 
Seufzen 549 

Ach Gott, tu dich er-
barmen 495 

Ach Gott und Herr, wie * 
grosx 492 

Ach Gott, vom Himmel 
sieh darein .... 999 

Ach Gott, wie manches 
Herzeleid 418 

Ach Gott, wie schrecklich 
ist dein Grimm 789 

Ach Herr, du allerhöch-
ster Gott 786 

Ach Herre, du gerechter 
Gott 782 

Ach lehre mich, о treuer 
Gott 405 

Ach sagt mir nichts von 
Gold und Schätzen .... 469 

Ach stirbst denn so mein 
allerliebstes Leben .... 131 

Ach süszes Wort für arme 493 
Ach was soll ich Sünder 

machen 490 
Ach wie nichtig, ach wie 

flüchtig 900 
Adam hat ein Paradies .... 41 
Agnus Dei 161, 363 
Allein auf Gott setz dein 

Vertrauen 610 
Allein Gott in der Höh sei 

Ehr 299 
Allein zu dir, Herr Jesu 

Christ, mein Hoffnung 532 
Allein zu dir, Herr Jesu 

Christ, setz ich 890 
Alle Menschen müssen 

sterben 975 

Szám 
Allmächtiger und starker 

Gott 791 
Also heilig ist der Tag .... 224 
Als vierzig Tag nach Os-

tern waren 247 
Amor meus, audi me .... 168 
An Wasserflüssen Babylon 415 
Ascendit Christus hodie 252 
A solis ortus cardine .... 86 
Auf, auf, ihr Reichs-Ge-

nossen 23 
Auf, auf, mein Herz mit 

Freuden .... .... 234 
Aufer a nobis, Domine .... 644 
Aufer immensam, Deus, 

aufer iram 803 
Auf meinen lieben Gott.... 566 
Auf, mein Herz, des Her-

ren Tag 235 
Aus Lieb läszt Gott der 

Christenheit 314 
Aus meines Herzens Grun-

de 709 
Aus tiefer Not schrei ich 

zu dir 545 
В 

Beata Christi passio 155 
Befiehl du deine Wege .... 633 
Bewahre mich Gott, mein 

Herr 694, 753 
С 

Christ, der du bist Tag 
und Licht 747 

Christe, du Beistand dei-
ner Kreuz-Gemeinde 448, 449 

Christe, qui lux es et dies 747 
Christ fuhr gen Himmel 253 
Christ ist erstanden 211 
Christ lag in Todesban-

den 210 
48 
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Szám 

Christum wir sollen loben 
schon .... .... 86 

Christ, unser Herr, zum 
Jordan kam 353 

Christus, der ist mein 
Leben 994 

Caelos ascendit hodie .... 254 
Cognoscimus, Domine .... 648 
Collaudemus, collaudemus 42 

-(Umtliior- alma'fiderum .... 17 
Cur mundus militât 952 

Szám 

Dies sind die heil'gen zehn 
Gebot 404 

Domine rex, Deus Ab-
raham .... .... 783 

Du Friedens-Fürst, Herr 
s^Jesu Christ 819 

/Du liebes Kind, wie klein 
du bist 391 

D,u о schönes Welt-
gebäude .... 944 

\Durch Adams Fall ist 
\ ganz verderbt 477 

E 
Einen guten Kampf hab 

ich .... 917 
Ein feste Burg ist unser 

Gott 445 
Ein grosses Wetter kommt 

daher 790 
Ein Lämmlein geht und 

trägt .... 134 
Erbarm dich mein, о Herne-

Gott 543 
Erhalt mich, Herr, bei dei-

nem Wort, darnach .... 434 
Erhalt uns, Herr, bei dei-

nem Wort .... 435 
Erravi, sicut ovis 536 
Ermuntre dich, mein 

schwacher Geist —. .... 76 
Erschienen ist der herr-

lich Tag 203 
Es ist das Heil uns kom-

men her .... 475 
Es ist genug, so nimm, 

Herr .... 914 
Es ist gewisijlich an der 

Zeit .... 983 
Es ist vollbracht, vergisz 

ja nicht.. . - 140 
Es spricht der unweisen 

Mund 429 

D 
Da Jesus an dem Kreuze 

stund 151 
Danket dem Herrn, denn 

er ist sehr freundlich 719 
Dank sei Gott in der 

Höhe, in dieser 675 
Da pacem Domine in die-

bus nostris 642 
Das alte Jahr vergangen 

ist 113 
Das neugeborne Kindel 

lein Ж 116 
Das wallt mein Gott, 

Vater, Sohn .... .... 706, 707 
Den Vater dort oben .... 723 
Der du bist Drei in Einig-

keit .... 284 
Der Herr ist mein ge-

treuer Hirt —. 455 
Der lieben Sonnen Licht 

und Pracht ... 769 
Der Tag der ist so freu-

denreich .... .... 93 
Der Tag ist hin, mein Jesu 741 
Der Tag ist vor der Thür 682 
Dicimus grates .... 313 
Die Nacht ist vor der Thür 751 
Dies est laetitiae .... 65, 93 
Dir Herr von Herzens-

grunde 705 
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S z á m 

Es stehn vor Gottes 
Throne .... 315 

Es woll uns Gott gnädigVt 
sein .... 394, £397) 

Ex legis observantia 78 

F 
Festum nunc celebre .... 250 
Fit porta Christi pervia 90 
Fons bonitatis 38 
Freu dich sehr, о meine 

Seele 955 
Freuet euch, ihr Christen 

alle 84 
Frisch auf, mein Herz, 

verzage nicht .... .... .... 603 
Fröhlich soll mein Herz 

springen .... - .... 74 
Frohlocke, о Tochter Zion 26 
Fünf Brünnlein sind .... 175 

G 
Geduld ist euch von Nö-

ten 640 
Gelobet seist du, Jesu 

Christ 70 
Gib Fried, о frommer 

treuer Gott 813 
Gott, der du Licht und 

Quelle 393 
Gott, der Vater, wohnt 

uns bei 279 
Gott des Himmels und 

der Erden 672 
Gott, du hast in deinem 

Sohn .... .... 261 
Gottes und Marien Sohn 92 
Gott hat das Evangelium 989 
Gott Lob, die Stund ist 

gekommen 910 
Gott Lob, es geht nun-

mehr zum Ende 909 
Gott sei Dank durch alle 

Welt 11 

Szám 
Gott sei gelobet und ge-

benedeiet .... 376 
Gott sei uns gnädig und 

barmherzig 381 
Gott Vater, der du deine 

Sonn .... 781 
Gott Vater, sende deinen 

Geist 271 
Gott Vater, Sohn und 

Geist voll Weisheit .... 662 
Grates nunc omnes redda-

mus .... 37, 81 
Grosser Gott von alten 

Zeiten .... 674 

H 
Hast dn denn, Jesu, dein 

Angesicht .... 607 
Helf t mir Gottes Güte 

preisen 117 
Herr, auf Erden musz 

ich leiden 249 
Herr Christ, der einigt 

Gottes Sohn 474 
Herr Christ, tu mir ver-

leihen 993 
Herr, der du vormals hast 

dein Land 821 
Herr, dir t rau ich all 

mein Tage .... .... 841 
Herr, du hast f ü r alle 

Sünder 373 
Herr, es ist alles dein .... 724 
Herr, es ist von meinem 

Leben 755 
Herr Gott, dich loben alle 

wir .... 316 
Herr Gott, dich loben wir 291 
Herr Gott, dich loben wir, 

regiere .... , 848 
Herr Gott, erhalt uns 

f ü r 408 
Herr Gott, nun sei ge-

preiset 715 
48» 
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S z á m 

Herr , ich habe mis&gehan-
delt 488 

Her r Jesu Christ, dich zu 
uns wend 337 

H e r r Jesu Christ, du 
höchstes Gut 501 

Her r Jesu Christ, ich 
schrei 586 

Her r Jesu Christ, ich 
weisg gar wohl.... 918, 931 

Her r Jesu Christ, meins 
Lebens Lieht 924 

Her r Jesu Christ, wahr'r 
Mensch und Gott 921 

Herr , nicht schicke deine 
Rache 548 

Herr , nun lasz im Friede 947 
Herr , segne unsre Kirch 

und Schul 828 
Herr , straf mich nicht in 

deinem 540 
Herr , wie du willst, so 

schicks .... 630 
Herzlich lieb hab' ich 

dich, о Herr 970 
Herzlich tut mich verlan-

gen 961 
Herzliebster Jesu, was 

hast 137 
Heu mihi, qumn territat 486 
Heut ist, о Mensch, ein 

grosser 139 
Heut triumphiret Gottes 

Sohn 205 
Hier lieg ich, armes Wür-

melein 901, 964 
Hilf , Helfer, hilf in 

Angst und Not 589 
Hinunter ist der Sonnen-

schein .... 746 
Hört ihr liebsten Kinder-

lein 87 
Hostis Heródes impie .... 77 

I . J S z á m 

Jauchzt Gott mit Her-
zens-Freud 98 

Ich armer Mensch, ich ar-
mer 499 

Ich danke dir, lieber Herr 677 
Ich dank dir schon durch 684 
Ich danke dir gemütig-

lich 859 
Ich danke dir, о Gott .... 679 
Ich glaub an einen Gott 410 
Ich hab' mein Sach Gott 

heimgestellt 911 
Ich hab's verdient, was 

will ich doch 606 
Ich hebe meine Augen 

sehnlich auf 604 
Ich lasse Jesum nicht .... 865 
Ich ruf zu dir, Herr Jesu 

Christ - 886 
Ich sage : wie Gott will.... 565 
Ich sehe die Wonne der 

güldenen .... 688 
Ich singe dir mit Herz 

und Mund 838 
Je grösser Kreuz, je nä-

her Himmel 558 
Jesaia, dem Propheten, 

das geschah 356 
Jesu, deine tiefe Wunden 146 
Jesu, der du meine Seele 503 
Jesu dulcis memoria .... 467 
Jesu Leiden, Pein und Tod 182 
Jesulein, du bist mein, 

weil ich.. 922 
Jesu meine Freude 570 
Jesu meiner Seelen Leben 867 
Jesu meiner Seelen Licht 145 
Jesu meines Lebens Leben 148 
Jesu Salvator optime .... 120 
Jesus Christus nostra 

salus 366 
Jesus Christus unser Hei-

land 207, 366 



S z á m 

Jesus ist der schönste 
Nam' 110 

Jesus meine Zuversicht .... 239 
Jetzt komm ich als ein 

armer Gast 375 
In allen meinen Taten 

lasz 898 
In dich hab' ich gehoffet, 

Herr 601 
In dulci iubilo ... 98 
In Gottes Namen fahren 

wir 894 
In gros§ Betriibniss und 

Zagen 491 
In natali Domini.... 59 

К 
Kein Stündlein geht da-

hin 978 
l Komm Gott Schöpfer, 
У Heilger Geist 277 

Kommt her zu mir, 
spricht Gottes Sohn .... 596 

Kyrie eleison, Christe 
eleison 660 

KCY^-C^ , /jir^XtXin lg 
Ii 

Lasset die Kindlein kom-
men zu mir 937 

Laus tibi Cliriste, qui pa-
teris .... 136 

Liebster Gott, waöm 
werd' ich sterben 902 

Liebster Jesu, wir sind 
hier 329, 336 

Liebster Immanuel, Her-
zog der Frommen .... .... 561 

Lobet den Ilerfn .... 718 
Lobet Gott, unsern Herrn 832 
Lob, Ehr und Preis sei 

unserm Gott —. 281 
Lob sei dem allmächtigen 

Gott .... 14 
Lob sei Gott in des Him-

mels Thron 44 

7 5 7 
Szám 

Lob sei Gott und Ehre .... 344 
Lobt Gott ihr Christen all 

zugleich 66, 72 

M 
Machs mit mir, Gott, nach 

deiner Güt\ 967 
Macht hoch die Tür, das 

Tor macht weit 19 
Mag ich Unglück nicht 

widerstehn .... 578 
Magnificat anitna mea Do-

minum 319, 320 
Media vita 647, 968 
Mein Augen schliesz ich 

jetzt 744 
Meine Augen schliesz ich 

nun 687 
Meinen Jesum, der sich 

hat 579 
Meinen Jesum las§ ich 

nicht, meine Seel' ist 377, 569 
Mein erst Gefühl sei Preis 

und Dank 1026 
Meinfe Wallfahrt ich vol-

lendet hab' 908 
Mein Gott, nun ist es wie-

der Morgen 672 
Mein Herz will ich dir 

schenken 58 
Mein Jesu, wie du willst 622 
Mein Jesus liebet mich.... 868 
Mein junges Leben hat 

ein End' 934 
Mein Liebster, mein 

Schönster 875 
Mein Seel' dich freu und 

lustig sei 369 
Meine Seele, las| es gehen 582 
Mensch, willst du leben 

seliglich 401 
Miserere nostri, Domine 645 
Mit Fried und Freud ich 

fahr dahin 920 
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S z á i n 

Mit Gott will ich anfan-
gen .... - 703 

Mitten wir im Leben sind 968 
Mittit ad virginem 20 
Mittitur archangelis fide-

lis . 21 
Musfet du denn Jesu dich 

selbsten zueignen mir .... 380 

N 

Ne memineris 643 
Nicht so traurig, nicht so 

sehr - 634 
Nimm von uns, Herr , du 

t reuer Gott .... 804, 805 
Nobis est natus hodie .... 64 
Nun bitten wir den Heili-

gen Geist .... 274 
Nun bricht die f instre 

Nacht herein 735 
Nun danket alle Gott .... 720 
Nun freuet euch lieben 

Christen gémein 476 
Nun gibt mein Jesus gute 

Nacht 160 
Nun Gott Lob, es ist voll-

bracht 382, 384 
Nun höret zu, ihr Chri-

sten-Leut - 942 
Nun jauchzet all' ihr 

Frommen .... 31 
Nun es ist Zeit zu sin-

gen hell .... 107 
Nun komm der Heiden 

Heiland .... 25 
Nun lasgt uns den Leib 

begraben .... 949 
Nun lasst uns gehn und 

treten .... 109 
Nun lasgt uns Gott dem 

Heri&L .... 721 
Nun lob', mein Seel', den 

H e r r h ^ 842 
\ 

S z á m 

Nun preiset alle Gottes 
Barmherzigkeit .... .... 722 

Nun ruhen alle Wälder 734 
Nun sich der Tag geen-

det hat 736 
Nun sich die Nacht geen-

det 667 
Nun wachen alle Wälder 665 

О 
О du allersüs|te Freude 270 
О Ewigkeit, du Donner-

Wort 991 
О Ewigkeit, du Freuden-

Wort 996 
О Gott, der du das Fir-

mament 793 
О Gott, du frommer Gott 612 
О Gottes Sohn, H e r r Je-

su Christ 627 
О Gott, von dem wir al-

les haben 716 
О grosser Gott, erbarm 

dich mein .... 407 
О grosser Gott von Macht 809 
О grosser Schmerzens-

Mann 169 
О Haupt voll Blut und 

Wunden 149 
О heiliger und guter 

Geist 268 
О Herr Gott, dein gött-

lich Wort 414 
О Herr Gott, in meiner 

Not 946 
О Jesu Christ, meins Le-

bens Licht 924 
О Jesu, mein Verlangen 378 
О Jesu, treuer Heiland 

mein 743 
О Lamm Gottes unschul-

dig 161, 363 
О Lux beata Trinitas .... 284 
О Mensch, bewein mit 
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Schmerz 163 
Omnis mundus iucunde-

tur .... 45 
0 teures Blut, о rothe 

Flut .... 167 
О Traurigkeit , о Herze-

leid 173 
О Welt, ich mus§ dich 

lassen .... 963 
О Welt, sieh hier dein 

Leben 181 

P 
Patris Sapientia, Veritas 

divina 157 
Puer natus in Betlehem 47 

Q 
Quiescat ira tua .... 646 
(Z^&sk, /-U u V ' J lD5~ 

К 
Rex tremendae maiestatis 512 
Borate - 5z 27 

S alva nos, Domine, vigi-
lantes 764 

Salve cordi gaudium .... 866 
Salve mundi salutare .... 185 
Schaff in mir, Gott, ein 

reines Herz 521 
Schlau, höchster Gott, wie 

wieder mich 632 
Schlaf ein, mein Herz, 

und singe 765 
Schmücke dich, о liebe 

Seele 3 7 U 
Schwing dich auf zu 

deinem Gott 608 
Serva, Deus, verbum tuum 435 
Sei mir tausendmal ge-

grüszet — 135 
Si bona suscepimus .... .... 439 
Sie ist mir lieb die 

werte Magd 411 

Szám 
Singen wir aus Herzens-

grund 733 
So hab' ich nun vollendet 964 
So ist nun auch be-

schlossen 742 
Spiritus Sancti gratia .... 263 
Sündiger Mensch, schau, 

wer du bist .... 166 
Surgit in hac die .... .... 232 
Surrexit Christus hodie .... 215 
Süssester Jesu, wohin bist 

du kommen 248 

T 
Te Deum laudamus 290, 291 
Treuer Gott, ich musz dir 

klagen 494 
Treuer Gott, lasz den Tod 935 

U 
Unrein ist mein Geburt 599 
Unser Sabbath geht zu 

Ende 739 
Unsre müden Augenlieder 750 

V 
Valet will ich dir geben 907 
Vater, der du dich ver-

nehmen 807 
Vater unser im Himmel-

reich 484 
Veni, redemptor gentium 25 
Veni, SanctC Spiritus, et 

emitte coelitus .... 267, (277/ 
Veni, Sande Spiritus, re-

ple tuorum 1 
Venite, exultemus Domino 36 
Verzage nicht, du from-

mer Christ 775 
Verzage nicht, du Häuf-

lein klein 452 
Victimae Paschali laudes 214 
Vita Sanctorum decus .... 240 
Vom Himmel hoch da 

komm ich her 108 
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Szám 

Vom Himmel kam der En-
gel Schar 103 

Von Gott will ich nicht 
lassen 874 

W 
Wach auf, mein Herz, und 

singe 701 
Wachet auf! r u f t uns die 

Stimme 995 
War Gott nicht mit uns 

diese Zeit 433 
Warum betrübst du dich, 

mein Herz .... 780 
Warum machet solche 

Schmerzen .... 111 
Warum sollt ich mich 

denn grämen 581 
Warum willst du drauszen 

stehen 24 
Was alle Weisheit in der 

Welt 283 
Was f rag ich nach der 

Welt und allen 940 
Was fürchst du, Feind 

Heródes, sehr 77 
Wass Gott tut, das ist 

wohl gethan 556, 972 
Was mein Gott will, das 

gescheh allzeit - 557 
Was willst du dich be-

trüben 605 
Weltlich Ehr und zeitlich 

Gut 639 
Wenn ich in Angst und 

Not 574 
Wenn meine Sünd mich 

kränken 153 
Wenn mein Stündlein vor-

handen ist 929 
Wenn wird doch mein Je-

sus kommen 562 
Wenn wir in höchsten 

Nöten sein 801 

Szám 
Werde munter, mein Ge-

müte 752 
Wer Gott vertraut , hat 

wohl 860 
Wer nur den lieben Gott 

läsjt walten 573 
Wer weis£, wie nahe mir 

mein Ende 928 
Wer will, was Gott auser-

wählet 463 
Wer wohl auf ist und 

gesund 839 
Wie schön ist doch, Herr 

_ Jesu Christ 388 
Wie schön leuchtet der 

Morgenstern ^465 
Wie schön leucht uns der 

L Morgenstern 685 
Wies Gott gefällt, so ge-

fällt mirs auch 563 
Wie spielst du doch mit 

deinem Kinde 829 
Willkommen Held im 

Streite .... 223 
Willkommen liebe Stun-

den 766 
W i r Christenleut haben 52 
W i r glauben all an einen 

Gott Ш & г ф с 3 0 4 

W i r glauben all und be-
kennen frei 359 

W i r singen dir, Immanuel 104 
Wo %ott, der Herr , nicht 

bei uns hält - .... 438 
Wo §ott, der Herr , nicht 

mit uns baut 827 
Wohl dem, der in Gottes 

Furcht steht 390 
Wo soll ich fliehen hin 506 

Z 
Zeuch hin, mein Kind .... 919 
Zion, gib dich nur zu-

frieden 450 
Zion klagt mit Angst und 459 
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A Szám 
Ach wie lange schon war 

ich 1091 
Anbetung sei dir, Gott, 

gebracht 1074 
An deine Leiden denken 1067 
An dir allein, an dir .... 1095 
Auch mich, о Herr , hast du 1079 
Auch dich, о Herr , 

schauen 1129 
Auf Gott und nicht auf 

meinen Rat 1084 
Auf, Seele, preisen den 

Erret ter 1138 
Auf, schicke dich 1053 

В 
Besitz ich nur ein ruhiges 1109 
Bewahre mich, Herr 1112 

D 
Dein Heil, о Christ, nicht 1096 
Der hohe Himmel dunkelt 1137 
Der Tag ist wieder hin .... 1130 
Der Wollust Reiz zu 

widerstreben .... 1115 
Dies ist der Tag, den Gott 

gemacht 1050, 1053 
Du bist, dem Ruhm und 

Ehr 1147 
Du, dessen Herz voll 

Liebe 1064 

E 
Ein Herz, о Gott, in Leid 

und Kreuz 1117 
Erhebet den Herrn, ihr 

Frommen 1051 
Erinnere dich, mein Geist, 

erfreuen .... 1070 
Es lebt ein Gott, der 

Menschen liebt 1087 
Ewig und unwandelbar .... 1059 

Szám 
Freiwillig hab ich's dar-

gebracht 1068 

G 

Gedenke, der uns Leben 
gibt 1128 

Gott, deine Güte reicht so 1100 
Gott, deiner Stärke freue 1135 
Gott ist mein Hort , und 

auf sein Wort 1089 
Gott ist mein Leid .... .... 1077 

H 

Halt im Gedächtnis Jesum 
Christ 1098 

Heiland, dessen vir uns 
trösten 1073 

Herr, der du mir das 
Leben 1131 

Herr , du regierst, das alles 1086 
Herr, stärke mich dein 

Leiden 1061, 1065 

I, J 

Jauchzt ihr Erlösten, dem 
Herrn 1072 

Ich blicke in das vergan-
gene Jah r .... 1057 

Jesu Christi Sterbetag .... 1063 
Jesu lebt, mit ihm auch 

ich 1069 

L 

Liebreicher Gott, dein Se-
genswort 1136 

N 

Nach einer P rü fung 
kurzer 115Ç У 
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0 Herr , mein Gott, durch 
den 1097 

О klagt dein Herz, wie 
schwer - 1103 

О stimm auch du mit fro-
hem Dank 1046 

S 
Schnell laufen Jahr auf 

Jahre hin 1058 
So jemand spricht: ich 

liebe Gott 1104 ' 
W 

Was ist mein Stand, mein 
Glück 1102 

S z á m 

Wenn Christus seine Kir-
che schützt — 1090 

Wenn ich, о Schöpfer, 
deine Macht 1082 

Wer bin ich von Natur .... 1110 
Wer Gottes Wege gehet 1108 
Wer Gottes Wort nicht 

halt .... 1107 
Wie gros | ist des Allmäch-

tigen Güte .... 1143 
Willst du die Busze noch 1093 
Wohl dem, der bess're 

Schätze liebt 1118 
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Az énekek betűrendes jegyzéke. 
A Szám 

A Bárány elhordozza 
mind 134 

Add, hogy veled lakoz-
hassak .... 1019 

A d j nekünk esőt 655 
Adjunk hálát Atyánknak 731 
Adjunk hálát Istennek 681 
Adjunk hálát Istennek, 

köszönvén .... .... 721 
Adjunk most hálákat .... 364 
Adj , Urunk, jó békes-

séget 642 
A földön nagy öröm .... 300 
A fukar dúsgazdag vét-

két 341 
A hatalmas, bölcs, jó Is-

tent 327 
A hatalmas Isten .... .... 20 
A hegyekre tekintek fel 871 
A hívek őt körülvevék .... 992 
A húsvét szent ünnepének 214 
Ajándékod bőségével .... 779 
A kereszttel közelebb a 

menny .... .... .... 558 
A keserves, bús napokban 602 
Aki egész testében 839 
Aki Isten oltalmában .... 802 
Aki Jézust el nem hagyja 1020 
Akik nekünk szolgálnak 315 
Aki reménységét 888 
Akit Isten jókedvében .... 575 
Aki üdvét szüntelen .... 354 
Aki üdvözülni akar 286 
A megkínoztatott 211 
A menny örök Királya .... 383 
A mélységből emelem fel 545 
A mélységből kiáltok .... 527 
Ami a jó Istennek kell 557 
Amikor a Megváltóra .... 152 
Amikor megszülettem .... 619 
A Mindenható maga ural-

kodik 845 

Szám 
Amint a nap tovább vo-

nul .... 746 
Amint az Űr beszélte .... 984 
Amint mondta Ézsaiás .... 73 
Amit a szent prófé ták .. . 15 
A mi Urunk dicsértessék 843 
A mi Urunk fá jda lmában 160 
A mi Urunk itteni 183 
A nappal immár véget ér 736 
A nappal közeleg .... .... 682 
Angyalok ezrei 114 
Angyalok, ég hirnökei .... 42 
Angyalt küldött az Űr .... 21 
A próféták jövendölték 80 
A ragálynak csapását .... 653 
A ragályt tőlünk 659 
A ragyogó nap ma ismét 769 
A római Augustus .... .... 100 
A szenteknek legszen-

tebbje 240 
A Szentlélek, ki t a 

mennyből . .. 265 
A te jóságod 658 
A tékozló fiúról 523 
A türelmesség 587 
Atya, Fiú, Lélek 662 
Atya-Isten, dicsértessél 673 
Atya-Isten, égi Felség .... 754 
Atya-Isten, jöjjön el 260 
Atya-Isten, légy velünk 279 
Atya-Isten, légy velünk, 

mert 280 
Atya-Isten, világok bölcs 357 
Atyám, kérlek, segítséget 946 
Atyám, milyen öröm ne-

kem 609 
Atyám, tekints r ám az 

égből 130 
Atyánk, aki megígérted 807 
Atyánk, aki teremtet ted 297 
Atyánkat a mennyben .... 723 
Atyánk, a te nagy jóságod 387 
Atyánkat kell dicsérnünk 758 
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Atyánk, be kell ismer-
nünk 648 

Atyánk, halld meg kérel-
münket 335 

Atyánk, hallgass meg ben-
nünket - 45-7 

Atyánk, hála legyen ne-
ked .... 328 

Atyánk, kegyes Istenünk 332 
Atyánk, ki vagy a meny-

nyekben 484 
Atyánk, küldd le Szent-

lelkedet 271 
Atyánk odafent az égben 796 
A világnak Megváltója 89 
A világon lévő 913 
Az apostolokat .... .... .... 326 
Az Atya egy Fia .... .... 121 
Az egyházat megismerni 412 
Az ég és föld teremtője 123 
Az ég Urának 413 
Az éj elmúlt 692 
Az éjjel közeleg 751 
Az éjtszaka felén já runk 772 
Az éjt általélvén ... 691 
Az én gyászom mérhe-

tetlen 128 
Az én Istenemben 566 
Az én szép kedvesem .... 875 
Az idő már eljövendő .... 983 
Az igazi világosság .... .... 699 
Az Isten tízparancsa ez 404 
Az Istenben bizakodjál 610 
Az isteni bölcseség 157 
Az Istennek jótetszése .... 563 
Azok emlékének .... 1043 
Az örökkévaló Isten .... 1012 
Az örök újszövetséget .... 396 
Az utolsó időt .... 458 
Az Űr az én hü őrizőm .... 444 
Az Úristen a mi oltal-

munk 857 
Az Űristen az én remény-

ségem 584 
Az Űristen, hogy r a j t unk 159 

S z á m 

Az Űr Jézus győzelmének 255 
Az Űr Jézus pé ldájára .... 726 
Az Űr Lelke áldó kegyel-

mével 263 
Az Ür nevében kezdem 

meg 896 
Az Ür velünk, ki ellenünk 446 
Az Űr véd meg engem 585 

Á 
Ábrahámnak Istene 785 
Ádám kiűzetvén .... 186 
Ádám s Éva szerfelett .... 187 
Ádám súlyos bünbeeste .... 477 
Ádám ugyan megszegte 41 
Áldd az Ura t hálával . 830 
Áldd, én lelkem, Istened 842 
Áldd meg, U r u n k .... .... 713 
Áldd meg, Urunk, elede-

lünk .... 714 
Áldjuk az Ura t 718 
Áldjuk Istent hálás szív-

vel 837 
Áldott az ég Királya .... 11 
Áldott az Űr, Izrael Is-

tene 6 
Állítsd el, kérünk 656 
Álomból kelünk 669 
Ámbár az Űristen meg-

büntet .— 550 

В 

Balgák azok, kik azt 
mondják 429 

Bár Krisztusért szenved-
nem kell .... - 578 

Befejezvén életemet 953 
Benned bízom, én Iste-

nem 841 
Betlehem a város neve .... 96 
Békében és bá t r an me-

gyek 920 
Békét adj, ó jó Urunk .... 651 
Bízzál Istenedben 559 
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Bocsásd meg minekünk 644 
Boldog az az ember 541 
Boldog férj , ki Istent fé-

led 390 
Boldog napra ébredtünk 

fel 213 
Boldogok az ártatlanok 629 
Boldogságos Három-

ságunk .... 292 
Bölcsesége, nagy hatalma 361 
Bősz Heródes, mért ha-

ragszol 77 
Búcsút kell e testtől ven-

nünk 958 
Búsan zokogok .... 979 
Bús szenvedők reménye 454 
Bűnbánók legyünk 515 
Bűneimnek sokasága .... 497 
Bűnökben születtem .... 599 
Bűnös ember, látod, mi ez 166 

Cs 
Csoda volt az, gazdag .... 48 
Csodás a te nagy kegyel-

med 464 
Csodás az Űr kegyelme 13 
Csökönyös zsidó nép .... 29 

D 
Deli volt Absolon , 620 
Dicső Immánuel ..X- 561 
Dicsőítsétek 722 
Dicsőítünk, Krisztusunk 136 
Dicsőség a felséges .... 834 
Dicsőség a hatalmas .... 835 
Dicsőség a magasságban 299 
Dicsőség a magasságban 

Istennek 301 
Dicsőség az ég Urának .... 199 
Dicsőség az ég Urának, 

a mennyei 258 
Dicsőség az Istennek .... 243 
Dicsőség az Istennek, ki 

utat 910 

Szám 

44 Dicsőség az Úristennek 44 
Dicsőség az Úristennek, 

hála 281 
Dicsőség az Úristennek, 

hogy .... .... 1009 
Dicsőség az Úristennek, 

Szentháromság 288 
Dicsőséges napunk jött el 203 
Dicsőség és hála légyen 757 
Dicsőség jó Istenünknek 346 
Dicsőség ott fenn Isten-

nek 39 
.Dicsőség, tisztesség .... .... 344 
Dicsérd Istent, Krisztus 

nyája .... 14 
Dicséretet énekeljünk .... 105 
Dicsérje az Urat s nevét 833 
Dicsérjétek, angyalok .... 312 
Dicsérjétek az Úrat .... 832 
Dicsérjük az Úristent .... 719 
Dicsérjük jó Istenünket 348 
Dicsérjük, ó keresztyén-

ség .... 831 
Dicsérni az örök Istent 72 
Dicsértessék mindörökre 282 
Dicsértessél .... 706 
Dicsérünk, Istenünk .... 1029 
Dicsérünk, Istenünk, hogy 

ránk 1040 

E 
E dicső nap elérkeztén .... 250 
Egeknek hatalmassága .... 17 
Egyetlen Istenein 553 
Egy hazának testvérlakói 1038 
Egyházunk, e szép haja-

don 411 
Egy pásztorunk van, az 

Isten 455 
Egy út a mi üdvösségünk 118 
Elbúcsúzom már tőled .... 907 
Elég nekem 861 
Elérkezett immár végre 906 
Eljött immár hozzánk a 

menny 475 
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S z á m 

El jö t t már az éj ideje .... 737 
El jöt tünk, ó Jézusunk .... 336 
Elmúlt a nap, Jézus, ma-

r a d j - — 741 
Elmúlt már az éj ideje .... 690 
Elmúlt már az ó esztendő 113 
Elmúlt már vasárnapom 1018 
Emberek, kik mind alusz-

tok 531 
Ember, gonoszságod .... 163 
Ember, halld meg sorso-

dat 590 
Ember, hogy a mennyor-

szágot 401 
Emberszózat, kiálts bát-

ran 107 
Ember, téged s magam 

kérdlek 594 
Emelkedjél Uradhoz .... 608 
Emlékezzél, ember 628 
Emlékezzünk rá, mi hű .... 178 
Emlékezzünk szentek ha-

lálára 325 
Emlékezzünk szeretettel 188 
Emléknapján Máriának 318 
Emlékünkben ta r t suk éb-

ren 977 
E napnak órái 1035 
E napon beteljesedék .... 262 
E napot átélve 740 
Engedd, Urunk, hogy mél-

tón 331 
Engedjétek énhozzám .... 937 
Erőd, égi Felség 395 
Erős vár a mi Istenünk 445 
E szomorú napot 180 
E világi harcomat 917 
E világi harcomat én .... 1033 
Ez a hét is véget ért .... 742 
Ez a nap az öröm napja 93 
Ezt a hetet nevedben .... 1015 
Ézsaiás könyvében ránk 

maradt 356 
Ézsaiás szent prófétánk .... 5 

S z á m 

Ébredjetek, hangzik foly-
ton .... 995 

Ébred j fel álmaidból .... 1014 
Ébred j fel s ráeszmélve 846 
Ébredj , lelkem, hogy be-

engedd - 76 
Ébredj, szívem, drága nap 235 
Ébredj , szívem, gyúlj 

örömre .... 74 
Él des Jézusom 876 
Édes Jézusom, vájjon mit 

tehettél 138 
Égi Felség, te magad .... 636 
Életemnek minden éve .... 1031 
Életemtől elszakadva .... 908 
Életemtől meg kell válnom 931 
Élet Ura, Istene 1039 
Élletünknek felerészén .... 647 
Életünknek közepén 968 
É l Jézus, az én reményem 980 
Éltünk folyását .... 973 
É n akkép beszélek 565 
Énekeljünk ú j éneket .... 81 
Éneklem az Űr nevét .... 417 
É n édes Jézusom 504 
É n hatalmas Istenem .... 962 
É n Istenem, én bűnös 

lélek 499 
É n Istenem, ha végtelen 492 
Éln Istenem, hű Istenem 400 
É n Istenem, jó Istenem 689 
É n Istenem, keresztemben 548 
É n Istenem, mély bánat-

tal 494 
É n Istenem, súlyos ke-

resztemmel 129 
É n Istenem, várva várom 902 
É n Jézusom, e szent napon 144 
É n Jézusom, én drága 

Krisztusom 877 
É n Jézusom, kérlek .... 923 
É n Jézusom, tied vagyok 854 
É n kőszálam, erős váram 426 
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Én kőszálam, erős váram, 
Jézus 440 

Én Krisztusom, végper-
cemben .... 960 

Én lelkem, ne hagyjad el 874 
É n szívem, zengj éneket 765 
Én l í rám és én Istenem 424 
Én Uram és én Istenem, 

nagy 547 
És a földön béke annak 298 
És Mária ajkát megnyitva 

szólt 319 

F 
Fájdalom férfia .... 169 
Fá j , hogy gyakran láthat-

tam .... 616 
Fárad t testem pihenésnek 744 
Fejedelme a fejedelmeknek 882 
Fel nem érik gondolattal 314 
Felszállt Krisztus az 

egekbe 252 
Feltámadás dicső napja 204 
Feltámadott a halál meg-

rontója .... .... .... .... 232 
Feltámadt a mi jó Urunk 231 
Feltámadt az üdv szerzője 233 
Feltámad, úgy vár juk .... 974 
Feltámasztott vitézünknek 236 
Felvetem a szemem .... .... 574 
Fergeteg van készülőben 790 
Fényes csillag, hajnal t 

jelző 864 
Fiad sír ját ki megnyitád 197 
Figyeljünk a szent Igére 989 
Fohásszal szállunk 749 
Fontoljuk meg, ez az élet 969 
Fordítsad el, Isten, kérünk 804 
Fordítsad el, Isten, kérünk, 

sok 805 
Fordítsd el a nagy aszályt 649 
Fordítsd el, Urunk 803 
Földi gyönyör, gazdagság 639 
Földre jött az Űr angyala 22 

Szám 

Fölemelem a szememet .... 604 
Föl kell immár szívünket 442 
Föl, lelkem, itt a pillanat 670 

G 
Gondolj, ember, e szomorú 

napra ... 139 
Gondoljuk meg, keresztyé-

nek .... 133 
Gondviselő jó Istenünk .... 770 

Gy 
Gyermekeim, halljátok .... 87 
Gyermek jött ma a világra 47 
Győztél, dicső vezérünk .... 223 

H 
Ha az Isten velünk nem 

lesz .... 438 
Ha az Isten velünk nem 

lesz s nem segít .... .... 827 
Ha áldjuk Istent 439 
Ha bűneim zaklatnak .... 153 
Ha eljön az én órám .... 929 
Ha eljő a harag napja .... 986 
H a eszünkben azt forgat-

nók .... 982 
Hagyd az Űrra utadat .... 633 
Hagyd magára a világot 582 
Hagy j fel, ó nép, kemény-

ségeddel 403 
Ha Isten nem volna velünk 433 
Halld, Atyánk, a menny-

ből - 1021 
Haldd meg iá mi imánkat 386 
Halld meg, Atyánk, óha-

junkat 1034 
Halld meg, hű keresztyén 179 
Halld meg, Isten, kiáltá-

som 549 
Halld meg, Uram, imád-

ságom 593 
Haldoklik már Jézus .... 131 



7ПН 
S z á m 

Hallgasd meg, bűnös em-
ber 1016 

Hallgass meg, én Istenem 592 
Hallgassuk meg, keresz-

tyének 988 
Halljátok, kik Istent fél-

tek .. 88 
Hall játok meg, hívek .... 638 
Hall játok meg, keresz-

tyének 942 
Halljátok, mint panasz-

kodik 195 
Hal l juk meg az Ür aj-

káról 637 
Hallván a szent epistolát 338 
Ha ma jd Jézus ítéletet 985 
Hangos szómat felemelve 572 
Haragra gyúlt az én 

Uram .... 591 
Harmadnapra feltámadott 225 
Ha szíved elcsüggedne .... 430 
Hatalmiadban nagy Isten 809 
Ha vágyad az a gyermek 54 
Ha végszükség szorongat-

na .... 801 
Hála, Atyánk, a mennyek-

ben 756 
Hála az Űrnak 771 
Hála legyen Istennek jó-

voltáért 376 
Hála legyen s dicséret .... 384 
Hála néked, jó Istenünk 738 
Hála néked, jó Urunknak 727 
Hála tenéked 313 
Hálát adok, én Istenem 684 
Hálát adunk, Istenünk .... 109 
Hálát kell az egekben .... 675 
Hálát küldjünk Istennek 347 
Hálával és dicsérettel .... 732 
Hál' Istennek, hogy célhoz 

értem 909 
Hervadt bimbó rózsaszáron 965 
Higgyünk az egy Istenben 309 
Higgyünk egy Istenben.... 310 

S z á m 

Hinnünk kell az egy Úr-
istenben 302 

Hiszem, hogy az isten-
lényeg 410 

Hiszünk a Mindenhatóban 200 
Hiszünk egyetlen Istenben 8 
Hiszünk egyetlen Istenben 305 
Hiszünk egyetlen Istenben 306 
Hiszünk egyetlen Istenben 307 
Hiszünk mi egy Istenben 259 
Hiszünk mind egy Isten-

ben 126 
Hiszünk mind egy Isten-

ben, mi 308 
Hiszünk teljes szívből .... 40 
Hit, ó te drága 641 
Hitünk szerint Krisztus 

szavában 359 
Hiú világ, hagyj el engem 950 
Hívek, a menny üdvéért.... 447 
Hívj , Urunk, s vonj a te 

drága 342 
Hogy a törvényt betölt-

hesse 78 
Hogy álmunkból felébred-

tünk 698 
Hol keressem Jézusom .... 870 
Hol vagy, ó Jézusom .... 1023 
Hová futhatnék el 506 
Hozsánna, hála, dicsőség 

légyen 355 

I 

Igaz embert soha itten .... 776 
Igazság napvilága 693 
Igazságos az Üristen .... 782 
Imádkoznunk kell minden-

kor 767 
Imádkozzunk Atyánkhoz 841 
Imádkozzunk, hívek, lélek-

ben 485 
Immár elég 914 
Immáron beesteledett .... 745 
Immáron elközelg az éj .... 735 
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Immár szívünket Istenhez 482 
Immár vége 140 
Indulj, lelkem, énekszóval 752 
Ismerjük meg, hittestvérek 398 
Ismét ú j szépségben 212 
Isten, add megnyugtatását 1000 
Isten, aki ismersz minket 795 
Isten, aki szeretetből.... .... 479 
Isten, a te Fiadért 495 
Isten, ia te hatalmaddal .... 1041 
Isten, a te igazságod 296 
Isten, a te kátéd tanát .... 406 
Isten, a te napvilágod .... 781 
Isten, Atyánk, te nagy .... 246 
Isten az én üdvösségem .... 858 
Isten csendes Báránya .... 363 
Istenem, jóvoltodat 519 
Istenem, légy velem .... 935 
Istenem, szent nevedben 1007 
Istenem van velem 916 
Isten Fia bennünket meg-

szánva 621 
Isten Fia, én Mesterem 627 
Isten Fia hősi tettel .... 205 
Isten Fia s emberé 92 
Isten Fia született meg .... 91 
Isten fog égő áldozatról 778 
Isten, halld meg imádsá-

gom .... 496 
Isten, halld meg imádsá-

gom, jusson 544 
Isten, halld meg kiáltásom 878 
Isten, halld meg könyörgé-

sem 407 
Isten, hogy megismertesse 399 
Isten, hozzád esedezünk .... 257 
Isteni fényben 245 
Isten jóvoltából 202 
Isten jött ma e világra .... 43 
Isten, ki a gyengét véded 294 
Isten, ki a világosság .... 393 
Isten, ki mint egy nagy 

családra 716 

Szám 
sten, kinek Fiában 261 
sten, könyörülj miraj-

tunk 242 
sten, könyörülj miraj-

tunk, á ld j meg 381 
sten, könyörülj miraj-

tunk, hogy 397 
sten, minden szenvedőnek 498 
sten minden teremtmé-

nye 787 
stennek csodás 16 
sten, neked zeng énekem 838 
stennek Fia 55 
stennek gondviselése 311 
stennek haragja 800 
stennek szent nevében .... 703 
sten, néked köszönhetem 1027 
sten, nézz le ia magasból 797 
sten, nézz ránk az egekből 799 
sten, ó szent Isten 612 
sten, örök teremtő 711 
sten őrködik 855 
sten rendelé el 402 
stent, aki szeretetben .... 317 
sten, téged dicsérünk 715 
stentől nyert sok kincsed-

del 775 
stentől vett küldetésének 276 
stenünk, ad j békességet 813 
stenünk, a mennyből áld-

va 1037 
stenünk, a nagy veszély-

ben 791 
stenünknek hála érte .... 12 
stenünk, Teremtőnk .... 774 
tt a dél, ó jó Istenünk.. . . 729 
tt a drága idő 9 
tt a földön csak teben-

ned 532 
tt fekszel, én szép gyer-

mekem 391 
tt minden hiábavalóság 933 
tt vagyok, mint bűnös 

féreg 375 
49 
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I t t van immár a nap kelte 668 Jézus Krisztus, e magasz-
I t t van már az üdv adója 61 tos 358 

Jézus Krisztus, ég Ki-
I rálya 143 

l m a Szűzben az Ür aka- J é z u s Krisztus feltáma-
ra t j a 49 d o t t 215 

lm a Szüzet Ür kül- Jézus Krisztus, hívlak té-
döttje 10 ged 886 

lm a világ üdvössége .... 132 Jézus Krisztus, ki meg-
Ime az úrvacsora 362 nyugtattál 206 
lm eleget ehettünk és Jézus Krisztus, ki üd-

ihattunk 725 vünkre 207 
lm nap lett a csillagból 53 Jézus Krisztus, mérhetet-
Im ú j r a felderült a nap 667 l e n 501 

Jézus Krisztus mire hív 
J fel 441 

Jerémiás, a próféta 142 J é z u s Krisztus, tebenned 
Jer , Istent dicsérjük .... 720 v a n 8 9 0 

Jertek, buzgó hálákat .... 117 J é z u s Krisztusunk 470 
Jertek, hívek, hódoljunk 36 J é z u s Krisztusunk, királyi 1005 
Jertek, jertek, buzgó lel- Jézus Krisztus, Üdvözí-

kek 712 t ö n k 3 6 6 

Jézus a legdicsőbb név .... 110 J é z u s Krisztus, üdvünk 
Jézus, a te mély sebeid .... 146 forrása 631 
Jézus az én életem 239 Jézus, mikor kínhalálra 193 
Jézus, az Istenember 147 Jézus, mint akarod 622 
Jézus, áldott légy ezerszer 135 J é z u s mondja : hozzám 
Jézus, drága Üdvözítőnk 185 jertek 596 
Jézus, égi Felség 576 Jézusomat, drágámat .... 579 
Jézus, élte életemnek .... 148 Jézusom, e hajnalon 676 
Jézus, éltem boldogsága.... 743 Jézusoméi nem hagyom 377 
Jézus, éltem megtartója .... 502 Jézusom el nem hagyom, 
Jézus, éltem szép világa.... 924 mert 569 
Jézus, fénye lelkemnek .... 145 Jézusom, én Üdvösségem 1024 
Jézus, halld meg énekünket 104 Jézusom, hogy köszönjem 
Jézus, Isten újszülötte .... 116 meg 1030 
Jézus, ki az örök, igaz .... 466 Jézusom, ki bűnös lelkem 503 
Jézus, ki eljöttél 67 Jézusom, ki értem lettél 635 
Jézus, kiért epedek 378 Jézusom, Krisztusom .... 869 
Jézus kínszenvedése .... 182 Jézusom, Krisztusom, amíg 
Jézus Krisztus az én re- élek 922 

ménységem .... 925 Jézusom, mért hagysz el 
Jézus Krisztus, dícsértes- engem 443 

sél 70 Jézusom, mily nagyon édes 467 
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Jézusomnak szent nevében 1008 
Jézusom, te igaz út 893 
Jézusom úgy szeret 868 
Jézus, örök Üdvösségem.... 571 
Jézus, szívem- és lelkem-

nek 867 
Jézus, szívem vágya 570 
Jézus, te kis drága gyer-

mek 51 
Jézus, te légy segítségem 568 
Jézust el nem hagyom .... 865 
Jézusunk, a názáreti 209 
Jézusunk, lelkünk Ura .... 879 
Jézusunk megismerése .... 471 
Jézusunk, mi egyetlenünk 710 
Jó az Isten Izraelhez .... 611 
Jó az út ja , aki tudja .... 860 
Jó hírt mondok néktek .... 106 
Jó Isten, ki teremtettél.... 814 
Jó Istenünk, ú t ra kelünk 894 
Jöj j , népek Megváltója .... 25 
Jöj j , Sionnak diadalma .... 340 
Jöj j , Szentlélek, légy ve-

lünk 267 
Jöj j , teremtő és szent Lé-

lek 277 
Jövel, Szentlélek .... 2 
Jövel, Szentlélek, tölts 

meg 275 

К 
Kedves gyermekek 392 
Kedves gyermek született 

meg 46 
Kegyedből nyer jük meg 724 
Keljetek fel, hívei 23 
Kelj fel, Isten teremt-

ménye 517 
Kelj fel, szívem, öröm-

mel 234 
Kelj, szívem, zengj éneket 701 
Keresztelő Jánost szólíták 34 
Keresztelő szent János .... 28 

Szám 
Keresztségem nagy kegye-

lem .... 352 
Keresztyének, egész lel-

künkkel 998 
Keresztyének, figyelemmel 930 
Keresztyének, hálaének .... 68 
Keresztyének, közeleg már 981 
Keresztyének, mindnyájan 33 
Keresztyének, most elmél-

kednünk kell 957 
Keresztyének, serkenjünk 518 
Keresztyének, vidám lélek 52 
Keresztyénség, elbúsulva 177 
Keresztyénség, remélve .... 102 
Kérjük az Űr drága Lel-

két .... 272 
Kérjük Krisztus Urunkat 773 
Készülődjél, kedves lélek 372 
Ki adja meg nekem .... 425 
Kiáltozva közelítek 530 
Ki dolgát csak Istenre 

hagyja 573 
Ki erényre nézve 322 
Ki értünk szenvedtél .... 141 
Ki fogja megvádolhatni 473 
Ki jóremény fejében .... 927 
Kikísérvén halottunkat .... 976 
Ki tudja, mily közel van 

végem 928 
Könyörögj értünk 657 
Könyörögjünk a Szentlé-

leknek .... 274 
Könyörülj meg kegyel-

medből 543 
Könyörülj mirajtunk .... 645 
Könyörülj, Űristen 295 
Könyörülő Isten 524 
Könyörülő Istenünk .... 330 
Könyörülő Jézusunk .... 686 
Könyörülő Üristenünk .... 513 
Köszönjük a jó Istennek 349 
Köszönjük néked, jó Iste-

nünk 859 
49* 
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Köszönjük, Úristenünk .... 365 
Köszönöm, Atyám 679 
Köszönöm, jó Istenem .... 677 
Köszönöm, jó Istenem, 

Atyám 680 
Köszönts be, ó Szűz vi-

rága 101 
Krisztus, add kegyelmedet 993 
Krisztus, aki testünket fel-

vette 367 
Krisztus a mi fővezérünk 323 
Krisztus, a mi názáreti 

Urunk 221 
Krisztus, az én oroszlánom 201 
Krisztus, benned érzem .... 889 
Krisztus, béke Fejedelme 819 
Krisztus, drága világosság 748 
Krisztus elment a Jor-

dánhoz 353 
Krisztus érezvén halálát 374 
Krisztus, fényes napvilá-

gunk 747 
Krisztus hívott e világból 932 
Krisztus, Isten Báránya 343 
Krisztus, ki az emberekért 154 
Krisztus kínszenvedése 155 
Krisztus, oltalma a ke-

resztyénségnek 449 
Krisztus, oltalma kedves 

egyházadnak 448 
Krisztusom az én éltem 994 
Krisztusom, én Üdvössé-

gem 872 
Krisztus, téged kereslek 

fel 586 
Krisztusunk, az alázat .... 119 
Krisztusunk feláldoztatott 210 
Krisztusunk felment a 

mennybe 251 
Krisztusunk feltámadása 220 
Krisztusunk, hogy részünk 

légyen 368 
Krisztusunk ma született 60 
Krisztusunk, meghallgatni 329 

S z á m 

Krisztus Urunk, Atyád-
nak 474 

Krisztus Urunk, hálát 
adunk .... 409 

Krisztus Urunk, Istennek 472 
Krisztus Urunk, örök Is-

ten 884 
Különféle módokon 915 

L 
Lásd meg, Uram, mint tá-

madnak 632 
Legyen a mi boldogsá-

gunk 408 
Legyen Isten szent áldása 385 
Legyen, mint az Űr 

akarja 564 
Legyen velünk az Űr-

isten 394 
Lelkem az Istent magasz-

talja .... 862 
Lelkem, immár örvendezve 955 
Lelkem, ínségedben 560 
Lelkem, mért kesergened 634 
Lelkem, miért csügged-

nél el 847 
Lelkem mindjá r t reggel.... 1017 
Lelkem, Urad emlegessed 840 
Lelkem Urá t magasztalja 321 
Lelkem vőlegénye 468 
Lelkét küldte megfogható 273 
Leszállt Krisztus a pok-

lokra 222 
Légy irgalmas, kegyelmes 520 

M 
Ma boldog nap derült .... 62 
Magasztalja az Urat .... 285 
Magasztalja az Urat az én 

lelkem 320 
Magasztaljuk Krisztusun-

kat , 176 
Magasztalom szünetlen .... 708 
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Magasztalva légy itten .... 717 
Ma örömnap virradt ránk 65 
Maradj meg kegyelmeddel 427 
Ma született kicsi gyermek 97 
Már az alkony közelít .... 759 
Meddig kell még ily nyo-

morban 595 
Megnyugszom az Űr aka-

ra t ján 618 
Menj, gyermekem 919 
Mennybe ment a hős .... 254 
Mennybe szállt vezérünk 253 
Mennyből jővén az an-

gyalok 103 
Mennyből jövök most hoz-

zátok 108 
Mennyei Atyánk 191 
Mennyei Atyánk, hallgasd 

meg 480 
Mennyei Atyánk, Urunk 663 
Mennyei jó Atyánk 7 
Menny és föld dicsősége 184 
Mennynek, földnek alko-

tója 672 
Mennynek, földnek terem-

tője 124 
Még nincs itt az ideje .... 436 
Mély álmodtól meg kell 700 
Mély gyászunkban 1032 
Mért állsz ott künn a ka-

puban 24 
Mért bánkódjam, tépelőd-

jem 581 
Mért bánkódol 456 
Mért forrongnak a nem-

zetek .... 35 
Mért gyötrődnünk, töp-

rengnünk 912 
Mért gyötrődöl, fá jó lélek 1002 
Mért kell örök időkre .... 432 
Mért kell, Uram, itt szen-

vednem 249 
Mért küzd ez a világ .... 952 
Mért nem jutok eszedbe 594 

7 7 3 
Szám 

Mért oly nagyon bánkód-
nod 1003 

Mért sebez oly kíméletlen 111 
Mért vagy messze tőlem 1004 
Mi Atyánk, egyetlen 483 
Miért e bú? 780 
Miért kívánsz, ó Jézusom 380 
Miért szomorkodol 535 
Mikor a bűnös Dávid .... 500 
Mikor Isten elgondolta .... 389 
Mikor Isten született .... 59 
Mikor ínség zaklat 460 
Mikor Jézus a kereszten 151 
Mikor Jézust eltemette .... 150 
Mikor jön el a békének 816 
Mikor jön már Üdvözítőm 562 
Mikor Krisztus a Jordán-

ba 264 
Mily csodásan ébrednek 665 
Mily kedvgerjesztő 617 
Mily múlandó, mily rom-

landó 900 
Mily szép a szent házas-

ságban 388 
Mily szép a szent házas-

ságban, ha 1026 
Mi mindnyájan hiszünk 303 
Mi mindnyájan hiszünk 304 
Minden ember életének .... 975 
Mindenfelől keményen .... 551 
Mindenféle bajomban .... 600 
Mindenféle bűnös ember 194 
Mindenható 707 
Mindenható Atyánk, Iste-

nünk 820 
Mindenható égi Felség .... 788 
Mindenható Isten, kérünk 333 
Mindenható Isten, tekints 825 
Mindenható Istenünk .. . 705 
Mindenható, jó Istenünk 293 
Mindenható, jö j j az égbül 451 
Mindenhatónk, szüntessed 

meg 818 
Mindenhatónk, te voltál 794 
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Mindenható, örök Isten .... 792 
Mindenható, örök Isten, 

csak 887 
Mindenható Úristenünk 371 
Mindenható Úristenünk, 

mindent 697 
Minden hivő bizodalma .... 798 
Minden időben .... 959 
Minden idők Fejedelme.... 826 
Mindenkitől elhagyatott 423 
Mindennapi kenyerünk .... 652 
Mind jó, amit Isten tészen 556 
Mind jó, amit Isten té-

szen, akaratát 972 
Mindnyájan, akik a földön 849 
Mindnyájan véget érünk 936 
Mint a juh, eltévedtem .... 536 
Mint akarod, úgy bánj ve-

lem 630 
Mint a szarvas a völgyek-

ben 863 
Mint a szarvas kívánkozik 266 
Mint a szarvas kívánkozik 437 
Mint játszik az emberi-

séggel 829 
Mit a világ nagy bölcsei 283 
Mit ér a világnak minden 951 
Mit használhat az ember-

nek 905 
Mit kívánjak már magam-

nak 852 
Mit tettél, Jézusom 1013 
Mondá az Ür az én uram-

nak 241 
Mondjátok meg, pásztorok 75 
Most bocsáss el, Uram, 

engem 79 
Most mindnyájan köszön-

jük meg 37 
Most örömmel uj jongjunk 50 
Most vidáman zengedez-

zünk 95 
Múlandóság, halandóság 926 

Szám 
Nagy Isten, ha úgy aka-

rod 784 
Nagy kegyelme az Úristen 174 
Napi munkánk elvégezvén 761 
Ne bosszankodjál a hitet-

leneken 626 
Ne csüggedj el, kicsiny 

népem 452 
Ne emlegessed 643 
Negyvenednap elmúltával 247 
Nehéz nekem ez az élet 431 
Nehéz sorsom mélységéből 537 
Neked adnom szívemet.... 58 
Neked, Urunknak 760 
Ne keseregj mély gyá-

szodban .... 938 
Nem kell, szívem, elcsüg-

gedned 603 
Ne mondjátok nekem .... 469 
Nem soká tart e világ .... 1011 
Ne sirassátok 939 
Népem, arról emlékezzél 956 
Nézd, a világ gyönyörét 966 
Nézd, milyen nagy beteg-

ségben 588 
Nézz rám, Uram, irgalom-

mal 580 
Nézz ránk, Urunk, erős-

ségünk 1001 
Nincsen olyan árva 509 
Nincs olyan pillanat 978 

Ny 
Nyissátok meg kaputokat 19 
Nyomorúlt és bűnös ember 598 
Nyoszolyámból ma is .... 702 
Nyugszik már a természet 734 

О 

Oly szép ez az áldott nap 224 
Otthonomból fontos okból 895 
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Ó)(A.tya-Isten 664 
Ó^ártatlan Bárányunk .... 161 
Ó ártatlan Bárányunk .... 162 
Ó Babilon, vized mellett 415 
Ó drága vér .... .... 167 
Ó emberi nemzet 156 
Ó én bűnös, j a j , mit te-

gyek 489 
Ó én bűnös, j a j , mit te-

gyek, hova .... 490 
Ó én drága Üdvözítőm .... 903 
Ó én szegény, gyarló féreg 901 
Ó én Uram és Istenem .... 777 
Ó fájdalom, bánat 583 
Ó felséges Atya-Isten .... 695 
Ó fő, tele sebekkel 149 
Ó harmatozzatok, egek .... 27 
Ó Isten, mily páratlanul 418 
Ó Istenünk, halld meg .... 453 
Ó Istenünk, legfőbb 

Urunk 786 
Ó Istenünk, te legszentebb 18 
Ó Istenünk, vesd ránk 

szemed — 999 
Ó j a j nekem, bánatosnak 904 
Ó j a j nekem, bús anyá-

nak .... - 190 
Ó j a j nekem, közeleg .... 486 
Ó j a j nekem, meggyötört-

nek 416 
Ó j a j nekem mostan .... 487 
Ó j a j nekem, nyomorúlt-

nak ' 428 
Ó Jézus, aki Megváltónk 

lettél 165 
Ó Jézus, Isten s ember is 921 
Ó Jézusom 3 
Ó Jézusom, én édes Jézu-

som 511 
Ó Jézusom, én kedves Jé-

zusom 510 
Ó Jézusom, én Krisztu-

som 158 

775 
Szám 

Ó Jézusom, oltalmazónk 880 
Ó Jézusom, üdvösségem 881 
Ó Jézusunk, drága Urunk 369 
Ó kegyetlen halál 945 
Ö könyörülj, Urunk .... 883 
Ó kútfeje minden jónak.... 666 
Ó magasztos szentség .... 370 
Ó mennyei Atyánk .... .... 514 
Ó mennyei Fejedelmünk 512 
Ó mily bánatosan kesereg 422 
Ö mily boldog az az em-

ber 624 
Ó mily boldog az az em-

ber 625 
Ó mily boldog mind az a 

szent hely 351 
Ó mily édes a bűnösöknek 493 
Ó mily igen fenségesek 461 
Ó mily nagyon háborgat 491 
Ó mily szörnyű szenvedés 806 
Ó múlandó kincse a világ-

nak 943 
Ó nyomorúlt halandó .... 1022 
Ó siralom, szívfájdalom.... 173 
Ó szent Isten 1 
Ö szent Isten, mily ke-

serves 419 
Ó szentséges Szenthárom-

ság 287 
Ó szerelmem, hallgasd 

meg 168 
ó szomorú, bánatos nap 164 
Ó szörnyű nap 127 
Ó te szent és drága Lélek 268 
Ó ti emberek 192 
Ó Uram, be rosszul tettem 488 
б Uram, én 171 
Ó Urunk, ad j békességet 812 
б Üdvözítőnk 172 
б világnak hiúsága 944 
Óvjon, Isten, szent kezed 694 
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Örök Felség, nagy Isten-
ség 198 

Örök Isten, bizonyára .... 789 
Örök Isten, Jézusom .... 505 
Örök Isten, kezdet óta .... 674 
Örök Isten, kérünk téged 817 
Örök Király, szépséges 462 
Örökké, ó hogy dörg e 

szó 991 
Örökké, ó mily drága szó 996 
Örökre elrejted orcád .... 607 
Örömmel érezem 688 
Örömmel u j jongjunk .... 1028 
Öröm napja derült miránk 64 
Örömünknek édessége .... 270 
Örvendetes jó hír t mondok 83 
Örvendetes napra keltünk 218 
Örvendezzetek az Űrnak 256 
örvendjetek, keresztyé-

nek 84 
örvendjetek, keresztyé-

nek, hálát 476 
Örvendjetek, ti áldott .... 885 
Örvendj, kis nyáj , ünne-

pelj 216 
Örvendjünk a mi Urunk-

nak 217 
örvendjünk a nagy cso-

dának 90 
Örvendjünk a szent kará-

csony 57 
Örvendjünk, hogy már 

vége 219 
Örvendjünk, uj jongjunk 98 
Öt a forrás 175 
ötven nap múlt 269 
Őrizz, Uram, engemet .... 753 

P 
Pályám végét elérve .... 964 
Pásztoraid Fejedelme .... 324 
Pihenjen meg a haragod 646 
Por vagyok és porrá válok 1010 

Szám 
Ránk virradt e vidám nap 63 
Rászolgáltam, szabad-e hát 606 
Reménységem az én Uram-

ban van 567 
Régesrégen sötétségben .... 414 
Rossz időt értünk 654 

S 
Segítségért tehozzád for-

dulunk 334 
Segíts, Uram, szánj meg 

engem 589 
Semmit sem törődöm .... 940 
Siess, siess már a bűn-

bánattal 516 
Sión, Isten szent városa 459 
Sión lánya, örvendezzél.... 26 
Síromba indulok 1025 
Sok csodás jel lesz 987 

Sz 
Szánom-bánom vétkemet 539 
Szemeimet felnyitva .... 687 
Szemünk immár elfáradva 750 
Szentháromság, egy Isten 704 
Szentháromság, egy Isten-

ség 284 
Szent Isten, ad j békes-

séget 810 
Szent Isten, a d j békessé-

get e föld 811 
Szent Isten, mi erőssé-

günk 815 
Szentléleknek templomai 614 
Szentlélek, te vigasztaló .... 278 
Szent Lukács ír ta meg .... 99 
Szenvedésemben 597 
Szenvedésünk idején .... 463 
Szerelmes Jézusunk, hova 

mentél el 248 
Szerelmes Jézus, vájjon 

mit vétettél 137 
Szerelmetes, jóságos 615 
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Szerencsésen este lett .... 766 
Szeretetéért adjunk hálá-

kat 71 
Szép e nap, mely ránk vir-

radott 226 
Szép piros rózsa 85 
Szépséges vőlegényem .... 891 
Szép, tündöklő hajnal-

csillag 465 
Szép, tündöklő hajnal-

csillag 685 
Szívből hiszünk az egy 

Istenben 244 
Szívből szeretlek, Istenem 970 
Szívből vígadjatok 94 
Szívemben bár kesergek 853 
Szívem egész mélységéből 538 
Szívem mélyén örvendve 709 
Szívem mélyén zengek ne-

ked 899 
Szívem szerint kívánom 961 
Szívem vágyát követve .... 768 
Szívén viselt nemzeteknek 1042 
Szívünk szerint boldog na-

pot 56 
Szívvel, szájjal, istenfélő 

lélekkel 379 
Szomorkodnod sohsem kell 605 
Szörnyűséges idők jöttek 421 
Szükséges megtudakolnunk 824 

T 
Taníts engem, ó szent 

Isten 405 
Tartsd hitünket mindig 

ébren 350 
Tarts meg Urunk, szent 

Igédben .... 434 
Tarts meg Uram, szent 

Igédnek 435 
Tebenned bíztam, Uram 

Isten 601 

Szám 
Te, ki magad öltözteted 793 
Tekints le ránk, kegyes 

Urunk 533 
Tekints le, Uram 534 
Te légy bírám, Istenem .... 555 
Teljes kegyelmed, igaz íté-

leted 623 
Temessük el ezt a testet. . . . 949 
Temessük el már a testet 941 
Te őrized, szent Istenünk 892 
Teremtő Istenünk 856 
Teremtőm a magasságban 522 
Teremts bennem tiszta szí-

vet 521 
Téged áld a szívem, Is-

tenem 678 
Téged dicsőítünk 289 
Téged dicsőítünk, hatal-

mas 291 
Tégedet dicsérünk 848 
Téged hívlak, én Istenem 528 
Téged illet a háladás .... 728 
Téged, Isten, magaszta-

lunk 316 
Téged, Isten, mi mind-

nyá jan 290 
Tégy velem szent tetszé-

sedre 967 
Tér j magadhoz, drága 

Sión .... 450 
Tudnunk kell, hű keresz-

tyének 478 
Tudod, Urunk, hogy egy-

házunk 420 
Tudom én azt, hogy Meg-

váltóm 971 
Tudom, hogy van egy halo-

vány 1006 
Tudom, ott ragyog 997 
Türelem a feladat 640 

U 

Ujjongj , szívem, nagy 
örömmel 69 
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Uram, a te gerjelmedben 507 
Uram, az én életemben .... 755 
Uram, békességben 947 
Uram, búsulásodban .... 540 
Uram, gazdag asztalod 

van 373 
Uram, gerjedelmedben 542 
Uram, halld meg könyör-

gésem .... 546 
Uram, hozzád kiáltozom 529 
Uram, ismét eljött a reg-

gel 671 
Uram Jézus, drága kin-

csem .... .... 866 
Uram Jézusom, szentsé-

ges nevedben 897 
Uram Jézusom, tudom, 

vallom 918 
Uram, ki megkínzattál .... 170 
Uram, magad ítélj meg 

engem 554 
Uram, meddig feledkezel 552 
Uram, mennyire megsoka-

sodtak 196 
Uram, ne feddj meg .... 508 
Uram, nehéz bús helyze-

temben .... 873 
Uram, nehéz perceimben 526 
Uram, tehozzád kiáltok .... 525 
Uram, te légy segítségem 948 
Urunk a mennyben 762 
Urunk, a te földed s né-

pét 821 
Urunk, áldd meg szent-

egyházunk .... 828 
Urunk, hallgasd meg .... 360 
Urunk Isten, könyörülj 661 
Urunk Jézus, esedezünk 337 
Urunk Jézus, légy mive-

lünk .... 808 
Urunk, Jézusunk 189 
Urunk, könyörülj 660 
Urunk, minden nemzet 

Fe je 783 

S z á m 

Urunk, mit vársz mitő-
lünk 836 

Urunk, nagy b a j lepte 
meg 822 

Urunk, ne ad j zsarnok ke-
zére 823 

/ 

U 

Ű j esztendő jött el hoz-
zánk - 112 

Ű j énekbe kezdünk 339 
Űristen, tehozzád fordu-

lunk 125 
Úristenünk, áldásodért .... 4 
Üristenünk, minden jó 

forrása .... 38 

Ü 
Üdv neked, ki úgy vitéz-

kedtél 230 
Üdvösségünk légy, Urunk 764 
Üdvözítő Krisztusunknak 208 
Üdvözítőnk feltámadását 237 
üdvözítőnk, mi Mesterünk 120 
Üdvözlégy, Jézusunk .... 32 
Ügyemet az Űrra hagytam 911 

V 
V a j h a minden gonosz em-

ber 990 
Valamennyi dolgomban .... 898 
Vedd el, Urunk, az esőt 650 
Vége i f j ú életemnek .... 934 
Vége lévén mindennapi... . 763 
Vége már az imának .... 382 
Véget ért már 1036 
Vége van a vasárnapnak 739 
Végtelen az Isten dicső-

sége .... .... 345 
Világ, immár búcsúzom 963 
Világ, ím lásd meg élted 181 
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Világosság Atyja, engedd 696 
Vidám napra ébredtünk 229 
Vígadjatok, égi biroda-

lom 227 
Vígadjatok, hű szívek .... 31 
Vígadjatok, igaz lelkek .... 228 
Vígadj, Isten teremtménye 115 
Vígian énekeljünk 30 
Vígasságnak, boldogság-

nak 45 
Víg énekkel ünnepeljünk 238 
Volt egy gazdag 613 

Aki Isten ú t j á n jár 1108 
A szenvedésben adj, Isten 1117 
A testiségnek nem en-

gedni 1115 
Atyám, te úgy teremtettél 1120 
Az ég ím elsötétedett .... 1137 

Áldunk, Teremtőnk, és 
dicsérünk 1138 

Boldog, ki jobban szeret-
vén 1118 

Boldogságom nem ma-
gamra 1084 

Dicsőítés illet téged 1151 
Dicsőség a magasságban 1044 
Dicsőség az Úristennek 1049 
Dicsőség hű Atyánkra .... 1045 
Dicsőség ott fenn Isten-

nek 1062 
Dicsérjük az ég Urát .... 1051 

Elmúltával rövid éltünk-
nek 1154 

Első dolgom mindjár t 
reggel 1125 

Ember, gyakran panasz-
kodol .... 1103 

Emlékezzél örvendezve .... 1070 

Szám 
Z 

Zengd, keresztyénség .... 66 
Zengjen az Űr nevének .... 851 
Zengjen hálaének 683 
Zengjen hálás tiszteletet 86 
Zengjetek az Úr nevének 844 
Zengj, én lelkem, éneket 733 
Zengjük el mély hálánkat 730 
Zengjük el most vidáman 122 
Zengjünk immár, lelkem 850 
Zengjünk vidám éneket 82 
Zokogva vergődöm 577 

E napot az Űr rendelte .... 1050 
Ez a nap immár elhagyott 1134 

Édes Atyám, hálatelten 1057 
Él az Isten, szeret minket 1088 
Én kőszálam, erős váram 1089 
Én mennyei Atyám, téged 1119 
Én Üdvözítőm, erősíts 

meg .... .... 1061 

Fogadd, Urunk, köszöne-
tünk 1046 

Gondolj, lelkem, Jézu-
sodra 1085 

Gyorsan múlnak el az 
évek 1058 

Ha Istennek ismeretével 1107 
Ha jól megvizsgálom .... 1110 
Ha későn kezdeném .... 1092 
Ha Krisztus az egyház 

fe je 1090 
Ha m a j d egykor feltáma-

dok 1124 
Hatalmadban, jóságodban 1142 
Hatalmaddal, örök Isten 1135 
Hatalmas Istenünk .... .. 1149 
Ha van lelkiismeretem .. . 1109 
Hála neked, Istenünknek 1074 

Toldalék. 
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Hiszem szilárdan és szí-
vemből 1156 

Hiú világ, nem ra j t ad 
múlt 1094 

Imádkozzál, keresztyén-
ség 1096 

Ismét elmúlt a nap 1130 
Isten, aki szentségeddel 1099 
Isten, aki szeretetből .... 1123 
Isten, a te kegyelmed .... 1059 
Isten, a te szellemed .... 1150 
Isten, az egész természet 1078 
Isten, dicső eged felé 

szállva 1155 
Isten, dicső műveid .... 1147 
Isten, engem te alkottál 1079 
Isten, hozzád emeljük fel 1128 
Isten, ki által élek 1097 
Isten még él 1080 
Isten, mikor Felségedet 1082 
Isten, mikor hatalmadat 1083 
Isten, segíts, hogy csak 

neked 1106 
Isten, szent neved dicsér-

tessék 1141 
Isten, te ismered 1087 
Isten, te jól ismered .... 1101 
Istenünk, ki zenghetné el 1145 
Jer , ünnepelj, hálára kel j 1052 
Jézus, aki Atyád jobbján 1073 
Jézus él! s én is vele .... 1069 
Jézus Krisztus halála .... 1063 
Jézus Krisztusunk 1126 
Jézusunk, ki önként hal-

tá l 1068 
Jó Istenünk, áldásod itt 1136 
Jó Istenünk, segíts min-

ket 1076 
Jóvoltod, Isten, feljebb ér 1100 

Képmutató, ki azt mondja 1104 
Ki vezet majd ki innen .... 1157 
Kívánatos józanság 1113 
Köszöntsük e dicső napot 1053 

S z á m 

Krisztus, ki úgy szerettél 1064 
Krisztus, kínszenvedése-

dért 1067 
Krisztus, üdvünk Feje-

delme 1071 

Lelkem, hálás emlékedben 1098 

Mért nem néztek Istenre 1116 
Mi az én szerencsém .... 1102 
Mi e földi életem 1081 
Mikor már a tekintetem 1153 
Mily gond nélkül élők .... 1105 
Mily gyönyörűn ragyog 

a nap 1143 
Mint rendeléd, pihenni .... 1133 

Nap, hova tűntél el 1132 
Napnak s holdnak terem-

tője 1056 
Ne add, Uram, hogy a 

tévhit .... ,. 1112 
Ne engedd, Urunk 1140 
Ne halaszd, ó ember .... 1093 

Ö én Uram, mikép dicsér-
jelek 1144 

Ó Isten, szörnyű hábo-
rúra 1139 

Ó Istenünk, ma ú j hetet 1121 
Ó küldd a te Szentlelked 1075 
Ó mily nagy a Minden-

ható 1146 
Ö mily soká voltam én .... 1091 
Ó mily szerencsések .... 1152 
(3 sebektől elhalmozott.... 1060 

Örök Isten, hálálkodón 1047 

Szent nevedben ébredek 1127 

Tekints ránk, jó Istenünk 1055 
Te látod lelkemet 1095 
Terád szegezzük, Atyánk 1129 
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Uj jong junk az Ürban, Ügy szeretett Isten niin-
immár 1072 ket 1066 

Uram, aki megadtad .... 1131 Ű j napra virradtam 1122 
Uram, a te Fenséged .... 1148 U t J a i d b á r n e m ü t h e t e m 1111 
Uram, könyörgök, erősíts Üdvözlégy, Immánuel .... 1054 

meg 1065 
Uram, te nem restségre 1114 Zengjen öröm-ének 1048 
Urunk, mindennek hü Zengjük Isten nagy ha-

gondjá t 1086 ta lmát 1077 
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Jussa ad preces peragendas divina, 
vagyis: isteni parancsok az imádkozás gyakorlására. 

Zsolt 50, 15. 

Hívj engemet segítségül a te nyomorúságodnak idején: meg-
szabadítalak tégedet és dicsőítesz engemet. 

Ján. 16, 23—24. 

Bizony-bizony mondom néktek: valamit kérendetek az Atyától az 
én nevemben, megadja nektek. Ez ideig semmit nem kértetek az 
én nevemben; kérjétek és elveszítek, hogy a ti örömötök teljes 

legyen. 

I. Thess. 5, 17—18. 

Szüntelen imádkozzatok. Minden dolgokban hálákat adjatok: 
mert ez az Istennek akarat ja a Krisztus Jézus által tihozzátok. 

I. Tim. 2, 1—2. 

Intelek azért mindeneknek előtte, hogy legyenek könyörgések, 
kérések, imádkozások, hálaadások minden emberekért, királyokért 
és minden méltóságban lévőkért: hogy csendes és nyugodalmas 

élettel éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. 

Jesum laudabo perenne! 
vagyis: Jézust mindenkor dicsérem! 



I. Igaz és buzgó imádkozásért való 
könyörgés. 

Bensőséges esengés. 

U r a m , az én beszédemet vedd füledbe, é r t sd meg az 
én gondola ta imat . Figyelmezz az én k iá l t ásomnak szavára , 
én Ki rá lyom és én Is tenem, m e r t én Néked könyörgök. (Az 
5-ik zsol tárban.) 

N e re j t sd el a t e orcáda t előlem, ne vesd el ha ragod-
ban a t e szolgádat ; Te voltál az én segítségem, ne távozzál 
el tő lem és ne h a g y j el engemet, én üdvösségemnek Is tene! 
Tan í t s meg engemet , Uram, a te u t a d r a és hordozz enge-
met az egyenes ú ton , az én el lenségeimért . (A 27-ik zsol-
t á r b a n . ) 

Esdeklő fohász. 

É b r e d j e t e k , é rzékeim! Serken j fel , lelkem, s gondold 
m e g : imádságodban kivel t á r sa logsz s milyen Ü r előtt 
állasz. Ó ér tsd meg, hogy a te T e r e m t ő Uraddal , Is teneddel 
beszélgetsz, az ő is teni fenségének tündöklő színe előtt ál-
lasz, kinek szent a láza t t a l szolgál boldog lelkek és angyalok 
ezernyi serege. E z t meggondolva, lelkem, vonul j szíved re j -
t ekébe s jól vigyázz, hogy abból minden res tséget , h a r a g o t 
s kel let len érzést el távolí ts és o r c á d a t vonakodás nélkül for -
dí tsd mennyei A t y á d felé. Ó, m e r t a k k o r örömöd és boldog-
ságod lesz a Mindenha tóban; könyörgése id erejével szaka-
da t lanu l tusakodol ővele, míglen m e g nem lágyí tod az ő 
a tya i szívét és a győzhetet len I s t e n t legyőzöd, hozzá ekkép 
fohászkodván : 

Ö mennyei A t y á m , örök sze re te t Is tene! Gyar lóságaim-
ban és nagy bűneimben nem v a g y o k méltó a r r a , hogy sze-
m e m e t az egekre és Tereád, T e r e m t ő m r e emeljem. A m Te, 
U r a m , megparancsol tad , hogy m i n d n y á j a n Tehozzád fohász-
k o d j u n k és megígér ted, hogy megha l lga tod könyörgésein-

50 
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ket, ső t a te Egyet lenegyszülöt ted által megtaní to t tá l az 
igaz imádkozásra is. Szent pa rancsodra szívem szent buz-
góságával járulok t e h á t színed elé, kegyelmes Atyám, gyer-
meki bizodalommal bízva a te szent Ígéreteidben. Krisztus 
nevében benső hi t te l fordulok Tehozzád szívem minden mos-
t an i bána t ában és gondjaiban, leteszem kegyelmed zsámolya 
elé minden ínségemet és törődésemet s Tehozzád esdeklek 
segedelemért . Ó hallgass meg engemet, Teremtőm, a t e 
szent F iadnak, az én egyetlen U r a m n a k és Üdvözítőmnek 
d r á g a érdeméért . Ámen. 

t m b e r , lelki vidámsággal, 
Szívbeli szent buzgósággal 
Vidd imádat alázattal 
Isten elé éjjel, nappal ; 

Mert ez az ő akara t ja 
S az u ta t is megmutatja, 

Mikor, mikép imádkozzál 
S hozzá miért fohászkodjál. 

Üdvözítőd szent nevében 
Könyörögvén ilyenképen : 

Atyám, ki a mennyben lakol 
S mindeneken uralkodol, 

Segíts a te gyermekeden, 
Sanyargatott életemen ; 

Csak te tudsz és akarsz raj tam 
Segíteni minden bajban. 

Hiszek, Atyám, szent Igédnek, 
Hogy amint azt megígérted, 

Megkönyörülsz hü szolgádon 
S meghallgatod imádságom. 

Ámen. 

II. Mindennapi reggeli és esteli imák. 
Reggeli áldás. 

A z Atya-Is tennek, az én jóságos Teremtőmnek, a Fiú-
Is tennek, az én szerelmes Üdvözítőmnek, a Szentlélek-Isten-
nek, az én áldva áldot t Megszentelőmnek, a boldogságos 
Szentháromság, a megfogha ta t l an lényegű örökké áldott egy 
igaz Is tennek nevében keltem fel ma nyoszolvámból. Ó vilá-
gosság A t y j a ! Kegyelmeddel vi lágosí ts meg. Ó igazság napja , 
Kr i sz tus Jézusom! Érdemeddel v igasz ta l j meg. Ó égi láng, 
Szentlélek Is ten! Szereteteddel szentel j meg. Ó boldogságos 
Szentháromság, szentségre, igazságra és örök üdvösségre 
segí ts meg. Ámen. 

Esdeklő fohász. 

LLbredj, se rken j fel, én lelkem; készülj és szárnyalj , 
szívem, Is ten i rán t való hálára és az ő imáda tá ra . Ó mer t 
e l tűnt m á r az é j t szaka homálya s v idámítóan bontogat ja 
szárnya i t a ha jna l világossága; elhalványult a hold világa, 

Rövid verses ima. 
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ragyogásba dicsőült a nappa l fénye. Szívemből feléd száll, 
én Istenem, a hála , a d icsére t és a m a g a s z t a l á s .a te min-
denható o l t a lmadé r t és gondviselésedért , ame lynek őrző pa-
l á s t j a a la t t t a r t o t t á l engem az elmúlt é j t s zakán . Bizonnyal 
min t jó pász to r a nyá ja t , ú g y őriztél engem, szerető A tyám, 
s mint hűséges a n y a m a d á r f iókái fölé, ú g y t e r j e sz t e t t ed 
ki reám a tya i gondoskodásod szárnyai t . A te mindenha tó 
k a r j a i d közöt t édes volt az én nyugovásom; jóságos a tya i 
öledben gondta lanu l szendereghet tem el; h a t a l m a s karod 
minden gonosztól megóvot t , megszabadí to t t , ú g y hogy 
semmiféle szerencsétlenség, semmiféle ká r , veszedelem vagy 
romlás, semmifé le bánat , v a g y bántalom n e m f é r h e t e t t hoz-
zám s nem t á m a d o t t meg engemet . Mél tán dicsőítem ezért 
a te mindenha tó o l ta lmadat és buzgón magasz t a lom gond-
viselésedet. Míg lelkem el n e m h a g y j a p o r s á t o r á t , míg e föld 
színén tö l töm éltemet, az én beszédim mind ig dicsőítenek 
Tégedet s a j k a i m nem szűnnek meg magasz t a ln i a te jósá-
godat , és az é n lelkem, ame lye t Te az ördög, a pokol és a 
kárhoza t bil incsei közül nem arannyal , se ezüsttel , de a te 
Egyet lenegyszülöt ted d r á g a vérével vá l to t t á l és szabadí tot -
t á l meg, szívbeli v idámsággal zeng Neked há l á t és dicsé-
re t e t örökkön-örökké ! 

Ó jóságos Is tenem! E r á m vi r rad t napon is m a r a d j o n 
velem, kérlek, a te szereteted, jóságod és gondviselésed. 
Add, hogy ide jén lássam a t e kegyelmedet , m e r t én Te-
benned bízom. Mutasd meg jó reggel a t e jóságodat , m e r t 
én Tégedet áh í t l ak , én U r a m ! Könyörüle t U r a ! Neked, Ne-
ked a jánlom d r á g a áron megvá l to t t le lkemet , ó vedd azt 
o l ta lmadba; Neked a ján lom a te hason la tosságodra f o r m á l t 
testemet, ó t a r t s d azt őr izeted alatt . N e k e d a j án lom elmé-
met, ön tuda toma t , gondola ta imat és s zándéka ima t , e lhatá-
rozásaimat és cselekedeteimet. A d j nekem oly elmét, hogy 
Téged, I s tenemet , igazán megismerhesselek ; oly szívet, amely 
Téged fé l jen ; oly lelket, ame ly Téged odaadóan szeressen. 
Add, hogy gondola ta im mind ig Tereád i r ányu l j anak , ön-
tuda tom szünte len Veled foglalkozzék, e lmém a te szolgá-
la todnak szen te l je magát , é r te lmem vi lága híven csüngjön 
Tera j t ad . Neked a jánlom t e s t e m minden e re jé t , minden tag-
j á t , minden idegét, erét s v é r e minden csöppjé t . Vedd oltal-
madba mindazt , ami s zámomra üdvös, kedves és becses. Vedd 
ol ta lmadba családomat , hozzámtar tozó imat , rokona imat , is-
merőseimet (feleségemet, gyermekeimet , cselédségemet: 
légy h i tves t á r samnak , gyermekeimnek A t y j u k , cselédségem-
nek gondozójuk) . Ne fele j tkezzél el azokról , akik a közjó 
szolgálatában ál lanak. F o g a d d mindenha tó őrizetedbe haj lé-
komat , gazdaságomat , mindennapi kenye remet és jószágo-

47* 
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m a t ; légy őrizője ha j l ékomnak , gyámol í tó ja h iva tá s sze rű 
munkásságomnak , előmozdítója jólé temnek. Vedd oltal-
madba , ó Mindenható, minden szándékomat és t e t t e m e t ; 
áldd meg munkámat , kereskedésemet , ipa romat , fog la lkozá-
somat . Aldd meg bá rhová való bemenetelemet , b á r h o n n a n 
való ki jövetelemet ; add mindenhez szent segedelmedet , ó 
a d j minden munkámnak á ldo t t előmenetelt , hogy ezt a r e á m 
v i r r ad t napot szentül, v idáman és boldogan végezhessem. 
Igazgass , hogy semmi olyat ne gondol jak, ami ellenedre való, 
ó Is tenem, semmit ne mond jak , ami nem kedves N e k e d ; 
semmi t ne cselekedjem, ami Neked nincsen jó te tszésedre . 

Add, hogy a te imáda todban buzgónak, h iva t á somban 
odaadónak ta lá l tassam, hogy mindeneket t i sz tességben és 
lelkem j a v á r a végezhessek el. Ö add és a jándékozd mindez t 
nekem, földi gyermekeid h ű Gondviselője, örökkön ö rökké 
áldot t Atya , Fiú, Szentlélek, egy igaz I s t en! Ámen. 

I 
Rövid verses ima. 

sten, Atyám és Királyom, 
Ez órában neved áldom 

Teljes szívvel és lélekkel, 
Hogy az éjjel szeretettel 

Velem voltál, védelmeztél, 
Kegyelmedben részeltettél. 

Örök Felség, arra kérlek, 
Ma se vond meg segítséged : 

Biztos, erős őrségeddel 
Maradj velem kegyelmeddel ; 

Hogy e napot egészségben, 
Örömben és békességben 

Szilárd hitben, jó erkölcsben 
Bánat és gond nélkül töltsem. 

Add, Uram, ó add meg nékem, 
Teljesüljön, amit kértem. 

Ámen. 

A 

Esthajnalon vagy éjjel. 
Esthajnali áldás. 

t e nevedben kezdem el e napot , én U r a m és én 
Is tenem, a te nevedben végzem is azt. Ó t e remtő Atya- I s t en , 
oltalmazz. Ö megvál tó Fiú-Is ten, őrizz meg. Ó v igasz ta ló 
Szentlélek-Isten, v igasz ta l j s vi lágosí ts meg, hogy szemeimre 
ne szál l jon álma a halá lnak. Neked, egy igaz I s tennek , aki 
voltál, vagy és léssz mindörökre , Neked legyen d icsére t és 
há l aadás örökkön-örökké. Ámen. 

Esdeklő fohász. 

0 gondolata im, eszmél je tek; ó szívem, t é r j m a g a d h o z ; 
ó lelkem, szá rnya l j a te Uradhoz, Teremtődhöz, ak i Téged 
kegyelmében, jóságában , őrizetében és gondviselésében e 
tűnő napon is oly bőkezűen és gondosan részel te te t t . Ó örök 
Isten, ó kegyelemben gazdag A tyám, hadd ny í l j anak meg 
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a j k a i m a há la szavára , hadd bon takozzanak fel nyelvem 
kötelékei jóságod imáda tá ra , h a d d buzdul jon elmém a te 
nagyságos dolgaiddal való fogla lkozásra . Ó mer t , h a t a l m a s 
és erős Isten, Te, egyedül Te v a g y az, aki segí t ségemre vol-
tál , hogy a ma i n a p nehéz t e r h é t is mindvégiglen elhordoz-
hassam. Ó menny i bána t , gond, szenvedés, munka , vergődés 
és küszködés v á r r ánk e földi l é tben! Enny i ínséggel, bán-
ta lommal Nélküled megküzdeni n e m tudok. Te voltál eddig 
is segí tségemre, I s tenem, erőnek Is tene, hogy mindezt elvisel-
hessem; Te ál l tá l ő r t mellettem, Is ten, én Ha ta lmasságom, 
hogy mindezzel meg t u d j a k küzden i ; Te ol ta lmaztál , meg-
t a r t ó Is tenem, hogy életemet m e g t a r t h a s s a m . H á l á t adok 
Neked mindezér t , ó égi Felség, s dicsőítem a te nevedet 
örökké ! 

A te kegyelmedből, a te segí tségeddel kerü l tem el, én 
U r a m Is tenem, e mai napon is minden nagyobb csapást . Te 
voltál az én menedékem az ínségben, gyógyí tásom a beteg-
ségben, segí tőm a szerencsét lenségben, v igasz ta lásom a bá-
na tban , szabadí tóm mindennemű kísér tésben. Neked köszön-
hetem, hogy veszedelem tőrébe nem estem, tűz meg nem 
emésztet t , v í zá r ada t magáva l nem ragad t , ellenség k á r t nem 
okozott bennem, indula t heve meg nem ron to t t . Szívbeli há lá t 
adok Neked mindezér t , Uram, s nevedet , ó égi Felség, dicsőí-
t e m örökké ! 

Ó szerető jól tevőm és o l ta lmazom: á raszd ki, kérlek, 
r e á m e bekövetkező é j t szakán is a t e kegyelmedet . Óv j meg 
engem az é j t s zaka borzalmaitól, minden gonosszal vagy á r tó 
ellenséggel szemben való megre t tenés tő l . E rős í t s erőddel, 
végy körül mennyei seregek őrizetével, hogy gondok terhe, 
ellenséges bán t a lom ne ér jen, hogy tes tem ha j l ékában a 
lélek, földi lé tem porsá to rában a t e s t élete gondta lan nyuga-
lom és pihenés osztályosa lehessen. 

ínségem é j t s z a k á j á b a n ó hadd r a g y o g j a n a k fe le t tem ke-
gyelmed, szereteted, vigasztalásod csi l lagfényei . Mint kicsiny 
ger le sz ik laodújába , min t apró m a d á r az anya i szá rnyak alá, 
m in t csecsemő édes a n y j a ölébe, úgy menekülök Hozzád, 
egyedül Tehozzád, én is, jó I s t enem ! Ó hagyd éreznem, hogy 
nyoszolyámat égi fe jedelmi őrizeted, lelkemet az erős hi t 
védő-pajzsa, t es t i létemet k i t a r t ó r emény páncél ja övezi. 
Ó hagyd bizton t udnom azt, hogy h a pihenőre térek , Te vagy 
az én ol talmam, s ha álomba szenderedtem, a te erős kezed 
őriz engemet. T a r t s d távol tőlem a lélek nyug ta l anságá t , a 
bűnök te rhé t , a lelkiismeret kínzó fu rda l á sa i t . Vedd körül 
á g y a m a t erős, ha t a lmas , biztos őrizet tel , hogy a legnagyobb 
ellenségemtől, a sá tán tó l jöhető minden tő rve tés és t á m a d á s 
ellenében is z a v a r t a l a n nyuga lomban pihenhessek ez é j t -
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szakán. A d j nekem, ó szeretet U r a Istene, valóban boldog 
é j t szakai nyugalmat , hogy tes temet semmiféle bűnös kíván-
ság be ne szennyezze, lelkemet semmiféle vétkes vágy magá-
val ne r agad ja , életemet semmiféle betegség vagy ár ta lom 
ne s ú j t s a . Nyugodjék meg szívem a gondtól, kezem a nehéz 
munkától , szemem az e világi gyar lóságok szemléletétől, 
fü lem istentelen beszédek hallásától, a j k a m hamisság és 
rágalom szavától, minden tagom minden mél ta t lan cseleke-
dettől. É s majd ha holnap k ibon t j a szárnyai t a ha jna l és 
én segedelmed megúj í tásával ismét egészségesen, vidá-
man, f r i s s erővel kelhetek fel nyoszolyámból : add, hogy 
akkor Téged, az én Uramat , kibeszélhetetlen jóságodér t 
méltókép magaszta l ja lak, hozzám ha j ló kegyelmedet há lásan 
dicsőítsem és nagyságos cselekedeteidért ideig s örökké 
zengjem a te dicséretedet. Amen. Ámen. 

M 

Rövid verses ima. 

Ezeken a reggeli es esteli imádságokon kívül meg a 
következőképen fohászkodhatunk : 

Á l d j a d én lelkem az Ura t és minden én benső részeim 
az ő szent nevét; á ld jad én lelkem az Ura t és el ne feled-
kezzél semmi jótéteményeiről. Ki megkegyelmez minden te 
bűneidnek, ki meggyógyí t ja minden betegségedet, ki meg-
szabad í t j a a koporsóból a te életedet, ki tégedet megkoro-
náz az ő kegyelmességével és i rgalmasságával , ki minden 
jóval megelégíti a te száda t : á ld jad én lelkem az U r a t ! (A 
103-ik zsoltárban.) 

Rövid verses ima. 

D 
II. 

ícsérd, lelkem, Istenedet, 
Aki el nem hagy tégedet, 
Sőt mindenkor véd s megsegít, 
IIa rád veszély leselkedik. 

Benne hízzál rendületlen, 
Ő segíti mindenekben 

M a rad j velem ez éjjelen, 
ó Jézusom, marad velem, 
S kedvesimmel kegyelmedből 
Őrizz minden ellenemtől. 

Óvj a tűztől, borzalomtól, 
Minden gonosz hatalomtól ; 

Hogy e gyarló földi létben 
S annak minden idejében 

Békességben maradhassak 
S rád hálával gondolhassak. 

Amen ! Uram, add meg nékem, 
Teljesüljön amit kértem. Ámen. 

Azokat, kik út ján járnak, 
Segedelmet tőle várnak. 

Dicsérjed őt jóságáért, 
Magasztald sok áldásért, 

Amit rád e földi létben 
Bőven áraszt nyáron, télen. 

Ámen. 
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ш. 
T e r e m t s bennem tiszta szívet, ó Isten, és az erős lelket 
újítsd meg énbennem. Ne vess el engem a te orcád elől és 
a te Szentlelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg énnekem a 
te üdvözítésednek örömét és az engedelemnek lelkével erő-
síts meg engemet. (Az 51-ik zsoltárban.) 

Taníts meg engemet, hogy a te akaratodat tegyem, 
mert az én Istenem vagy Te; a te jó lelked vezessen enge-
met egyenes úton. A te nevedért, ó Uram, eleveníts meg 
engemet, a te igazságodért vigy ki engemet e szomorúság-
ból. (A 143-ik zsoltárban.) 

IV. 

H a j t s d le, Uram, a te füledet, hallgass meg engemet, 
mert én nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg az én 
életemet; tar tsd meg, én Istenem, Tebenned bízó szolgádat. 
Könyörülj ra j tam, Uram, mer t Tehozzád kiáltok minden na-
pon. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét; mert az én lel-
kemet, Uram, Hozzád emelem fel. Mert Te, Uram, jó vagy 
és kegyelmes és sok irgalmasságú azokhoz, akik Téged segít-
ségül hívnak. (A 86-ik zsoltárban.) 

F 

0 

V. 
Rövid verses ima. 

vj meg bajtól, drágaságtól, 
Tűzveszélytől, minden kártól ; 
Karod védjen mindnyájunkat, 
Városunkat, országunkat ; 

T . 

VI. 

ehozzád, Uram, emelem fel az én lelkemet. Én Iste-
nem, Tebenned bízom; meg ne gyaláztassam, ne örüljenek az 
én ellenségim raj tam. A te utaidat mutasd meg, Uram, né-
kem, a te ösvényidre t an í t s meg engemet. Viselj engemet 
a te igazságodban és tan í t s engemet, mert Te vagy nékem 
szabadító Istenem. Emlékezzél meg, Uram, a te irgalmas-
ságodról és jóvoltodról, melyek kezdettől fogva vannak. Az 
én if júságomnak bűneiről és az én vétkeimről meg ne emlé-
kezzél, hanem inkább a te irgalmasságod szerint emlékezzél 
meg énrólam, a te jóvoltodért, Uram! Az én szívemnek 
háborúságai igen megsokasodtak, az én nyomorúságaimból 
szabadíts meg engemet. Lásd meg az én nyomorúságomat és 

Terjeszd bennük szent Igédet, 
Törd meg gonosz ellenséged, 

Tedd boldoggá végóránkat 
S fogadjon be égi sátrad. 

Ámen 
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gyöt re lmemet és bocsásd meg minden bűneimet . Őrizd m e g 
az én le lkemet és szabadí t s meg engemet , hogy meg ne szé-
gyenüljek, m e r t én Tebenned bíztam. A tökéle tesség és az 
igazság megőriznek engemet , m e r t én Benned bíz tam. Sza-
badí tsd meg, ó Is tenem, Izrael t minden ő nyomorúságiból . 
(A 25-ik zsol tárban.) 

Jó Istenem, én megmentöm, 
Áldott Uram és Teremtőm: 

Légy irgalmas és kegyelmes 
Hozzám, bűnös gyermekedhez. 

Mennyi ha j s mily nagy mérték-
ig ben 

Éri azt e földi létben, 
Aki híved akar lenni 
S te utánad akar menni ! 

r 

0 

VIII. 
Rövid verses ima. 

Jézusom, édességem, 
Kegyelmedből maradj vélem: 

Legyek benned, te meg ben-
[nem, 

Pihenj meg az én lelkemben. 

K£ 

IX. 
A bűnök bocsánatáért. 

könyörülő, jóságos Atyám, életem s üdvösségem Is-
tene! É n gyar ló bűnös érzem és vallom, hogy a te p a r a n -
csolataid ösvényéről szántszándékkal g y a k o r t a le té r tem, és 
szánom-bánom, hogy törvényeidnek minden napon, ső t min-
den ó rában való megszegésével h a r a g o d a t m a g a m r a von-
tam. Azér t mos t a te i rga lmasságod zsámolya előtt t é rd re -
hullva esdeklek kegyelmedért , hogy m e g ne emlékezzél az 
én bűneimről s ne tégy r a j t a m szigorú í téletet . Ó Uram, min-
den velem születe t t vé tkes ha j l andóságomat , minden t e t t e l 
e lkövetet t bűnömet , minden vétkes gondola tomat , gyar lósá -
gom minden szavát és minden gonosz cselekedeteimet , me-
lyekkel eddig szent Igéd ellenére Te ellened vagy fe lebará -
ta im ellen vétkeztem, kegyelmedből bocsásd meg! Vesd go-
noszsága imat tenger mélységébe, i r t sad és mosd meg azoka t 

Add viselnem türelemmel, 
Amit örök végzéseddel 

Mérsz reám is, hü szolgádra, 
Krisztusnak megváltottjára. 

Szenvedésünk itt nem ér fel 
Boldogságunk örömével, 

Mely nálad vár mindnyá-
[junkra, 

Ha eljutunk szebb honunkba. 
Ámen. 

VII. 
Rövid verses ima. 

Ő Jézusom, szép virágom, 
Érkezésed várva várom : 

Végy szállást az én szívemben, 
Drágaságom, szép szerelmem. 

Ámen. 
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szen t F iad d rága vérével, amely megt i sz t í t m inke t minden 
bűneinktől . I rga lmasságod szer int távoztasd el h a r a g o d a t 
tő lem s ne s ú j t s megérdemel t büntetéssel . Ám h a mégis 
a t y a i vessződdel k ívánsz bünte tn i engemet , kész vagyok bün-
te tésede t lelkem j a v á r a elviselni; csak engedd, h o g y ez a te 
í té le ted valóban lelkem üdvére vá l j ék úgy, hogy Szentlelked 
segedelmével tü re lemmel hordozzam bünte tésedet s azt min-
denkor boldog megadássa l visel jem. Ámen. 

I 
Rövid verses ima. 

Stenern, bevallom neked 
Szörnyűséges nagy vétkemet : 

Törvényedet nem követtem, 
Á t is hágtam, meg is szegtem ; 

Ezt őszintén szánom, bánom, 
Mélyen érzem és sajnálom. 

De mivel az ég kegyelme 
Nagyobb, mint a bűnök terhe, 

Szívek sóhaja. 

A mélységből k iá l tok hozzád, ó U r a m ! U r a m , hallgasd 
m e g az én szómat, a t e füled legyen f igyelmetes az én kö-
nyörgésemnek szavára . E s ne pe re l j a t e szolgáddal, m e r t egy 
igaz sem ta lá l ta t ik Te előtted az élők közül. H a a mi bűnein-
ke t megta r tod , ó U r a m : kicsoda m a r a d h a t meg? De Tenálad 
vagyon a kegyelem, hogy t isztel tessél . (A 130. és 143. zsol-
t á r b a n . ) 

X. 

Hivatásos munkánkban jó szerencséért 
, és Isten áldásáért. 

0 szerető Uram, I s t enem! A t e szent nevedben kezdem 
el h iva tásszerű m u n k á m a t ; ó a d j nekem hozzá erő t , egész-
sége t és szent á ldásodat . A te segedelmed h í j án erő és ha-
t a l o m nélkül m a r a d u n k . Minden fog la lkozásunkban és f á ra -
dozásunkban csak Te adha t sz jó előmenetel t és á ldo t t s ikert . 
Ó szá l l j h á t hozzám alá, vezess és igazgass, hogy ér te lmem 
és kezeim m u n k á j á t necsak s ikeresen elkezdeni, de kívána-
tos végre vinni is t u d j a m a te szent parancsod és kegyel-
med szerint . Ámen. 

lm tehozzád igyekezem, 
Irgalmadért esedezem 

Szent Fiad, a Jézus által, 
Üdvösségem zálogával: 

Kegyelmed ne vond meg tőlem, 
Add élhetnem a jövőben 

Szentségben és igazságban, 
Istenfélő jámborságban : 

Add így boldog pályát futnom 
S tehozzád a mennybe jutnom. Ámen. 
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Esdeklő fohász. 

J óságos Is tenem, kegyelmes mennyei A t y á m ! Jól tu-
dom és lelkem minden erejével vallom, hogy ezen a világon 
minden a te á ldásodon múlik és a b b a n él. Micsoda az ember, 
ha nélkülözi a te á ldásoda t és szűkölködik né lkü le? Bizony, 
csak h iábava lóság ez. Áldásod nélkül micsoda minden földi 
t e r e m t m é n y ? Bizony, csak lehellet. Mi lesz e v i lági kincseink-
kel, h a azokon nem nyugszik a t e á ldásod? Olyanokká vál-
nak, m i n t az elenyésző pára . Mivé lesz az étel, i tal , ha Te meg 
nem á ldod? Olyanná, min t a száraz fuvalom, melytől se éhe-
zőnek, se szomjazónak nem ju t enyhület . Mél tán száll t e h á t 
a j k a i n k r a a mondás : I s ten á ldásán múlik e fö ldön minden! 

Bizonnyal igaz ez, örökké á ldandó I s t e n e m ! Mert ami t 
Te áldasz, meg lészen áldva mindörökké! Te vagy egyedül 
gazdag U r a Is tene mindennek, egyedül Tőled jő az áldás. Te 
megáldod a népeket és íme á ldásuk maradandó . Te megál-
dasz mindeneket , m i n t minden j ó s á g k imer í the te t l en fo r r á sa . 
Te megáldod az i s tenfé lőket és á ldásoda t lelkük üdvére fo r -
dítod. Azér t , én I s tenem, bizonnyal igaz, hogy a te áldáso-
don múl ik e földön minden! 

É s m e r t ez bizonyos, azér t én egyedül Téged kereslek, 
én U r a m és én I s tenem, buzgón könyörögve Hozzád, száll j le 
hozzám a te á ldásaiddal . Áldd meg a lelkemet, t es temet , hogy 
a te szemed előtt á ldva lehessek. Áldd meg h i t v e s t á r s a m a t , 
hogy m i n t t e rmékeny szőlőtő ékesí tse ha j l ékomat . Áldd meg 
gyermekeimet , hogy viruló o l a j f a á g a k k é n t f o n j á k körül az 
én a sz ta lomat . Ügy rendelkezzél a t e áldásoddal , hogy az ve-
lem m a r a d j o n mezőimen és ré t je imen, p a j t á m b a n , kamarám-
ban és p résházamban . Áldd meg jószágomat , kezem m u n k á j á t , 
vetésemet , ke r t emet és minden te rményemet , amelytől ellá-
t á s t remélek. Áldd m e g é l é skamaráma t és a benne lévő min-
den eleséget, úgysz in tén az élelem megőrzésére haszná la tos 
készségeket ; áldd m e g ételemet, i ta lomat , h o g y asztalon s 
élvezéskor j a v a m r a vá l janak ; áldd meg szándékomat és 
igyekezetemet, é l e t f enn ta r t á som eszközeit és h iva tásszerű 
buzgóságomat , hogy mindent jószerencse és s iker koronáz-
zon. Áldd meg bemenete lemet és kimenetelemet , o t thon és 
házon kívül t a r tózkodásomat . É s midőn a te szent haj lékod-
ban egyházi szolgád ál ta l á ldásodat adod a szent gyüleke-
zetre, add nekem az t a kegyelmet, hogy ez á ldás t valóban 
m a g a m é v á tehessem és benső meggyőződéssel val l jam, hogy 
az én szívemet és lelkemet is illeti a szó: Az Ü r á ldjon meg 
és őrizzen meg t égede t ; az Ür vi lágosí tsa m e g az ő o r c á j á t 
t e r a j t a d s legyen tehozzád kegyelmes; az Ü r fo rd í t sa az ő 
szent színét t e reád s ad jon neked ideg és örökkévaló békés-
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séget ! Hogy így meg lehessek áldva, míg e földön élek s egy-
kor azok boldog t á r s a s á g á b a jussak, ak ik Jézusom szájából 
ama vigasztaló örömteli h a n g o t ha l l j ák : J e r t ek , én A t y á m 
áldottai, hogy örökség szer int vegyétek a m a z országot , amely 
nektek e lkész í t te te t t a világ kezdetétől f o g v a . 

, A szív sóhaja. 

0 legkedvesebb Uram, Jézus Kr i sz tusom, ki igaz és 
szent Igéid á l ta l megígérted, hogy megá ldod eledelét, bőség-
ben megadod mindennapi kenyeré t azoknak , akik Téged fél-
nek s szent Igé ide t tel jesít ik : Te látod és tudod , Is tenem, mily 
keserű gond a mi mostani el lá tásunk, m i ly nehéz e mostani 
napokban megszereznünk a mindennapi kenyere t . Azér t szí-
vem mélyéből esdeklek, áldd m e g az én igyekeze temet s mun-
k á m a t koronázd kívánatos sikerrel . A t e k a r j a i d bizonnyal 
nem rövidülnek meg és híveidre még á l m u k b a n is k i ter jesz-
ted a te gondviselésedet; ezé r t hiszem, h o g y abban engem is 
részeltetsz, a m i é r t kedveseimmel együt t á lda lak és magasz-
tallak Téged, kegyelmes I s tenem, örökkön-örökké Ámen. 

XI . 

Isten velünk létéért és angyali oltalomért. 

A / l indenha tó , örökkévaló Isten, i gazság és kegyelem 
Istene, ki egyedül való és igaz Is ten vagy : Téged hívlak segít-
ségül, Téged imádlak, Neked adok há lá t , Neked a ján lom s 
szentelem az én életemet, t e s temet , lelkemet, t i sz temet és jólé-
temet mindenestül . S mer t kegyelmedből k i szab tad földi pá-
lyámat és az t parancsol tad , hogy életem minden cselekedeté-
ben csak azt t egyem, ami Neked , ó Uram, m i n t az én igaz, örök 
és mindenha tó Is tenemnek, a te t i sz te le tedre és dicsőségedre 
való és hogy kötelességem és gyermeki engedelmességem sze-
rint Neked a j á n l j a m minden dolgomat, egyben pedig meg-
ígérted, hogy ró lam atyai hűséggel gondot viselsz : azér t szent 
ígéretedre t ámaszkodva én gyarló és b ű n ö s ember íme Te 
eléd járulok szívem mélyéből könyörögve Hozzád, nyú j t sd ne-
kem á ldásodat és segedelmedet, t anácsa ida t és o l ta lmada t hi-
va tásomban és az én je lenvaló szükségeimben, j ö j j segítsé-
gemre, hogy minden igyekezetem a te t i sz te le tedre és az én 
j avamra szolgál jon, vezess engem a te ú ta idon , legeltesd lel-
kemet kies legelőn és t an í t s megismerni Téged, én igaz Is te-
nemet. Vezesd és igazgasd eszemet, é r t e l m e m e t és e lmémet 
Szentlelked ál tal , hogy semmi t ne gondol jak és meg ne kíván-
jak, csak ami szent, kegyes, tisztes, igaz, jóvol todér t há lás 
lelkemre, földi és földöntúli életemre üdvös . Kérlek azért , ó 
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örökkévaló Istenem, úgy igazgasd minden léptemet, minden 
m u n k á m a t és pihenésemet az erény és igazság, a t i sz tesség 
és a becsüle t ösvényein, hogy azok E lő t t ed kedvesek, I r á n t a d 
ta r tozó hálámhoz mél tóak legyenek. Légy s m a r a d j velem 
m u n k á m kezdetén, f o l y t a t á s á n és befejezésén. S mint e g y k o r 
Ábrahámhoz , Izsákhoz, Jákobhoz, Józsefhez és az ó- é s ú j -
t e s t á m e n t o m többi istenfélő, kegyes szent jeihez e lkü ldö t ted 
a te szent angyala idat , hogy őket vezérel jék és minden go-
nosztól m e g ó v j á k : úgy t é g y velem is, szerete tben gazdag Is te-
nem; küldd el szent angya la ida t hozzám, hogy minden ösvé-
nyemen vezéreljenek, tes tnek, léleknek, jóvol tomnak k á r o s 
minden ár ta lomtól jó ságosan megol ta lmazzanak, e n g e m e t és 
házam népé t a te a tya i őrizetedben m e g t a r t s a n a k , m e r t Nél-
küled m i t se lehet jól és dicséretesen elgondolni, k imondan i , 
elkezdeni és bevégezni. Neked, jóságos Is tenem, a te szent 
Fiaddal , az én d rága egyet len Urammal , Üdvözí tőmmel és a 
Szentlélekkel egyetemben legyen dicséret és há laadás , dicső-
ség és magasz ta lá s én á l t a lam most és mindörökké. Á m e n . 

Isten kegyelmes kormányzatáért, a büntetés elhárításáért, 
a szent angyalok oltalmáért. 

mindenha tó mennyei Atyám, aki szeretetedből meg-
áldot tá l és mega jándékoz tá l engemet test tel , lélekkel, élet tel , 
e világi kincsekkel és j a v a k k a l : vezess és igazgass h á z a m b a n 
és gazdaságomban mindent , az én igyekezetemet és m u n k á -
mat , fogla lkozásomat és életemet, m u n k á s s á g o m a t és p ihené-
semet is teni aka ra tod szer in t szent neved dicsőségére, le lkem 
üdvösségére, f e lebará ta im javára . Mer t én Benned élek é s ha-
lok, Benned hiszek s helyezem reménységemet , ne h a g y j el 
engem soha örökké! A t e isteni ha t a lmadba és gondviselé-
sedbe a j án lom m a g a m a t , h i tves t á r samat , g y e r m e k e i m e t 
minden hozzámtar tozóimmal , cselédeimmel egyetemben. Őrizz 
meg m i n k e t a bűntől és gyalázat tól , betegségtől és szenve-
déstől, d rágaság tó l és háborútól , tűzvésztől és v ízáradás tó l , 
r agá ly tó l és várat lan, gonosz kimúlástól és léleknek, t e s t n e k 
és jó lé temnek á r tó minden gonosz veszedelemtől. Küldd hoz-
zánk szent angyalaidat , hogy minket minden s z á n d é k u n k b a n 
és cselekedetünkben, é le tünkben és ha lá lunkban megol ta l -
mazzanak, az igaz ösvényen meg ta r t s anak , hogy a t e a k a r a -
tod és szent parancsaid ellenére semmi mél ta t lan és E l l enedre 
való dolgot se el ne kövessünk, se ki ne mondjunk , se el ne 
gondol junk, de egész é le tünket pa rancsa id szer int igaz í t suk 
és végezzük s Téged, kegyelmes Teremtő Is tenünket , á l d j u n k , 

XII. 
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imád junk és dicsőí tsünk szent F iad , a Jézus Kr i sz tus ál tal 
örökkön-örökké. Ámen. 

XIII. 

Földön, mennyben való boldogulásáért. 

É n Is tenem, mennyei A t y á m ! Micsoda hűséggel visel-
tél gondot az én lelki és test i jó lé temről : még a te egyetlen-
egyszülött , d r á g a F iadnak se bocsá to t t á l meg, de ha lá l ra ad-
t a d Őt énére t tem, hogy én az ő ha l á l a által az örök élet örö-
kösévé lehessek. A földi létben t i sz tes fogla lkozásba állítot-
tál , t isztességgel , jólét tel megáldot tá l , megannyi jó szerencse 
osztá lyosává te t té l engemet ; egyszer-egyszer lelkem j a v á r a 
vál la imra helyezted a keresztet . A r r a kérlek, Is tenem, légy 
hozzám gyar ló bűnöshöz továbbra is kegyelmes, és engedd, 
hogy Jézusom k ion to t t véréért , engesztelő á ldoza tának érde-
méér t megigazul jak és üdvözüljek. Ó Uram, mennyei áldá-
saiddal a d j t ovábbra is előmenetelt igyekezetemnek és cse-
lekvésemnek, hogy azok dicsőségedet te r jesszék, fe lebará ta -
imnak j avá ra , nekem s kedveseimnek segedelmünkre szolgál-
j anak . S ha r e á m nehezül a szenvedés kereszt je , a d j nekem 
igaz keresz tyén hosszútűrés t , hogy a megpróbá l t a t á s rögös 
és tövises ú t j á n szent országodba jussak s örök boldogság 
osztályosa lehessek. 

Jézusom, Üdvözí tőm! Mennyire megsegí te t ted földön, 
mennyben való boldogulásomat. Ó hiszen a te mennyedből 
ezér t szállot tál alá a földi s i ralom völgyébe s ezért engedéd, 
hogy Téged énére t t em gyar ló bűnösé r t gúnyol janak , meggya-
lázzanak, megkínozzanak, megfeszí tsenek, megöljenek. Te e 
szent á ldozat ta l nemcsak I s tenemmel engeszteltél meg, nem-
csak a pokol k ín ja i tó l vá l to t tá l meg, nemcsak a menny üdvét 
vívtad ki nekem, és szent vacsorádban mindezek biztos funda-
men tumáu l nemcsak s a j á t t e s tede t és véredet n y ú j t o d énne-
k e m : hanem életem fo lyamán m á s k é n t is k iszabadí tasz sok 
veszedelemből, megőrzői sok szerencsét lenségben, nem hagysz 
el engemet semmi szükségben. Ó én legkedvesebb Jézusom, 
hogy a te sz ida lmazta tásod és gya láz ta tásod , a te vere t te té-
sed és sebeid, a te véred ontása és halálod ne vál jék hiába-
valóvá s ne m e n j e n veszendőbe r a j t a m , gyar ló bűnösön: bo-
csásd meg és töröld el vétkeim és ol talmazz meg az örök ha-
láltól, a pokol r e t t en tő kárhoza tá tó l . Tőlem és szeret te imtől 
távoztasd el kegyelmesen a r agá ly t , a háború t , az éhínséget 
s minden bünte tés t , és add, hogy a mi szívünk jóságodba ve-
t e t t bizodalma semmiféle meg lá toga t á s idején meg ne szégye-
nüljön. 



16 
Szentlélek Ü r i s t e n ! Milyen hűségesen t á rod fel e lőt tem 

a földi s a mennyei boldogság u t a i t ! Te engem a szent ke-
resz t ség ál tal Is ten gyermekévé t e t t é l s Igédben nyilván-
valóvá t e t t ed s zámomra Is ten üdvösségre vezérlő minden t a -
nácsá t . Az én homá lyban vergődő lelkemet megvi lágí tot-
tad, és megje len te t t ed nekem, micsoda a jó s m i t v á r éntőlem 
az én mennyei Uram. Te h iva tásom m u n k á j á n a k mindig meg-
ad tad az á ldás t és az előmenetelt , s azokkal szemben, kik en-
gem el a k a r t a k gáncsolni , segedelmemre voltál . Azér t én 
egész életemben a t e kegyelmedre, velem m a r a d á s o d r a és se-
gedelmedre t ámaszkodom. Add, U r a m , hogy legyen az én tes-
tem a t e megszentel t templomod, lelkem a kedves haj lékod. 
Taní ts , hogy mindig a te aka ra tod te l jes í t sem; segíts, hogy 
életem végéig minden törekvésemben megőrizzem a h i t e t és 
a jó le lki ismerete t ; t é g y engem mindenkép mél tóvá az örök 
üdvösségre. Mindazt, a m i m van, őrizd meg és óvd meg a go-
noszság lelkétől s ennek is tentelen fegyverzetétől , hogy 
semmi e re je s h a t a l m a ne lehessen r a j t a m . Á l d j meg engem 
s minden kegyes ke resz tyén t tes t i és lelki dolgok minden ál-
dásával s a Kr isz tus szenvedéséért és é rdeméér t a d j nekünk 
végezetre boldog k imú lá s t és az öröklé t v i ránya in örök jósá-
god boldog élvezését. Ámen. 

XIV. 

, Minden jóért esengő szívbeli sóhaj. 

0 én U r a m , én I s tenem, szerető mennyei A t y á m ! Mint 
hű gye rmeked kérlek Tégedet , á l d j m e g engem i t t , ezen a vilá-
gon mindazzal , ami tes temnek, lelkemnek jó és üdvösséges. 
Add, h o g y szent Igéd szerint igazán higgyek, keresz tyén 
módon éljek, engedelmesen t ű r j e k s csendesen és boldogan 
h a j t s a m fe j eme t végá lomra , szent F iadér t , az én U r a m a 
Jézus Kr i sz tusér t . Amen . 

XV. 

Szerencsés, boldog kimúlásért. 

0 U r a m , Jézusom, add, hogy Szentlelked segedelmével 
életem minden ó r á j á b a n , sőt minden percében is tenfélő lélek-
kel t a r t s a m eszemben a te üdvösséges inte lmeidet : „Rendezd 
el a t e házada t , m e r t meghalsz. Minden te dolgaidban emlé-
kezzél m e g amaz utolsó dolgokról és soha ne vétkezzél. A d j 
számot a te sá fá r ságodró l , mer t többé m á r nem lehetsz s á fá r . 
Kel je tek fel, kik e la lud ta tok s j ö j j e t ek í té le t re!" Ö Jézusom, 
segíts, hogy a te hű t an í tványa id pé ldá já t , akik csendesen és 
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boldogan múltak ki e világból, gyakorta és szorgalmasan for-
gassam elmémben, tőlük megtanuljam az igaz és boldog ki-
múlás művészetét, és ami abban jó és vigasztaló, azt kegyel-
medből egykor, utolsó órámon javamra fordítsam, hogy a te 
örök dicsőséged hónába én is boldogan készülődjem és maj-
dan Téged megszámlálhatatlan jótéteményeidért a te szerető 
Atyáddal és a Szentlélekkel egyetemben áldjalak és dicsőít-
selek örökkön-örökké. Ámen. 

r 
0 

Rövid verses ima. 

Jézusom, hű pásztorom, Bocsássad meg bűneinket 
Add meg azt, Jiogy minden- És a mennybe vigy fel minket ; 

[koron Örök lángban ne hagyj ég-
Végnapunkra várakozzunk jnünk, 
S hitből jóban fáradozzunk. Te vagy a mi üdvösségünk. 

Ámen. 
r 

0 
Szívbeli esengés. 

Uram, Istenem! Életben vagyok, de nem tudom, med-
dig; meg kell halnom, de nem tudom, mikor: ezt csak Te ma-
gad tudod, mennyei Atyám. Azért, ha úgy kell lennie, hogy 
ez az óra, ez a nap (éjtszaka) életem utolsó napja (éjtsza-
kája) legyen, Uram, legyen meg a te akaratod, mert ez bi-
zonyára a legjobb. Ezért az én Megváltómban, a Jézus Krisz-
tusban vetett hitemmel akaratod szerint készen állok életre 
és halálra egyaránt; csak arra kérlek, jóságos Istenem, hall-
gasd meg azt a kérésemet, hogy ne hirtelen, bűnökkel terhel-
ten haljak meg és ne vesszek el. Serkentsd minden elköve-
tett bűneim igaz ismeretére és miattuk való bűnbánatra lel-
kemet; állítsd bűneimet még e földi létben szemeim elé, hogy 
azok az örök ítélet napján ne vádoljanak s angyalok és em-
berek előtt meg ne szégyenítsenek engemet. Engedj annyi 
időt a megtérésre, hogy vétkeimet megismerni, szívből meg-
vallani, azok megbocsátását és boldogító szent Igéd vigasz-
talását megérni tudjam. Ó irgalmas mennyei Atyám, ne 
hagyj el és a te Szentleikedet ne vond meg tőlem. Szívek vizs-
gálója, Te ismered az én szívemet s a Krisztusban vetett bi-
zodalmamat: ó őrizd meg ezt számomra mind a boldog örök-
kévalóságig. Jöjjön el az én utolsó órám akkor és úgy, mint 
ahogy Te akarod; csak arr,a kérlek, adj nekem tiszta ön-
tudatú, csendes és boldog kimúlást. Amen. 

Jézus, vigasz és kegyelem : 
Kínjaidért maradj velem, 
Hogy halálom boldog legyen. Ámen. 
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XVI. 

Igaz és hü keresztyének mindennapi végrendelkezése. 

A z egy és oszthatatlan lényegű boldogságos Szenthá-
romság, az Atya, Fiú és Szentlélek egy igaz és örök Isten 
nevében. Ámen. 

Mindenható, könyörületes és hűséges Istenem! Mivel 
bizonyos, hogy meg kell halnom, de nem tudom, mikor és 
hogyan, a könyörtelen halál pedig egy pillanat alatt prédá-
jául ragadhat s innen elszólíthat engem: szükséges, hogy a 
te színed előtt, jóságos Teremtőm, tiszta lélekkel csináljak 
testámentomot, fejezzem ki végső akaratomat. 

Mindenekelőtt szívem mélyéből köszönöm Neked, ó Is-
tenem, hogy engem a te hasonlatosságodra teremteni, böl-
cseséggel és ésszel felékesíteni, a keresztyén anyaszentegy-
ház kötelékébe születtetni, a szent keresztségben részesíttetni 
és a te szent Fiad, a Jézus Krisztus üdvösséges tanításához 
vezetni méltóztattál. E tanítás értelmében vallom, hogy én 
bűnökben fogantattam, bűnösként születtem, bűnökben nőt-
tem fel s bűneimért nemcsak ideig, hanem örökkévaló halált 
is érdemelnék. De vigasztalódom véres szenvedésével és kí-
nos halálával a te szent Fiadnak, a Jézus Krisztusnak, aki 
érettünk kárhozatra méltó emberekért, hogy érettünk szen-
vedjen, váltságot fizessen és eleget tegyen, emberré lett, mi-
ként ezt Szentlelked és a hirdetett szent Ige segedelmével 
mély meggyőződésemmé tenni megtanultam. E hit és biza-
lom tesz engem bizonyossá arról, hogy Te, Istenem, engem 
sem elhagyni, sem magad elől elűzni nem akarsz és nem kí-
vánsz; sőt amidőn el jő életem utolsó órája, engem nemcsak 
boldog kimúlással, a sír ölén való csendes nyugovással aján-
dékozol meg, hanem majdan amaz utolsó napon boldog öröm-
ben ébresztesz fel az örök életre. Ezekben az igazságokban 
foglalom össze s vallom Előtted röviden az én hitemet, amely-
nél a te isteni segedelmeddel híven megállok mindaddig, vala-
meddig engem e földön éltetsz. Ha pedig olykor mégis, (mi-
től óvjon meg, Isten, a te kegyelmed) a test gyöngeségéből 
vagy bármi más okból másként beszélnék, Istenem, ne tulaj-
donítsd azt bűnömnek. 

Másodszor, a te mélységes könyörületed zsámolyához 
menekülve Neked ajánlom testemet, lelkemet (amelyek nem 
annyira az enyémek, mint inkább a tiéid), hogy azokat, amíg 
e nyomorúság völgyében lakozom, úgy vezesd, gondozd és 
igazgasd, hogy mindenekelőtt Neked, az ő Teremtőjüknek 
dicséretére és dicsőségére, aztán pedig felebarátom javára 
szolgálhassanak. Ha pedig e mai napon következnék el 
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utolsó órám, add, hogy lelkem boldogan búcsúzzék testem-
től s Hozzád, Alkotójához, szálljon vissza, testem pedig 
nyerje el nyugovását mindama napig, midőn azt feltámasz-
tod és lelkemmel ismét egyesíted. E boldog eggyéválás után 
ó fogadj be engem az üdvözült mennyei seregek közösségébe, 
hol minden szentekkel egyben örök nyugodalom vár reám. 

Harmadszor, utolsó búcsúszóm a tiéd, földi lét, minden 
te múlandó dolgaiddal. Kísérjen jó szerencse! Hozzád pedig, 
szerető Atyám, alázattal könyörgök, ne engedd, hogy a földi 
lét gyarló hivsága engem megszédítsen, jó feltételeimtől el-
távolítson s azokban engem megzavarjon. 

Negyedszer, neked ajánlom úgy minden barátomat és 
hozzámtartozóimat, (akiknek, kérlek, fizess meg minden jó-
val bőségesen,) mint az én nyilvános és titkos ellenségeimet, 
akiknek szívem szerint megbocsátom minden ellenem való 
vétkeiket Téged arra kérve, hogy Szentlelked által vezéreld 
őket igazságodhoz s tartsd meg őket abban, hogy megismerve 
s megbecsülve azt mindnyájan keresztyén erényességben él-
hessenek s e világról való boldog távozás után Hozzád, a te 
örök dicsőségedbe juthassanak. 

Végezetre hatalmas, felülmúlhatatlan oltalmadba aján-
lom, Istenem, a te keresztyén anyaszentegyházadat, mely e 
mostani napokban annyi szenvedést, ellenségeskedést és 
üldöztetést kénytelen elviselni. Mind a keresztyén felsőbb-
séget, amelynek mostanában annyi nehézség jut osztály-
részéül, a te kifürkészhetetlen gondoskodásodba és kormány-
zatodba ajánlom; minden gyászolót és nélkülözőt, elhagyott 
özvegyet, árvát és segedelmedet áhító minden keresztyén 
lelket engedd a te kimeríthetetlen irgalmadba és pártfogá-
sodba ajánlanom. Zárva könyörgésemet magamat s Tőled 
vett minden földi kincsemet mindenestül fogva most és mind-
örökre a te jóvoltodra hagyom. Ö Uram, én Istenem, várom 
már a te kegyelmes atyai végzésedből közeledő órát; jöjjön 
hozzám bárhol s bármikor, csak kérlek, jöjjön boldogítón. 
Ámen. 

Az egy és oszthatatlan lényegű boldogságos Szenthá-
romság, az Atya, Fiú és Szentlélek, egy igaz és örök Isten 
nevében. Ámen. Ámen. 

Rövid imák és fohászok a hét minden napjára. 
A hét kezdetére való ima. 

Hálákat adok Neked, mennyei Atyám, hogy küzdő éle-
temben jóságoddal ismét egy hetet élhettem át és bűneim 
ellenére nem lettem az istentelenek martalékává. Ó Uram és 
Istenem, aki az időt és napokat igazgatod, Szentlelked által 
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újítsd meg szívemet és értelmemet, hogy ez új hét számomra 
benső megújulás hetévé legyen, melyben a töredelemnélküli-
ségből és e világ bűnös szerelmétől Tehozzád forduljak és hit-
ben, szeretetben Tenálad maradjak ; hogy ekként, ha e hét az 
utolsó volna életemben, romolhatatlan szent életet kezdhes-
sek az én Uram, a Jézus Krisztus által. Ámen. 

Vasárnap reggeli ima. 

Örökkévaló, mindenható Istenem, Atyám! Szívbeli hálát 
és dicséretet zengnek ajkaim Neked, hogy engem az elmúlt 
éjjelen s minden időben angyalaid tábort járó seregével min-
den gonosztól, minden testi és lelki veszedelemtől megoltal-
maztál. Szívem mélyéből könyörgök hozzád, bocsásd meg 
minden bűneimet, melyekkel haragodat magamra vontam; 
világosítsd meg szívemet a te Szentlelkeddel, hogy ismere-
tedben naponként haladjak s növekedjem. Add nekem kegyel-
medet, hogy e beállott napon bűntől, gyalázattól óvakodjam, 
akaratodat kövessem s úgy viselkedjem a te színed előtt, 
hogy minden gonosztól óvakodva Téged állandóan és szünte-
len szívemben s elmémben hordozzalak ; és ha majd elközelget 
végórám, mely távozásra int, engedd, hogy a te szent Fiad, 
a Jézus Krisztus igaz ismeretében boldog örökkévalóság ál-
mába szenderüljek. Amen. 

Fohász. 

H á l á t adok Neked, jóságos Istenem, Atyám, hogy engem 
az elmúlt éjtszakán oly kegyelmesen és atyailag őriztél, 
oltalmaztál s megérnem engedted e mai napot, hogy azon 
örök jóságod részese lehessek. Ó mennyei szent Atyám, tisz-
títsd meg szívemet a hit által; Szentlelked által éleszd fel 
bennem a te szereteted tüzét, hogy testemmel, lelkemmel ne-
ked szenteljem s adjam át magamat s Te bennem elvégezd a 
te szent munkádat, hogy meglássam, megismerjem és meg-
ízleljem a te szent Fiaddal való boldog közösséget, és ekként 
elfordulva e világtól s ennek bűnös kívánságaitól ezt az egész 
napot igaz tiszteletedben tölthessem, a kegyességben növe-
kedhessem, lelkemben megerősödhessem, kegyelmedben meg-
tartassam örökkön-örökké. Amen. 

Ma és életem minden napján odaszentelem magam Ne-
ked, Istenem, örökkévaló Atyám, aki teremtettél engemet; 
Neked, a mennyei Atya örökkévaló Egyetlenegyszülöttjének, 
aki megváltottál; Neked, örökkévaló Szentlélek-Üristennek, 
aki a keresztségben megszenteltél engemet. Ó örök Istenség, 
ó valóságos emberréválás, ó te Szentháromság, oszthatatlan 
egység, örökkévaló Mindenhatóság! Ó kifürkészhetetlen böl-
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cseség, tégy engem ma és mindenkoron olyanná, aminőnek 
akaratod szerint lennem kell, hogy az örök üdvösséget el ve-
hessem. Ámen. 

Vasárnap esti ima. 

A/lindenható Uram, Istenem, mennyei Atyám! Hálákat 
adok Neked minden jóságodért és jótéteményeidért, amelyek-
kel engem e mai napon atyai szeretettel elhalmoztál és min-
den veszedelemben erőben, egészségben megtartottál. Mint 
szerető gyermeked esdeklek Tehozzád, utolsó lehelletemig 
tarts meg engem kegyelmesen a te egyedül boldogító Igéd ere-
jében, világosítsd meg Szentlelkeddel lelkemet, hogy minden-
kor megismerjem, mi a jó s mi a gonosz. Azonképen kérlek 
Tégedet, ne emlékezzél meg semmi vétkemről, amelyet tudva 
vagy tudatlanul, nyilvánvalóan vagy titkosan elkövettem. A 
bekövetkező éjtszakán adj nekem keresztyén szívektől áhított 
csendes nyugovást, hogy utána ismét friss erőben ébredhes-
sek fel. Segélj, jóságos Atyám, hogy szent kegyelmedből lel-
kem üdvére új és Neked kedves életet kezdhessek a Krisztus 
Jézusban, a te szent Fiadban, a mi egyetlen Szabadítónkban. 
Ámen. 

Fohász. 

A z Ür áldjon és őrizzen meg engemet; az Ür világosítsa 
meg szent színét rajtam s legyen hozzám kegyelmes; az Ür 
fordítsa az ő szent orcáját reám s adjon nekem békességet. 
Amen. 

Istennek ama békessége, amely felülhalad minden ér-
telmet, tartsa és őrizze meg testemet, lelkemet ez éjtszakán 
és mindenkoron a mi Urunk a Jézus Krisztusban. Ámen. 

Én Uram, Jézusom, a te nevedben teszem le magam 
éjtszakai pihenőre; ó adj nekem egykor kegyelmedből örök 
nyugodalmat, hogy Benned boldogan hajtsam fejemet álomra 
s legyen boldog ez álomból való ébredésem és a te örök dicső-
ségedbe való jutásom. Ámen. 

Hétfő reggeli ima. 

О könyörületes, jó Istenem, mennyei Atyám! Lelkem 
mélyéből imádom, dicsérem és dicsőítem a te nevedet, hogy 
nekem az elmúlt éjtszakán gondtalan álmot és pihenést nyúj-
tottál s az új napra atyai szeretetedből friss erőben felébresz-
tettél. Buzgón esedezem Tehozzád, őrizz meg engem (az én 
kedves szüleimmel, testvéreimmel stb. egyben) s minden hű 
keresztyént e mai napon is és mindenkoron kegyelmesen min-
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den gonosztól, minden testi és lelki veszedelemtől, hogy min-
den időben szent akaratod szerint éljek. Mert én magamat, 
testemet, lelkemet, szívemet, értelmemet, elmémet és minden 
gondolatomat, minden szándékomat és igyekezetemet, járá-
somat, ülésemet és lefekvésemet, bemenetelemet és kijövete-
lemet, életemet és halálomat és mindent, aki vagy ami csak 
vagyok, vagy lehetek, vagy amim csak van vagy lehet, a te 
mennyei oltalmadba és gondviselésedbe ajánlom. A te szent 
angyalaid őrizzenek meg engemet, hogy se testemet, se lel-
kemet ne érje veszedelem. Ó tedd s add meg mindezeket én-
nekem szent Fiadért, a Krisztus Jézusért. Amen. 

Fohász. r 
0 örök világosság és vigasztalás Atyja, akinek irgalma 
minden virradaton megújul. Dicséret, dicsőség és hálaadás 
szálljon Tehozzád a nap új, kedves fényében ragyogásáért s 
azért a kegyelmes őrizetért, amelyet az elmúlt éjtszakán ter-
jesztettél ki énreám. Ó add, hogy nyoszolyámról kegyelmed 
és szereteted, védelmed és oltalmad tudatában vidám lélekkel 
keljek fel és távoztass szívemből minden lelki homályt, bűnt 
és tévelygést. Távolodjék el tőlem baj és keserűség, szemben-
állás és ellenségeskedés, a sátán minden halálos marása és 
tépése. Áldd meg kenyérkeresetemet, munkámat, hivatáso-
mat és hivatalomat; add, hogy örvendező lélekkel teljesítsem 
akaratodat. Mert én Tenéked ajánlom testemet és lelkemet, 
tisztes nevemet és jólétemet s mindenemet, amim csak van. 
Áldj s őrizz meg engemet, Atya, Fiú, Szentlélek Úristen. 
Ámen. 

Hétfő esti ima. 

Irgalmas Istenem, kegyelmes Atyám! Szívem mélyéből 
dicsőítlek Tégedet, hogy engem e napon egész a mostani 
óráig testnek, léleknek minden bajától megoltalmaztál. Szent 
Fiadért, a Krisztus Jézusért könyörgök Tehozzád, bocsásd 
meg minden vétkemet, amelyekkel Ellened e mai napon gon-
dolatban, szóban, cselekedetben vétkeztem, s többé ne emlé-
kezzél meg róluk. S midőn most nyugováshoz készülődöm, a 
test és a lélek minden veszedelmével szemben fogadj atyai 
oltalmadba engemet, hogy megszabadulva minden sátáni 
cselvetéstől és hatalomtól, káros, szégyenletes és gonosz 
álomtól, a te dicsőségedre ismét erőben, egészségben ébred-
hessek fel álmaimból. Immár isteni karjaidba ajánlom ma-
gam mindenestül, mert Te vagy az én megtartó Uram, hű és 
hatalmas Istenem. Ámen. 
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, Fohász. 

О jóságos Istenem, Atyám! A te kezeidbe ajánlom lel-
kemet az én Megváltóm, a Jézus Krisztus által. Amen. 

Én Uram, Jézus Krisztusom! Te érettem haltál meg s 
támadtál fel a halálból; Te, jóságos Istenem, megváltottál 
engemet s ezért én a Tied vagyok és maradok most és mind-
örökké. Ámen. 

Ö Szentlélek, minden bajban igaz vigasztalónk ! Gyújtsd 
fel szívemben az igaz ismeret, vigasztalás, hit, szeretet és re-
mény lángjait, hogy Neked örvendező lélekkel mondjak hálát 
és dicséretet. Ámen. 

Az Űr legyen hozzánk kegyelmes s adja reánk isteni 
áldását; világosítsa meg szent színét mirajtunk s adjon ne-
künk ideig és örökkévaló békességet. Legfelségesebb és oszt-
hatatlan lényegű Szentháromság, kinek dicsőséges uralma 
végtelen, áldj meg minket, légy és maradj mindnyájunkkal 
mostantól fogva mindörökké. Ámen. 

, Kedd reggeli ima. 

О Uram, Jézus Krisztusom, e világ egyetlen üdvössége! 
Tehozzád emelem szívemet, elmémet hálaadásra, hogy enge-
met a te véghetetlen jóságodból és szeretetedből ez éjtszakán 
is erőben, egészségben megőriztél minden ártalom ellen, amely 
a gonosz ellenség cselvetése és hatalma által támadhatott 
volna ellenem. Én Uram, Jézus Krisztusom, Te vagy az én 
drága kincsem és osztályrészem, a te kezedben van az én üd-
vösségem, égen és földön Terajtad kívül senkiben másban 
nincs segedelmem. Azért a te kibeszélhetetlen szenvedései-
dért, gyötrettetéseidért és a te megalázó fájdalmas halálodért, 
amelyet Te, szerető Uram Jézus Krisztusom, érettem, gyarló 
bűnösért végtelen szeretetedből viseltél, arra kérlek Téged, 
légy hozzám irgalmas és kegyelmes, áldj, tűrj meg, őrizz meg 
és óvj meg engemet mostantól fogva minden gonosztól, míg-
len e küzdelmes és nyomorúságos világból elszólítasz a te 
legszentebb neved dicsőségére az örökkévaló öröm és boldog-
ság hónába. Ámen. 

, Fohász. 

О Uram, Jézus Krisztusom, a te könyörületes kezeidbe 
ajánlom e mai napon lelkemet, testemet, munkámat, foglal-
kozásomat, minden cselekedetemet és szándékomat; nyisd 
meg az én szívemet és számat, hogy a te minden más név 
fölött egyedül szent nevedet áldhassam és dicsőíthessem. És 
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mert engemet szent neved imádatára teremtettél: engedd, 
hogy életemet a te dicsőítésedre szentelve Neked szolgáljak 
a te szeretetedben és istenfélelemben. Ámen. 

Kedd esti ima. 

О örökkévaló, kegyelemben gazdag mennyei Istenem, 
aki nagy irgalmadból és atyai gondviselésedből megengedted 
nekem, hogy e napot is egészségben, friss erőben töltsem el! 
Méltó, hogy ezért Neked szívem szerint hálákat adjak. És 
mert méltán attól tarthatok, hogy a mai nap hátralévő ré-
szét nem fordítom a te tiszteletedre és imádatodra, sem pedig 
felebarátom javára, mert velem született gyarlóságomnál 
fogva inkább a rosszra, mint a jóra való hajlandóság él én-
bennem: segíts, ó hűséges Istenem, hogy én, ki bűnben fogan-
tattam, felismerjem önnön gyarlóságomat és a te atyai ke-
gyelmedre méltóvá legyek. Taníts engem, hogy gyakorta 
gondoljak utolsó órámra, igaz töredelemmel készítsem hozzá 
lelkemet ; s midőn ez valóban elközelg, boldog örömmel távoz-
hassam e siralom völgyéből és többi hű követőiddel egyben 
a menyei üdv hónába juthassak. Addig pedig, míg földi létem 
tart, fogadj engem mindenható oltalmadba s őrizz meg ke-
gyelmesen testemre, lelkemre káros minden veszedelemtől a 
Krisztus Jézusért. Ámen. 

Fohász. 

U r a m Istenem, mennyei Atyám! Könyörülj ez éjjelen 
és mindenkoron rajtam, a te szolgádon, aki bűnökben fogan-
tattam és születtem. Uram, Krisztus Jézusom, tekints ke-
gyelmesen a te szolgádra, akit drága véreddel megváltottál. 
Szentlélek-Űristen, vidámítsd meg lelkemet a te szereteted, 
kegyelmed és igazságod lángjával. Ámen. 

Szerda reggeli ima. 

Dicséret , dicsőség és örök hálaadás zeng ajkaimról Fe-
léd, mindenható, irgalmas Isten, kegyelmes mennyei Atyám, 
hogy az üdvözült mennyei lelkek és drága angyalok őrizeté-
ben engem ez éjtszakán is oltalmad alatt tartottál, úgy hogy 
e napra is frissen, jó erőben ébredhettem. Most is kérlek Té-
ged, szerető mennyei Atyám (akinek bölcs akaratába aján-
lom minden munkámat és pihenésemet, minden dolgom elkez-
dését és bevégezését), terjeszd ki reám továbbra is könyö-
rülő szeretetedet; Szentlelked által vezéreld minden gondola-
tomat, szívemet, értelmemet, szándékaimat, igyekezetemet, 
szavaimat és tetteimet, hogy különbséget tudjak tenni jó és 
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gonosz között s hogy a mai napon ebben a felfordult világban 
úgy élhessek és viselkedhessem, hogy megszabadulva a bűn 
terhétől mindenekfelett az én üdvözítő Krisztusom által szer-
zett és számomra biztosított örök üdvösségre vágyakozzam 
s e drága örökséget vétkes életemmel el ne tékozoljam. Ehhez 
segíts meg engem kegyelmedből, Uram, a te isteni szereteted-
del és a Szentlélek erejével a te szent Fiadért, a Krisztus Jé-
zusért. Ámen. 

Fohász. 

L é g y áldva, Istenem, én erős kősziklám, ki annyi szeretet-
tel gondolsz reám, a te szolgádra, s annyi jóval ajándékoz-
tál meg az elmúlt éjtszakán. Fölemelem szemeimet és kezei-
met a magasságok felé, ahonnan jő az én segedelmem ; az én 
segedelmem az Űrtól jő, aki teremtette a mennyet és a föl-
det. Ó Uram, ne feledkezzél meg rólam, ne hagyj el engem ; ó 
világosítsd meg szememet, hogy ne szálljon reája homály 
s ne induljanak el ma lépteim a gonosznak útján. Szabadíts 
meg engem rosszindulatú, kegyetlen emberektől, bűntől és 
szerencsétlenségtől; add, hogy az én szívem örvendezzen a 
te üdvösségedben. Dicsőség legyen Neked a magasságban, 
nekem pedig s minden istenfélő léleknek e földön kegyelem, 
békesség és boldog kimúlás. Ámen. 

Szerda esti ima. 

H álát adok neked, mindenható Istenem, jóságos Atyám, 
hogy e mai napon ismét megőrizted testemet, lelkemet min-
den ártalomtól és bántalomtól. Isteni jóságod előtt leborulva 
kérlek, fedezd el minden vétkemet, amellyel e mai napon szí-
vemmel, szájammal főként Ellened és parancsolataid ellen 
vétkeztem, s ne hagyj el engemet, gyönge teremtményedet, 
akit szent Fiad, a Jézus Krisztus drága vére által megváltot-
tál. Irgalmasságod mindenható szárnyai alatt őrizz meg en-
gem ez éjtszakán is ama gonosz ellenségtől, amely mint ordító 
oroszlán jár körültem, keresve, hogy elnyeljen; hogy így jó-
ságod és irgalmasságod árnyékában csendesen aludjam és 
nyugodjam, ama gonosz ellenség ne közeledhessék hozzám és 
kárt ne tehessen bennem. Ámen. 

, Fohász. 

0 Uram, Jézus Krisztusom! Ismét leszállanak az éjt-
szaka árnyai és széjjelterjeszkednek a föld színén. Kihez me-
neküljek, ha nem Tehozzád, örök világossága a mennynek. Ö 
világosíts meg, hogy szememre ne boruljon halál éjtszakája. 



26 
Távoztasd el tőlem a boldogtalan gonoszság szellemét minden 
cselvetéseivel és ártalmaival egyben. Adj nekem gondtalan 
nyugovást, csendes álmot, vidám felébredést, keresztyénhez 
illő életet és boldog halált. Legyen velem a te kegyelmed min-
den időben, most és mindörökké. Amen. Ö Dávid Fia, könyö-
rülj rajtam s bocsásd meg minden elkövetett bűnömet. A mi 
Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek közössége 
legyen énvelem s minden istenfélő keresztyénnel. Amen. 

Csütörtök reggeli ima. 

Atya-Isten, Istennek szent Fia, Szentlélek-Uristen, leg-
méltóságosabb, legdicsőségesebb Szentháromság! Testem-
mel, lelkemmel Neked szentelem s adom át magamat mostan-
tól fogva mindörökre, s buzgó hálaadással dicsőítelek, hogy 
nem engedted meg az én gonosz ellenségemnek, hogy ez éjt-
szakán káromra lehessen, de szent angyalaid őrizetével erő-
ben, egészségben tartottál meg engemet. Mivel rójam le há-
lámat ezért? Ö miként dicsőítselek? Odaadom Neked áhítatos 
és töredelmes szívemet vérben sötétlő bűneivel s lelkem felet-
tük való gyászával és bánatával: ó fogadd el azt tőlem ked-
ves áldozatul s a te szent Fiadnak, az én Megváltómnak drága 
vérével mosd meg azt s tedd olyan fehérré, mint a hó; gön-
gyöld be azt a Krisztus ártatlan és szent sebeibe s így nyújtsd 
nekem minden én bűneim bocsánatának kegyelmét. Segíts, 
hogy e napom és minden órám keresztyénhez méltó felkészült-
ségben találjon engemet (mert nem tudhatom, mikor jössz 
hozzám, hol s miként szólítasz el innen), hogy így boldogan 
jussak el az örökkévaló örömök hónába. Erre méltass, ezt 
add meg énnekem, kegyelmes Istenem és Atyám, a Krisztus 
Jézusért. Amen. 

Fohász. 

Atya-Isten, aki teremtettél, őrizz meg engemet s min-
denható erőddel űzd el mellőlem a gonosz hatalmát. Ámen. 
Fiú-Isten, aki megváltottál, tarts meg engemet s rontsd meg 
ellenségeim ártó tanácsát és fondorlatát. Ámen. Szentlélek-
Űristen, aki kitöltettél énreám a szentkeresztségben, óvj meg 
engemet, szabadíts meg minden gonosztól s vezess örök életre. 
Amen. 

Csütörtök esti ima. 

Könyörületes, jóságos Istenem, örökkévaló Atyám! Mi-
csoda szeretettel hajolsz énhozzám s mily atyai jósággal gon-
doskodol rólam, gyarló bűnösről, hogy engemet ifjúságomtól 
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kezdve mind mostanáig minden napon, minden órában ke-
gyelmesen megőriztél az ördög és a gonosz világ minden ká-
rától és veszedelmétől. Alázattal kérlek Tégedet, hozzám 
hajló atyai szeretetednél fogva se most, se máskor ne vesd 
szememre ellened ma elkövetett vétkeimet, de bocsásd meg 
azokat kegyelmesen, s bűneim kezeséért, a te szent Fiadért, 
a Krisztus Jézusért légy hozzám irgalommal és őrizz meg úgy 
engem, mint kedveseimet a beálló éjtszakán tűzvésztől, víz-
áradástól, ragálytól és minden szerencsétlenségtől. Most már 
magamat, testemet, lelkemet s mindenemet a te atyai oltal-
madba ajánlom. Szent angyalaid maradjanak velem, hogy 
semmi bajtól ne féljek. Ámen. 

, Fohász. 

E n Uram, Krisztus Jézus, az Atyával és a Szentlélek-
kel egyben egy igaz örök Istenem, dicsérlek és magasztallak 
Tégedet, hogy engem a mai napon atyai szeretettel őriztél, 
vezéreltél és gondomat viselted. Kérlek, bocsásd meg nekem 
mindazt, amit e mai napon ellened gondoltam, mondtam és 
cselekedtem. Végy oltalmadba engem ez éjtszakán is, hogy 
szent nevedben nyugodjam és reggelre dicséretedre és ma-
gasztalásodra friss erőben és egészségben keljek. Hallgass 
meg engemet a te kínos szenvedéseidért, halálodért, feltáma-
dásodért és mennybemeneteledért. Ámen. 

Ö Uram Jézusom, legszentebb Örömem! Tied vagyok 
életben, halálban. Élve Neked élek, meghalván Benned halok 
meg: Te haláloddal örök életet szereztél nekem. Tarts meg 
szeretetedben, övezz körül a te kegyelmeddel. Add, hogy a 
tied legyek s maradjak itt ideig, amott örökké. Ámen. 

Péntek reggeli ima. 

Keresztrefeszített Uram, Krisztus Jézusom, íme a te ne-
vedben ébredek én gyarló bűnös. Te én miattam a kereszt 
megszentelt fáján mint tűrő, szenvedő, halálra szánt ártatlan 
Bárány a legfájdalmasabb halált vetted magadra és kiontott 
drága véreddel megváltottál engem a bűntől, haláltól, ördög-
től és pokoltól. Vezéreld Szentlelkeddel szívemet, üdítsd fel 
azt mennyei kegyelem harmatával; e napon is tarts meg en-
gem isteni szeretetedben, takargasd be lelkemet szent sebeid-
del, szabadíts meg teljesen minden bűneimtől s tarts meg 
minden jók cselekedetében; s majdan e világ siralomvölgyé-
ből vigy fel engem az örökkévaló örömek és dicsőség hónába 
Magadhoz, én Uram Jézus Krisztusom, szerető Megváltóm, 
egyetlen vígasztalásom, reményem s életem. Ámen. 
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Fohász. 

A z Atya, Fiú és Szentlélek Istennek áldó, oltalmazó és 
megszentelő ereje nyugodjék rajtam és őrizzen meg engemet 
minden keresztyénekkel egyetemben minden időkben. Ő 
Szentháromság, segíts, hogy Tőled soha el ne szakadjak ; jöjj 
védelmemre gonosz ellenség ellen, halálom óráján áraszd ki 
reám kegyelmedet s fogadj magadhoz engemet, hogy a menny 
angyalaival egyben Téged örökké dicsőítselek. Ámen. 

, Péntek esti ima.. 

0 Uram, Jézus Krisztusom, ártatlan mennyei Bárány, aki 
minden vétkemért és nemcsak az én, de az egész világ vétkei-
ért engesztelés szent áldozatává lettél. Neked zeng hálát az 
én szívem, hogy testemet, lelkemet oltalmad alatt oly kegyel-
mesen megtartottad. Könyörgök Hozzád, kegyelmedből bo-
csásd meg és semmisítsd meg minden vétkemet, amelyet go-
nosz ellenem ösztönzésére megromlott természetem gyarlósá-
gánál fogva a mai napon elkövettem s mely súlyos teherként 
éri s nyomja szívemet és lelkiismeretemet. S mivel most pihe-
nésre, álomra hajtom fejemet, ó terjeszd ki fölém a te kegyel-
medet, és segíts, hogy annak oltalmában test szerint békésen 
s gondtalanul pihenjek, lelkemmel pedig szüntelen Rád figyel-
jek, utolsó ítéletre való dicsőséges eljöveteledre gondoljak, 
buzgó fohászkodással Tereád várjak s így egykoron boldo-
gan távozhassam innen Tehozzád. Erre segíts meg engem, 
drága Üdvözítőm, ki az Atyával és a Szentlélekkel egyetem-
ben légy áldva örökkön-örökké. Ámen. 

Fohász. 

О üdvözítő Jézusom, ki engem teremtettél és keresz-
teddel, érettem kiontott véreddel megváltottál, üdvözíts! Ö 
Istenünk, légy segítségül nekem most és mindörökké! Ó szent 
Isten, erős és szent Isten, örökkévaló Isten! Könyörülj raj-
tam, gyarló bűnösön, s mostantól fogva mindörökké őrizd 
meg testemet és lelkemet az örök életre. Ámen. 

Én Uram, Krisztus Jézusom, a te nagy szenvedésedért 
és kínjaidért, melyeket utolsó órádban szenvedtél, könyörülj 
rajtam s légy hozzám kegyelmes, midőn lelkem megválik tes-
temtől. Ámen. 

Uram Jézusom, én egyetlen vigasztalásom és üdvössé-
gem! íme én mindenestül Rád bízom magamat s erősen hi-
szem, hogy Te e mostani estén is az én nyugovóra térésem 
előtt minden elkövetett bűnömet kegyelmesen megbocsátod 
s lelkem minden sebét bekötözöd. Ó életem Ura, Istenem, 
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légy irgalmas hozzám, gyarló bűnöshöz ; vigasztalj s vidámíts 
meg engemet a te üdvösségeddel, hogy mindenkor a te tulaj-
donod és örökséged maradjak. Ne engedd, hogy bűntől ter-
helve haljak meg; adj testemnek illő, boldog véget a te szent 
szenvedésedért, halálodért, dicsőséges feltámadásodért és 
mennybemeneteledért. Ámen. 

Szombat reggeli ima. 

О hűséges mennyei Atyám! Sokkal gyengébb és erőt-
lenebb vagyok, semhogy Téged méltókép dicsérni és magasz-
talni tudnálak mindazért a jótéteményért, amelyekkel engem 
ez óráig életem minden napjain kegyelmesen elárasztottál; 
mert én csak test és vér vagyok, egyébre, mint a gonoszra, 
tehetetlen: s Te mégis minden napon tetézett mértékben cse-
lekszel jót velem. Különösképen, ha ez éjtszakán nem lettél 
volna paizsom és oltalmam, az ördög hatalma bizonyára oly 
sokfélekép lett volna ártalmamra, hogy semmikép se érhet-
tem volna meg az új napot egészségben. A te kegyelmes őri-
zeted megóvott minden bajtól; buzgón könyörgök azért Hoz-
zád, fogadj irgalmadba e mai napon is és őrizd meg az örök 
életre veled való boldog közösségemet, amelyet Krisztusom 
vére szerzett meg nekem. Ámen. Uram Jézusom, vedd keze-
idbe lelkemet, mert azt Teneked ajánlom. Ámen. 

Fohász. 

A i d j meg engem, Atyám, Istenem, a te szent Fiadban, 
a Krisztus Jézusban, az én Megváltómban ma és mindenkoron 
a Szentlélek ereje által s bocsásd meg minden bűnömet és 
vétkemet. Amen. 

A mi Urunk, a Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, 
a Szentlélek közössége legyen velem és minden szeretteimmel 
most és mindörökké. Ámen. 

Szombat esti ima. 

Irgalmas és kegyelmes Istenem és Atyám ! Im ismét 
szívből fakadó hálát és köszönetet mondok Neked, hogy hoz-
zám egész életemen át annyi atyai szeretettel hajoltál alá és 
engem e napon, különösképen ez egész héten át mind a mos-
tani óráig minden testi és lelki veszedelemtől megoltalmaztál. 
Kérlek Téged, fedezd el megbocsátó kegyelmeddel, amelyhez 
minden megtérő bűnös szív menekül, és ne vesd szememre 
soha örökké vétkeimet, amelyeket Ellened és felebarátaim 
ellen e napon s az elmúlt egész héten át tudva és tudatlanul 
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elkövettem. Segíts kegyelmesen, hogy a letűnt hét után új ke-
resztyén életet kezdjek, hogy Neked és a mennyei választott 
seregeknek jótetszésére lehessek. A bekövetkező éjtszakára 
is kegyelmes kezeidbe ajánlom magamat; add, hogy zavar-
talan legyen álmom és nyugovásom s majdan további imáda-
todra egészségben és friss erőben az én felkelésem. S ha eljő 
számomra amaz óra, fogadj magadhoz Uram, Krisztus Jézu-
som, mert én a tied vagyok s Te az enyém; ó hogy vágyom 
reá, hogy mennél hamarabb Nálad lehessek. Amen. 

r Fohász. 

Áldjad, én lelkem, az Urat s minden én benső részeim az 
ő szent nevét. Áldjad, én lelkem, az Urat és el ne felejtkezzél 
semmi jótéteményeiről. Mert Ö tégedet a mai napon megsza-
badított minden veszedelemtől, testedet a szerencsétlenségtől, 
tisztességedet a bántalomtól. Eltüntette vétkeidet, elengedte 
büntetésedet, megadta élelmedet. Én lelkem, hogy tudnál el-
számolni mindarról, amit jóvoltából juttatott neked. Ezen az 
éjtszakán egyedül ennek az ő jóságának ajánljad magadat s 
hagyj fel gonosz szavak és cselekedetek minden sötétségével. 
Ó Uram, Jézusom, Neked adom oda magam kivétel nélkül 
mindennel, amit enyémnek vallok: .a tied vagyok, tied ma-
radok, Tebenned alszom el, Tebenned ébredek, Benned élek. 
Benned halok, élve, halva tied vagyok. Ámen. 

, Hét végére szóló imádság. 

E n Uram Istenem, jóságos mennyei Atyám! Elmúlt a 
hét és köznapjai már eltűnének : a nyugalom kedves napja, a 
szent vasárnap köszönt reánk. Ö legyen Neked dicséret és 
hálaadás a mi szívünk szerint mindama kegyelemért és jó-
téteményekért, amikben minket úgy éltünk korábbi szakában, 
mint e tűnő héten is hivatásszerű munkánk megsegítésében, 
testünknek, lelkünknek s minden kedveseinknek megőrzésé-
ben, megtartásában, áldásodban és vigasztalásodban részel-
tettél; a te irgalmasságod minden reggelen megújult miraj-
tunk és nagy jóságodat minden napon látnunk engedéd. Ó 
kegyelmes Atyánk, ne emlékezzél meg azokról, amikkel Téged 
egy vagy más napon megbántottunk, s vess mindent a tenger 
mélységeibe, ami bűnös vagy kárhozatraméltó volt azokban. 
Add, kérünk, egyszersmind a holnapi napra, a vasárnap és 
az ünnepnap kedves napjára, Szentlelked áldásait, hogy ör-
vendező és buzgó szívvel menjünk fel templomodba, megis-
merjük a te utaidat és ösvényeidet s megtanuljuk a rajtuk 
való járást. Légy s maradj a jövő héten is és életünk minden 
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szakában a mi kegyelmes Istenünk, hűséges szerető Atyánk, 
s add, hogy míg csak véget nem ér küzdő földi életünk, min-
dig úgy gondolkozzunk, beszéljünk, mindig azt cselekedjük 
és végezzük, ami a te atyai jótetszésedre való; egykor pedig 
Téged, Isten, színről-színre látva örök szombatot ünnepeljünk 
a Krisztus Jézus által a Szentlélek áldó és megszentelő erejé-
vel. Amen. 

Reggeli könyörgés, amelyet gyermekeinkkel, cselédeinkkel s 
családunk más tagjaival együttesen imádkozhatunk el. 

Abba! Szerelmes mennyei Atyánk! Teljes szívünkből Té-
ged áldunk és dicsőítünk minden te jótéteményeidért, me-
lyekkel minket anyánk méhétől kezdve mindezideig elárasz-
tottál, különösképen pedig a te hatalmas őrizetedért és oltal-
madért, amelybe minket ez éjtszakán befogadtál. Uram, Te 
a te szemedet nyitva tartottad felettünk és hűségesen vigyáz-
tál reánk, úgy hogy minket semmi balszerencse nem ért s 
álmunkat meg nem zavarta. Te kegyelmességed szárnyait 
kiterjesztetted mi fölénk s jóságosan megoltalmaztál minket 
attól, hogy az ördög cselvetése és hatalma nekünk ártal-
munkra lehessen. Te jótékony álom által felüdítetted testün-
ket s kezeddel alkalmatos időben ébresztettél fel minket, úgy 
hogy most vidám elmével, egészséges tagokkal, megújult 
erővel s frisseséggel kelhetünk fel az ágyból s láthatunk 
hozzá hivatásszerű munkánk végzéséhez. 

Ó nagy és szent Isten ! Be kell vallanunk, hogy nem va-
gyunk méltóak ekkora jóságodra és irgalmasságodra. Mert 
a mi lelkiismeretünk vádol minket a te színed előtt, hogy 
nemcsak bűnökben fogantattunk és születtünk, de vétkes 
gondolatainkkal és kívánságainkkal, gyarló beszéddel és sza-
vakkal, bűnös cselekedeteinkkel gyakorta általhágtuk szent 
parancsaidat s nem egyebet, mint átkot, büntetést és kárho-
zatot érdemelnénk. De mivel Te, jóságos Atyánk, szent Igéd-
ben megmondottad és a valóságban is nyilvánvalóvá tetted, 
hogy irgalmas, kegyelmes, hosszútűrő, igazságban és könyö-
rületességben gazdag Atyánk vagy s megbocsátasz bűnt, 
gyarlóságot és vétkezést: azért mélységesen megalázkodva 
kérünk, ne tégy velünk a mi bűneink szerint s ne fizess meg 
nekünk méltatlanságunk szerint, ne távoztasd el vétkeink 
miatt mitőlünk atyai szeretetedet és kegyelmedet, de újítsd 
meg rajtunk a te irgalmadat s a te legdrágább Fiad, a Krisz-
tus Jézus ártatlan szenvedéséért és haláláért töröld le szí-
vünkről vétkeink terhét s vesd tenger mélységébe minden 
bűneinket. 
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Uram! Légy hozzánk bűnösökhöz kegyelmes, fordítsd 

el rólunk a büntetést, melyre vétkeinkkel méltán rászolgál-
tunk s hallgasd meg könyörgésünket, mellyel testünket, lel-
künket, tehetségünket és tulajdonunkat e mai napon is a te hű 
gondjaidra, atyai gondviselésedbe, erős oltalmadba és isteni 
áldásaidba ajánljuk. Tekints le reánk s vezérelj parancsola-
taid igaz ösvényein, hogy a kötelesség felé hűségben igye-
kezzünk. Küldd el hozzánk angyalaidat, hogy minden utainkon 
kísérjenek s karjaikba vegyenek minket, hogy lábainkat meg 
ne üssük a kőbe. Add meg nekünk mindazt, amit életfenntar-
tásunk számára szükségesnek ítélsz, és engedd, hogy a te 
ajándékaidon való megelégedés töltse el szívünket. Őrizz meg 
súlyos kártól és veszélytől, hogy ne támadjon reánk tűzvész 
vagy vízáradás, ne érjen utói veszélyes ragály vagy bűnökben 
való hirtelen halál. Légy paizsunk és a mi oltalmunk, hogy a 
gonoszság karjaiba ne essünk s hajlékunkat se érje semmi 
bántalom. 

Ó Jézusunk, legdrágább Jézusunk! Könyörögj érettünk 
ma is a te mennyei Atyádnál, hogy elérhessük, amit szívünk 
kíván. Engedd, hogy a te drága érdemed, ártatlan véred és 
halálod most és mindenkoron üdvünkre váljék, és segíts, hogy 
általuk bűneink bocsánatában részesüljünk. Fogadd a mai 
napon is szeretetedbe oly drágán megváltott lelkeinket, hogy 
kárhozatba ne essenek. Mert íme a mi ős ellenségünk, a sá-
tán, fegyverkezik ellenünk és mint ordító oroszlán jár mi kö-
rültünk keresvén, hogy elnyeljen, s ki tudja, hány ellenségünk 
fondorkodik mi ellenünk, hogy kárt tehessen bennünk! Ó 
azért, hűséges Immánuelünk, pillanatra se távozzál tőlünk s 
ne hagyj minket magunkra, de légy a mi kősziklánk és erős 
várunk, a mi szabadítónk, oltalmunk és vigasztalásunk. Ta-
kargass be minket ma és mindenkoron a te szent sebeid közé, 
mert akkor a sátán semmi fegyvere se lehet ártalmunkra és 
semmi veszedelem nem ér minket utói. 

S ha a te tanácsodból ezen a napon mégis valami baj 
szakadna ránk s így a mai napnak is megvolna a maga szen-
vedése, ó akkor a mi gyengeségünkben jelentsd meg a te erő-
det: vigasztalj, vidámíts, erősíts meg minket, hogy a te dicső-
ségedre minden reánk nehezülő keresztet türelmesen hordoz-
zunk s imádatodról még legnagyobb bajainkban se feledkez-
zünk meg. És ha e földről való távozásunk immár sorra kerül 
és úgy határoztál felőlünk, hogy végóránk még az éj beállta 
előtt elkövetkezzék reánk: ó akkor csak azt engedd meg, Jé-
zusunk, hogy a te ártatlan engesztelő halálodra támaszkodva 
erős hittel készüljünk fel a földi létből való boldog távozásra 
s megnyugvással szenderülve álomba a nyomorúság völgyé-
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bői eljuthassunk az örökkévaló örömök hónába. Kezedbe 
ajánljuk tehát testünket, lelkünket s utolsó sóhajainkat, mert 
te Uram, hű és igaz Isten, megváltottál minket. 

Szentlélek-Üristen ! Segíts kegyelmesen, hogy e mai na-
pon s életünk végéig mindenkoron mértékletes, igaz és kegyes 
életet éljünk ezen a világon s boldogan várjuk a nagy Isten 
és a mi Üdvözítőnk, a Jézus Krisztus dicsőségének megjele-
nését. Világosíts meg és hajlítsd magadhoz szívünket, elmén-
ket, hogy elhagyjuk a sötétség cselekedeteit, óvakodjunk 
minden alkalomtól, amely a bűnre csábít, s mint ahogy az a 
világosság fiaihoz illik, odaadóan, békésen és türelmesen él-
jük a kegyesség és igazság életét. Őrizz meg a gonosz hitet-
lenségtől, mindenféle istentelenségtől és e világi kívánságok-
tól, s teremts bennünk erős hitet, élő reménységet, keresz-
tyén türelmet, őszinte szeretetet s minden jóra való odaadó 
hajlandóságot. Minden gondolatunkat irányítsd Isten dicső-
ségére, felebarátaink javára, és semmisíts meg minden szán-
dékot, amely minket ezekben bármily módon gátolni kívánna. 

Áldd meg kegyelmesen a te keresztyén anyaszentegy-
házadat s a mi szeretett hazánkat. Támogasd hü szolgáidat, 
hogy egyházadat tiszta tanításukkal, kegyes és erkölcsös 
életükkel áldásosán építhessék. Néped vezéreit és kormányo-
sait segítsd, hogy a reájuk bízott hatalommal hűségesen, 
igazságosan éljenek gonoszok büntetésére, jók jutalmazására. 
Keresztyén családok apáinak, anyáinak minden munkájára 
és szándékára adj áldást és sikert, s adj nekik jó előmene-
telt gyermekeik nevelésében, életfenntartásukban, foglalko-
zásukban. Add a jó- és kegyes-szívűeknek, különösen, bárhol 
s bárkik legvenek is, barátainknak és rokonainknak élvezniök 
a te jóságodat. A Krisztus érdeméért bocsásd meg ellensé-
geinknek és üldözőinknak mindazt, amit ellenünk vétettek. 
Jóakaróinknak fizess meg gazdagon mindazért a jóért, 
amelyben testünket, lelkünket részesítették. 

Végezetre légy könyörületes mindenekhez s nyújtsd 
nekik segedelmedet minden szükségükben. A hitben gyen-
géket erősítsd, a tévelygőket vezéreld megtérésre; adj igaz 
bűnbánatot és megjobbulást a vétkeseknek; légy vigaszta-
lásuk azoknak, akiket bánat és kísértés vesz körül, és oltal-
mazójuk azoknak, akiket szent nevedért ellenséges kezek 
üldöznek; szabadítsd ki az ártatlanul fogságot szenvedőket; 
légy táplálójuk a szegényeknek és ínséget szenvedőknek, hű 
kísérőjük az úton járóknak, megtartójuk a veszélyes mun-
kával elfoglaltaknak, feloldozójuk nehéz szülések fájdalmai-
nak; adj gyógyulást ;a betegeknek s vezesd a haldoklókat a 
halálból az örökkévalóságba. 
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A te jóságod, ó Urunk, Szentháromság egy igaz Isten, 

maradjon mindannyiunkkal a mi hitünk és bizodalmunk 
szerint. Ámen. 

Miatyánk, ki vagy a mennyekben stb. 

Esti könyörgés, amelyet gyermekeinkkel, cselédeinkkel 
s családunk más tagjaival együttesen imádkozhatunk el. 

Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! Ez esti órában ismét 
hozzád emeljük szemünket, ajkunkat és kezünket s szívünk 
szerint adunk hálát Neked, hogy reggeli könyörgésünket 
meghallgattad s e múló napon atyai jóvoltodból nemcsak 
kártól és veszedelemtől, betegségtől és haláltól megoltalmaz-
tál, a sátán cselvetéseitől, más ellenségeink tőrétől és hatal-
mától megőriztél, hanem hűségesen oltalmaztad lelkünket 
is a kárhozattól. Te tartottad meg életünket, egészségünket, 
Te viseltél gondot reánk mindennemű szükségeinkben, Te 
áldottad meg munkánkat, törekvéseinket s mindezideig Te 
voltál a mi hű segedelmünk. Ö Uram, bizonnyal feljebb 
részeltettél minket a te jóságodban, hogysem megérdemeltük 
vagy azt elegendőkép meghálálni tudnók. S ha itten-ottan 
keserűség ér is minket s nem mindenben teljesülnek vá-
gyaink, nincsen jogunk a panaszra, mint azoknak, akiket 
sérelem ért, mert azt, s annál még bizonyára többet is, a mi 
bűneinkkel megérdemeltük. Mert a mi saját szívünk vádol és 
meggyőz minket arról, hogy mi életünkben nemcsak meg-
számlálhatatlanul sokszor vétettünk Ellened és elmulasztot-
tunk sok jócselekedetet, hanem csak e mai napon is törvé-
nyeid gyakori megszegésével méltán vontuk magunkra a te 
haragodat. Azért térdre omolva Előtted alázatosan esedezünk 
Hozzád: ó Uram, ne cselekedj velünk a mi bűneink szerint 
s ne fizess nekünk a mi vétkeink szerint. Ne vesd el orcád 
elől megtört, meggyötört szívünket, amely íme lábaidhoz 
omlik s alázatosan esedezik könyörületedért. Emlékezzél meg 
atyai esküdre, amellyel megesküvél, hogy nem akarod a bű-
nösnek halálát, s megemlékezvén róla bocsásd meg minden 
mi bűneinket s a bekövetkező éjtszakán ne vond meg tőlünk 
atyai kezedet. 

Jézusunk, legkedvesebb Megváltónk s Üdvözítőnk! Mi 
a te fájdalmas szenvedéseidre támaszkodunk, amelyekkel 
megengeszteltél minket az isteni igazságtétellel. A mi vigasz-
talásunk a te vérző sebeidben vagyon, amelyeket a mi bű-
neinkért vettél magadra; mi a te kegyelmed zsámolyához 
járulunk, hogy irgalmasságot találjunk és alkalmatos időben 
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való kegyelmet. Szent érdemeddel távoztasd hát el szent 
ízíned elől mindazt, amivel Ellened ma és minden időben gon-
lolatban, szóban, cselekedetben vétkezénk. Fogadj minket ez 
:jtszakán testünkben, lelkünkben, jószágunkkal s minden 
ulajdonunkkal egyben a te erős őrizetedbe s takargass be 
kegyelmed szárnyaival, hogy semmi gonosz és semmi bal-
szerencse ne férkőzhessék hozzánk. Őrizz meg nyugtalan 
virrasztástól, hiábavaló szorongástól, borzadályos álmoktól, 
ilviselhetetlen fájdalomtól s minden veszedelmes esélytől, 
á. te szent angyalaid őrizete övezzen körül minket, s tiltsad 
neg a gonosz sátánnak s az ő elkárhozott angyalainak, vala-
nint a vakmerő gonosztevőknek, a kegyetlen gyilkosoknak 
s más istentelen-szívüeknek, hogy minket háborítsanak s 
íekünk kárt okozzanak. Távoztass tőlünk, drága Üdvözítőnk, 
űzvészt és vízáradást, ártalmas kórságokat és váratlan 
lűnös elhalálozást, hogy ne enyésszünk el a mi bűneinkben 
ss testünk, lelkünk kárhozatra ne jusson. 

Szentlélek-Üristen ! Amint szent segedelmeddel és vi-
jasztalásoddal támogattál minket a nap terhét és hévségét 
slviselni, úgy légy velünk szent kegyelmeddel ez éjtszakán is. 
Vdd, hogy nyugovásunk ne legyen a bűnnek álma, de hogy 
i test úgy nyugodjék, hogy lelkünk figyelme szüntelen Feléd 
orduljon; lelkiismeretünk ne szenvedjen háboríttatást, de 
íogy a holnapi reggelen szentebb és kegyesebb életre ébred-
ünk. Egy nappal ismét közelebb értük életünk végét s jól 
;udjuk, hogy meg kell halnunk és Isten ítélőszéke elé kell 
illnunk. Add azért, hogy semmi bűnös elhatározással ne 
vétkezzünk ama Legmagasságosabb ellen és felebarátunk 
dien irányuló semmiféle barátságtalan szándékkal ne hajt-
suk fejünket álomra. Inkább őrizd meg szívünket igaz töre-
lelemben és bűnbánatban, a Jézus Krisztusban, ami Meg-
váltónkban vetett igaz hitünkben s felebarátaink iránt való 
keresztyén engesztelékenységben, úgy hogy ha földi pályán-
kon ez volna a mi utolsó éjtszakánk vagy eljönne reánk az 
jrök ítélet napja, boldogan örvendező lélekkel vehessünk 
lúcsút e világtól s megszégyenülés nélkül állhassunk meg 
sten ítélő-széke előtt s minden üdvözültekkel egyben boldo-
gan mehessünk be az örök élet dicsőségébe. A Krisztus 
Jézusért bocsásd meg ellenségeinknek is az ő vétkeiket s 
íajlítsad szívüket igaz szeretetre, békességes egyetértésre. 
\.dj erőt és vigasztalást, nyugalmat és enyhet a szenvedők-
iek, betegeknek, bánatosaknak, megpróbáltatással küzdők-
iek, akikre nehéz éjtszaka vár. Végüzdelmükben ne hagyd 
nagukra a haldoklókat, de erősítsd meg őket a sátán kísér-
éseivel szemben s vigyed lelküket a halál útján boldog örök-
kévalóság felé. 
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így légy hozzánk kegyelmes, Szentháromság egy iga: 

Isten! Légy kegyelmes hozzánk most és minden súlyos idő-
ben. Mutasd meg nekünk a te irgalmasságodat. Feléd fordít-
juk a mi orcáinkat. Benned bízunk, jó Istenünk. Add, hogy 
meg ne szégyenüljünk. Amen. 

III. Isten házában istentisztelet előtt, 
alatt és után mondandó imádságok. 

Mindenekelőtt Isten kegyelméért s a szent nap igaz 
meg szent éléséért imádkozzál ekként: 

E n Istenem és mennyei Atyám! Mily hűségesen viselss 
gondot rólunk, küzdő gyermekeidről, amidőn a szent napot 
nemcsak testünk pihenésére, hanem főként lelkünk megszen-
telésére virrasztod reánk. De mily szigorú egyúttal a te pa-
rancsod, hogy az ünnepnapról megemlékezzünk s azt méltó-
képen fordítsuk a te szolgálatodra! Uram, megvallom meny-
nyei Felséged színe előtt, hogy nem vagyok alkalmatos arra, 
hogy azt a te jótetszésedre szenteljem meg ; de engedd színed 
elé könyörgésemet s ne takard el orcádat imádságom elől. 
amellyel kérlek, hogy e napon szívem szerint igaz szentség-
ben és igazságban szolgálhassak Neked. Ó mennyei Atyám, 
tégy erőssé engem erőddel a magasból s Szentlelkeddel ké-
szítsd fel lelkemet, hogy ezt a napot semmi egyébbel ne 
töltsem, mint a te legszentségesebb neved méltó imádatával 
és üdvözítő szent Igéid hirdetésének istenfélő hallgatásával. 

Jézusom, legdrágább Jézusom! Ez a nap, amelyet Te 
(halottakból való felséges feltámadásoddal) különösképen 
megszenteltél s magas méltóságba helyeztél, amelyen szent 
evangéliumod hirdettetése által nyilvánvalóvá téteted előt-
tem az üdvösség drága ösvényeit s mindazt, amit szent és 
drága véreddel számomra szereztél. Azért add, Uram, hogy 
én e napon necsak minden bűntől és istentelenségtől tartóz-
kodjam, de egyúttal letegyem minden más e világi gondo-
mat és munkámat s tartózkodjam minden gyarló mulato-
zástól és szórakozástól is, amely a te szolgálatod gátlására 
válnék. Engedd tehát, Uram, hogy minden élvezetemet Te-
benned keressem, csak Terólad és a te drága adományaid-
ról beszéljek s Téged zsoltárokkal, dicséretekkel és lelki éne-
kekkel magasztaljalak, magamat egészen átadjam és oda-
áldozzam a te szolgálatodnak, s mindarra gondosan figyel-
jek és ügyeljek, ami üdvösségem előmozdítására szolgál. 
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Szentlélek Űristen! Alázattal kérlek, add mindehhez 

a te kegyelmes segítségedet, amely nélkül semmi jót nem 
gondolhatok, mondhatok és végezhetek. Hogy tehát e szent 
napot igazán megszentelhessem, mindenekfelett Te magad 
szentelj templomoddá engemet s támassz szívemben szent 
érzelmeket, ajkamon szent szavakat, kezem munkája nyomán 
szent cselekedeteket. Segélj, hogy hova tovább, annál inkább 
növekedjem és erősödjem az igaz kegyességben és szentség-
ben, míglen egykor a szentek közösségébe .az örök világosság 
hónába jutva ott az idők végeiglen ünnepelhessem egyik 
szombatot a másik után (egyik ünnepet a másik után) a te 
színed előtt a mennyei Jeruzsálemben. Ámen. 

Azután az Ür hajlékába érve, ekként szólj: 

Az Atya, Fiú és Szentlélek Isten nevében. Ámen. 

Bensőséges esengés. 

LJram, hallgasd meg az én imádságomat és az én kiáltá-
som jusson Tehozzád. Ne rejtsd el a te orcádat éntőlem, 
amely nap szorongattatom; hajtsd énhozzám a te füledet, 
amely nap kiáltok, hamar hallgass meg engemet. (A 102-ik 
zsoltárban. ) 

Kegyes fohász. 

LJram Jézus Krisztusom, legbizonyosabb orvosom, aki 
könyörületes szavaiddal Magad hivogatod Magadhoz a bű-
nös embereket, mondván: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok és meg vagytok terheltetve, és én meg-
nyugosztalak titeket, — íme én, gyarló, lelkem terhét érző 
ember erre a te szerető hivogatásodra ez órában a te szent 
templomodban Tehozzád, az én leghívebb segítőmhöz járu-
lok, hogy meghallgassam a te szent és boldogító Igéidet s 
azokból igaz hitet, enyhet és bánatos lelkem számára vigasz-
talást merítsek. Ó Uram, világosítsd meg a bűn homályába 
elmerült lelkemet a te Szentlelked által; távoztass el tőlem 
minden vétkes és gonosz indulatot, amelyek szent feltevé-
seimben megzavarhatnának vagy megbotránkoztathatnának 
engemet. Tisztíts, szentelj meg magadnak e szent helyen en-
gemet, hogy tiszta szívvel és lélekkel végezhessem a te szí-
ned előtt a szent szolgálatot, hogy ekként rajtam valósággá 
váljék vigasztaló kijelentésed: Az én juhaim hallják az én 
szómat, nevükön nevezem őket és követnek engemet, és én 
örök életet adok nekik és nem vesznek el soha és senki ki 
nem ragadja őket kezeimből. (János ev. 10-ik fejezetében.) 
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r Rövid verses ima. 

E n Istenem, hívek őre, Add, hogy bnzgó lángban égve 
Vezess a te legelődre, Lépjek e szent közösségbe, 

Hogy utadon járjak, keljek Ahol mindig megtalálom 
S dicsőséget nálad nyerjek. Örömem és boldogságom. 

Ámen. 
Szívbeli könyörgés. 

H a j t s d le, Uram, a te füledet, hallgass meg engemet, 
mert én nyomorult és szegény vagyok. Mutasd meg nékem, 
Uram, a te utadat, hogy járjak a te igazságodban, erősítsd 
meg az én lelkemet a te nevednek félelmére. Tisztellek Tége-
det, ó Uram és Istenem, teljes szívem szerint és dicsőítem 
a te nevedet örökké. Ámen. (A 86-ik zsoltárban.) 

Ének előtti ima. 

Uram, szeretem a te házadban való lakásomat és a te 
dicsőséged hajlékának helyét. Uram, az én beszédemet vedd 
füledbe; figyelmezzél az én kiáltásomnak szavára, én Kirá-
lyom és én Istenem, mert én Néked könvörgök. (A 26-ik és 
az 5-ik zsoltárban.) 

Kegyes fohász. 

Könyörületnek és szeretetnek Istene! Szívem szerint hálá-
kat adok Neked azért a boldog óráért, amidőn a szent 
gyülekezetben szívemet és szavamat Hozzád emelhetem és a 
te legszentebb nevedet imádhatom. Alázattal könyörgök, 
legyen kedves Neked ajkam beszéde és szívem Hozzád szár-
nyalása. Fogadd kedvesen tőlem imádatom áldozatát, ame-
lyet e múlandó világon mutatok be előtted; hadd kezdjem 
el itt és zengjem szüntelen azt az angyali éneket: Dicsőség 
a magasban Istennek, a földön béke, emberekhez jóakarat. 
S a földi dicséretek elnémulása után engedd, vegyítsem éne-
kem az arkangyalok és a diadalmaskodó szentegyház ma-
gasztaló karénekébe: Szent, szent, szent az Ür, seregek Ura, 
Istene, az örökké áldott Atya, Fiú és Szentlélek Úristen. 
Ámen. 

Rövid verses ima. 

Add, Uram, hogy templomodban Híveiddel egyetemben 
Dicsérjelek egyre jobban E világi küzdelemben, 

Békés szívvel, hü lélekkel, Majd mennyei egyházadban 
Örvendező, víg énekkel Áldjam neved szakadatlan. 

Ámen. 
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Szívbeli könyörgés. 

Kész az én szívem, ó Isten! Kész az én szívem, éneklek 
azért és dicséretet mondok. Serkenj fel, én dicsőségem, ser-
kenj fel, én lantom és hegedűm, jó reggel felserkenek. Tisz-
tellek Tégedet, én Uram, a népek között és éneket mondok 
Néked a pogány népek között, mert mind az égig felmagasz-
taltatott a te irgalmasságod és mind a felhőkig a te igaz-
mondásod. (Az 57-ik zsoltárban.) 

Prédikáció előtti imádság. 

Szívbeli könyörgés. 

A/lennyei Gazdám, mindenható Atyám! Igazgasd, kérlek, 
szívemet Szentlelked által úgy, hogy jó és termékeny 
szántóföldnek bizonyuljak, amelyben amaz üdvösségre tör-
ténő magvetés (szent Igéd hirdetése) nagy hasznomra ve-
gyen növekedést és a hosszútűrés által a hitnek, szeretetnek, 
reménynek és istenfélelemnek gazdag gyümölcseit teremje 
az örök életre. Ámen. 

Kegyes fohász. 

Jóságos és kegyelmes Istenem! Mivel a te bölcseséged-
nek úgy tetszett, hogy népedet, amely egyedül a te szent 
evangéliumodba veti hitét, ennek hirdetése által vezesd az 
üdvösség útjaira: kérlek Tégedet, az emberi nem jóságos 
Atyját, kegyelmeddel világosítsd meg elhomályosult, világát 
vesztett értelmemet, szent törvényeid kulcsával nyisd meg 
a testiség gondjaival rozsdáit szívemet, hogy szent Igédet 
ne csak füllel hallgassam, de nagy tiszteletadással szívembe 
is befogadjam és híven megtartani igyekezzem. Ne legyek 
annak csak feledékeny hallgatója, de valósággal odaadó 
figyelője és megvalósítója. Uram, szeretem a te házadban 
való lakásomat és a te dicsőséged hajlékának helyét. Örven-
dez és gyönyörködik abban az én szívem, hogy hívó szavadra 
ismét eljöhettem templomodba: gyújtsad hát lángra az én 
szívemet, mint egykor az Emmaus felé igyekvő két tanít-
vánnyal tevéd, hogy szent Igéd hallgatása benne a buzgóság 
szent tüzét élessze. Add nekem azt a kegyelmet, hogy a te 
felavatott szolgád által hirdetett szent Ige szívembe hulljon, 
ott növekedést vegyen és boldog gyümölcsöket teremjen az 
életre. Engedd, ó Istenem, hogy Igédet ne romlott szívvel, 
ne megátalkodott lélekkel, de nagy készséggel, nagy oda-
adással, nagy hálával s nagy lelki áldással hallgassam, hall-
gatván megtartsam azt szívemben, megtartván azt életem 
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útjain híven kövessem, teljesítsem s üdvömet benne helyez-
zem. Ámen. 

Rövid verses ima. 

О Szentlélek, drága vendég, Mindig ahhoz igazodjam 
Éleszd lángom, mely itt benn ég ; S kegyességben gyarapodjam 

Add, Uram, hogy lankadatlan Életemnek minden napján ; 
Hü legyek a szolgálatban, Végül hozzád eljuthatván 

Szent Igédet követhessem, Országodban áldhassalak 
Szívem mélyén érezhessem, S színről-színre láthassalak. 

Ámen. 
Szívbeli könyörgés. 

E n Uram, Jézus Krisztusom, szerető Üdvözítőm! A te 
hívó szavadra és parancsolatodra jöttem fel templomodba, 
imádatod és dicsőítésed helyére. Meghajtom azért az én szí-
vemet Előtted és alázatosan könyörgök Hozzád, adj nekem 
buzgó, hivő és engedelmes szívet, hogy a testnek és e világ-
nak gonosz kívánságaitól elforduljak s igazságod hű köve-
tése által Tehozzád forduljak. Földi küzdelmeim és szolgála-
tom végeztével pedig fogadj be engem a hányattatás hajlé-
kaiból a te örök dicsőséged ama győzelmes hajlékába. Ámen. 

Dí 

Prédikáció utáni imádság. 

Szívbeli könyörgés. 

'ícsérjétek az erős Istent az ő szentséges lakhelyében; 
dicsérjétek Öt az ő kiterjesztett erejéről; 
dicsérjétek Őt az ő hatalmasságiról; 
dicsérjétek Őt az ő nagyságának sokasága szerint. 
Minden lélek dicsérje az Urat! Halleluja! 

(A 150-ik zsoltárban.) 

Kegyes fohász. 

О jóságos, könyörületes Atyja a mi Urunk, a Jézus 
Krisztusnak! Szívem mélyéből adok Neked hálát, hogy fel-
avatott szolgád által szent Igédet ismét híven és bátran hir-
dettetéd. Ó vajha azt oly buzgósággal, oly odaadással, oly 
figyelemmel hallgattam s szívembe véstem volna, amint azt 
az én bűnös lelkem szükségeli s maga szent Igéd meg-
kívánja! Ó sokat, bizonnyal sokkal többet kötött lelkemre 
hirdetett szent Igéd, mint amit én megcselekedtem. Azért 
engedd, ó Uram, hogy amit most a te szolgád ajkairól hal-
lottam, soha se távozzék szívemből, de abban inkább meg-
gyökeresedjék és nagy lelki hasznomra váljék. Szentlelked-



41 
lel tűzd oda erősen szívemhez, ó szerető Atyám, minden te 
!gédet, hogy a pokol vérszomjas ragadozója, a sátán, azt 
róla semmikép le ne téphesse és el ne ragadhassa, hanem 
iz nagy erővel szívemhez tapadjon, életem végéig megőrzött 
irága kincsem maradjon, úgy hogy minden igyekezetemet, 
íezdésemet és végzésemet ahhoz szabjam s magamat min-
iig ahhoz tartsam. Amen. Kezdd és végezd be azt rajtam, 
istenem, mennyei Atyám. Amen. 

Rövid verses ima. 

Kegyelmedből, én Istenem, Hogy Igéd e földi létben 
Ma is bőven jutott nekem Éltem minden idejében 

Szent Igédnek igazából Örvendezve hallgathassam 
Hű szolgádnak ajakáról. S benne üdvöm találhassam. 

Atyám, tarts meg mindig engem Ámen ! Uram, add meg nékem, 
E mennyei kegyelemben, Teljesüljön, amit kértem. 

Ámen. 
r Szívbeli könyörgés. 

E n Uram, Krisztus Jézusom, örök üdvösségre vezérlőm! 
Ajándékozz meg engem a te szereteteddel, hogy azt drága 
kincsemként őrizzem szívemben, a te boldogító Igéidbe ves-
sem az én erős hitemet, annak igazságait méltókép forgas-
sam szívemben s szilárdan megállják mellette mind az én 
életem végezetéig. Segélj, ó Jézusom, hogy a te drága Igéid 
[egyenek minden szükségemben, küzdelmemben és kereszt-
hordozásomban, üldöztetésemben és bánatomban és életem 
utolsó órájában az én erős vigasztalásom, azok kísérjenek el 
engemet mind az én boldog kimúlásomig, és elnyerhessem 
azt, amire szent Igéd, ó Jézusom, oly híven tanít: az örök 
életet. Ámen. 

# 

О 
A Krisztus Igéjében és igazságában való megállásért. 

Uram, jóságos Istenem ! Tarts meg, kérlek, engem 
a te Igédben, mert a te Igéd igazság. Adj tanácsot és sege-
delmet, nyújts nekem bátorságos megállást. Az én sajkám 
könnyen elmerülhet: ó vezesd azt magad! Lábaim könnyen 
megbotolhatnak: ó erősítsd azokat magad! Testem könnyen 
tévedhet balútra: ó óvjad azt magad! Kölcsönözd nekem, 
ó Istenem, isteni bölcseséged egy sugarát, hogy jó és gonosz 
közt különbséget tehessek; adj nekem keresztyéni gondos-
ságot, hogy a gonosszal szemben óvatos legyek, annak tőrébe 
bele ne essem, mérgezett tanítása által meg ne rontassam, 
ártalmas kórságának súlyát elkerüljem. Tarts meg engem a 
Krisztus igazságában, az apostolok odaadásában és hűségé-
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ben, a vértanúk hősiességében és lángbuzgóságában, hogj 
soha ne áhítsak új tanításokat, ne járjak idegen ösvénye-
ken, ne higgyek más lelkeknek s ne kövessek tisztátalar 
tanításokat. Ha pedig ezen a világon az én hitemért és a 
Rólad való bizonyságtételemért üldöztetés és szenvedés 
várna rám, ó adj nekem kitartást és erős megállást, hogy 
hitemet megőrizzem, örök üdvbe vetett reménységemet meg-
tartsam. Mert nem az, aki elkezdette, de aki mindvégig meg 
maradt a te igazságod bizonyságtételében, nyer üdvösséget; 
arra vár örökkévaló romolhatatlan dicsősége amaz égi koro-
nának, amelyet készíts el számomra is, Istenem, Atyám, 
szent Fiadnak, az én Uramnak, egyetlen Üdvözítőmnek 
érdeméért. Ámen. 

Isten házából hazafelé igyekezve így fohászkodjál: 

Dicsértessék az Atya-Isten, aki engem teremtett; dicsér-
tessék a Fiú-Isten, aki engemet megváltott; dicsértes-
sék a Szentlélek-Isten, aki engemet megszentelt. Hálaadás, 
dicséret és dicsőség legyen neked, Szentháromság egy igaz 
Isten, most és mindörökké. Ámen. 

Kegyes fohász. 

О Uram Istenem, mennyei Atyám, aki engemet ésszel, 
értelemmel felruházott embert végtelen szeretetedből a saját 
hasonlatosságodra teremteni méltóztattál: áldj meg engem 
ma és minden időben testemen, lelkemen és őrizz meg az 
ördögtől, a bűntől, bűnökben való hirtelen haláltól és min-
den gonosztól. 

Ó Jézus Krisztusom, az élő Istennek szent Fia, a világ 
Megváltója, aki fájdalmas szenvedéseid által nagy kegyel-
mességedből megszabadítottál engem az ördög és a kárhozat 
hatalmától és szent Igéddel és magasztos szentségeiddel a 
magadénak szenteltél meg engemet: világosítsd meg, kérlek, 
a te szent színedet énrajtam és légy hozzám kegyelmes. 

Ő Szentlélek, mennyei Vigasztalója minden bánkódó-
nak, aki engem, a bűn gyarló gyermekét, a szent keresztség 
vízével újjászültél és kegyelmeddel megszenteltél: fordítsd 
a te szent orcádat énrám, add számomra és erősítsd meg a 
te örök békességedet, amelyet megszerzett számomra a bé-
kesség amaz igaz Fejedelme, a Krisztus Jézus, az ő dicső-
séges születése, fájdalmas kínszenvedése, diadalmas feltáma-
dása és magasztos mennybemenetele által. Uram, áldd meg 
és őrizd meg szent hajlékodból való kimenetelemet és há-
zamba való bemenetelemet most és mindörökké. Amen. 
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Hí 
Rövid verses ima. 

lála neked, jó Istenünk, 
Ma is bőven adtad nekünk 

Testünk, lelkünk táplálékát, 
Szent legelőd ajándékát. 

Ő legeltess rajta végig, 
Kimúlásunk eljöttéig! 

És ha egykor leroskadunk 
S halálunkkal viaskodunk: 

Végy fel a te szent karodba 
S vigy fel a te szent aklodba, 

Mit kezdettől te szerzettél 
S híveidnek készítettél. 

Ámen. 

f 
О 

Szívbeli könyörgés. 

Uram, áldj és őrizz meg engemet minden jó feltéte-
lemben. Ö Uram, világosítsd meg a te orcádat énrajtam s 
légy hozzám kegyelmes. Ó Uram, fordítsd a te szent orcádat 
énreám s adj nekem ideig és örökkévaló békességet. Ámen. 

Imádság annak számára, aki betegség vagy más akadály és 
alkalom okából templomba nem mehet. 

igen szerelmetesek a te hajlékaid, ó seregeknek Ura! 
Elfogyatkozik az én lelkem az Ür pitvariba való mene-
telnek kívánsága miatt, hol híveid zengő szóval magasztal-
nak Tégedet s dicsérik a te nagyságos dolgaidat, hol szent 
Igédből megtanulják, mi a jó, s hol vigasztalásunkra magasz-
tos szentségeidet készíted fel nekünk. Ö mily szívesen kel-
nék én is útra s mennék fel híveid seregével Istennek temp-
lomába, arra a helyre, hol rendelésedből szent neved imáda-
tával foglalkozunk s amelyre nézve megígérted, hogy ott 
áldásaiddal néped mellé állasz. Istenem! Megszomorodik az 
én lelkem, ha arra gondolok, hogy egyszer-egyszer mily nagy 
volt az én hálátlanságom; mert amidőn egészségesen és jó-
létem napjain még szabadon szemlélhettem és kereshettem 
volna templomodban a Tebenned való gyönyörűséget, figye-
lembe sem jövő okokból gyakran mulasztottam el a szent-
egyházadban a te gyermekeid gyülekezetében való megjele-
nést; ha pedig mégis megjelentem, nem úgy fogtam fel s be-
csültem meg a számomra kínálkozó áldást, amint méltó s 
hozzám illendő lett volna. Azért most nem esik rajtam sé-
relem, hogy meg vagyok fosztva tőle. Uram! Szívemre kell 
tennem kezemet s be kell vallanom, hogy vétkeztem, bűnt 
követtem el Ellened. Ó, de kérlek Téged, minden kegyelem 
és könyörület Atyja, hogy a Krisztus Jézusért bocsásd meg 
úgy ezen, mint minden más vétkemet s légy ismét irgalmas 
nekem, szegény szolgádnak (bánatos szolgálóleányodnak). 

Jézusom, legdrágább Jézusom! Bár súlyosan vétettem 
Ellened, de tudom, hogy Te igazságos szószólóm vagy a mi 
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mennyei Atyánknál. Mert amidőn Téged szorgos kereséssel 
a templomban találtak meg, amint hallgattad az írástudókat 
és kérdezgetted őket, akkor az én nem szorgos és nem buzgó 
templombajárásomért szolgáltattál elégtételt. És a te vérző 
sebeid és fájdalmas halálod engesztelés az én bűneimért. 
A mennyei Atya jobbján azért esedezel tehát, hogy én irgal-
mat találjak. Ö legdrágább Üdvözítőm, engedd tehát szent 
érdemeidet és érettem való kegyelmes közbenjárásodat bol-
dogan élveznem s add vissza elébbi erőmet, egészségemet, 
adj módot és alkalmat arra, hogy a többi keresztyénekkel 
egyetemben a te boldogító Igéd hallgatására és az örök üd-
vösség reményében való megerősödésemre eljárhassak szent 
templomodba. De mert most testileg nem lehetek ott, segélj, 
hogy lelkileg mindig ott legyek s mennyei áldásaiddal kár-
pótolj engem mindazért, amit szent templomodból való távol-
maradásom miatt el kell veszítenem. Amidőn itthon olvasom 
vagy hallgatom Igédet, imádom és dicsőítem nevedet: add 
ehhez az ismeret és bölcseség, az imádkozás és kegyelem 
Lelkének ajándékát, amely világosítsa értelmemet, buzgó 
fohászra indítsa szívemet s dicsőséged hirdetésére nyissa 
ajkamat. 

Jöjj, ó Szentlélek-Üristen, s szenteld meg nemcsak ezt az 
én kamarácskámat, de az én szegény szívemet is, hogy le-
gyen templommá, melyben Te Istennel, Atyámmal és az én 
üdvözítő Jézus Krisztusommal hajlékot találsz. Legyen ott 
a te szószéked s erről vigasztalásomra emlékeztess engem 
mindarra, amit egykor Igéd hirdetése révén templomodban 
hallhattam, hogy ezáltal előmozdítsam az én üdvösségemet. 
Legyen ott az én keresztelő medencém és a te oltárod, s add, 
hogy szüntelen emlékezzem a szent keresztség alkalmával 
Veled kötött szövetségemre és az én Üdvözítőmre s az ő 
véres áldozatára és keserű halálára. Legyen ott elkészítve 
számomra a szent vacsora asztala s ébreszd fel bennem 
nemcsak a bűnbánatot, amely Istentől való, de mondjad az 
én szívemnek azt a drága vigasztaló szót is: Megbocsáttat-
tak a te vétkeid. S ha egykor szent kegyelmedből lelkemnek 
az az öröm és boldogság jutna osztályrészéül, hogy azoknak 
a seregével egyben, akik szent napod ünneplésére sietnek, 
templomod szent falai közé én is elzarándokolhassak: add, 
hogy akkor az igazság kapuihoz örömben, szent pitvaridba 
dicséretedet zengve siessek s nagy buzgósággal adjam ma-
gam oda mindannak, ami szent neved dicsőségére, lelkem-
nek javára szolgál. Ha pedig isteni bölcseségedből másként 
határoztál felőlem, ó akkor vigy fel engem hamar az élő 
Isten mennyei Jeruzsálemének városába, az anyaszentegy-
ház elsőszülöttjeinek, a mennyei angyaloknak és választót-
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taidnak gyülekezetébe, hogy velük éjjel, nappal mennyei 
templomodban szolgálhassalak s minden üdvözülteknek 
seregével örökké áldjalak és dicsőítselek. Amen. 

IV. Sátoros ünnepekre való 
kegyes imádságok. 

, A szent ádventi időre. 

О mindenható Istenünk, mennyei szent Atyánk, min-
den szent ígéret hű teljesítője! Köszönjük a te isteni Felsé-
gednek, hogy a te egyetlenegyszülött Fiadat, amidőn eljött 
az idők általad rendelt teljessége, elküldötted e világra, aki-
nek szent és vigasztaló ádventjét az új egyházi év küszöbén 
anyaszentegyházaddal örömmel igyekszünk emlékezetünkbe 
idézni és megünnepelni. Magasztalunk Téged, szerető meny-
nyei Atyánk, Téged, Istennek Fiát, üdvözítő Jézus Krisz-
tusunkat, a Sión kedves Királyát, és Téged, Szentlelket, a hű 
vigasztalót, isteni ígéreteid valóra váltásáért. Ö mily mérhe-
tetlen a te jóvoltod és örökkévaló a te igazságod ! Örökkévaló 
hálaadás legyen neked, legjóságosabb Urunk Istenünk, hogy 
engedted a letűnt egyházi esztendőt szerencsésen végez-
nünk s kibeszélhetetlen kegyelmedből ez ádventi időre atyai 
szeretettel elvezettél. Ö kegyelmes Királyunk, Jézus Krisz-
tusunk! Ó Isten örök Fia, igaz Messiás, ki eljöttél teljessé-
gében az üdvnek: szívből könyörgünk Hozzád, hadd ünnepel-
jük szívünkkel, szánkkal mindig méltóan csodálatos testté-
válásodban való szent eljöveteledet, hadd dicsőítsük azt min-
den tőlünk telhető istenfélő igyekezettel, hadd éljük végig 
azt a lélek újjászületése által szent Igéd buzgó hallgatásá-
val és követésével. 

Ó áldott Urunk! Te mennyei Atyád nevében nagy ál-
dást hozni jöttél mihozzánk. Áraszd ki tehát reánk a te 
szent, bőséges és üdvösségszerző áldásaidat, mert e föld 
minden nemzete csak Általad lehet igazán áldott. Add, hogy 
a te legszentebb Igédet s annak vigasztaló hirdetését e 
szent napon s életünk minden idejében hallgassuk, igaz 
hittel szívünkbe fogadjuk, Neked s eljövetelednek lelkünk 
mélyéből örvendezzünk, Neked tiszteletünkkel, imádatunk-
kal és hálaadásunkkal szíves örömest áldozzunk s így ez 
egész napon át Szentlelked erejével felkészíttetve Neked, 
testté lett Istenünknek, Királyunknak és Üdvözítőnknek 
szolgálhassunk, itt még a te küzdő, ám amott, mennyei szent 
országodban a te győzedelmes anyaszentegyházadban, most 
és mindörökké. Ámen. 
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Rövid verses fohász. 

Köszönöm, Uram, hogy hozzánk leszállottál 
S bűneink terhétől megszabadítottál. 
Boldogok lehetünk, hogy hozzánk érkeztél, 
Mert te magad mondtad : Sión, örvendezzél ! 
Köszönöm, Uram, hogy amit elvesztetttem, 
Üdvömet általad visszaszerezhettem; 
Eljöttöd tisztesség, ínséged kincs nekem : 
Neved a hívekkel méltán dicsérhetem. 
Jézus, maradj velem, igazgass engemet, 
Óvd a tévelygésnek útjától lelkemet ; 
Jöjj hozzám Igéddel sanyarúságomban, 
Örök dicsőségbe vezess halálomban. 
Légy oltalmazom, ha itt a végítélet 
És összeomlás vet a világnak véget ; 
Királyom, vigy dicső országodba engem, 
Hogy ott híveiddel dicséreted zengjem. Ámen. 

Az Ür Jézus születése ünnepére. 

Köszöntünk Téged, drága vendég, köszöntünk áldott Urunk, 
Jézusunk! Te vagy anyádnak amaz áldott magzata, aki-
ben a föld minden nemzetei megáldatnak. Tőled van vere-
sége a pokol kígyója fajzatának; Te a halottaknak életet, 
az átkozottaknak áldást, a kárhozottaknak örök üdvösséget 
szereztél, ajándékoztál és biztosítottál. Ó mily édes Üdvö-
zítőnk vagy Te! Hajdan átok fenyegette a népeket, ám most 
áldás száll mindazokra, akik Tégedet imádnak. Azelőtt mind-
annyian gyalázatban sínylődtünk bűneink miatt, de többé 
már nem vár kárhozat azokra, akik Benned hisznek és Téged 
megváltójuknak vallanak. Azelőtt átok ülte meg a földet, 
amelyen jártunk, a levegőt, amelyet magunkba szívtunk, a 
vizet, amelyet megittunk; átok nehezedett mindenre, amit 
csak tettünk és végeztünk: de most áldás száll reánk amaz 
Áldottban, akitől jő a szív öröme, a lelkiismeret nyugalma, 
az örök üdvösség biztos reménye. 

Köszöntünk hát Téged, drága vendég, köszöntünk 
áldott Urunk, Jézusunk! Nem volt ellenedre a Szűz méhe, 
mert meg akartad váltani az emberi nemet. Te vagy az igaz-
ság viruló ága és az élet teremtő fája, mely számunkra üd-
vösség gyümölcsét hozza. Te vagy Fejedelme az életnek, aki 
előtt megsemmisül a halál hatalma. Neked örvend az ég, 
Benned vígadnak az angyalok és vídámodnak meg az emberi 
szívek. Tőled rettegnek az ördögök, mert Általad érte őket 
a mennyekből való kiűzetés. Benned vigasztalódnak a hivő 
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keresztyének, mert Tebenned vagyon minden ember váltsága. 
Általad könyörült meg Isten az ő népén, Általad engesztelő-
dött meg Isten e világgal s ebbeli érdemedben Általad ké-
szült el a halandóknak az örök üdvösség. 

Köszöntünk Téged, drága vendég, köszöntünk áldott 
Urunk Jézusunk! Te vagy a gyönyörűség paradicsoma, ked-
vesség virágos kertje, olyan, mint a pálma és Kádes virága, 
mint Libanon büszke cédruserdeje. Kegyelem olajfaágai, 
halhatatlanság cipruslombjai, szent erények gránátalmái 
nőnek ki ottan Belőled. Onnan árad szét Belőled az alázat 
liliomának, a türelem rózsájának, a kegyesség nárdusfájá-
nak, az igazság lombozatának, az ártatlanság ibolyájának, a 
szőlőtő virágának kedves illata. 

Köszöntünk Téged, drága vendég, köszöntünk áldott 
Urunk, Jézusunk! Te vagy a kegyelem őskezdete, a szeretet 
mélysége, életnyitó kapuja a mennynek és forrása minden 
lelki jótéteménynek. Nálad van az örömök s gazdagság 
bősége és a mennyei ajándékok kútfeje. Általad vídámodnak 
meg a szomorkodók, gyógyulnak meg a betegek, tisztulnak 
meg a tisztátalanok, jutnak bizonyosságra a kételkedők s 
térnek igaz útra a tévelygők; Általad nyernek megelégülést 
a kegyelemre éhezők s találnak enyhet a munkában meg-
fáradottak. 

Köszöntünk Téged, legdrágább vendégünk, áldott 
Urunk, Jézusunk! Te vagy lajtorjája a mennynek, hídja az 
üdvösségnek, sziklatornya a hívőknek, fegyvertára a kísér-
tésbe kerülteknek. Elepedt volna az én lelkem, ha nem he-
lyezte volna hitét Beléd, ó üdvösségünk megkészítője. Bizo-
nyára Te vagy reménysége az elernyedteknek, útja a tévely-
gőknek, menedéke a sanyargatottaknak, horgonya a fuldok-
lóknak, igaz ösvénye a megtévedteknek, legtündöklőbb csil-
laga az éjjeli sötétség zsákmányainak. Ó Isten örökkévaló 
Egyetlenegyszülöttje! Ó szűz Mária elsőszülött Fia! Ő ne-
künk adatott Üdvözítőnk! Könyörgök, szülj engem is újjá, 
tisztíts meg a bűn szennyétől s add nekem áldásodat, ke-
gyelmedet, igazságodat és üdvösségedet. Ne engedd, hogy 
testem e világ kívánságait kövesse. Csak Benned találjam 
kedvemet, örömömet és gyönyörűségemet. Ajkaim ne ízlel-
jék meg többé a bűnök édességét, szemeim ne csüggjenek 
többé múlandó élvezeteken; szívem ne járjon többé gonosz 
kívánságok után, testem ne áhítsa többé e világ gyarló-
ságait. Ó hadd magasztaljon az én beszédem, hadd imádjon 
szívem s dicsőítsen az én lelkem, áhított Messiásunk, Sión 
kegyelemben gazdag Királya, legdrágább vendégünk, édes 
Jézusunk; légy áldott örökkön-örökké. Ámen. 
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Rövid verses fohász. 

Xlála, magasztalás, dicsőség szent nevednek, 
Jézns, dicső napján a te születésednek, 
Mikor szereteted, hűséged, jóságod 
Örökre betölti az egész világot. 
Dávid városában Máriától születtél 
S örök kárhozattól kegyesen megmentettél; 
Nagy örömet hirdet az egész világnak 
Hozzánk bocsátása Isten egy Fiának. 
Mi bűnös emberek ezen méltán örvendünk: 
Krisztus embertestbe öltözött miérettünk. 
Immánuelünk ő, lelkünk boldogsága : 
Távozz tőlünk, ördög minden gonoszsága. 
Hála és dicsőség szálljon fel a mennyekbe, 
Hogy ránk áradt Isten végtelen nagy kegyelme 
Ez örömünnepen egyetlen Fiában 
S helyet ad nekünk a dicsőség honában. Ámen. 

Újévkor. 
1VIindenható, könyörülő és jóságos Istenünk! A beköszön-
tött esztendő első napján megemlékezünk a te megszám-
lálhatatlan és nagy lelki és testi jótéteményeidről, amelye-
ket egyedül a te könyörületed árasztott ki reánk bőségesen. 
Mert az egész elmúlt ó évben minden szükségünkben a te 
atyai kegyelmed volt a mi segedelmünk, a te jóvoltod bő-
kezűsége volt a mi támaszunk, a te hatalmas kezed volt min-
den gonosszal szemben a mi védelmünk, munkánkban, igye-
kezetünkben bőséges áldásunk. Ezért kiöntjük Előtted, 
Urunk Istenünk, szívünk hálaadását, dicsőítjük a te szent 
nevedet s méltó imádattal és tisztességadással ismerjük el, 
hogy egyedül Nálad van az erő, bölcseség és hatalom. Száll-
jon hát szent nevedre szívünkből áldás és dicsőség most és 
mindörökké. 

S mert tudjuk, Urunk, hogy Te magad vagy leghatal-
masabb Teremtőnk, legjóságosabb Üdvözítőnk, legtökélete-
sebb Megszentelünk, legkegyelmesebb Atyánk, legsajátabb 
Urunk, legerősebb oltalmazónk, minden adomány legbőke-
zűbb ajándékozója: azért mi egyedül Tebenned bízunk, egye-
dül Hozzád, Istenünkhöz menekülünk s meghajtván térdein-
ket Előtted alázattal kérünk, add meg nekünk mindazt, ami 
lelkünknek, testünknek szükséges, hasznos és üdvösséges. 
Ó Teremtőnk, Atyánk, könyörülj a te hasonlatosságodra al-
kotott teremtményeiden. Könyörülj gyermekeiden s add, le-
gyen ez új esztendő számunkra jó, egészséget adó, békés, 
termő, sikeres és áldott esztendő. Teremts bennünk tiszta 
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szívet, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg mibennünk, hogy-
annak segedelmével Téged, mint gyermekek szeretett atyju-
kat, jól megismerjünk, szívünk szerint szeressünk s Neked 
készséggel engedelmeskedjünk. Ö megváltó Urunk, Jézus 
Krisztusunk, könyörülj rajtunk, legdrágább véreddel meg-
váltottaidon. Adj erőt nekünk, hogy lelkünkkel, testünkkel 
ez esztendőben is mindig dicséretedre legyünk, akaratodat tel-
jesítsük. Ö megszentelő Szentlélek, könyörülj rajtunk s szen-
teld meg lelkünket a te kegyelmed imádatára és dicsőítésére. 

Ó egyetlen igaz Urunk Istenünk! Mi mindnyájan buz-
gón esedezünk Hozzád, könyörülj a keresztyén anyaszent-
egyházon, őrizd meg benne a te Igédet, hiány nélkül való 
magasztos szentségeidet s azok tiszta kiszolgáltatását; küldj 
számára hű és odaadó szolgákat, akik megvilágosítsák és 
híven építsék azt; és nyisd meg szolgáid ajakát szólásra és 
néped szívét az Ige befogadására, hogy abban növekedést 
találjon a te neved dicsérete és az emberi szívek üdvössége. 
S mert Te vagy a mi legerősebb oltalmazónk, ezért mi isteni 
Felséged előtt térdre hullva szívből könyörgünk Hozzád, védj 
meg, őrizz meg és támogass kegyelmesen minket, a te né-
pedet, ez esztendőben és minden időben minden bajban és 
veszedelemben. 

Ö Urunk ! add népednek a te békességedet, óvj meg min-
ket ördögi gonoszságtól, az Antikrisztus cselvetésétől és ha-
talmától, vérünkre szomjazó zsarnokok kegyetlenségétől. Őrizz 
meg botlásoktól és bűnbeeséstől, tévelygésektől és bálvány-
imádástól, háborútól és ártatlanok vérének kiontásától, ellen-
séges rajtaütéstől, tűzvésztől, vízáradástól, jégveréstől és föld-
rengéstől, kórságtól, mérgező ártalomtól, terméketlenségtől, 
drágaságtól és éhínségtől. Ó könyörülj rajtunk, Urunk, s hall-
gasd meg alázatos imáinkat és fohászainkat: teljesedjenek 
ezek be rajtunk s az egész keresztyénségen; maradj velünk 
most és minden időben. Hallgasd meg, Urunk, a mi könyör-
gésünket a te örökké áldott szent nevedért. Ámen. 

г-. Rövid verses fohász. 
C/lmúlt már az ó esztendő, Isten Fia, egyetlenem: 
Itt az új, a beköszöntő. Ez évben is maradj velem. 

Jézusom, kit áldva áldlak, Hogy oltalmad megnyerhessem 
Fogadd igaz s mély hálámat, S kegyelmedből ki ne essem. 

Hogy az elmúlt esztendőben Add, míg élek, szakadatlan 
Megáldottál engem bőven Megmaradjak igazadban. 

Testi, lelki sok javaddal, Gyarapodjam ismeretben, 
Védelmeddel, oltalmaddal. Kövesselek mindenekben. 

Jézusom, hű megsegítőm, Én a tied, enyém te vagy : 
Én jóságos Üdvözítőm, Isten, örök életet adj. Ámen. 
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As Űr Krisztus szenvedésének emlékezetére. 

H á l á t adok Neked, én Uram, Jézus Krisztusom, igaz Isten 
és ember, hogy engem szegény bűnöst és kárhozat alá vetett 
embert anélkül, hogy erre cselekedeteimmel érdemes vagy 
méltó lehetnék, csupán a te ártatlan szenvedésed, halálod, 
drága véred feláldozása által az örök haláltól megszabadí-
tottál. Ö legjóságosabb Jézusom! Mily szörnyű volt a te 
szenvedésed, milyen súlyos volt megostoroztatásod, milyen 
sokféle volt a te gyötrettetésed, milyen mélységesek sebeid, 
mily keserű és fájdalmas halálod, s mennyire kibeszélhetet-
len a te szereteted, mely által kiengesztelted velünk a te jó-
ságos Atyádat. Hogy megrendült a te lelked és hogy össze-
omlott tested ereje az Olajfák-hegyén a nagy gyötrettetés-
nek, a kimondhatatlan borzadálynak, a szív szorongattatá-
sának és a haláltól való félelemnek miatta. Ó ottan a mi bű-
neink sokaságának Reád szakadó terhe alatt mennyei Atyád 
szigorú haragjának érzetében véres verejtéket izzadtál, úgy 
hogy a te nagy fájdalmadban és szíved szorongó érzésében 
véred csöppjei Rólad a földre (e világ teremtményeire) hul-
lottak. S aztán elhagyatva minden tanítványodtól önként 
szolgáltattad ki magadat a bűnös, nemtelen, istentelen, vér-
szomjas zsidók kezeibe, akik megragadva és erősen meg-
kötözve Téged kímélet nélkül hurcoltak egyik igazságtalan 
bírótól a másik még kegyetlenebbhez, ahol hamis vádakkal 
illettek, gyalázatosan megpökdöstek, szégyenteljesen meg-
csúfoltak, vétkesen arculütöttek s hamis tanúbizonyságok 
alapján jog és igazság ellenére elítéltek Téged. Ó legszentebb 
Uram! Te megsebesíttettél a mi álnokságainkért és megron-
tattál a mi bűneinkért. Te néped bűneért ostoroztattál és ve-
rettettél meg, koronáztattál meg töviskoronával és szenved-
tél méltatlan megaláztatást. Te az én bűneim terhéért súlyo-
san gyötrettettél és törettettél, nem emberhez, de féreghez 
hasonlóvá tétettél, a nép szégyenének, gyalázatának számít-
tattál. Te azért vitted sebeinket a keresztre, hogy minden 
Benned hívőt lelkileg meggyógyíts, leiküknek visszaadd bé-
kességét, számunkra valóságos megigazulást szerezz s meny-
nyei Atyád haragját tőlünk eltávoztasd. 

Ő szent Fia az élő Istennek, Uram, Jézus Krisztusom, 
egyetlen Üdvözítőm! A te szörnyű kínjaidért, legkeserűbb 
szenvedésedért és minden más gyötrettetésedért szálljon 
Tehozzád minden keresztyének imádata, dicsőítése és hála-
adása mindörökké! S kérlek Tégedet alázatosan, add, hogy 
én a te szenvedésednek érdemét soha meg ne hiúsítsam s az 
ne váljék számomra gyümölcstelenné, de legyen legjobb s 
legbiztosabb orvosszerem minden szükségemben és nehéz-
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ségemben, úgy hogy reá gondolva mindig vigasztalódjam a 
bűn és a törvény hatalmával, az ördög minden kísértésével, 
a világgal, a halállal, a pokollal és az örök kárhozattal szem-
ben. 

Ó türelmes Bárány, Jézusom! Add, legyen a te keresz-
ted és szenvedésed példaadásul nekem a türelemre, hogy 
nyomdokaidon haladva ne fizessek szidalomért szidalommal, 
átkozódásért átokkal, hanem inkább követve a te hosszú-
tűrésedet imádkozzam azokért, akik nekem rosszat kíván-
nak. Végezetre engedd, hogy úgy gondolkozzam halálod felől, 
hogy annak ereje eloltsa bennem a rossz kívánságok lángjait 
s elfojtsa a testiség minden meg nem engedett gyönyörének 
szolgálatát. Ö hadd támasszon bennem szent szenvedésed 
emlékezete igaz kegyességet s növelje bennem szüntelen a 
szent erények szeretetét. S mivel Te az én bűneimet saját tes-
tedben vitted a keresztre, add, hogy én mindenestül meghal-
jak a bűnnek s igazságban éljek, igaz hitben és szentségben 
életem végéig Téged szolgáljalak és boldog halál után a te 
érdemeidért örök üdvösséget nyerjek Nálad, aki élsz és ural-
kodol mennyei Atyáddal és a Szentlélekkel egyben, örökké 
áldandó igaz Istenem. Ámen. 

и Uram, Jézus Krisztusom, nagyhatalmú, győzhetetlen 
diadalmas Uram! Hálákat adunk a te isteni Felségednek, 
hogy a te tusakodásod napján nekünk, gyenge embereknek 
a mi számtalan szörnyű ellenségeinkkel szemben pártunkra 
álltál, érettünk harcoltál, elvesztett igazvoltunkat helyre-
hoztad, teljes diadaloddal nekünk örök váltságot és üdvöt 
szereztél, a pokol és az örök halál karmai közül kiszabadí-
tottál, halálból való győzelmes feltámadásoddal számunkra 
megigazulást, Istennel, a mi Atyánkkal való megengesztelő-
dést és lelkiismeretünknek megnyugovást eszközöltél s mind-
ezekben minket megerősítettél. 

Ó hogy dicsőíti nevedet az egész föld a húsvét e nagy 
ünnepén, amelyet Te szereztél nekünk s azon igaz örömet 
ajándékozol minden hívednek. Mert Te vagy a Júda törzséből 
való erős oroszlán, ki diadalt arattál azokon az ellenségein-
ken, akiket senki más legyőzni nem tudott; ezért mi most 

Rövid verses fohász. 
Jézusom, ki keresztfádon 
Vigaszunk vagy e világon : 

Mindnyájunkat üdvözítsen 
S országodba elsegítsen. 

Jézus, add, hogy elérjelek 
S ott örökké dicsérjelek. 

Ámen. 

Add, hogy szörnyű szenve-
désed, 

Keresztfára feszítésed 
Húsvét ünnepére. 

52 
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örömmel adunk hálát Neked. Te vagy erős megrontója a 
pokol kígyófajzatának, amelynek fejét vetted; ezért mi most 
vidám lélekkel magasztalunk. Te vagy az a mennyei Sámson, 
aki betöri a pokol kapuit, hogy többé egyetlen hivőt se zár-
hassanak maguk mögé, s megnyitod számunkra az örök élet 
kapuit; amiben mi szilárdan hiszünk. Te vagy az a hatalmas 
előretörő, aki feltörted a sír zárait, hogy a maga idején az 
örök boldogságra mi is feltámadhassunk a sírból; amiben 
nagy a mi vigasztalásunk. Te vagy ama szegeletkő, amelyet 
az építők leraktak; amit mi híven elismerünk. Te adattál 
halálra bűneinkért s támadtál fel a halálból a mi megigazu-
lásunkra; aminek mindannyian örvendezünk. Ezekért a te 
nagyságos és dicsőséges cselekedeteidért ez ünnepen mind-
annyian magasztalunk Téged, dicsőítjük a te nevedet, a di-
csőség Urának nevét, örvendezünk Tebenned és a te diada-
lodban; mert siralmunkat boldog örömre változtattad, meg-
szabadítottál az örök halál fájdalmaitól és a pokol minden 
kínjaitól, úgy hogy többé nem érhetik se testünket, se lel-
künket. Megelevenítettél minket a te feltámadásod által, ki-
ontott véred által kiengesztelted Istent mivelünk, hogy az ő 
szent orcája előtt élhessünk mindörökké. 

Ó győző, vitéz Urunk, Jézus Krisztusunk! Buzgón kö-
nyörgünk, diadalmas feltámadásodért könyörülj mirajtunk. 
Töltsd be szíveinket ma és mindenkoron igaz húsvéti örven-
dezéssel s tégy minket a te dicsőséges feltámadásod osztá-
lyosaivá. Ne engedd, hogy a te ellenségeid úrrá legyenek 
felettünk. Győzzed le őket mibennünk is, mint ahogy ma-
gaddal szemben dicsőségesen legyőzted, hogy így igaz hit-
ben, megújuló életben s a békesség ama hatalmában, ame-
lyet a sírból keltettél életre, zenghessük mindig azt a dia-
dalmi éneket: „Elnyeletett a halál mind a diadalomig! Hol 
vagyon halál, a te diadalmad? Hol vagyon koporsó, a te fu-
lánkod? Istennek legyen hála, ki adott nekünk diadalmat a 
mi Urunk Jézus Krisztus által." Ö dicsőség Királya! Ö hű-
séges Üdvözítőnk! Ö hatalmas Megváltónk, Urunk Jézus 
Krisztusunk! Egyedül tied a dicsőség és hálaadás az Atya-
istennel és a Szentlélekkel egyetemben örökkön-örökké. 
Amen. 

risztus, magad vezess minket, 
Te szabj irányt lépteinknek; 

Dicsőn uralkodván 
Az Atyának jobbján: 

Add, hogy mi is feltámadhassunk, 
Örök fényben nálad lakhassunk 
S veled együtt uralkodhassunk. Ámen. 

Rövid verses ima. 



53 
, Az Űr Krisztus mennybemenetelének ünnepén. 

0 örök dicsőség Királya, nagy fenségben győzedelmes-
kedő Fejedelem, Urunk, Jézus Krisztusunk! Mi, a te híveid, 
e mai napon emlékezetünkbe idézve s megünnepelve a te di-
csőséges mennybemeneteledet az angyalok minden seregével 
és a te anyaszentegyházaddal egyben méltóképen áldunk és 
magasztalunk Tégedet, a mi felséges Urunkat, és bensősé-
gesen adunk Neked hálát, hogy a mi üdvösségünk nagy szük-
ségeért e földön végzett szent munkád után megdicsőült va-
lóságos testben szállottál mennyekbe, hogy megajándékozd 
a te népedet s köztünk, szegény aladvalóid között nagy bő-
kezűséggel széjjelosszad győzedelmesen szerzett zsákmányo-
dat, hogy a mennyekben légy a mi könyörületes főpapunk, 
örökös szószólónk és erős királyunk, aki felborítod ellen-
ségeid zsámolyát és őrzöd és vezérled szentegyházadat. íme 
Te általad bizonyára vereséget szenvednek minden ellensé-
geink, mert Te felmenvén a mennyekbe dicsőségesen győzel-
met arattál, megfosztottad őket hatalmuktól és fejedelem-
ségüktől, ámulatba ejtetted őket s dicső diadalt ültél felet-
tük. Ö azért kicsoda az közöttünk, akinek ezért Tégedet ne 
kellene magasztalnia? Elleneink nem fognak most már 
diadalmaskodni felettünk, se a világ, se a bűn, se a halál, se 
a sátán, se a pokol, mert a te érdemeddel megsemmisítetted 
az ő hatalmukat s felettük győzelmet arattál. Ö kicsoda az 
közöttünk, akinek ezért Tégedet ne kellene magasztalnia? 
Urunk, Jézus Krisztusunk, van már a mennyei Atyánál mi-
nekünk Tebenned igaz, védelmünkre kelő, az Atya jobbján 
ülő szószólónk. Ó kicsoda az közöttünk, akinek azért Tége-
det ne kellene magasztalnia? 

Ó legfelségesebb Urunk, Jézus Krisztusunk, örökkévaló 
nagy Istenünk ! Bizonyára Te a mi saját legnagyobb javunkra 
mentél fel a mennybe. Mint ahogy mennyből a föld színére 
szállva híveidnek kegyelmet és igazságot hoztál, úgy földről 
a mennybe, mennyei Atyádhoz térve nem hagytál minket 
árvaságban, de velünk hagytad a Szentlelket, az igazságra 
vezérlőt, a mi hűséges vigasztalónkat, vezérünket, oltalmun-
kat, a te lényegben egy helyettesítődet. Itt hagytad szá-
munkra a te szent Igédet, annak hirdetőit, a dicső szentsége-
ket, a te mennyei országod kulcsait s velünk maradsz mind 
az időknek végezetéig. Ö legkedvesebb Üdvözítőnk! Mutasd 
meg hatalmadat a te és a mi ellenségeink felett s tiporjad 
őket lábaid alá. Szentegyházadat ajándékozd meg továbbra 
is Szentlelkeddel, hogy a szent szolgálatban tanítók és hall-
gatók ne szűkölködjenek nélküle; áldd meg szent munkádat 
e földön, vezéreld népedet a hit, a szeretet és a remény egy-
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ségében üdvösségre; adj gyümölcsözést az istenfélelemnek, 
vond el szíveinket a föld dolgaitól s buzdítsd azokat a meny-
nyeiekre, hogy a te lelki testedben maradva s az élethez erőt 
belőled merítve erősen megálljunk a megszentelődésben, 
majd a múlandóság hónából Utánad a menny dicsőségébe 
szálljunk s ott Téged a te szerető Atyáddal és a Szentlélekkel 
egyben örökkön-örökké áldjunk. Ámen. 

_ _ Rövid verses ima. 
iVlennybe szálltál, Üdvözítőm, előttem 
Bús lelkemnek sátort ütni odafenn; 

Ragadj ki e bús világból örökre 
S vigy magadhoz a mennyei örömbe, 

Hogy ott téged folyton magasztaljalak 
S győzelmedért mindörökké áldjalak. Ámen. 

A Szentlélek kitöltetésének ünnepére. 

О Szentlélek-Isten, örökkévaló, mindenható Urunk! Há-
lát adunk a te isteni Felségednek, hogy szent ígéreted 
szerint buzgó könyörgésünk meghallgatásával nemcsak az 
apostolokra s az általuk összegyűjtött hívekre öntötted ki 
bőségesen mennyei szent ajándékaidat, hanem mind mosta-
náig meglátogatod a te szentegyházad házát és templomát 
s ajándékaiddal meggazdagítod úgy az egyház szolgáit, mint 
minden hívedet. Ö drága Szentlélek! Buzgón könyörgünk, 
könyörülj mirajtunk bűnös és szükséget szenvedő gyerme-
keiden is, küldd le mireánk a megvilágosítás, újjászületés, 
vigasztalás, felbuzdulás és lelkesedés bőséges ajándékait. 

Ö üdvösséges, boldogító Világosság! Ö égi láng, Szent-
lélek-Isten! Töltsd be szívünket, lelkünket, minden belső ré-
szünket; szenteld meg egyúttal a mi testünket, hogy mind-
annyian a te hajlékaid és templomaid lehessünk s Előtted 
becsben álljunk. Add, hogy szeressük s kövessük Igédet. La-
kozzál bennünk a mennyei Atyával s az ő drága Fiával egy-
ben. Újíts meg szívünkben és elménkben minden üdvösséges 
hajlamot. Adj nekünk benső békességet s vigasztaló bizony-
ságtételt a mi lelkünk előtt, hogy mi nemcsak fiaid és leá-
nyaid, hanem egyben az örök üdvösség örökösei vagyunk. 

Ó vigasztaló Szentlélek! Távoztass el egyúttal szívünk-
ből minden káros félelmet, kétkedést és szomorúságot. Töltsd 
el lelkiismeretünket boldogító vigasztalással, hogy Te letisz-
títasz róla minden tisztátalanságot. Oldjad meg közömbös-
ségünket, lágyítsd meg keménységünket, gyámolítsd a gyön-
géket, vigasztald a bánkódókat, vezéreld jó útra a tévelygő-
ket, gyógyítsd meg a betegeket s őrizz meg minket kegyel-
meddel a Krisztus Jézus által szerzett üdvösségre. Üzz el 
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mitőlünk minden időben minden kísértést és kelj templo-
maink és hajlékaink védelmére isteni erőddel és állandó őri-
zeteddel; hogy így szent és tiszta gondolatainkkal, üdvössé-
ges hajlandóságainkkal, tanácsainkkal és vigyázatunkkal 
Téged, Istenünket, mindig híven és engedelmesen kövessünk. 
Legyen Te általad való felkenettetésünk az örök üdvösség 
boldog foglalója. Ö vezess, vezérelj minket az üdvre, jóságos 
Szentlélek-Isten, akit a mennyei Atyával és Isten egyszülött 
Fiával lényegben egy igaz Istent áldalak és dicsőítelek örök-
kön-örökké. Amen. 

Rövid verses ima. 

Lakozzál bennem, magasztos Szentlélek, 
Ajándékiddal ékesíts fel, kérlek: 

És ments meg a káros bűnöktől engemet; 
Mély és igaz hittel töltsd be a szívemet, 

Vigasztalj meg e siralom völgyében 
S részesíts a menny dicső örömében. Ámen. 

, A boldogságos Szentháromság ünnepén. 

О legszentebb, legfelségesebb, örökkévaló, kifürkészhe-
tetlen, felfoghatatlan, egylényegű, háromszemélyű isteni 
Szentháromság! Áldlak, dicsérlek és magasztallak Tégedet, 
hogy nyilvánvalóvá tetted számomra az istenség lényének 
amaz ismeretét, amelyben a mi örök életünk és üdvösségünk 
vagyon; tudniillik, midőn Téged, Atya-Isten, s akit üdvössé-
günkre küldtél, a te egyetlenegyszülött Fiadat a Szentlélek-
Űristennel egyetemben a mi Teremtőnknek, Megváltónknak 
és Megszentelőnknek ismerünk, vallunk és hiszünk. 

Ó Atya-Isten, első személye az öröktől fogva önmagá-
ból lett Szentháromságnak, Téged ismerlek el Istenemnek, 
szent Fiad útmutatása szerint Téged áldalak, dicsőítelek és 
szeretlek, midőn azt mondja: Amit az Atyától az én nevem-
ben kértek, megadja nektek. Ö jóságos Atyám, két nagy és 
felséges ajándékot adtál énnekem ezen a világon, úgymint 
a te legdrágább Egyszülöttedet és a Szentlelket. Ő engedd 
azért, hogy Téged nagy és dicső ajándékaidért egész élete-
men át odaadóan áldhassalak és méltókép magasztalhas-
salak. 

Ő Isten Fia, Te második személye a boldogságos Szent-
háromságnak, Te öröktől fogva Isten lényegéből fogantatott 
Isten Istenből, igaz Isten igaz Istenből, Világosság a Vilá-
gosságból, örökkévaló, mindenható igaz Isten, kezdete, vége 
mindeneknek. Te elküldetve mennyei Atyádtól az idők tel-
jességében emberré lettél, hogy keressed az elveszetteket s 
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üdvözítsd a Benned hívőket. Te testemmé, véremmé, testvé-
remmé és jegyesemmé lettél örökkévaló szentségben, igaz-
ságban és hitben. Te vagy az én Megváltóm és Üdvözítőm, 
Királyom és Uram, közbenjáróm és segedelmem, szószólóm 
és oltalmam, teljességem és tökéletességem. Ó Jézusom, hall-
gasd meg, kérlek, sóhajaimat és fohászaimat, kiáltásomat és 
könyörgésemet s életemben és halálomban légy velem öröm-
ben, bánatban, boldogságban és boldogtalanságban. Ments 
meg és erősíts meg engemet, ha támadás ér és veszedelem 
környez; szabadíts ki azoknak karjai közül, akik Tégedet 
gyűlölnek és nekem rontásomra törnek. Add, hogy ezen a 
gonosztól megszállt világon Terólad bátran tegyek bizony-
ságot s Tégedet könyörülő jóságodért, szenvedéseidért és 
ártatlan halálodért, feltámadásodért és mennybemenetele-
dért örökké imádjalak és dicsőítselek. 

Ó Szentlélek-Isten, örökkévalóságban és mindenható-
ságban az Atya-Istennel és Fiú-Istennel egyenlő harmadik 
személye a Szentháromságnak, ki az Atyától és Fiútól szár-
mazol és küldetel, hogy minket Isten hajlékaivá és templo-
maivá szentelj; ki minket újjászülsz, megvilágítsz, megszen-
telsz és bánatunkban megvigasztalsz : Te vagy a mi egyetlen, 
legszentebb és legbizonyosabb vigasztalónk, megszentelünk 
s minden dolgokban szerető, jóságos segítőnk. Ó drága vi-
gasztalónk, legyen Neked szeretetedért és jóságodért, Tőled 
jött megszentelődésünkért, megvilágosíttatásunkért tőlem s 
minden hívektől dicséret, imádat és dicsőség most és mind-
örökké. És könyörgök Hozzád alázatos szívvel, ne vond meg 
tőlem szeretetedet, de lakozzál bennem szent ajándékaiddal 
életem minden napjain. 

Ó boldogságos, legszentebb, három személyben megje-
lent, létedben s lényegedben oszthatatlan Szentháromság, 
Atya, Fiú, Szentlélek-Isten! Hálát adok a te isteni Felséged-
nek reám és minden Hozzád vágyó hívedre szeretetedből ki-
árasztott csodálatos dolgaidért s megszámlálhatatlan jóté-
teményeidért, különösképen pedig, hogy az igaz hit által 
megtanítottál megismerni és bizonyságot tenni arról, hogy 
Te egyetlen örökkévaló Isten, hatalomban és dicsőségben, 
méltóságban és fenségben egyenlő három isteni személyben 
jelentetted meg Magad. Könyörgök azért Hozzád szívem sze-
rint, hogy az én hitemnek ezt a Rólad szóló bizonyságtételét 
szívemben gyökereztesd, erősítsd, növeljed és szilárdítsad 
meg s tarts meg engem abban életem végéig, úgy hogy ne 
csak a földi bánat, de a mennyei üdv honában is nagy örven-
dezéssel vehessem ajkamra amaz angyali szózat zengését: 
Szent, szent, szent az Isten, seregeknek Ura, ég és föld tele 
van az ő dicsőségével és hatalmával. Amen. 
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Rövid verses ima. 

teremtő Atya-Isten, 
Add meg azt, hogy igaz hitben 

Benned legyen békességünk, 
Kegyelmünk és üdvösségünk. 

Krisztusunk, ki értünk holtai 
S szent véreddel megváltottál: 

Gyógyíts meg, hogy ne retteg-
[jünk 

S örök halált ne szenvedjünk. 
Szentlélek, te megszentelő, 
Vigasztaló, élő erő: 

Tölts be minket kegyelmeddel, 
Gazdag hittel, szeretettel. 

Szentháromság, egy Istenünk, 
Rád emeljük tekintetünk : 

Add, hogy hozzád eljuthassunk 
S mindig veled lakozhassunk. Ámen. 

Szent Mihály napjára. 

Szeretetben, könyörületben gazdag mennyei Atyám, Iste-
nem, aki a te szent Fiaddal és a Szentlélekkel egyetem-
ben mennyei fejedelemségeket teremtettél és kerubok és 
szeráfok felett trónolva bizonyítod meg minden teremtmény 
feletti végtelen uralmadat: hálákat adunk Neked, hogy a te 
felette bőséges atyai szeretetedből szolgálatra, őrizetre és 
oltalomra angyalaidat rendelted mellénk, hogy kellőképen 
óvják és védjék templomainkat, iskoláinkat, testeinket, lel-
keinket, házainkat, udvarainkat. Ó seregek Ura, aki Hágárt, 
a te szolgálóleányodat, a pusztában, Lótot Sodomában, Eli-
zeust ellenségei között, Dánielt oroszlánok barlangjában an-
gyalaid által őriztetted és védelmeztetted, szívünk szerint 
esedezünk Hozzád, őriztessed szent angyalaiddal a jövőben 
is minden szerencsétlenségtől egyházunkat, iskoláinkat, köz-
ségünket. Óvj és védj meg e szent és hatalmas szellemek 
által minket és drága hazánkat, hogy semmiféle veszedelem 
tőrébe ne essünk. Urunk, Jézus Krisztusunk! íme a kevély-
ség és a gonoszság mennyekből kitaszított angyala még min-
dig hadakozik a keresztyén lelkekkel megrontásunkra törve. 
De mi szívből mondunk hálákat Neked, hogy szembeszállot-
tál vele és semmivé tetted cselvetéseit. Ó hatalmas Mihály 
őrangyal! Továbbra is űzd el hajlékaink felől a te híveid 
ellen gonoszra készülő kegyetlen ördögöt s vess gáncsot ártó 
szándékainak. S midőn majd elközelg végóránk, angyal-
társaid egybesereglő tábora által vezéreld lelkeinket, Jézu-
sunk, örökkévaló királyságod mennyei palotájába, ahol 
Téged mennyei Atyáddal és a Szentlélekkel egyetemben az 
angyalok és választott lelkek seregével imádjunk és áldjunk 
örökkön-örökké. Ámen. 
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A boldogságos szűz Mária emléknapjaira. 

iVlagasztalja az én lelkem az Urat. Örvendez az én lelkem 
az én megtartó Istenemben. Mert ő megemlékezett sza-
vairól, melyeket összüleinknek a paradicsomban mondott, 
hogy asszony magja rontja meg a kígyó fejét; megemléke-
zett mint más atyáknak, úgy különösen Ábrahámnak adott 
ígéretéről, hogy az ő magvában áldatnak meg a föld minden 
nemzetségei. Ö mindezt teljesítette már; mert midőn elér-
kezett az idők teljessége, elküldötte szűztől született szent 
Fiát, aki megrontotta az ördög cselekedeteit s reánk örökké-
való áldásokat árasztott. Ó könyörületes Isten, mily nagy a 
te kegyelmed! Bizonyára úgy szeretted e bűnös világot, hogy 
a te Egyetlenegyszülöttedet adád, hogy minden, valaki 
őbenne hiszen, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. S mi-
dőn Te saját Fiadat adtad a mi üdvösségünkre, mi más volna 
még a mennyben és a földön, amit ővele és ő általa meg 
akarnál tagadni mitőlünk, s amivel ne akarnál bennünket 
megajándékozni? Ó legkedvesebb Atyánk, tekints emberi 
testben jobbod felől ülő szent Fiadra s légy hozzánk ő érette 
mindig szeretettel! Az ő bűn nélkül való fogantatásáért és 
születéséért, ártatlan életéért és haláláért bocsásd meg ne-
künk, a te bűnökben élő népednek, a mi gyarlóságainkat. És 
mert az ő e földre küldésében nemcsak szeretetedet mutat-
tad meg az alázatosaknak és engedelmes-szívűeknek, hanem 
megjelentetted általa igazságodat is a kevélyekkel és hálát-
lanokkal szemben (mert megtekintetted a te szolgálóleányod-
nak alázatos állapotját és megtetted számára azt, hogy bol-
dognak mondják őt minden nemzetségek; hatalmas dolgokat 
cselekedtél karodnak ereje által és a kevélyeknek szíve gon-
dolatjának eszét vesztéd, a hatalmasokat levontad az ő szé-
kükből és az alázatosakat felmagasztaltad, az éhezőket min-
den jókkal betöltötted és a gazdagokat üresen bocsátád) : ó 
azért vezérelj minket a te Szentlelkeddel, hogy hatalmas 
karjaid előtt megalázkodjunk, mint a szűz Mária; a farizeusi 
gőgöt, képmutatást és felfuvalkodást pedig elkerüljük, hogy 
el ne veszítsük szent kegyelmedet. Te pedig, ó Urunk Jézu-
sunk, az élő Istennek Egyetlenegyszülöttje s a boldogságos 
szűz Máriának Fia, miután szent Igéid és a te magasztos 
szentségeid által lélek szerint továbbra is ápolod a te testté-
válásodat a mi szíveinkben, hallgass meg, kérünk, minket, 
amidőn esedezünk Hozzád, hogy amint a Magad számára 
megszentelted a szűz anya méhét, hogy benne Magadnak 
tiszta és kedves hajlékot végy: úgy ugyanazon Szentlélek 
kegyelme által szentelj meg minket is, hogy mi is a te tiszta 
és kedves templomaid lehessünk. Erősítsd meg hitünket, 
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hogy azért, mert a te utaid titokzatosak, ne férkőzzék hoz-
zánk a kétség, amely ekként szól: hogy lehetséges ez? de 
inkább emlékezzünk meg amaz angyali bizonyságtételről, 
hogy az Istennél mindenek lehetségesek és így alázatosan 
kiáltsunk fel Tehozzád: Én, az én Uramnak szolgája, kö-
nyörgök, tégy velem a te szavaid szerint. Gyújtsd fel szí-
vünkben a buzgó hálaadás és örvendezés lángjait, hogy mint 
Erzsébet, úgy örvendjünk mi is a te látogatásodnak és 
mondjuk ővele: Honnét vagyon az, hogy az IJrnak kegyel-
messége mihozzánk eljöjjön? Íme repesni kezd örvendezés-
sel a mi szívünk, mint egykor Keresztelő János az ő anyja 
méhében. Add, hogy hova tovább, annál inkább kívánkoz-
zunk Utánad, szent Igéid és szentségeid után, hogy ama job-
bik részt választva, amely nem vétetik el mitőlünk, Veled, 
mint fejünkkel, egy testté váljunk s ekként lelkünknek a 
mennybe való boldog eljutását is elérhessük. Élsz és ural-
kodol Te, Uram, Istennel, az Atyával és a Szentlélekkel egye-
temben, mint egy igaz s örökké áldandó Istenünk. Ámen. 

A szent apostolok és vértanúk emléknapján. 

alázatnak és hosszútűrésnek legtökéletesebb példája, 
Urunk, Jézus Krisztusunk, aki azt mondottad: Aki engem 
követni akar, tagadja meg önmagát, vegye fel vállaira az ő 
keresztjét s úgy kövessen engemet, — íme mi gyarló gyer-
mekeid lelkünk előtt megújítva az apostolok és vértanúk em-
lékét látjuk, hogy nekik keresztüket hordozva mily szűk 
ösvényen kellett Utánad haladniok és vérző nyomdokaidat 
követniök; mert nemcsak megaláztatás és üldöztetés, hanem 
jórészükben keserves kínhalál is lett osztályrészükké ezen a 
világon, mivel közülök némelyek megköveztettek, mások 
lefejeztettek, ismét mások a keresztrefeszítés, máglyahalál 
vagy más fájdalmas kivégeztetés áldozatai lettek. Bizonyára 
nem érdemelte őket a világ s ők hívek lévén mindhalálig 
nagy szenvedésük után még nagyobb dicsőség osztályosaivá 
lettek. Mert íme most pálmaággal kezükben fehér ruhában 
állanak Istennek trónja előtt s az Ür eltöröl szemükből min-
den könnyhullatást ; Te pedig, Istennek Báránya, kies me-
zőkhöz, kimondhatatlan örömek és dicsőség élő vizének for-
rásaihoz vezeted s ott felüdíted őket. S minekutána a te 
csodálatos, de mindig bölcs és üdvösséges ítéleteid szerint 
úgy akarod, Uram, hogy a te választottaid ördög és világ 
ellen küzdve keresztet hordozzanak és sok viszontagságot 
szenvedjenek bizonnyal azért, nehogy a múlandó világ dicső-
ségének és gyönyörűségének rabjaiként az örök élet dicső-
ségét és gyönyörűségét elveszítsék: arra kérünk, Uram. ve-
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zérelj minket a te Szentlelkeddel, hogy az apostolok és a 
vértanúk és a te neved minden igaz tisztelőjének dicséretes 
erényeit híven kövessük. S amint ők a te szent evangéliumod 
igazságaiért egész az élet feláldozásáig készségesen és öröm-
mel viseltek el minden szenvedést, add, hogy példájuk nyo-
mán mi is ekként cselekedjünk, ama jó harcot megharcol-
juk, hitünket, jó lelkiismeretünket megtartsuk s így szá-
munkra is eltétessék az igazság koronája. S miért is ne akar-
nánk, ó legkedvesebb Urunk, a te nevedért bármit is elszen-
vedni? Hiszen Te miérettünk mindnyájunkért többet szen-
vedtél, mint amennyit mi mindannyian együttvéve Éretted 
szenvedhetünk! S mindezek felett Te nem a magad, de a mi 
javunkra szenvedtél, míg ha mi Teéretted tűrünk valamit, 
azt egyúttal a saját javunkra tűrjük és hordozzuk el, hogy 
a kegyelmedből Általad megígért jutalmat elnyerhessük. 
Mert bizonyára megáll az a te ajkaidról származó bizonyság-
tétel: És aki elhagyja házait, atyjafiait, nénjeit, húgait, aty-
ját, anyját, feleségét, gyermekeit, jószágát az én nevemért, 
százannyit vészen és az örök életet örökség szerint bírja. De 
könyörületes Urunk, miután a lélek kész ugyan, de a test 
erőtelen, (amit Te, mint emberi szívek vizsgálója, jól tudsz 
és ennek felette Magad is megízlelted, amidőn érettünk a ha-
lál jármait Magadra vetted könyörögve az Atyához, hogy 
távoztassa el Tőled a bekövetkezendő szenvedés keserű kely-
hét) : arra kérünk, gyengeségünkben jöjj kegyelmesen a mi 
segedelmünkre. Ne engedj feljebb kísértetnünk, hogysem 
elviselhetjük, de a kísértéssel egyben nyissad meg számunkra 
a szabadulás útját, hogy azt elhordozhassuk. Küzdelmes 
földi létünk után pedig fogadj be minket is a szent pátriár-
kák és próféták, apostolok és evangélisták, hitvallók és vér-
tanúk megszámlálhatatlan seregébe, akik belevegyítve éne-
küket a szent angyalok himnuszába Téged az Atyával és a 
Szentlélek-Istennel egyben kimondhatatlan dicsőség fényé-
ben dicsőítenek és magasztalnak örökkön-örökké. Ámen. 

V. A bűnbánatra és szent feloldozásra 
való készülődéskor. 

Rövid elmélkedés és útmutatás azok számára, akik az Űr 
szent vacsorájához kívánnak járulni. 

i az Ür szent vacsorájához kíván járulni, gondosan 
ügyeljen arra, hogy méltóképen járuljon hozzá. Méltóképen 
pedig azok járulnak hozzá, akik megvizsgálják magukat és 
pedig az igaz, őszinte bűnbánat által. 
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Az ilyen szent bűnbánat pedig három dolgot foglal 

magában : 
I. igaz megbánását, megsiratását előző bűneinknek; 
П. igaz hitet az Ür Jézus Krisztusban, aki a bűnöknek 

igaz és örök eltörlője; 
III. igaz, őszinte, kitartásra kész elhatározást a jövő-

ben a bűnöktől való tartózkodásra és életünk meg jobbítására. 

Az első pontról. 

Előző bűneink igaz megbánásához és megsiratásához a 
következő dolgok tartoznak: 

1. A bűnök ismerete, vagyis hogy az ember megismerje 
és szívében jól megforgassa, hogy az ő Ura Istene és az 
Isten Igéje ellen mily sokszor és sokféleképen vétkezett. Ezt 
a célt szolgálja Istennek tízparancsolata, mint az a lelki 
tükör, amelyben megtetszik úgy a mi megromlott természe-
tünk, mint minden kötelességünk; tehát rövidre fogva fel 
van benne jegyezve Istennel szemben tartozó fizetségünk 
egész summája és terhe. Álljon hát a bűnbánó ember ez elé 
a tükör elé, vegye elő egyik parancsolatot a másik után s 
szorgosan kutassa, vizsgálja meg, miként intézte életét e 
parancsolatok szerint. 

2. Hozzátartozik a bűnök igaz megbánásához egyúttal 
Istennek a bűneink miatt méltán megérdemelt haragjáról 
való elmélkedés úgy, hogy az ember az Isten tízparancsola-
tából megismerve tényleg elkövetett bűneit eszébe vegye, 
hogy Isten mennyire haragszik az embernek bűnei miatt s 
mily szörnyű büntetéssel fenyegeti mindazokat, akik meg-
szegik az ő parancsolatait. Ami látható Isten tízparancso-
latának záradékából: Én vagyok a te Urad, Istened, erős 
bosszúálló, aki megbüntetem az atyák vétkeit a fiakban har-
mad- és negyedíziglen azokban, akik gyűlölnek engemet, és 
irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engemet 
szeretnek és megtartják az én parancsolataimat"; úgyszin-
tén ama fenyegető Igékből (V. Móz. 27, 26.) : „Átkozott, aki 
be nem teljesíti cselekedettel e törvények Igéit. És mondja 
mind a sokaság: Ámen."; nemkülönben ama rettentő példák-
ból, mint az ősvilágé (I. Móz. 7.), Sodomáé és Gomoráé (19.) 
Kóréé, Dathané és Abirámé (IV. 16.), Izrael engedetlen 
fiaié. (11.). 

3. Ugyancsak hozzátartozik bűneink igaz megbánásá-
hoz, hogy az ember necsak megismerje Isten haragját bű-
neink miatt, de szíve mélyén meg is rettenjen e haragtól és 
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fájdalmasan meggyászolja, hogy bűneivel az ő teremtő Urát 
Istenét haragra gerjesztette, a maga lelkiismeretét pedig 
megterhelte. 

4. Lelkiismerete és szíve ilyen fájdalmaiba kell kiön-
tenie a bűnei felett bánkódó bűnösnek a maga szíve terhét, 
sokféle bűneit alázatosan s fájdalmasan megvallania, meg-
vezekelnie és megsiratnia, a bűnöknek ezt a mérgét meg-
gyűlölnie, megátkoznia és megútálnia. 

5. Gondoskodnia olyan célravezető eszközről, amelynek 
segedelmével eme nehéz és sokféle bűnei terhétől megszaba-
dulhatna s ismét elnyerhetné Isten kegyelmét és lelkiisme-
rete nyugodalmát. Erre szolgál 

a második pont, 

vagyis a Jézus Krisztusban, a mi bűneinkért való egyetlen 
elégtételtevőben vetett hit. Ennek a hitnek az útja mintegy 
három lépcsőfokon visz át, amelyeken a töredelmet gyakorló 
bűnösnek az ő Urához, a Jézus Krisztushoz kell feljutnia. 

1. Az első lépcsőfok ez: tudnia kell, mi jót tett vele és 
szerzett számára az Ür Jézus, amint azt szépen feltárja előt-
tünk a mi káténk a keresztyén hitvallásról szóló második 
fejezetében. Itt bizonyságot teszünk arról és kinyilvánítjuk, 
hogy: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus valóságos Isten, az 
Atyától öröktől fogva született, nekem Uram, ki engem el-
veszett és elkárhozott embert megváltott minden bűntől, a 
haláltól s az ördögnek hatalmából megszabadított nem 
arannyal, sem ezüsttel, hanem az ő szent és drága vérével, 
az ő ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az ő 
tulajdona legyek és az ő országában ő alatta éljek s neki 
szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, 
amiképen ő is feltámadott a halálból, él és uralkodik mind-
örökké. Ez bizonnyal igaz. 

2. A második lépcsőfok ez: hogy ebben aztán szilárdan 
hinnie s ezzel a saját bűneivel szemben vigasztalódnia kell és 
szívében ekként kell szólnia: Én nagyon nyomorult és nagy-
bűnös vagyok és bevallom, hogy bűneimmel csak Istennek 
haragját, a földön büntetést, a földön túl pedig kárhozatot 
érdemelnék; ámde bűneim miatt mégsem esem kétségbe, 
mert Krisztus öröktől fogva született valóságos Isten 
és szűz Máriától született valóságos ember, nekem Uram, 
ki engem elveszett és elkárhozott embert megváltott, kisza-
badított és megmentett minden bűntől, a haláltól és az ör-
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dögnek hatalmától szent és drága vérével, ártatlan szen-
vedésével és halálával. Ezt hiszem szilárdan s bizonyos va-
gyok a felől, hogy nekem ezért a menny Istene kegyelemből 
megbocsátja és eltörli minden vétkemet. 

3. A harmadik lépcsőfok pedig: a hitvallás, vagyis a 
gyónószék előtt való gyónás, holott is háromfélére kell 
ügyelni : 

a) mit kell csinálni a gyónás előtt, 
b) mit kell csinálni a gyónás alatt, 
c) mit kell csinálni a gyónás után. 
A) Nyilvános gyónás előtt az Isten házában kétféleké-

pen kell meggyónni és pedig legyen az egyik gyónás Isten 
színe előtt, a másik felebarátaink előtt való. Isten színe előtt 
a bűnbánó embernek magát minden bűnben vétkesnek kell 
találnia s az Isten tízparancsolata szerint bűneit egyenként 
felsorolnia és megvallania, amiben nagyon hasznosan lehet 
segítségére Manasses imája az 51-ik zsoltárban s más szép 
bűnbánó és gyónó imádságok. Felebarátjával szemben pedig 
végezzen a bűnbánó külön személyes gyónást, s ha meg-
bántotta őt, kérjen tőle bocsánatot s békéljen meg vele. 

B) A gyónás alatt a következőkre kell ügyelni: 

a) hogy a bűnbánó ember elismerje, hogy ő már erede-
ténél fogva bűnben fogantatott s ezt az ő eredendő bűnét 
számos tényleges bűnnel növelte; továbbá 

b) hogy bűnei által rászolgált Isten haragjára, a földi 
létben büntetésre, azután pedig örök kárhozatra; 

c) hogy ő ezek felett szíve szerint nagyon bánkódik; 
d) hogy bűneivel szemben az Űr Jézus Krisztusban ve-

tett hite ad neki vigasztalást, mert az Ür Jézus Krisztus őt 
a bűntől megváltotta s a bűnök bocsánatát számára meg-
szerezte. 

e) Ezek után lépjen a bűnbánó ember az Ür asztalá-
hoz s hite megerősítésére vegye magához a Jézus Krisztus 
igaz testét és vérét. 

f) A jövőben Isten kegyelméből a Szentlélek segedel-
mével, amennyire csak lehet, javítsa meg életét s váljék 
buzgó kegyességben tökéletesebbé. És amidőn számára a 
lelkész a bűnök bocsánatát és a feloldozást hirdeti s az oltár 
elé járuló bűnbánót bűneitől valóban feloldozza, azt ne em-
beri, de isteni akarat hangjaként fogadja. 
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С) A gyónás és feloldozás után: 
1. a bűnbánó ember adjon szíve szerint való hálát Urá-

nak Istenének, hogy elvezérelte őt bűnei megismerésére s a 
mellett kérje őt alázatos szívvel, engedje, hogy ő a szent 
bűnbocsánat áldó hatását szívében hathatósan megérez-
hesse; 

2. készüljön fel az Ür szent vacsorájának méltó élvezé-
sére, amely a következő három feltétel alatt válik valósággá : 

a) ha szíve mélyéből fakadó fohásszal könyörög az ő 
Ura Istenéhez s hívja őt segítségül, hogy tegye őt a mennyei 
vacsora méltó vendégévé; 

b) ha az Ür Igéjének hirdetését szívbeli buzgósággal 
hallgatja ; 

c) ha az Ür asztalához való járuláskor megőrzi illendő 
komolyságát és tiszteletadását s lángoló buzgósággal idézi 
emlékezetébe ama drága szereztetési Igéket: „Ez az én tes-
tem, amely tiérettetek adatott; ez az én vérem, amely éret-
tetek kiontatott bűneitek bocsánatára." Ezekről elmélkedve 
kell magához vennie az Ür szent vacsoráját semmikép se 
kétségeskedvén, hanem inkább szilárdan lévén meggyőződve 
arról, hogy Krisztusunk ama testét veszi magához, amely 
érette a keresztfán csüngött és bűneiért halálra adatott, s 
Krisztusunk ama vérét, amely bűneiért a kereszt megszen-
telt fáján kiontatott. Amint pedig magához vette a drága 
kincset, ismét hálát kell adnia drága Üdvözítőjének, az Ür 
Jézusnak, s e mellett kérnie őt, engedje meg neki, hogy Urá-
ban, Istenében vetett hite megszilárdulására, felebarátjával 
szemben való szeretete növelésére, keresztviselés és meg-
próbáltatás idején kitartó türelme és reménye éledésére, fő-
ként pedig a földi lét utolsó órájában lelke üdvére élvezhesse 
ezután is a lélek ez üdvösséges eledelét és italát. 

A harmadik pont 
az új engedelmesség, amely a következő három dologból áll: 

1. a mennyben lakó Isten iránti igaz kegyességben; 
2. a felebarátok iránti őszinte szeretetben; 
3. hivatásszerű feladataink hű és szorgalmas teljesí-

tésében. 
Aki mindezeket méltóképen megcselekszi, az valóban 

méltóan élvezi Krisztus igaz testének és vérének a szentsé-
gét s abban neki élete, vigasztalása és örök üdvössége va-
gyon. Add meg ezt, ajándékozd ezt minden keresztyén úr-
vacsorai vendégnek, mennyei Atyánk, Istenünk, a te szent 
Fiad, a Jézus Krisztus által. Ámen. 
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Igaz bűnbánatra való készülés imája. 

IVlindenható, örökkévaló, irgalmas Istenem! Jól tudom, 
hogy sem a mi munkánk és igyekezetünk, sem e világon való 
viselkedésünk és lépteink megválogatása nem múlik emberi 
erőn és hatalmon, mert a mi erőnk elégtelen arra, hogy ön-
magunktól bármi jót is kigondoljunk, kimondjunk, elkezd-
jünk és bevégezzünk; de ha valami jóra mégis alkalmasak 
vagyunk, azt egyedül a te atyai jóságod és szereteted mű-
veli mibennünk. Különösképen pedig a szent bűnbánat nem 
a mi bűnös testünk cselekedete, de egyedül a Tied, jóságos 
Istenünk! Azért, ha Teveled megbékélni kívánunk és azt 
akarjuk, hogy jóságos Istenünk, irgalmas Istenünk velünk 
és mellettünk légy, Tőled várjuk, Uram, hogy minket erre 
alkalmatosakká tégy és igaz bűnbánatra serkents. Azért ó 
Istenem, Tehozzád emelem kezemet és szívemet, testestül, 
lelkestül neked adom át magamat buzgón könyörögve szent 
színed előtt; tégy velem a te végtelen bölcseséged, könyörülj 
rajtam kibeszélhetetlen kegyelmed, légy segítségül nekem 
végéremehetetlen igazságod szerint s feltett szent szándé-
komban erősíts meg engemet a te kimondhatatlan jóságod-
dal. Ó Uram, aki úgy kívántad, hogy akaratom legyen e 
szent cselekedetre, add, kérlek, hogy azt valóban elvégez-
zem. Teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, és az erős lelket 
újítsd meg énbennem. Ne vess el engemet a te orcád elől és 
a te Szentleikedet ne vedd el éntőlem. Világosítsd meg az én 
homállyal küszködő elmémet, hogy necsak azt tanuljam meg, 
mily nagyon útálatosak az én bűneim, amelyekkel a te 
szörnyű haragodat és a pokol örök kárhozatát vontam ma-
gamra, de megismerjem a te nagy szeretetedet is, amelyet 
megígérsz mindeneknek, akik készséggel engedelmeskednek 
Neked, megalázkodnak hatalmas isteni jobbod előtt és meg-
ismervén a te jóságodat Tebenned mindvégig híven meg-
állanak, mint ezt világosan példázza Manasses, Péter, Mária 
Magdolna és a bűnös publikánus esete, aki mellét verve 
mondotta: „Uram, légy irgalmas, nekem bűnösnek." Ilyen 
magábaroskadó, töredelemmel teljes szívet adj nekem is, ó 
szerető Istenem, hogy bűneim felett, mint Péter és Mária 
Magdolna, záporként hullassam könnyeimet és Manassessel 
fájdalmasan zokogjam el : Az én vétkeimet ismerem és az én 
bűnöm szüntelen előttem forog. Te ellened, csak Te ellened 
vétkeztem és gonoszságot cselekedtem a te szemed előtt. 
Azért kérlek, könyörgök Neked: fordítsd el az én bűneimtől 
a te orcádat és minden én álnokságimat töröld el; ne őrizd 
meg a te haragodat mindörökre s ne tartogass számomra 
gonosz dolgokat és ne űzz el engem magad elől a föld leg-
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mélyebb rejtekeibe; mutasd meg nekem minden jóságodat 
nagy irgalmasságod szerint üdvözítvén engemet, méltatlant; 
és magasztallak Téged mindig, életem minden napjain, mert 
Téged dicsőít a mennyek minden serege s magasztaltatol 
általunk örökkön-örökké. Ámen. 

A, 
Rövid verses ima. 

Ltyám, ki az egekben vagy, 
S szereteted végtelen nagy: 

Gondolatom, szavam, tettem 
Nélküled mind sikeretlen ; 

Segíts, hogy e szent órában 
Bűneimet szánjam, bánjam, 

Miket egész életemben 
Szégyenemre elkövettem. 

Add, hogy ismét visszatérve 
Üdvösségem ösvényére 

Szívem újra tiszta legyen; 
Sebzett lelkiismeretem 

Kösd be Jézus érdemével, 
Üdvözítő kegyelmével, 

Hogy terhemtől szabadulva 
És szívemben megújulva 

• • 

O , 

Szolgáljalak s hálát zengjek 
Háromban egy Istenemnek. Ámen. 

Amaz adós szolga példája szerint való bűnbánati ima. 
(Máté 18.) 

"rökkévaló mennyei Király, egyedül bölcs, végtelen jóságú 
Urunk, Istenünk ! Midőn most benső töredelemmel for-
dítom Feléd az én orcámat, lelkem emlékezetébe idézi szent 
Fiad példázatát arról a királyról, ,,aki az ő szolgáival számot 
akart vetni, és mikor számot kezdett volna vetni, hozának 
vala eleibe egy szolgát, aki adós vala tízezer tálentommal." 
Ó Uram, Te vagy az a végtelen gazdagságú Király, aki tálen-
tomaidat bőségben osztogatod az embereknek és azokat reá-
juk bízod, én pedig az a haszontalan szolga és szörnyen 
megtévelyedett adós vagyok, aki ha szorgosan megemléke-
zem arról, mit adtál nekem és mit bíztál reám és én azt hogy 
használtam fel: lelkiismeretemben magasztalásra kénysze-
rülök a te jóságodért és megvetésére a saját hálátlanságom-
nak. Mert ideadtad nekem mindenekelőtt („amit királyok és 
próféták óhajtottak látni és hallani, de nem láthattak és nem 
hallhattak") szent evangéliumodat, a magasztos szentsége-
ket és bennük a te szent Fiaddal, az Ür Jézus Krisztussal 
igaz tisztaságban való egyesülésemet; ámde én e drága ado-
mányaidat, amelyek feljebb valók aranynál, ezüstnél, gyön-
gyöknél és drágaköveknél és az egész világ mindenféle kin-
cseinél, nem becsültem meg eddig úgy, mint kellett volna. 
Igen, mint ahogy a zsidók útálatosságnak vették az égi 
mannát és vágytak Egyptom húsos fazekaira: úgy én is in-
kább e világi dicsőségre és földi gyönyörökre, semmint az 
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örökkévalóság éltető forrásaira vágytam és vágyom ma is. 
Test és lélek szerint sokféle külső és belső életre tartozó aján-
dékot adtál énnekem: egészséget, értelmet, gondolkozást, 
emlékezést és tudást; s mint ahogy ifjúságom virágjában 
megajándékoztál friss erővel, úgy később adtál és adsz ne-
kem mindmáiglan ételt, italt, ruházatot, életfenntartásom 
biztosítására sokféle áldást. Ó de én mindezt mily könnyel-
műen vesztegettem el és tékozoltam el, s elvesztegetem és 
eltékozlom ma is; mert vájjon mily sokan vannak, akiknek 
értelmem és tudásom által javukra voltam ? Ifjúságom virág-
korát vájjon nem áldoztam-e oda a testnek, a sátánnak és a 
világnak? Az öregkor seprője vájjon miként válik a te tet-
szésedre, ó szent Istenünk? így minden egyébbel is inkább 
hiúságomat, ételben, italban való tobzódásomat s más hiába-
valóságokat szolgáltam, mintsem a te neved imádatát és 
dicséretét vagy felebarátaink javát. Hivatalt, tisztes hiva-
tást is bíztál reám. Ó és én mennyire hanyagul és hűtelenül 
járok el benne, még pedig nemcsak a jónak elmulasztásával, 
hanem a gonosznak szolgálatával is, mintha csak soha se 
hallottam volna szent Igédet: Átkozott, aki az Ur dolgát 
hanyagul végezi. Midőn ily gonoszul élek vissza ezekkel a 
te adományaiddal és ajándékaiddal, íme, Uram, Neked ma-
radok adósod tízezer tálentommal, mert íme ez által a te 
tízparancsolatodat, sőt azok mindenikét külön-külön is ezer-
szerte általhágtam. Ó vájjon mi lesz velem, nyomorult adós-
sal? Hallom az utolsó parancsszót: „Adj számot, gonosz 
sáfár, a te sáfárságodról; fizesd meg, hűtelen szolga, a te 
tartozásodat!" És mert nekem nincsen birtokomban az, ami-
vel kielégíthetnélek és a te igazságod többé még rövidke ha-
ladékra se hajlandó: a törvény átokkal, külső sötétségre vet-
tetéssel fenyeget engemet. Ó mit csináljak, hová menekül-
jek? Ha a földi királyoknak messzire nyúlik a kezük, bizo-
nyára sokkalta messzebbre a Tiéd, minden hatalom kifür-
készhetetlen lényegű Királya ! Ám tudva azt, hogy Te kegye-
lemben gazdag, irgalmas Urunk vagy, akinek jóságod feljebb 
való, hogy sem mi kérhetjük vagy elgondolhatjuk: íme a te 
irgalmasságod lábai elé borulok s alázatosan könyörgök: 
Uram, múljék el ellenem való haragod, Uram, ne tégy ve-
lem a te igazságosságod szigorúsága szerint és mindenekről 
megelégítlek. Kérded, legszentebb Istenem, miből, miként 
elégítelek ki? íme itt van velem az én hű barátom és ke-
zesem, a te szent Fiad, az én Uram, a Jézus Krisztus, aki 
helyettem fizetni kész, akinek én ezért lelkestül, testestül s 
mindenestül, amim csak van, lekötöttem s általadtam magam 
azzal, hogy örökké az ő szolgája akarok lenni. Atyám, fo-
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gadd el az ő fizetségét s töröld az én adósságomat, hadd 
tegyen eleget (aminthogy valóban eleget is tett) életem vét-
keiért és bűneiért az ő bűntelen élete. Isten imádatában 
való közömbösségemért fogadd el, kérlek, az ő nagy buzgó-
ságát, amellyel már gyermekkorától kezdve tündökölt buz-
gón igyekezve fel az Isten szolgálatára még Jeruzsálembe is. 
Ifjúkorom hívságban töltéséért fogadd el az ő szent szűzi tisz-
taságát, melyben minden árnyvetés nélkül találtatott növe-
kedvén Isten és emberek előtt való kedvességben, szülei iránt 
való engedelmességben és élvén mindvégig tisztaságban és 
jó erkölcsökben való életet. Az én hevességem és kevélysé-
gem, haragom és rosszaságom, tisztátalanságom és mérték-
letlenségem, igazságtalanságom és hamis tanúbizonyságom 
s minden rossz kívánságaim által támasztott vétkeimért fo-
gadd el az ő szelídségét és alázatát, szeretetét és jóságát, 
tisztaságát és mértékletességét, igazságosságát és igazságát, 
minden dolgokban, gondolatban, szólásban, cselekedetben 
való szent tartózkodását, melyekben annyira tökéletes volt, 
hogy méltán kérdezhette bárkitől: Kicsoda talál közületek 
bűnt énbennem? Az én hivatásszerű munkáimban való ha-
nyagságomért és hűtlenségemért fogadd el, fogadd el, kér-
lek, az ő szent hivatalában való nagy buzgóságát és hűségét, 
amelyről bizonyságot tettél Te is, mondván: Ez az én sze-
relmes Fiam, kiben megengeszteltettem. Fogadd el, kérlek, 
legkedvesebb Atyám, az én fizetségem helyett az ő legdrá-
gább halálát és fájdalmas szenvedését, megemlékezvén arról, 
hogy ő mit, miért és kiért szenvedett. Az ő oldalának dár-
dával való fájdalmas megökleléséért bocsáss meg nekem 
mindent, ami az én megromlott szívemből eredt vagy még 
ered. Mert hogy mily förtelmes, bűzhödt mocsár az emberi 
szív, hallom s reszketve értem meg szent Fiad szavaiból, aki 
azt mondja, hogy a rossz gondolatok az emberi szív mélyén 
támadnak : bujkálkodások, paráználkodások, gyilkosságok, lo-
pások, tobzódás, nemtelenség, ravaszság, orcátlanság, rossz-
indulat, istenkáromlás, kevélység, esztelenség, mindezek a 
dolgok belülről jönnek s megfertőztetik az embert. Ó íme 
mily nagy a mi szívünk romlása! Az ő fájdalmas arculütte-
téséért, amelyet hangtalanul, átkozódás nélkül csendesen el-
viselt, mint csöndes Bárány, mely elnémul gyapja nyírása-
kor, bocsásd meg nekem mindazt, amit számmal, ajkaimmal 
Ellened vétettem. Tekintsd meg, Uram, hogy az ő kezei, me-
lyek soha senkit meg nem ütöttek, sem idegen tulajdon után 
nem nyúltak, hogy szét vannak most feszítve és éles szegek-
kel átalszegezve, s az ő kezeinek ezért a fájdalmáért bocsásd 
meg azt, amivel kezeim által vétkeztem. S éppen így tekintsd 
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meg és lásd meg, Istenem, hogy lábai is hogy megsebesültek, 
pedig azok sohase jártak az istentelenek tanácsában s nem 
állottak a bűnösök útjain; lábainak ezért a fájdalmáért ne 
emlékezzél meg arról, ó Uram, ha lábaim néha letértek az 
igazság ösvényéről. Emlékezzél meg arról, hogy az ő egész 
teste mennyire megsanyargattatott,megerőtleníttetett és meg-
ölettetett, s bocsáss meg nekem mindent, ami által az én egész 
testem tusakodik a lélekkel s a te jótetszésednek ellenére van. 
Fogadd el, ó legkedvesebb Atyám, tőlem bűnbánó és nagy 
sanyarúságba vettetett bűnöstől az én Megváltóm eme szent 
magatartásának és fájdalmas szenvedésének érdemeit helyet-
tem való fizetésül. Él bizonyára bennem is az akarat, hogy 
amennyire csak tehetem, megjobbítsam magamat; de eszem-
ben tartva szent Igédet, hogy ha mindeneket megtettünk is, 
amelyek számunkra rendeltettek, csak haszontalan szolgák 
vagyunk: semmiben se az én méltó voltomra, de mindenben 
egyedül az én Uram Üdvözítőm érdemére kívánok támasz-
kodni. Ö engedd azért, hogy magamra nézve is meghalljam 
evangéliumod amaz örvendetes híradását, amely szerint kö-
nyörülvén az ő szolgáján ennek az Ura elbocsátá őtet és el-
engedé neki az adósságot. Ó engedd, hadd csendüljön meg ez 
a hang szívemben. Tudom ugyan, Uram, és megvallom Előt-
ted, hogy az én töredelmem a te orcád előtt semmikép se 
tökéletes; de a te szent Fiad kiontott vére érdeméért újból 
kérlek, fogyatékosságimat fedezd el a te kegyelmeddel. Az 
ő lelkének gyötrettetéséért, amelynél fogva a Getsemáné-
kertben ekként sóhajtott: „Szomorú az én lelkem mind-
halálig", ne űzd el orcád elől az én áhítatosságomat. Véres 
verejtékét fogadd el sírásom, könnyeim gyanánt, amelyek-
kel szívem szerint kell megsiratnom az én bűneimet. Lelké-
nek elaléltságáért, amelynél fogva a kereszten felkiáltott: 
„Én Istenem, én Istenem, mért hagytál el engemet!", ne 
tekints megvetéssel hitem gyöngeségére. Az ő forró fohá-
szaiért, amelyeket térdeire borulva oly isokszor bocsátott 
szíve mélyéből Tehozzád, hallgasd meg és engedd atyai szí-
vedhez az én tökéletlen könyörgéseimet. Ó hiszem, mennyei 
Atyám, hogy Te a te legdrágább Egyetlenegyszülöttedért, a 
Jézus Krisztusért, az én közbenjárómért mindezekben meg-
hallgatsz engemet, mert Te magad a te nagy szeretetedből 
mindenekfölött azért küldted el őt e világra, hogy minden, aki 
őbenne hiszen, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen, s ő 
is megígérte nekünk, hogy valamit kérendünk Tőled az ő 
nevében, megadod nekünk. S mert ez a te szent akaratod, 
azért végezetre még arra kérlek alázatos szívvel, hogy el-
érve nálad a mi nagy adósságaink elengedését szívünk sze-
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rint mi is egyen-egyen készségesen megbocsássuk felebará-
tainknak ellenünk elkövetett vétkeit, ha nem akarjuk elveszí-
teni az elnyert kegyelmet és a pokol hóhérainak hatalmába 
adatni. S azért kérlek, Szentlelkeddel lágyítsd meg szíve-
met, hogy a nekem okozott sérelmeket teljesen elfeledni, a 
bosszú minden vágyát szívemből kiirtani és ellenségeimnek 
ekként őszintén megbocsátani tudjak. Mint ahogy most is 
megbocsátok és kérlek Tégedet, Istenem, tégy jót azokkal, 
akik velem gonoszul cselekedtek; add nekik kegyelmedet, 
hogy megismerjék bűneik bocsánatát; add nekik Szentlel-
kedet, hogy őszinte bűnbocsánatot tanúsítsanak; add nekik 
segedelmedet, hogy igaz kegyességben találtassanak, hogy 
ekként mindannyian a hitnek, szeretetnek és reménységnek 
egyazon kötelékében békében élve sohase szomorítsuk meg 
a mi szolgáinkat (a szent angyalokat és más kegyes lelke-
ket) s ne adjunk okot a te megharaguvásodra, hanem inkább 
kegyelmedet drága kincsként megbecsülve hálásan élvezzük 
s örök üdvösséget nyerjünk. Ó hosszútűrő Atyám, aki segít-
ségemre vagy a jónak akarásában, légy segedelmemre an-
nak valóságos munkálásában is. Ó magasságos Jóság, bűn-
bánatomban légy segedelmemre, a töredezni kezdő nádat 
egészen ne törjed össze és a parázsló zsarátnokot ne ham-
vasszad el. Ámen. 

Isten színe előtt váló gyónás. 

E r ő s Isten, hatalmas Isten, aki megbünteted az atyák vét-
keit a fiakon harmad- és negyedíziglen azoknál, akik gyű-
lölnek Tégedet: elismerem és vallom, hogy az én bűneim és 
gonoszságaim súlyos teherként nehezülnek reám és oly nagy 
számmal vannak, hogy az én lelkem a pokol szakadékaiba 
omlik az azokon való félelemnek és ijedelemnek miatta. 
Ó mert íme ki ellen vétkeztem? Mily szörnyen megharagí-
tottalak, Istenem! Én nyomorult ember, mit cselekedtem, 
mily gonoszul viselkedtem a te színed előtt!? Ó undok bű-
neim, mily édeskésen és könnyedén lopóztok be a gondtalan 
emberi szívbe, s ezzel szemben mily szörnyen útálatosak 
vagytok az igazságos Isten előtt s mily nagy fájdalmára 
vagytok a szívnek, amidőn az emberi lelkiismeret előtt meg-
jelentek s hangjaitokat hallatjátok ! Ó nem kell-e szívem sze-
rint sóhajtoznom és bánkódnom? Nem kell-e vágyakozón 
elepednem és titeket, bűnök, megsiratnom? Nem kell-e fe-
lette szorongattatnom s magamat megvetnem, hogy oly so-
káig engedtem a buja testnek és a habozó elmének s bele-
mentem, hogy a pokol szelleme álnokul és ravaszul akarata 
szerint csábítson magához? Ó élő Istennek sújtó haragja, ne 
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következzél el reám, nehogy az igazság mértéke szerint meg-
semmisüljek izzó haragod lángjai között. Ó én nyomorult, 
elátkozott: hová meneküljek, oltalmat, segedelmet, lelkem-
nek vigasztalást hol találjak, hogy haragos orcád előtt meg-
állhassak? Ó legdrágább, legkönyörületesebb Jézusom, Te-
hozzád, csak Tehozzád menekülök, menedéket és hajlékot, 
melyben békében megállják, csak a te legdrágább öt sebed-
ben keresek. És miért jöttél Te a földre? miért vetted ma-
gadra testemet, véremet? miért szenvedtél legszentebb tes-
teden oly szörnyű kínt és szenvedést? Bizonyára azért jöttél, 
hogy a bűnösöket megtérésre hívjad, s akik hisznek Teben-
ned és Téged Megváltójuknak tar tanak, örök üdvösségben 
részesítsed, amiért adatott Neked az a legdrágább név, hogy 
a te népedet, amelynek én is egyik fia vagyok, minden bű-
neitől megszabadítsad és örök életre vezéreld. Ö Uram, Jé-
zusom! légy az én Jézusom, Üdvözítőm, Segítőm, jóságos 
Megváltóm, mer t ra j tad kívül se égen, se földön nem adatott 
név, mely által kellene megtartatnunk. Azért ez a te drága ne-
ved legyen hozzám is kegyelmes. Ne vesd szememre vétkei-
met, melyekkel magamra vontam nagy haragodat, de emlé-
kezzél meg a te szent nevedről s tégy engem ígéreted szerint 
az örök boldogság örökösévé. Ó egész világ legdrágább 
egyetlen Üdvözítője, üdvözíts engem, kegyelmességed zsá-
molya elé roskadó bűnöst is; Benned, csak Benned vetem én 
minden bizodalmamat és vigasztalódásomat ; ó ne hagyj el, 
irgalmas Jézusom, de légy hozzám kegyelmes. Ámen. 

Ö , 

Rövid verses fohász. 

'rök Isten, ki az égben 
Uralkodol dicsőségben : 

Jézusomért, szent Fiadért 
Esedezem irgalmadért ; 

Ne haraggal büntess engem 

J 
Szívbeli fohász. 

ézusom, szerető Üdvözítőm, add, hogy most .a te hű szol-
gád ajkairól hangozzék felém az az örvendeztető és vigasz-
taló szózat: „Bízzál, f iam (leányom), megbocsáttattak a te 
bűneid." Mert ha Te, Istenem, megbékélsz velem, bőség-
ben jut osztályrészemül a te kegyelmed, szereteted, békes-
séged és áldásod s így minden, ami e földi létben és az örök-
kévalóságban megvidámíthat engemet. Ó Jézusom, kegyel-
medből add meg azt nekem, hogy immár megigazulva és 
megvídámodott lélekkel térhessek vissza hajlékomba. Amen. 

Ügy, amint azt megérdemlem, 
Hanem örök kegyelmeddel, 
Végtelen nagy szeretettel 

Bánj el velem ; ó hallgass meg 
S bűneimet bocsássad meg. 

Ámen. 
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, A szent /eloldozásért váló hálaadás az Atya-Istennek. 

О örökkévaló, mindenható, könyörületes Urunk Istenünk! 
Szívem mélyéből dicséret, hálaadás és magasztalás száll-
jon Tehozzád, hogy engem, a te kegyelmedet kereső 
bűnös embert, nem vetettél el orcád elől, de e vigasztaló 
feloldozásban készséggel fogadtál vissza kegyelmedbe és 
szeretetedbe s egyedül a te irgalmasságod által megbocsá-
tottad az én vétkeimet. Ö jóságos Atyám, erősítsd meg, 
kérlek, ami jót elkezdettél énbennem, hogy mostantól kezdve 
legszentebb akaratod szerint intézzem életemet, megállják a 
kegyességben, hűségben, tisztaságban és szentségben, min-
denekfelett Téged szeresselek s így küzdő életemet egykor 
boldogan végezzem. Amen. 

I 
Rövid verses ima. 

sten, ki a megtérőknek 
Atyja vagy s megtartod őket : 

Hálát adok neked ezért 
A végtelen szeretetért, 

Hogy a bűnből kimentettél 
S kegyelmedben részeltettél. 

О 
A Fiu-Istennek. 

Uram, Jézus Krisztusom, mennyei Istenem-Atyámnál 
egyetlen szószólóm! Hálatelt szívvel köszönöm Neked, hogy 
számomra, szűkölködő bűnös számára, a keresztfán a te 
teljes és tökéletes áldozatod által kivívtad a bűnök bocsá-
natát és e mostani órában a szent feloldozásban a te igaz Igéd 
szerint valóságban megbocsátottad azokat. E felett, ó Uram, 
támassz szívemben békét és örömet s add, hogy mostantól 
kezdve kegyességben és tisztaságban, szentségben és hálá-
datosságban szolgáljak Neked mindig romlatlan lelkiisme-
rettel. Amen. 

J 

Rövid verses ima. 
ezus, örök hála neked, 

Hogy a bűnöst meg nem veted ; 
Üdvösségre vezéreltél, 
Orvosom, megmentőm lettél 

8 kegyelmednek áldásával 
Hivatott, hű szolgád által 

Bűneimből feloldottál 
S színed elé bocsátottál. 

0 Jézusom, Üdvözítőm, 
Én legdrágább megsegítőm : 

Övj meg minden gonoszságtól 
S bűnbe sodró kívánságtól 

Szent neved tiszteletére 
És örök dicséretére. Amen. 

Jó Atyám, ily szeretettel 
Vezess tovább Szentlelkeddel, 

Hogy soha el ne hagyjalak 
S csak tégedet szolgáljalak 

Itt siralmunk bús völgyében, 
Ott a mennynek öröméhen. 

Ámen. 
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О: 
A Szentlélek-Istennek. 

'Szentlélek-Üristen! Add, hogy a kegyelem gazdagságából 
részemre adott feloldozásban erős hittel higgyek s azzal min-
den megkísértetésemben boldogan vigasztalódjam. Add ne-
kem, kérlek, azt a te kegyelmedet, hogy azokba a bűnökbe, 
amelyek alól most feloldoztál, többé vissza ne essem, sőt 
hova tovább, annál inkább forduljak szembe velők és Tége-
det, az én Uramat, szent parancsolataid szerint méltó oda-
adással és tiszta lelkiismerettel szolgáljalak. Ámen. 

B < 

Más hálaadás a szent feloldozásért a 32-ik zsoltár szerint. 

B o l d o g az, akinek hamissága megbocsáttatott és akinek 
bűne elfedeztetett. Boldog ember, akinek az Ur nem tulaj-
donít ja hamisságát. Mennyei Atyám, Te örökké kiapadhatat-
lan kútforrása a könyörületnek és Istene minden vigaszta-
lásnak: hálát adok Neked, hogy engemet is részeltettél ama 
nagy boldogságban, hogy megbocsátottad vétkeimet, elfe-
dezted bűnömet, mindentudásod feljegyzéseiből törölted go-
noszságom-okozta adósságomat és így hozzájuttattad lelke-
met a te édes kegyelmed élvezetéhez. Ó hogy kínoztak engem 
mindeddig bűneim! Mert mikor veszteglenék, megavultak az 
én csontjaim az én napestig való jajgatásom miatt. Mert 
éjjel és nappal nehezedik vala énraj tam a te kezed; változik 
vala az én nedvességem nyári szárazságokra. Annakokáért 
az én bűnömet Tenéked megjelentettem és az én hamisságo-
mat el nem fedeztem s mondék: Megvallom én ellenem az én 
álnokságomat az Ürnak és Te megbocsátottad az én bűneim-
nek hamisságát. így az én lelkem, mely, mint a vadászok 
által minden oldalról üldözött és megsebesített szarvas, már 
alig éledett, nálad élő-vizekre, élet és kegyelem Igéjére s ek-
ként erőben való felüdülésre talált. így az én szívem, melyet 
lesúlyzottak és szorítottak a félelem és szorongattatások, 
könnyebbséget és szabadulást talált. Mert én bizonyára hi-
szem a te Igédet, hogy amit számomra e földön a te szolgá-
latod hivatala hirdet, annak érvénye van Előtted a mennyben 
is, és amit nekem mostan i t t megbocsátasz, azt amaz eljö-
vendő időkben nem veted szememre. Örvendez az én lelkem 

Rövid verses ima. 
Ozentlélek, ki vigasztalod 
Híveidet s igazgatod: 

Szeretetre vágyakozván 
Buzgón kérlek, hajolj hozzám. 

Légy és maradj segítségem 

Ebben a szent cselekvésben, 
Hogy azt, amit veled kezdtem, 
Boldog hittel végezhessem. 

Az Űr asztalához megyek: 
Add, hogy méltó vendég legyek. 

Ámen. 
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a hallott Igékben: „Bízzál fiam (leányom), megbocsáttattak 
a te bűneid." Ó legkegyelmesebb Atyám! A bűnök és álnok-
ságok e bocsánatáért esedezik Hozzád és ad Neked hálát min-
den kegyes szív. Mert kicsoda az a szentek közösségében, 
aki ne vétkeznék Ellened ? Melyikök nélkülözheti a te kegyel-
medet? Vájjon nem olyan-e minden mi igazságunk, mint a 
tisztátalan öltözet? Ö add, hogy mindig eszemben tartsam, 
hogy alkalmatos időben keressem a te orcádat, hogy meg-
találjalak (amíg nyitva állanak a te kegyelmed ajtai, amíg 
kitárt karjaiddal hívogatsz engemet), hogy a sok testi kísér-
tés és megpróbáltatás vizei szent haragod áradatává da-
gadva hozzám ne érjenek és pusztulásba ne ragadjanak. S 
amint erős hittel hiszek Tebenned, hiszem, hogy lehajolsz az 
én könyörgésem szavára; Te vagy az én menedékem, meg-
oltalmazol a sanyargattatástól és diadalmi ujjongással aján-
dékozol meg engemet. Atyám! miután újból kegyelmedbe 
fogadtál engemet, engedd, hogy szent akaratod világossága 
beragyogja az én szívemet és megmutassa számomra az 
utat, amelyen járnom kell. Add nekem a te tanácsodat és 
buzdításodat a jóra, szemeidet fordítsad énreám, hogy ne 
legyek olyan, mint a ló és az öszvér, melyeknek nincsen ér-
telmük, melyeknek állukat ha meg nem szorítod fékkel és 
zabolával, Néked nem engednek. A te jó lelked igazgasson 
engemet, hogy mint csendes és engedelmes juhocska köves-
sem pásztori hangodat s annak nyomán új engedelmesség-
ben járjak, nehogy (mint nem egy istentelen) vétkezve ir-
galmasságod ellen sok bánat súlya szakadjon reám. Ö én hi-
szem, hogy Te nem fordítod el füledet ebbeli könyörgéseim 
elől, mert aki bízik az Ürban, megkörnyékezi azt az ő irgal-
massága. Vígadjatok azért az Ürban és örüljetek ti igazak, 
és énekeljetek mindnyájan, ti tisztaszívűek. Örvendj, lelkem, 
te is, mert az Ür nagy irgalmasságot cselekedett veled, meg-
bocsátotta a te sok és nagy bűnödet az ő Fiának szent érde-
méért. Legyen dicsőség az Atyának, az én mennyei Atyám-
nak, aki engem, tékozló gyermekét, kegyelmébe fogadott; le-
gyen dicsőség Isten szent Fiának, az én igaz orvosomnak, 
az Ür Jézus Krisztusnak, aki engem, a gonosztevők kezébe 
került, levetkőztetett s halálosan megsebesített embert anya-
szentegyháza hajlékában meggyógyít; legyen dicsőség a hű-
séges vigasztalónak, a Szentléleknek, aki kezében a vigasz-
taló olajfaággal (a béke és az újszövetség öröme jelképével) 
szívem bárkájába repült meghozva úgy nekem, mint minden 
hívőnek azt az erőtadó vigaszt, hogy mi Isten fiai s így ama 
mennyei hajlékok örökösei vagyunk. Dicsőség legyen a bol-
dogságos Szentháromság, egy igaz Istennek, mint volt kez-
detben, legyen úgy most és mindörökké. Ámen. 
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VI. Az Úr szent vacsorájához való 
készülődéskor 

az úrvacsora vétele előtt mondandó kegyes elmélkedés ama 
nagy vacsoráról szóló gyönyörű példázat alapján. (Luk. 1^.) 

Irgalmas Isten! Megemlékezve arról, mily gyönyörűséges 
lakomát készítettél mindazoknak, akik Tereád vágynak s 
magam is e lakomához készülődve különösképvaló vigaszta-
lódással emlékezem meg arról az evangéliumról, amely arról 
az emberről szól, aki készíte nagy vacsorát és híva sok ven-
déget. Ó mennyei Atyám, bizonnyal Te vagy az a gazdag 
ember és jóságos Űr, akinek gyönyörűségei szerte az embe-
rek fiainak kezén; mert bizonyára nem volt és nincsen ma 
sem ember, aki más emberhez annyi jósággal hajlott volna 
alá, mint Te mihozzánk! Te készítetted ama nagy vacsorát, 
amelyben közösségünk van a te legdrágább Fiaddal, a mi 
Urunk a Jézus Krisztussal és az ő minden érdemével és jóté-
teményével, amelyek ezek: a bűnök bocsánata, a lelkiismeret 
nyugalma, a megigazulás, az istenfiúság, a lélek üdvének 
foglalója, Istennel való egyesülés, üdvösség és örök élet. Bi-
zonnyal ő az az igaz Bárány, aki Te általad épen estére (a 
világ végezetére) küldetik és a könyörtelen igazságszolgál-
tatás lángjainál a keresztfa rostján megsüttetik; aki meg-
halt a mi bűneinkért és a halálból feltámadott a mi megiga-
zulásunkért; akinek velünk való közösségét bőkezűen bizto-
sítod számunkra, mint elsőbb Igédben, melyben lelkünk ke-
gyelemmel teljes ígéreteid által mint felette jóleső eledellel 
és itallal felüdül, úgy azután szentségeidben, főként ama Bá-
rány vacsorájában is, ahol az ő testének áldott kenyere és 
vérének áldott bora által örök üdv reményének osztályosaivá 
válunk. Ó vacsora, valóban nagy! Mert nagy az Ür, aki szer-
zette azt! Avagy kicsoda olyan, mint a mi Urunk Istenünk, 
aki a magasságokban lakozik és alátekint a megalázkodókra 
mennyben és földön! Nagy a méltósága ételnek, italnak, 
amely itt adatik nekünk. Nézzétek meg és lássátok, mily jó 
az Ür! Boldog az, aki bízik őbenne. Nagy hatalom és drága 
segítség minden nyavalyánkban, mert bizonnyal a sátán a 
paradicsomban a mi ősszüleinknek mérgezett eledelt készí-
tett, amidőn arra csábította őket, hogy egyenek a tiltott fa 
gyümölcséből s ez által mindannyiunkat megmérgezett; 
ámde Te ennek lerontására készítettél számunkra nagy va-
csorát, amelybe elhelyezted számunkra az örök kárhozat ha-
lálától megszabadító orvosságot. Igen, ama vacsora közös-
sége egy testté tesz bennünket a mi fejünkkel, a Krisztussal, 
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s hozzásegít a halhatatlansághoz, mint ahogy azt az ő Igéjé-
nek igazsága tanítja, amidőn ezt mondja: Az én testem bi-
zony étel és az én vérem bizony ital; aki eszi az én testemet 
és issza az én véremet, énbennem lakozik és én is abban. 
És ismét : Én vagyok amaz élő kenyér, ki a mennyből leszál-
lottam. Ha valaki eszik e kenyérben, él örökké ; a kenyér pe-
dig, amelyet én adok, az én testem, melyet én adok e világ 
életéért. Ó ez az a nap, amelyet az Ur rendelt nekünk, azért 
örvendezzünk és vígadjunk azon. S azonkívül, ó jóságos 
Atyánk, hogy ez a vacsora ne legyen haszon nélkül rejtve, 
kiküldőd egymásután a te szolgáidat, hogy szívesen hívo-
gassanak reá. S mint ahogy előbb sokakat hivogattál, tudni-
illik a zsidó népet, azután pedig mindeneket, amidőn szét-
küldötted a te apostolaidat széles e világra, hogy hirdessék 
az evangéliumot minden teremtménynek : úgy ég a te szíved-
ben a te kegyelmed lángja most is. Mert mint egykoron, 
most is buzdítsz minket és széjjelküldöd hűséges szolgáidat, 
hogy hirdessék: Jöjjetek, mert immár mindenek elkészít-
tettek. Ó, de nagy a gonoszsága e világnak! Mily könnyen 
vesszük mi, embereknek fiai, ezt a te drága kegyelmedet! 
Mert némelyeket nem enged hozzájutni az ő kapzsiságuk: 
mivelhogy, mert van gazdagságuk, udvaruk, szántóföldjük, 
kertjük, kereskedésük, csapszékük, csak ezekkel foglalkoz-
nak s azon törik a fejüket, hogy tudnának meggazdagodni 
és a lélek kincseivel mit se gondolnak; pedig az Isten Igéje 
bizonyítja, hogy akik meg akarnak gazdagodni, kísértet tő-
rébe esnek, sok esztelen és gonosz kívánságba, amelyek rom-
lásba, kárhozatba döntik az embereket, mert minden gonosz-
nak gyökere a kapzsiság és haszonlesés. Másokat meg nem 
enged hozzájutni kegyelmedhez az ő felfuvalkodottságuk és 
engedetlenségük, mert nagyra tartva magukat úgy bizakod-
nak ők is felette nagyon a saját hatalmukban, állásukban és 
vagyonúkban, mint ökör a szarvában, holott a mészáros és 
a hentes nemcsak a szelíd báránnyal, de az erős ökörrel is 
végez. Nemcsak a szegény ember, de a nagyhatalmú úr is 
martalékává lesz a halálnak. Ismét másokat kicsapongásuk 
nem enged hozzájutni kegyelmedhez, mert a társaság ked-
véért szabadjára engedve gonosz kívánságaik pórázát ré-
szegségükben, táncban, paráználkodásban és egyéb útálatos-
ságokban nincs idejük ahhoz, hogy magukba szálljanak. Bi-
zonyára ezekről az élvezethajhászókról mondotta az Űr, 
hogy olyanok, mint a tövissel benőtt föld, amely elfojtja a 
beléje vetett jó magot és mindenestül terméketlenné teszi 
azt. Ö én lelkem, gondoljunk ezekre és gondosan tartózkod-
junk efféle rendellenességektől. Legyünk inkább ama szent 
lakomák minél szorgalmasabb vendégei, az istentiszteletre, 
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az Ige hallgatására, a magasztos szentségekben való része-
sedésre buzgón, szorgalmasan eljárogatva s azokat mennél 
gyakrabban élvezve. Ne felejtsük el az evangéliumi példázat 
tanulságát, hogy mennyire megharagudott az az úr azokra, 
akik meghívását visszautasították s mily szigorú szavakkal 
nyilatkozott róluk, mondván: „Mert mondom nektek, hogy 
egy is a hivatalos férfiak közül nem kóstolja meg az én va-
csorámat." Szörnyű dolog az élő Isten kezeibe jutni! Ó leg-
kegyelmesebb Istenem, el kell ismernem és Előtted megval-
Ianom, hogy a gonosz világgal egyben magam is vétkeztem 
Ellened ilyen rendellenességek által, mit most szívem szerint 
szánok-bánok; de mindig vigasztalásomra van, hogy Te 
hosszútűrő Isten vagy, aki nem a szerint jársz el velünk, 
ahogy megérdemelnők és így hálátlanságunk okából se te-
szed mireánk nézve elérhetetlenné a te szent vacsorádat. Bi-
zonysága ennek az, hogy továbbra is és gyakorta elküldöd a 
te szolgáidat, hogy menjenek ki hamar ,a város útcáira és 
szorosaira, majd az utakra és ösvényekre s hozzák be há-
zadba a szegényeket, csonka-bonkákat, sántákat és vakokat. 
Micsoda emberekre gondol itt a te bölcseséged ? Szegényekre, 
akiknek számodra nincsen miből fizetniök ; csonka-bonkákra, 
akik velük született romlásuknál fogva nem segíthetnek ma-
gukon; sántákra, akik egyszerre akarva tetszeni Neked és a 
világnak, hitben és cselekedetben ballépéseket követnek el; 
vakokra, akik nem látják meg lelkük sok baját és ártalmas 
gondatlanságukkal veszélyeztetik üdvösségüket, mint ami-
nők voltak a samaritánusok és pogányok s mint aminők so-
kan még ma is. Ó de mért mondom másokról, hogy ilyenek? 
Vájjon én magam szegény bűnös ember létemre nem va-
gyok-e ilyen? Bizonyára, Atyám, én is ebbe a megítélt se-
regbe tartozom. De bár későn ismertem is fel ebbeli fogyaté-
kosságaimat s láttam hozzá kegyelmed buzgó kereséséhez, 
ám megvidámítja e felett szomorkodó lelkiismeretemet az a 
te kegyelmes Igéd, (mely mint valami drágakő ragyog az 
evangéliumi példázat aranygyűrűjén) : „Vagyon még üres 
hely." 6 drága vigasztalás ez nekem! Mert szépek amaz 
Igék, hogy „készite nagy vacsorát"; mert kicsoda tudná ki-
beszélni a Krisztusban számunkra adatott kegyelem szépsé-
gét; a még szebbek azok, hogy: „jertek el, mert immár min-
denek elkészíttettek", és ismét azok, hogy: „eredj hamar és 
kényszeríts bejönni mindeneket, hogy teljék be az én há-
zam" ; ó mert hiszen mit használt volna nekünk, ha a vacsora 
meg is készíttetett volna, de mi nem volnánk hivatalosak 
reá: de legislegszebb mégis az az Ige, hogy: „vagyon még 
üres hely", mert ezzel megsemmisül a szív félelme a bűn-
bánat késő volta felett és a sokak kárhoztatása felől való 
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aggodalom. Mert mit használna nekünk, ha hivatalosak vol-
nánk is, de nem volna számunkra hely! Nem kell hát már 
töprengenem afféle gondolatok felett: már késő, sokáig ké-
sedelmeskedtem, az isteni irgalom asztalát már mások ülték 
körül s számomra nem maradt hely; mert íme hallom: van 
még üres hely! Ó micsoda mélysége az Isten titkainak, mi-
csoda magassága és szélessége az ő jóságának! Magasztal-
játok az Urat, mert ő jó és mindörökké való az ő irgalmas-
sága. A könyörületes és irgalmas Isten emléket állított ma-
gának csodálatos cselekedetei által, eledelt adott azoknak, 
akik őt félik mindörökre megemlékezvén az ő szövetségére. 
Mennyei Atyám! Teljes szívemből, teljes lelkemből, egész 
elmémből hálát adok Neked, hogy a te legdrágább Fiaddal, 
az én Urammal, ,a Jézus Krisztussal való eme kegyelemmel 
teljes közösségbe meghívtál engemet. Alázatos szívvel kö-
nyörgök, hogy amint szent Igéddel megvigasztaltad és szün-
telenül vigasztalod lelkemet, úgy add, hogy ama Bárány 
szent vacsoráján méltóan fogadjam magamhoz testét és vé-
rét, hogy annak élvezetéből lelkiismeretem számára vigasz-
talás és öröm fakadjon, s egykor részese lehessek az örök 
élet élvezetének is a mennyben, ahol élsz és uralkodol örök-
kön-örökké! Ámen. 

, Kegyes ima az Atya-Istenhez. 

О mindenható, örökkévaló, jóságos Isten, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyja! Őszinte szívvel adok hálát Neked és dicső-
ítelek Téged, hogy a te szeretetedből és mélységes könyörü-
letedből nekem és minden bűnösnek örök vigasztalásul adtad 
a te Egyetlenegyszülöttedet, aki minket fájdalmas szenvedé-
sével, ártatlan halálával az örök kárhozattól megmentett s 
Veled kiengesztelt, az örök boldogsággal megajándékozott. 
Ennek határozott bizonyságára szeretetéből, mielőtt a mi 
üdvözítésünk munkájának végeztével e világból szemmel-
láthatóan távozott volna, igen-igen nagy fontosságú és mél-
tóságú testámentumot szerzett számunkra, amely által azt 
az ő legnagyobb, legdrágább kincsét, az ő legszentebb testét 
és a keresztfán az egész világ bűneiért bőségesen kiontott 
vérét adja nekünk eledelül és italul. Ö Atyám, mily drága a 
te szereteted az emberi nem iránt! Mily gazdag és becses a 
te kegyelmed jósága! Ö Istenem, miként rójam le meg nem 
szűnő hálámat Irántad azért a nagy és megszámlálhatatlan 
sok jótéteményért, amelyet reám, elesett teremtményedre 
pazarolsz? Miként mutassam meg, hogy szeretetedért és 
Fiadnak testbejöttéért Neked adom át magamat? Mert Te 
nemcsak hogy elküldötted a te Egyetlenegyszülöttedet hoz-
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zám, elhagyott, bűnökben élő emberhez az én váltságomra, 
de szeretetedből még meg is hívtál engem az ő testének és 
legszentebb vérének legdrágább vacsorájához, amelyben szá-
munkra nemcsak testi és enyészet alá vettetett étel és ital 
adatik, de amelyben mi egyúttal az élet kenyerét és élő vizek 
italát vesszük. Ö kegyelmes Atyám, mivelhogy Nélküled 
semmi jót kezdenünk s végeznünk nem lehet, Tehozzád eme-
lem kezeimet, szemeimet és szívemet; Téged kérlek, légy 
mostani jó feltételemben segítőm, vezérem és pásztorom, Te 
tégy engem méltóvá és alkalmatossá a drága lakomára, az 
Űr szent vacsorájára, Te világosíts meg Szentlelkeddel, hogy 
bánatos lelkem vigaszára erős hittel fogadhassam és élvez-
hessem az én Uramnak lakomáját. Hallgass meg engem, 
Atyám-Istenem, szent Fiad elégtételéért és a te bizonyos 
szent ígéreted szerint. Amen. 

Rövid verses fohász. 

/Atyám, add, liogy méltó legyek 
Élvezni e szentségedet, 

Melyet Fiad, Jézus által 
Az utolsó vacsorával 

Rendeltél, hogy üdvözítsen, 
S lelkemet megelégítsem. 

Atyám, ha nem segítsz nekünk, 
Nélküled mit se tehetünk; 

Állj azért most oldalomra 
S tedd meg az én óhajomra, 

Hogy lelkemben megújulva 
S minden bűntől szabadulva 

Nyugalomra, boldogságra 
Jussak el a mennyországba, 

A te drága öröködbe 
S ott maradjak mindörökre. Ámen. 

, Esdő fohász a mi Urunk Jézus Krisztushoz. 

U Jézusom, legdrágább eledelem, Jézusom, erősségem és 
legbizonyosabb enyhülésem ! Nagy a te jóságod, hogy minket, 
nyomorult bűnös teremtményeket, testeddel táplálsz, véred-
del itatsz; nagy a te bölcseséged, mely megtalálta azt a cso-
dálatos eszközt, hogy Te a te tested és véred által egyesítsed 
magad a mi testünkkel, vérünkkel; nagy a te mindenható-
ságod, hogy noha testedet oly sokan veszik és véredet annyi 
sok ezren élvezik, azok soha örökké nem fogynak el. Ó fel-
foghatatlan jóság, bölcseség, mindenhatóság! Ó Jézusom, 
legédesebb eledelem, ó hogy éhezi az én szívem a te mennyei 
kenyeredet, hogy szomjúhozza az én lelkem az élet vizeit! 
Elégítsd meg tehát, kérlek Téged szívem alázatával, az én 
éhező lelkemet, frissítsd fel szomjazó lelkemet; tápláld 
mennyei mannáddal, itasd végtelen édességeddel; elégítsd 
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meg halhatatlan eledellel; üdítsd fel szent véred mennyei 
harmatával, élő forrásod f r i ss vizével, kegyelmed vidámító 
borával. Ó Jézusom, beteg lelkek legtökéletesebb orvosa! Te 
nem tar tóztat tad magad attól, hogy a t isztátalan bűnösök-
höz menj és ővelök társalogj; nem vetted szégyenül, hogy 
jászolba, kemény szalmára, barmok közé feküdjél s azokkal 
légy egy fedél a la t t ; nem vonakodtál attól, hogy beteg test-
véred házába menj s vele egy asztalt ülj. Ó Jézusom, fordí t-
sad, kérlek, a te szemedet reám, bűnös emberre is, mert én 
is azok közül való vagyok, ak ikér t születtél. Az én szívem 
az a kemény jászol, amelyen pihenésre kell haj tanod fejedet. 
Én vagyok az a beteg, akit meg kell tisztítanod a te d rága 
véred által. Ó Uram! ha kegyelmet találtam Előtted, ne mel-
lőzzed el a te szolgádat. íme szívem a j t a ja tárva, van még 
üres hely a házban, t é r j be hozzám, hogy ma üdvössége le-
gyen szívem hajlékának, töltsd be azt kegyelmeddel, éke-
sítsd fel igazságoddal; így megvigasztalsz engem, bűnöst, 
meggazdagítasz engem, ínségeset, megvidámítasz engem, szo-
morkodót. Hozzád járulok tehát , Jézusom, legjóságosabb 
segítőm, mint beteg az élet orvosságához, min t tisztátalan a 
tisztító vizek kútfejéhez, mint világtalan az örökkévaló vilá-
gosság fényéhez, mint szegény ínséges szolga az ég és föld 
Urához, buzgón könyörögve segedelemért. Ó Jézusom, gyó-
gyítsd meg kórságomat, oszlasd el tisztátalanságomat, kü ld j 
fénysugárt világtalanságomnak, gazdagíts meg szegény mi-
voltomban; hogy azt az angyali kenyeret, mely halhatatlan-
ság eledele, és szent véred megigazító italát oly tisztelettel 
és odaadással, oly megilletődöttséggel és alázattal, oly féle-
lemmel és buzgósággal, oly hittel és bizalommal vehessem 
magamhoz, amint az méltó ily nagy és szent cselekedethez, 
hogy az lelkem javára és üdvösségére szolgálhasson. Ámen. 
Cselekedd s vidd véghez ezt r a j t am, ó Jézusom, én örömem s 
legfőbb vigasztalásom. Ámen. 

Jézus, üdvöm Fejedelme, 
Hajolj az én bús lelkemre, 

Yídámítsad, mikor sóhajt, 
Mert mindig csak téged óhajt ; 

Kegyelmedben részesítsed 
S magaddal úgy egyesítsed, 

Hogy itt és az örök létben 
Ne ismerjen semmiképen 

Nálad jobbat, kedvesebbet, 
Nagyobbat és becsesebbet. 

Ó Jézusom, te légy velem 
Végig egész életemen, 

Hogy szívemben hordozzalak, 
Szeresselek, imádjalak ; 

Jézus, halld meg kérésemet : 
Add, hogy csak a tiéd legyek. 

Ámen. 

Rövid verses fohász. 
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О 

A Szentlélek-Űristenhez. 

Esdő fohász. 

minden hívek jóságos vezére! Ö bánatos lelkek imádott 
vigasztalója! Ó árva szívek szerető oltalmazója, Szentlélek-
Isten! Szállj alá, kérlek, s jöjj be sok vétkeim miatt meg-
romlott szívem hajlékába; javítsd meg, tisztítsd meg ben-
sőmet, hogy a dicsőség Királya, Krisztusom, hozzám jöhes-
sen és szívemben tiszta lakozást vehessen. Ámen. 

Rövid verses fohász. 

Szentlélek, te szeretetben Buzdítsd nemes, szép erényre 
Gazdag vendég s kegyelemben: Magad s mások örömére, 

Tisztítsd meg az én szívemet, Töltsd meg boldog vidámság-
Jézusnak adj benne helyet; [gal, 

így küzd meg a gonoszsággal. 
Ámen. 

Midőn az oltárhoz járulsz, ekkép fohászkodjál: 

O . ' legjóságosabb Uram, Jézus Krisztusom, add nekem azt a 
te legszentségesebb testedet és legdrágább véredet e felette 
dicsőséges vacsorán méltóképen, üdvösségemre vehetnem 
magamhoz, hogy így megerősödjék a bűnök bocsánatában 
való hitem s egyre jobban növekedjék felebarátaim iránt 
való szeretetem. Ámen. 

Midőn az Űr testét készülsz venni. 

L é g y üdvöz, Jézusom, a te legédesebb eledeleddel, legszent-
ségesebb testeddel, melyet most számomra a megszentelt ke-
nyér színe alatt a te felavatott szolgád által nyújtani kí-
vánsz. Ö hadd szolgáljon az örök életemre. Ámen. 

О 
Más szívbeli esdeklés. 

Uram, Jézus Krisztusom, engedd, hogy a te szent tested 
tápláljon, erősítsen, vigasztaljon, megtartson és megőrizzen 
engem az örök életbe vetett igaz és üdvözítő hitemben. 
Ámen. 

Midőn az Ür vérét készülsz venni. 

L é g y üdvöz, Jézusom, a te legédesebb és legkívánatosabb 
italoddal, a te legdrágább, érettem a kereszt fáján bőségesen 
kiontott véreddel, amelyet most számomra italul a megszen-
telt bor színe alatt felavatott szolgád kezéből juttatni ki-
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vánsz. Ó engedd, kérlek, hogy az bűneimtől való megtisztu-
lásomra, lelkem üdítésére, hitem szilárdítására, az örök bol-
dogság elnyerésére szolgáljon. Ámen. 

, Más szívbeli esdeklés. 

О Uram, Jézus Krisztusom! Engedd, hogy a te legdrágább 
véred itasson, üdítsen, erősítsen és megtartson engem az 
igaz hitben, örök életre. Ámen. 

Hálaadás az Űr Jézus Krisztus testének és vérének 
vétele után. 

, Az Atya-Istervnek. 

О mindenható, irgalmas Atyánk, ég és föld Ura! Ó mily 
nagy hálaadásra vagyok kötelezve Irántad különösképen eb-
ben az órában, midőn Te engem, érdemetlen gyermekedet, az 
úrvacsora magasztos szentsége által ismét bőségben táp-
láltál és megitattál a te legkedvesebb Fiad igaz testével és 
vérével. Ö Atyám, mi lehetne égen és földön drágább és be-
csesebb, mint a te Egyetlenegyszülötted teste, amelyet ő az 
ő isteni személyének egységébe magára öltött és elfogadott! 
Mi lehetne biztosabb s hatalmasabb záloga az én örök üdvös-
ségemnek, mint az a felséges, ártatlan vér, amelyet a ke-
resztfán a te örökkévaló Fiad oly bőségben ontott ki az én 
és az egész világ bűneiért! Ó kegyelemben gazdag mennyei 
Atyám, látom és tudom, hogy semmi nagyobbat s dicsőbbet 
nem lehetett volna kigondolni és kitalálni, amit Te az emberi 
nem üdvösségére adj, mint a te egyetlenegyszülött Fiadat, 
akinek engedelmessége által nemcsak a pokol örök rabságá-
ból szabadítottál meg minket, hanem egyben, midőn újból 
bún terhe nyomja szívünket, az ő legdrágább teste és leg-
szentebb vére által megtisztítsz, megszentelsz és örök életre 
vezérelsz minket. Ö Istenem, megvallom gonosz és méltatlan 
voltomat s magasztalom irgalmasságodat és jóságodat, ame-
lyet ez órában kegyelmedből megmutattál nekem. S szívem 
mélyéből kérlek Tégedet, jóságos Istenem, e magasztos 
szentség mostani élvezése által erősítsed meg kicsiny és 
gyönge hitemet, szilárdítsd meg azt minden kísértés és ve-
szedelem idején; tégy engem bizonyossá szereteted és ke-
gyelmed felől, egyesíts magaddal s ajándékozzál meg engem 
bőségesen mennyei szent ajándékaiddal, úgy hogy napról-
napra haladjak hitben, szeretetben, hűségben és a te isme-
retedben, s ebben a múlandóság honában lelkesen, szívbeli 
örömmel öntsem ki Előtted hálaadásomat és magasztaláso-
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mat , míglen m a j d egykor minden jó té teményeidér t a te örök 
szentséged és örömöd hazá jában minden választot ta iddal 
egyetemben foglak imádni, dicsőíteni és magaszta ln i Tége-
det, Atya-Isten, a te szent Fiaddal és a Szentlélekkel egyben 
örökkön-örökké. Ámen. 

/ \ t y a m , aki megsegítesz 
S irgalmas vagy híveidhez: 

Köszönöm, hogy asztalodnál 
Tsmét olyan jól tartottál 

A te Fiad szent testével 

S az ő drága szent vérével. 
Legyen örök dicsőségem, 
Örömem és üdvösségem 

E mennyei élvezetből, 
Atyám, a te kegyelmedből. 

, Hálaadás a Fiú-Istennek. 

О Jézusom, mi t a j án l j ak Neked mérhetet len kegyelmedért , 
fe lü lmúlhata t lan jóvol todér t? Bőséges, d rága jótéteményei-
dért , melyekben bőven részeltettél engem úgy az imént, mint 
életem minden idejében, miként a d j a m magam Neked oda és 
miként szolgáljam meg azokat? A te jótéteményeid oly szá-
mosak, hogy azokat megszámlálni, és oly nagyok, hogy azo-
k a t felmérni és kimeríteni senki se képes. Különösen nagy 
pedig az a te jótéteményed, Jézusom, amidőn annyi ra meg-
aláztad magada t , hogy nem ret tentél meg attól, hogy sötét 
sírba, t i sz tá ta lansággal tel jes mélységbe, tudniillik az én 
bűnöktől megromlot t szívembe j ö j j és bocsátkozzál alá. Ö Jé-
zusom, egyetlen örömem, vígasztalásom ! Ezér t a t e i rántam, 
mél ta t lan gyermeked i rán t t anús í to t t nagy és kiváló csele-
kedetedért szívem mélyéből adok há lá t Neked és szent neve-
det bensőségesen áldom, imádom és magaszta lom i t t és az 
örökkévalóságban. 

Ő Jézusom, a megszentelt kenyér és bor mostani élve-
zése által t égy r a j t a m oly kívánatos vál tozta tás t , hogy tes-
ted és véred testemmé, véremmé váljék, azaz hogy példád 
nyomán ez időtől kezdve igaz kegyességben való, szent, min-
den szenny nélküli, t iszta, Neked és ember tá r sa imnak kedves 
életet élhessek. Ó Jézusom, mily édes és kellemes a te leg-
édesebb tested, mily szíves és ízes a te legdrágább véred! 
Ö felet te gyönyörűséges tes te U r a m n a k ! Ö fe le t te drága 
vére Jézusomnak! Vallom és beismerem, Jézusom, nemcsak 
a r r a vagyunk méltat lanok, hogy a te tes tedet és drága vé-
redet élvezzük, hanem még a r ra sem, hogy Téged a jka inkkal 
d rága Jézus neved szerint nevezzünk. Ö de, legdrágább Jé-

55 

Rövid verses fohász. 



84 
zusom, midőn a te testedben és drága véredben való részel-
tetésünk által megtisztítasz és hajlékoddá avatsz bennünket, 
ezt nem azért teszed, mintha arra rászolgáltunk volna vagy 
reá méltók volnánk, de teszed azt egyedül a te néped iránt 
való igaz könyörületből és szeretetből. Ö Jézus, mily jóságos 
vagy, ó Jézus, mily könyörületes vagy! A helyett, hogy vét-
keinkért, amelyek miatt naponként méltán fordulhatna el-
lenünk haragod, szoros igazság szerint megbüntetnél és 
megfenyítenél minket, inkább szeretettel szólítasz és hívo-
gatsz Magadhoz minket és felajánlod számunkra úgy e föl-
dön, mint a mennyben való kegyelmedet és a menny minden 
örömét. Legyen hát, Jézusunk, áldott a te dicső neved, 
amelyben mi üdvünk zálogát helyezzük; legyen áldott szent 
tested, amely a keresztre oly kegyetlenül felfeszíttetett; le-
gyen áldott legdrágább véred, amelyet a mi váltságunkra a 
keresztfán szenvedett fájdalmas halálodkor kegyelemből ki-
ontottál. Ó legdrágább Jézusom, hiszem és bizonysággal val-
lom, hogy ama te dicsőséges lakomádon a megszentelt ke-
nyér és bor színe alatt ugyanazon valóságos testet vettem 
magamhoz és élveztem, amely az ég és a föld között magas 
keresztfára feszíttetett s amelynek kezeit és lábait szegek, 
oldalát éles dárda által megöklelték. Ezért én, ó Jézusom, 
szívbeli hálaadásra, szent neved földön és mennyben való 
igaz tiszteletére, imádatára és magasztalására vagyok köte-
lezve Irántad. 

Ó most, most, ó Jézusom, érzem, hogy Veled egyesül-
tem. Mostan megismerem, hogy Veled egy testté váltam úgy, 
mint Te mondád: Aki eszi az én testemet és issza az én vé-
remet, énbennem lakozik és én is abban. Most váltam hal-
hatatlanná, minekutána halhatatlan testedet élveztem. Ezért 
én, ó Jézusom, szívbeli hálaadásra, szent neved földön és 
mennyben való igaz tiszteletére, imádatára és magasztalá-
sára vagyok kötelezve irántad. 

Ö legkedvesebb Jézusom! Miért, hogy engemet ily ke-
gyelmesen meglátogatsz és ennyire leereszkedel hozzám? Te 
teremtőm vagy, én pedig teremtményed; Te úr vagy, én pe-
dig szolgád; Te Isten vagy, én pedig szegény és bűnös ember! 
Te örökkévaló vagy, én pedig gyarló és halandó, akinek az 
élete mint füst és pára lebeg és enyészik el ; Te szentség, tö-
kéletesség és jóság vagy, én pedig bűnös, elvettetett, nyo-
morúlt féreg: s mégse restelletted hozzám, elesett és tisztá-
talanságba borított gyermekedhez, leszállani és bennem Ma-
gadnak lakozást venni. Ó ezért hálát mondok Néked, Jézu-
som, teljes szívemből és dicsőítem a te szent nevedet teljes 
lelkemből most és mindörökké. Amen. 
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Jézus, lelkem dicsősége, 
Méznél drágább édessége: 

Szívem szerint áldlak téged, 
Magasztallak és dicsérlek, 

Hogy bár meg nem érdemeltem, 
Bőségesen részesedtem 

Értem adott szent testedben 
S értem ontott szent véredben. 

О Szentlélek-Isten,minden dolgok leghatalmasabb kormá-
nyosa! Ó milyen nagy szeretetet, milyen felfoghatatlan ke-
gyelmet, milyen kibeszélhetetlen jóságot tanúsítottál ez órá-
ban velem, a te nyomorúságos teremtményeddel szemben, 
amidőn nemcsak gyönyörűséges legelőre vittél ki, nemcsak 
élő vizek forrásához vezéreltél engemet, hanem egyúttal bő-
ségesen megerősítetted, gazdagon megelégítetted és kívá-
natos módon megitattad az én szomorú, éhes és szomjas lel-
kemet. Ó miként jutottam volna hozzá én, bűnös ember, 
ilyen üdvözítő lakomához, ha nem Te vezéreltél volna engem 
hozzá, ó Szentlélek-Isten ! Hogy hinném én azt, hogy e szent 
vacsorában foglaltatik az én üdvösségem záloga, ha Te szent 
Igédben a te szolgáid ajkával nem tanítanál meg engem e 
csodálatos dologra?! Hogy élvezhetném méltóképen Jézu-
somnak, az én Üdvözítőmnek legszentebb testét és legdrá-
gább vérét, ha nem Te készítettél volna fel és nem Te tettél 
volna engem alkalmatossá reá? Ó drága vigasztalóm, szívem 
mélyéből dicsérlek és magasztallak Tégedet, hogy engem, 
gyermekedet az Atya akaratából és a Fiú ígérete szerint ta-
nítasz, vigasztalsz, vezérelsz és minden igazsághoz elvezetsz. 
Ó a te jóvoltoddal maradj velem továbbra is s töltsd meg 
szívemet és elmémet, kívánságaimat és igyekezetemet a te 
mérhetetlen kegyelmeddel; őrizd meg bensőmben a hitnek 
fényét, gyújtsd fel szívemet lángoló szeretetre, hajlítsd fü-
lemet hallásra, szívemet hivésre, ajkamat dicséreted zengé-
sére. Ne hagyj el engemet semmiféle bajban és bánatban, 
sanyarúságban és hányattatásban, szomorúságban és nélkü-
lözésben, különösképen pedig halálom órájában, amidőn el-
következik reám a legfőbb és legnagyobb ínség. Ó abban az 
időben is állj, kérlek, mellém, hogy megmaradva az igaz 
Isten ismeretében és a kitartó hitben örvendező elmével, 
nyugodt lelkiismerettel, bátran s örömmel vegyek búcsút e 
világtól s ajánljam az én lelkemet a te isteni kezeidbe. Ámen, 
add meg s végezd be ezt rajtam, ó Szentlélek-Isten! Amen 

Rövid verses fohász. 
Ó Jézusom, add meg nékem 
Szent vacsorád vételében 

Megtalálnom békességem, 
Boldogságom, üdvösségem ; 

S e múlandó lét végével 
Szentjeidnek seregével 

Örökléted örömének 
Asztalához engedj, kérlek. 

Ámen. 
Hálaadás a Szentlélek Úristennek. 
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M , 

Rövid verses fohász. 

Más hálaadás a szent vacsora vétele után. 
(A 23-ik és a 103-ik zsoltárból.) 

A z IJr Jézus az én pásztorom, jó pásztorom, ki életét adta 
érettem, azért semmiben meg nem fogyatkozom; mert ha 
megadta azt, ami sokkal magasztosabb, hogy ne akarná 
megadni azt, ami alacsonyabbrendű ! Gyönyörűséges és füves 
helyeken legeltet engemet és kies vizek mellé viszen engemet. 
Ama gyönyörűséges legelő az ő szent Igéje és az ő magasz-
tos szentségei. Mert az ő evangéliumában több kegyelem-
teljes taní tás és vigasztalás foglaltatik, mint amennyi széles 
e világon az emberi egészség céljait szolgáló f ű és virág a 
réteken és a kertekben. Azokon a gyönyörűséges füves he-
lyeken ö legeltet engemet, kies vizek forrásainál szorongat-
tatások idején ő üdíti fel lelkemet és ő vezet engemet az igaz-
ságnak ösvényein hűséges szolgái által. Azért még ha a 
halál árnyékának völgyében járok is, nem félek .a gonosztól, 
mert te, Uram, Szabadítóm, velem vagy; a te vessződ és 
botod (Igéd útmutatása és atyai fenyítéked) igazgatnak és 
vigasztalnak engemet. Mert hallom, Uram, és a valóságban 
is megismerem, hogy azoknak, akik Tégedet szeretnek, min-
denek, tehá t még a testi létre nézve viszontagságos dolgok is, 
javukra szolgálnak. Mi mindent nem cselekszik velem a te 
jobbod, ó Jézusom! A szent keresztség Jordán-vizéhez vezet-
tél engemet, ahol a mennyei Atya az ö szent Igéjének bizony-
sága szerint rólam is .azt mondotta: Ez az én szerelmes 
gyermekem, kiben én megengeszteltettem. És a Szentlélek 
(a béke és kegyelem Lelke, mint szelíd, kedves galamb) 
énreám is alászállott, hogy megszenteljen engemet, hogy ek-
ként újjászületve a vízben és a Szentlélekben részese lehes-
sek Isten országának. Ezenfelül mennyei élvezetekkel gazdag 
lakoma asztalát készíted el az én orcám előtt, amelynél ven-
dégeidet oly gazdagon látod el, hogy végtelen szeretetedből 
sa já t testeddel táplálod és sa já t véreddel üdíted őket. 
Ó hogy elláttál engem is most megint az égi manna és az 
élet vizének bőségével! Ö kimondhatatlan Jóság! Hol az a 

IVI ennyei sok drága kincsben 
Gazdag Szentlélek Úristen ! 

Köszönöm, hogy a kegyelem 
Ajándékát adtad nekem 

E szentségnek vételével, 
Lelkem megszentelésével. 

Szívből kérlek, ó Szentlélek, 
Maradj velem, míg csak élek, 

A te igaz jóvoltoddal, 
Kegyelmeddel, áldásoddal ; 

Hogy e múló földi létnek 
Minden napján szent tetszésed 

Akaratát követhessem, 
Magam annak alávessem 

S holtom után vigy engem be 
A te örök örömedbe. Ámen. 
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pásztor, aki a saját testével és vérével ekként táplálná és 
itatná az ő juhait? Ennek láttára az én ellenségeimnek, ör-
dögnek és halálnak, bár e miatt mérgesek és dühöngenek, 
mégis meg kell szégyenülniük meggyőződve arról, hogy Te 
engem, elesett szolgádat, nemcsak kegyelmedre méltatsz, 
hanem még meg is erősítesz az örök életre a te drága orvos-
ságod által. Olajjal kensz fel engemet kiöntve reám a kegye-
lemnek és a Szentlélek vigasztalásának ajándékait. Csordul-
tig töltöd meg az én kelyhemet bőségben adván (úgy lelki, 
mint testi szükségeimben) a te áldásodat. Ezenfelül a te 
jóságod és könyörületed is kísérni fognak engemet életem 
minden napjain, s az az én legnagyobb vigasztalásom, hogy 
engemet, mint hiszem, életem végéig megtartasz a te anya-
szentegyházad közösségében és e nyomorúságos földi lét 
után elvezetsz a te dicsőséged és örömöd hónába. Ö ki is ne 
örvendene ezen és ilyen dolgoknak? Ki ne adna Neked hálát 
érettük, kegyelemben gazdag Üdvözítőnk!? Áldjad azért, én 
lelkem, az Urat és minden benső részeim az ő szent nevét. 
Áldjad, én lelkem, az Urat és el ne felejtkezzél semmi jótéte-
ményeiről, ki megkegyelmez minden te bűneidnek és meg-
gyógyítja minden betegségeidet; ki megszabadítja a kopor-
sóból a te életedet; ki tégedet megkoronáz kegyelmességé-
vel és irgalmasságával ; ki minden jóval megelégíti a te szá-
dat s megújítja a te ifjúságodat, mint a saskeselyűnek. Ir-
galmas és kegyelmes az Ür, késedelmes a haragra és igen 
kegyelmes! Nem a mi bűneink szerint cselekszik velünk és 
nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amely igen 
magas az ég a földtől, olyan igen nagy az ő jóvolta az őtet 
félőkhöz; s amely távol vagyon a napkelet a napnyugattól, 
oly messze vetette tőlünk a mi bűneinket. Hogy megkönyörül 
az Ür az őt félőkön, mert ő tudja, hogy romlandó edények 
vagyunk; megemlékezik róla, hogy porból valók vagyunk! 
Áldjátok az Urat ti, az ő angyalai, kik erővel hatalmasok 
vagytok, kik az ő parancsolatját művelitek engedvén az ő 
beszéde szavának, s örömötök vagyon még egyetlenegy meg-
térő bűnösön is az ő megtérésében és üdvösségében. Áldjátok 
az Urat minden ő seregei, ő szolgái, kik az ő akaratjának 
engedtek s akik ámulattal szemlélitek az ő atyai szeretetének 
és kegyelmének magasságát, szélességét és mélységét. Áld-
játok az Urat minden ő teremtett állatai az ő uralkodásának 
minden helyein. Bizonyára pedig te, én lelkem, áldjad az Urat, 
mert nagyságos dolgokat cselekedett veled az, aki hatalmas 
és akinek szent az ő neve. Dicsőség legyen az Istennek, ,az 
Atyának, aki úgy szerette e világot, hogy az ő Egyetlenegy-
szülöttjét adá, hogy minden, aki őbenne hiszen, el ne vesz-
szen, hanem örök életet vegyen. Dicsőség legyen Isten szent 
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Fiának, az én Uram Jézus Krisztusomnak, az én jó pászto-
romnak, aki életét adta érettem és most örök életre táplált 
és megitatott engemet. Dicsőség legyen a Szentlélek-Isten-
nek, aki bennem és érettem fohászkodik mondván: Abba, 
azaz Atya, s bizonyságot tesz az én lelkemnek a felől, hogy 
én Istennek fia vagyok, fiú és örökkévaló javak örököse. 
Legyen dicsőség a Szentháromság egy igaz élő Istennek, 
mert ő jó és mindörökké való az ő irgalmassága. Amen. 

VIL Tisztes és kegyes keresztyén 
életért. 

Isten kegyelméért életünk megjavítására. 

Abba! édes mennyei Atyám, akitől, mint a világosságok 
Atyjától, minden jó adomány és tökéletes ajándék szárma-
zik; Urunk Jézus Krisztus, aki mibennünk kezdete és be-
fejezése vagy a hitnek és minden jónak ; Istennek Szentlelke, 
aki cselekszel minden jót a te jótetszésed szerint: szívem 
mélyéből kérlek Tégedet, végezd be azt a jó munkát, amelyet 
elkezdettél és Krisztus testének és vérének szentsége által 
ma meg is erősítettél bennem, hogy egyre jobban és jobban 
növekedjem minden ismeretben és bölcseségben, hogy meg-
értsem, mi a legjobb, és teljes lévén az igazság gyümölcsei-
vel Isten dicséretére és dicsőségére a Jézus Krisztus által 
ártatlanságban és szentségben őriztessem meg mind a Krisz-
tusnak ama napjára. Ö Istenem, Atyám! én azt a kincset, 
melyet nekem adtál, agyagedényben hordozom. Ördög, világ 
és a saját testem sanyargatnak engemet és szembeszállanak 
az én lelkemmel: ó add, hogy vitézül harcoljak velük és győ-
zelmet arassak felettük, hogy az én testemet adjam a te élő, 
szent és Neked kedves szolgálatodra s megváltozzék az én 
lelkem, az én elmém megújulása szerint, hogy megláthassam, 
minemű volna Istennek ama jó, kedves és tökéletes akarata. 

Ó Uram Jézusom! a te tested és véred ama boldogító 
étele és üdvözítő itala által, melyben ma részeltettél engemet, 
add nekem Lelked erejét, hogy megerősödjem ama belső 
ember szerint. Lakozzál hit által az én szívemben; engedd, 
hogy meggyökerezzem és megállják a szeretetben, hogy meg-
tanuljam megismerni a te szeretetednek magasságát és mély-
ségét, szélességét és hosszúságát, s hogy jobb az Ur Krisztus 
szeretete, semmint bárminő tudomány, s hogy ekként elnyer-
hessem Istennek mindennemű kegyelmét. Adj nekem szere-
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tet, szelídség, alázatosság, hosszútűrés, buzgóság, Istenféle-
lem, kegyelem és imádkozás lelkét, hogy ezután minden 
szentekkel egyetemben méltóképen szolgálhassalak, szent 
országod polgára lehessek és elnyerhessem az örök üd-
vösséget. 

Ó Szentlélek-Isten ! Világosítsd meg szívemet az örök-
kévaló világossággal. Fordítsd el szívemet a világtól, sze-
memet annak kívánságától, kívánságaitól a testnek és az élet 
hiábavalóságainak, hogy ne emlékezzem meg azokról, amik 
mögöttem vannak. Add, hogy Istennek szent, mindenekfelett 
való magasztos nevét megszenteljem, mindig imádjam, soha 
meg ne botránkoztassam, üldöztetésben soha meg ne tagadjam, 
de arról mindhalálig bátran tegyek bizonyságot. Add, hogy 
Isten országa bennem lakozzék és maradjon, az ördög ha-
talma pedig bennem és felebarátomban egyre inkább erejét 
veszítse. Őrizz meg hazugságtól, istenkáromlástól, tévelygés-
től, vakságtól, sötétségtől, hitetlenségtől, csüggedéstől és 
minden bűntől és szégyentől. Istennek ama békessége pedig, 
amely felülhalad minden értelmet, őrizze meg szívemet és 
elmémet az én Uram, a Jézus Krisztusban. S midőn elközelg 
utolsó órám, Jézusom áldott neve legyen az én utolsó sza-
vam, az ő teste és vére az én utolsó eledelem és italom, az 
ő szenvedése és halála utolsó gondolatom, hogy abban bol-
dogan hajtsam fejemet végálomra s az utolsó ítélet napján 
nagy örvendezéssel ébredhessek fel örök életre. Ámen. 

, Jó és új életért. 

О Szentlélek! minden hivők legjóságosabb megszentelője, 
jöjj és hajolj le hozzám, kérlek, a te mennyei trónusodról, 
taníts és vezess engem ,a te egyenes utaidon; add és gyöke-
reztesd meg elmémben, mit kell tennem és mit kell elhagy-
nom; vezérelj engem a te igazságodban; nyisd meg, oldozd 
fel és világosítsd meg homályos értelmemet s töltsd el azt jó 
igyekezettel és mennyei bölcseségeddel. Hadd lakozzék ben-
nem élő hit, neved buzgó imádata, őszinte szeretet, szíves 
hálaadás, tiszta gondolkozás s egyéb ehhez hasonló, Te előt-
ted kedves erény. Növeld szívemben, Jézusom, Üdvözítőm, 
a te nagy és kibeszélhetetlen titkaid ismeretét; írd belé, vésd 
reá azt szívem táblájára élénk színekkel, eleven betűkkel; 
amit nem tudok, arra taníts meg, ami nélkül szűkölködöm, 
add meg, amit nem látok, mutasd meg, amim vagyon, tartsd 
meg s őrizd meg azt nekem. Távoztass el szívemtől, elmém-
től minden értelmetlenséget, tévelygést és tudatlanságot, 
tarts meg engem a te igazságodban. 



90 
Ö minden bölcseség for rása , Te légy az én bölcsesé-

gem és t anácsom, az én vi lágosságom és segedelmem; a d j 
minden szándéka imnak és te t te imnek szerencsés előmenetelt 
és á ldást . Segíts , hogy minden igyekezet tel bölcsen és dicsé-
re tesen t ö r e k e d j e m a jó ra , hogy egyedül a z t cselekedjem, ami 
hasznos és dicséretremél tó , nekem t i sz tességemre és üdvös-
ségemre, Neked, I s tenem, jótetszésedre, f e l eba rá tomnak 
pedig j a v á r a válik. Szenteld meg lelkemet és t e r emts bennem 
t i sz ta szívet. Sokasí tsd m e g és ger jeszd fe l bennem a nemes 
keresz tyén e rényeket ; őrizz meg a s á t á n ravaszságá tó l , hogy 
ne essem bele az ő tőrébe, és minden k á r o s bűntől, hogy ne 
h á r í t s a m m a g a m r a a nehéz büntetés t , a t e szigorú h a r a g o d a t , 
ő r izz m e g minden, t e s temnek , lelkemnek á r t a l m a s vesze-
delemtől s minden ellenségemtől. 

Ó v igasz ta ló Szentlélek! v igasz ta l j meg engem minden 
b á n a t o m b a n és v iszontagságomban. Szól j b izonyságot lel-
kemnek, hogy a te gyermeked vagyok; emel j fel, szabadí t s 
meg és ne h a g y j el engemet ; légy mel le t tem éle temben és 
ha lá lomban; enged j megélednem, mielőt t innen elköltözöm, 
s utolsó ó r á m o n erősí tsd lelkemet m o n d v á n : É n vagyok a te 
v igasz ta lásod ! Töltsd m e g szívemet a te örömöddel és vidám-
ságoddal s e mostani és a jövendő é le tben tedd az t a te 
templomoddá. Végy körü l engem a te n a g y kegyelmeddel, 
melyet m e n n y és föld fe lü lhaladni nem képesek; őrizz és 
oltalmazz m e g minden t e s t i és lelki veszedelemtől. Á l d j meg 
engem és üdvözí ts most és mindörökké. Amen. 

L / r á g a Uram, Üdvözítőm, 
Mindenekben megsegítőm : 

Segíts meg, hogy mától kezdve 
Dicsőséged s tetszésedre 

Erényekben gyarapodjam, 
Életemet neked adjam, 

Jámborságban, szelídségben, 
Tisztaságban, kegyességben 

Pályámat jól végezzem be 
S eljuthassak örömedbe, 

Szentségednek templomába, 
Üdvösségem otthonába. Ámen, 

Krisztusnak minden nemes erényben való követéséről. 

О l egdrágább, minden igazsággal és szeretet te l , szelídség-
gel és a láza t ta l , béketűréssel és kedvességgel te l jes Jézus 
Kr i s z tu sunk ! A kegyes életnek micsoda szép és e rényekben 
gazdag p é l d á j á t hagy tad nekünk, hogy az t mi, a t e híveid, 
necsak emlékezetünkbe idézzük, hanem minden igyekeze-
tünkkel a va lóságban is kövessük. Te v a g y bizonnyal az a 

Rövid verses ima. 
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tiszta, semmiféle folttal be nem szennyezett tüköré minden 
nemes erénynek; Te vagy ama teljes és tökéletes példány-
képe a szentségnek és béketűrésnek; Te vagy a gyermeke 
ama csodálatos, felséges kegyességnek; Te vagy hűséges 
mestere minden igazságnak. Ö és én ezzel mennyire ellen-
kező, ahhoz miben sem hasonló vétkes és a te jótetszésed 
ellenére való életet élek az enyészetnek ebben az életében. 
Mint új teremtménynek kellene élnem Tebenned s én mégis 
inkább gyönyörködöm amaz ó emberben, mintsem Tebenned, 
szerető Üdvözítőmben; a lélek szerinti életet kellene élnem 
és én mégis test szerint élek meg nem fontolva, hogy Te 
magad mondod szent Igédben: Ha csak a testnek éltek, ha-
lálnak halálával haltok! Ó jóságos, hosszútűrő Jézusom, bo-
csásd meg, kérlek, bűneimet, fedezd el ballépéseimet s ne 
tekints az én álnokságaimra ; fordítsd el szent és tiszta sze-
medet az én tisztátalanságomtól. Ne vess el engem a te orcád 
elől s ne űzz el a te hajlékodból, mint tisztátalant és meg-
fertőzöttet. Ragadj ki szívemből minden kevélységet, amely 
a tisztátalan léleknek a csirája, s helyezz belé alázatot és 
szelídséget, amely minden erénynek gyökere. Ékesítsd szíve-
met igaz hittel, forró szeretettel, élő reménnyel, fiúi félelem-
mel, szent szolgálatodra való odaadó és szent buzgósággal. 
Ó én egyetlen vigasztalásom, örömem, reményem, ékessé-
gem és gyönyörűségem, Jézus Krisztusom ! Egyesítsd magad 
testemmel, lelkemmel, hogy Veled egyesülve mindörökké 
Benned élhessek s Te énbennem. Éljek immár ne magamnak, 
de Neked! Add nekem azt a szeretetet, hogy úgy ismerhes-
selek és szerethesselek Tégedet, amint azt Te várod és aka-
rod tőlem. Te vagy az én világosságom, ó világosíts meg; 
Te vagy az én életem, ó éltess engem; Te vagy az én ékes-
ségem, ó ékesíts fel engem tisztes és nemes erkölcsökkel. 
Teremtményed vagyok, őrizz meg; hajlékod vagyok, lakoz-
zál bennem; kezed munkája vagyok, segíts, vezess, vezérelj 
engem minden jók felé. 

Ó Jézusom, örök út; kísérj engemet! örök igazság, 
taníts engemet! örök élet, éltess és vídámíts meg engemet! 
Ne engedd, hogy a gonosznak lelke úrrá lehessen felettem, 
hogy a maga gonoszságát, hazugságát, kevélységét, harag-
ját, kapzsiságát, irigységét és tisztátalanságát, miknek mind 
ő az ősoka, általam mintegy az ő eszköze által végeztesse 
és terjessze. Segíts, ó Jézusom, hogy leküzdjek minden e 
világi hiábavalóságot, óvakodjam a büntetéstől és istenfélő, 
szép erényekkel ékesített és Neked, ó Üdvözítőm, jótetszé-
sedre való életet élhessek. Segíts, hogy a test kívánságait 
megöljem és az örök dicsőségben és örömben veled lakozzam 
örökkön-örökké. Ámen. 



92 
Az igaz és üdvözítő hitért. 

A/lindenható, irgalmas és jóságos Istenem! Te jól látod és 
tudod, hogy az én szívem természettől fogva nagyon megfer-
tőztetett és megrontatott a hitetlenség, kételkedés és közöm-
bösség által, úgy hogy a te igaz és üdvösségre vezérlő Igédet, 
amely szabályozója és eszközlője a mi üdvösségünknek, rit-
kán fogadja be, ritkán veti belé hitét és ritkán találja benne 
a maga örömét és gyönyörűségét. Ö bocsáss, bocsáss meg 
nekem, jóságos Istenem, hogy ily könnyelműen adtam oda 
magam e súlyos vétkezésnek; távoztass el tőlem minden 
megérdemelt büntetést, amellyel megfenyegeted azokat, akik 
emberekben és múlandó dolgokban gyönyörködnek s azokba 
vetik bizodalmukat. 

S mert lehetetlen, hogy hit nélkül Neked, mennyei 
Atyám, bárki is tetszésedre lehessen, szívem mélyéből kérlek 
Tégedet, Te magad tisztítsd meg az én hitemet mindenféle 
kételyektől, babonától és bálványimádástól és szabadítsd 
meg azt ideigvaló kincsekben és méltóságokban, emberi sze-
retetben és segedelemben való gyarló bizakodástól; mert át-
kozott az, aki a halandó emberbe veti reményét. Gyújtsd fel 
szívemben az igaz hit és bizodalom világosságát, hogy Téged, 
egyetlen igaz Istenemet, igazán megismerjelek úgy, mint 
ahogy azt Igédben jelentetted ki számunkra. Gyújtsd lángra 
bensőmben az ígéreteidben való odaadó, erős bizodalmat, 
hogy Te nekünk kegyelmet adsz és részeltetsz minket a te 
szent Fiad által szerzett bűnbocsánatban. Engedd meg ne-
kem, szerető Uram, hogy mindig erősen tartsam magam az 
igaz hit hármas oszlopához, úgymint a te örökkévaló igaz-
ságodhoz, a te igaz atyai irgalmasságodhoz, a te megfogha-
tatlan mindenhatóságodhoz. S mindezen felül kérlek, jósá-
gos Atyám, növeld naponként az én gyenge hitemet, erősítsd 
a töredező nádszálat, gerjeszd fel a szunnyadó parázst s adj 
szívemben hitem legkisebbke magvának is nagy növekedést 
és gazdag meggyökeresedést, úgy hogy az aztán a hitnek 
sok gyümölcsét, úgymint reményt, szeretetet, alázatosságot, 
béketűrést, kegyességet és hűséget teremhesse neved tisz-
teletére és dicséretére. 

Ö Uram Jézusom, aki a Benned hívőknek útja, igaz-
sága és élete vagy, és pedig út a te tökéletes tanításod, 
igazság a te bizonyos ígéreteid, élet a te drága érdemeid 
szerint! Kérlek Tégedet, ó örök út, ne engedj engem rólad 
letévedni; ó örök igazság, ne engedd, hogy gonosz lelkek 
által magamat eltántoríttassam és bizonyos ígéreteidben 
kételkedjem; ó örök élet, ne engedd meg szívemnek, hogy 
múlandó és változandó dolgokba helyezze bizalmát, de hitem 
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által egyesülj velem Te magad, minden adományaid és bő-
séges jótéteményeiddel egyben hitem által lakozzál énben-
nem Te magad. 

Ó Szentlélek-Isten, ültess és ojts be engem, kérlek, a 
hit által az én üdvözítő Jézus Krisztusomnak élő szőlőjébe, 
mert tőle jő életem számára minden enyhület és megerő-
södés, lelkemnek pedig üdvösség és megnyugovás; hogy 
hitem ne legyen holt, de élő hit, amelyből szeretet, jóság, 
szívesség és könyörületesség gyümölcse nőjön minden jó-
cselekedetben. Hit által való megigazulásommal és életem 
megszentelésével újítsd meg rajtam Isten képéhez való ha-
sonlatosságomat. Tégy engem hit által új teremtménnyé, 
hogy Neked, Istenemnek, miként egykor Ábel, kedves áldo-
zat lángjait gyújtsam, s egykor a hit által eljuthassak ama 
végnélkül való örömbe, örök boldogságba, amely a mi 
hitünknek beteljesedése. Hallgass meg engem a te örökké 
áldott szent Fiadért, az én Uram és Üdvözítőmért, a Jézus 
Krisztusért. Ámen. 

VIII. A mindennapi élet különböző 
szükségeiben. 

, A kívánatos békességért. 

0 békesség Ura, Istene! Mily boldogok és áldottak azok, 
akiknek kegyelmet adsz és állandó békességet osztogatsz! 
Mert ahol a te békességed lakozik, ott mindent siker, sze-
rencse, vidámság koronáz. Ott szól a szó az Isten nevéről, 
hogy az mily nagy és dicső; ó és micsoda kiváló kegyelem 
és különös isteni jótétemény van abban! Ott a szent gyüle-
kezetben áldják a minden teremtés Urát, hogy ő mily jó; 
ó és micsoda nagy öröm van abban! Ott a nép vénei fenn-
tartva a dicséretes rendet tisztességben ülnek a kormány-
székekben; ó és mily örvendetes gyönyörűség van abban! 
Ott a nép békében, gond és félelem nélkül él; ó és micsoda 
különös jóság van abban! Ott az emberek gyarapodnak a 
jólétben, s amijök van, azt vidám örömmel élvezik; ó és 
micsoda felette drága ajándék ez nekik! Ott mindenki ered-
ményesen végzi mezei és házi munkáját és a föld bőségesen 
hozza meg gyümölcseit; ó és micsoda őszinte és kedves meg-
elégedést jelent ez! Ott a gyermekek istenfélelemben élnek 
és Isten ismeretében növekednek nap nap után; ó és micsoda 
gyönyörűséges vigasztalódás van abban! 

0 békesség Királya! Mily szerencsétlenek és meg-
szomorodottak vagyunk ezzel szemben mi, akik már évek 
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óta nélkülözzük a drága kincset, a szent békességet és örökös 
harci zajban, fosztogatásban, gyujtogatásban, zsákmányo-
lásban, menekülésben, keresztyének vére ontásában vagyunk 
kénytelenek élni és sínylődni. Lelkünk régóta nem látta a 
békességet, úgy hogy már el is felejtettük az időt, amikor a 
jólétet egykoron még bőségesen élvezhettük. Gondtalan meg-
élhetésünktől meg vagyunk fosztva. Mindenfelől szerencsét-
lenség ostromol és tör mireánk; idegen nemzet sanyargat 
bennünket: ó szörnyű borzalom! A zsarnok halál, ez a ret-
tentő király, hajt rabigába mindent; a telhetetlen háború 
maga körül mindent könyörtelenül megemészt; keresztyén 
a keresztyént sanyargatja, testvér testvért üldöz, a pogány 
pedig egyetemben mindeniknek nekitámadva gyújtogat, 
fosztogat és gyilkol: ó hallatlan fájdalom! E világ gonosz 
fejedelme, a sátán, körüljár és elcsábít minket, jobbján hi-
tetlenséggel, hitehagyással, balján gondatlansággal, nem-
törődömséggel; elül háborúval és üldözéssel, háta mögött 
sanyargatással, kétségbeeséssel. Ö keserűség! Ó kegyetlen 
veszedelem ! 

Ö békesség Ura! nyújtsd, add vissza nekünk kegyel-
medből ama kívánatos békességet. Fordítsd el hazánkról a 
te haragodat, amely emésztő tűz gyanánt pusztít el maga 
körül mindent, hogy az egyenetlenség lángjainak közöttünk 
ne maradjon emészteni valója. Ne engedd, hogy elpusztul-
janak iskolák, templomok s megfogyatkozzék az istentisz-
telet és a jórend. A te drága áron megváltott keresztyén né-
pednek add meg a régen vágyott szent, aranyos békességet; 
vedd körül tűznek falával; övezd angyalok szekereivel; jöjj 
neki segítségére támasztadó karoddal s fogadd be kezed 
enyhetadó árnyékába, hogy ekkép békességgel járhassunk 
templomodba, békességben és javunkra hallgathassuk szent 
Igédet, békességben végezhessük szolgálatodat s életünk 
minden napján békességben imádhassunk, dicsérhessünk és 
magasztalhassunk Tégedet a mi hajlékainkban. 

Ö békesség fejedelme, Urunk, Jézus Krisztusunk, se-
gélj, hogy a föld minden királya és ura türelemmel, békes-
ségben éljen, szeresse az igazságot és a békét, keresse és kö-
vesse az egyetértést és összetartást. Tiltsd meg a békerontó 
pokol ördögének, hogy a gyűlölet magvát hintse szét a ke-
resztyénség sorában, egyenetlenséget szítson, viszályt tá-
masszon. Csillapítsd le azokat, akik nem szeretik a békét, 
hanem inkább hajlamosak a szembenállásra és viszályko-
dásra, sőt másokat is gyűlöletre, haragra ingerelnek. Eresz-
szed szélnek, Istenem, az ő kevély tanácsaikat és szégyenítsd 
meg gonosz szándékaikat. Egyesítsd és fűzzed szorosra a ke-
resztyén hatalmasságok szívét a megértés, jóindulat és egy-
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értelem kötelékeivel, hogy engesztelékenység, békesség út-
jain járjanak s így a föld minden népei között terjedjen el 
neved és dicsőséged tisztelete, imádata és magasztalása. 

Ó békesség kedvelője, a te békességed nélkül nincsen 
áldás az országon, nincsen bővelkedés a jólétben, nem jár 
szerencse hivatásunk nyomában, nincsen sikere fáradozása-
inknak. Ó öntsd ki hát, Istenünk, ,a te bőkezű áldásaidat há-
zainkra, telkeinkre, mezeinkre és szántóföldjeinkre. Adj ne-
künk földünkön békességet; kegyelem és gondtalan élet szö-
vetségét kössed meg velünk, hogy hazánk földjén bátorsá-
gosan és gondtalanul lakozhassunk, áldásodból elnyert aján-
dékaidat nyugodtan élvezhessük s a mi véreinkkel egyetem-
ben szelídségben és egyetértésben, szeretetben és hűségben 
éljünk és lakozzunk rajta. Hallgasd meg, kérünk, ezt az alá-
zatos könyörgést, Atya, Fiú, Szentlélek, egy igaz s örökké 
áldandó Istenünk. Ámen. 

, Isten haragjának eltávoztatásáért. 

О szent Isten, könyörületes Atyánk, kinek jósága nagy, ke-
gyelme gazdag s irgalmassága mérhetetlen! Ismeretes Előt-
ted, mily mélyen beleestünk a bűnbe, mily messzire letértünk 
parancsolataid ösvényéről, mily nagyon megsértettük isteni 
Felségedet. Számosabbak a mi vétkeink égnek csillagainál, 
tenger fövényénél, földnek porszemeinél. Szemünk a go-
noszra tekintett, fülünk hiábavaló beszédek hallgatására 
hajlott. Átkozódással telt meg a mi szájunk, nyelvünk ha-
zugságot szólott, szívünk irigység szavára hallgatott, lelkünk 
sok gonosz művelésére hajlott; tilalmas dolgok végzésére 
emeltük kezeinket s engedtük, hogy lábaink sietve szalad-
janak mindenféle gonoszság útjain. Ó jóságos Istenünk, be 
kell vallanunk, sokkal nagyobb fenyítékre szolgáltunk reá, 
mint amit hordozunk, nagyobb büntetést érdemelnénk, mint 
amit viselünk. Hogy Te még szánalommal gondolsz reánk s 
teljes romlásra és pusztulásra nem engedsz jutnunk, azt 
egyedül az emberi nem iránt érzett megfoghatatlan szerete-
ted, mélységes jóságod, kibeszélhetetlen könyörületességed 
műveli velünk. Ó kegyelmes Atyánk, mutasd meg rajtunk, 
kérünk, továbbra is a te jóságodat; áraszd reánk a jövőben 
is kegyelmed bőségét s üdítsd fel sanyargatott szívünket 
szeretetednek friss vizével. Nagy a mi nyomorúságunk, ó 
legyen hát rajtunk nagy a te irgalmasságod is; nem takar-
gatjuk, de felfedjük előtted vétkeinket; nem tagadjuk le go-
noszságunkat, de bűnösöknek mondjuk magunkat benne. 
Ö bocsásd meg, Uram, a mi vétkeinket s szánj meg minket, 
kezeid drágán megváltott munkáját. Kegyelmedet keressük 
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és nem igazságodat, mert ha igazságod szerint akarnál cse-
lekedni velünk, kicsoda állhatna meg színed előtt! Mutasd 
meg tehát a te kegyelmedet és megbocsáttatnak a mi vét-
keink ! 

Ne azt nézd, hogy tetten értél, 
Hanem azt, hogy mit ígértél; 
Gyarlók vagyunk, segíts minket, 
Bocsássad meg bűneinket. 

Távoztass el rólunk s hazánkról minden megérdemelt 
büntetést. Szakítsad végét a panaszok, keserűségek, sanvar-
gattatások és siralmak napjainak s vídámíts meg minden 
Tehozzád esengő lelket. Bocsáss meg nekünk a te szent ne-
vedért és könyörülj rajtunk. Hajlítsd hozzánk kegyelemmel 
teljes atyai szívedet s tekints alá szenvedő gyermekeidre. 
Tárd fel előttünk a te jóságod belső részeit s engedd, hogy 
mi békességben lakozhassunk azokban. Súlyos terhet hor-
dozunk, ó könnyebbítsd meg azt! Félelem alá vettetünk, ó 
hárítsd el azt! Nyomorúságot szenvedünk, ó szabadíts ki 
belőle! Emeld le rólunk bűneinknek, büntetésednek, nagy ha-
ragodnak a terhét. Ne büntess meg, Uram, búsulásodban és 
a te felgerjedt haragod bosszúját ne töltsed ki reánk. Ne bo-
csássa reánk karod az ő mennyköveit, hogy le ne sújtsanak 
reánk. 

Ó irgalmas Atyánk! elég sokáig keseregtünk, elég 
sokáig jajongtunk, elég sokáig sóhajtoztunk bánatosan ; elég 
régóta nyom minket fájdalom, rettegés és nagy-nagy vesze-
delem. Vess, ó vess már véget egyszer szenvedéseinknek, ret-
tegéseinknek, elnyomattatásunknak. Szeretetedből tedd, 
hogy változzék a te haragod kegyelemmé, az átok áldássá, 
a heveskedés engedékenységgé, a pirongatás könyörületté. 
Add nekünk azt a te kegyelmedet, hogy ezekből a te fenyí-
téseidből és kárhoztatásaidból bölcseséget tanuljunk s elfor-
dulva a bűntől Neked kezdjünk "élni és szolgálni, szeressük 
a te igazságodat, ragaszkodjunk az igazsághoz és igyekez-
zünk az örök boldogság elnyerésére. Ö Istenünk, adj nekünk 
olyan szívet, amely imádjon Tégedet; olyan ajkat, amely di-
csőítsen Tégedet; olyan szemet, amely csak Tereád magadra 
nézzen; olyan fület, amely örömest hallgatja a te szent Igé-
det; olyan kezet, amely a jóban fáradozik; olyan lábat, 
amely a békesség ösvényeire igyekezzék. Gyújtsd lángra ben-
nünk, Atyánk, a te félelmedet, hogy megrettenjünk a te ha-
ragodtól. Éleszd az alázatosságot és béketűrést, hogy a ke-
reszt, a sanyargattatás, a szomorúság és nélkülözés idején 
engedelmesek és béketűrőek legyünk. Gyújtsd fel szívünk-
ben az erős hit és tántoríthatatlan kitartás lángjait, hogy 
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szent ígéretedben bízva örömben, bánatban, borúban, derű-
ben, boldog és boldogtalan időkben Melletted és a te igaz 
Igéd mellett rendületlenül megálljunk. Ó Istenünk, kegyel-
medből szabadíts meg minden földi bajtól, s add, hogy Veled 
lakozzunk az örökkévaló örömben. Ámen. 

Rettentő égiháború idején. 

Bensőséges fohász. 

Atya-Isten, irgalmazz nekünk s légy mivelünk! Istennek 
Fia, irgalmazz nekünk s oltalmazz meg minden gonosz-
tól! Szentlélek-Isten, irgalmazz nekünk és e re t tentő vihar-
ban légy a mi erősségünk és vigasztalásunk ! Ó Szenthárom-
ság egy Isten, irgalmazz nekünk s ne hagyj el minket, gyer-
mekeidet! Ámen. 

Kegyes imádság. 

IVlindenható, örökkévaló mennyei Atyánk! Valahányszor 
az égnek felhőiben a rettentő zivatar, a borzalmas menny-
dörgés és ijesztő villámlás által hangodat hallatod, mindany-
nyiszor a töredelem nagy harangjával harangozol szívünk 
elé, hogy minket, bűnös embereket nagy bűnösségünk meg-
ismerésére vezess és felébresztvén bennünket a bűnök álmá-
ból Magadhoz, gondtalanabb létre vezérelj. Te vagy az az 
irgalmas Isten, aki nem akarod a bűnös ember halálát és el-
kárhozását, hanem inkább hogy megtérjen és éljen. Te 
vagy az a rettenetes Isten, aki harmad- és negyedíziglen 
megbünteted vétkeiket azoknak, akik megszegik parancso-
lataidat, s aki egyben egyetlen mennydörgéssel, egyetlen vil-
lámlással pillanatok alatt megronthatsz s alapjaiban meg-
rázkódtathatsz mindent, ami széles e világon van. Te vagy 
az a halhatatlan Isten, aki rettentő hangodat hallatod a ször-
nyű mennydörgésben, a villámlásban és az emésztő tűz ár-
talmas lángjában, felhőszakadás s szörnyű jégverés által, 
hogy minden teremtet t lélek megismerhesse és láthassa a te 
felette hatalmas karod erejét, hatalmát és sú j tó bátorságát. 
És mert, ó könyörületes Istenünk, a te mennyei magassága-
idból mennydörgés és villámlás által ebben az órában ismét 
megismerteted és hallatod Magad és csak a te felette erős 
karjaidon múlik életünk, halálunk, megtartat tatásunk vagy 
pusztulásunk: azért méltóképen egyedül Tebenned magad-
ban helyezzük egyetlen vigasztalásunkat, menedékünket és 
bizodalmunkat, mindenható Istenünk; örömest alázkodunk 
meg megharagított Felséged előtt esedezve szeretetedért, ke-
gyelmedért és könyörületedért. Könyörülj r a j t unk a mi nyo-
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morúságunkban ; ne büntess minke t bűneink szer int s ne 
tégy í téletet r a j t u n k , mer t Te előtted egyetlen élő sem állhat 
meg. Könyörül j r a j t u n k a te legfelségesebb nevedér t és a t e 
szent Fiad, a Jézus Krisztus érdeméér t légy hozzánk kegye-
lemmel. Szánj meg minket , teremtményeidet és íme mi a te 
jótetszésed szerint m a j d nagyobb félelemmel és rettegéssel, 
odaadóan és engedelmesen szolgálunk Neked s m i n t kegyel-
mes Is tenünket , szerető A t y á n k a t nemcsak ideig, hanem 
örökké áldunk, dicsőítünk és magasztalunk. Add nekünk azt 
a kegyelmet, hogy szent Igéd ál tal a csodálatos és ámulatba 
e j tő jelektől, a nagy és félelmetes mennydörgéstől intetve, a 
tes tnek gonosz kívánságai tól őr izkedjünk és sz ívünk mélyé-
ből igazán egyedül Tehozzád t é r j ünk , ó élő, örökkévaló, kö-
nyörületes Is tenünk. Szent angyalaid örizete á l ta l t a r t s meg 
s őrizz meg minket és a mi ha j l éka inka t ; óvd m e g villám-
csapástól és jégveréstől vetéseinket, gyümölcsöseinket. Se-
gélj , hogy szent F iad eljövetelét ál landóan eszünkben forgas-
suk s készek legyünk ar ra , hogy őt örömest üdvözöl jük s így 
Tégedet, I s tenünket t iszta szívvel, vidám elmével szolgál-
junk. Mert miként a villám jő napkeletről és vi lágí t nap-
nyuga t ig : olyan lesz Is ten F iának eljövetele is. Ó Urunk 
légy hozzánk kegyelmes; ó Urunk, fordí tsd szere tő orcádat 
reánk s könyörül j r a j t u n k . Amen. 

Asten, Atyánk az egekben, 
Gazdag vagy a szeretetben. 

Szárnyad alá igyekezünk, 
Segítségért esedezünk : 

Távoztasd el ostorodat, 
Borzadalmas viharodat ; 

Üsd oda, hol mit se árthat, 
Hadd verje a kősziklákat. 

Őrizz minket, hajlékunkat, 
Töltésinket, vagyonunkat ; 

Őrizd szántóföldjeinket, 
Rétjeinket, szőlőinket 

Zivatartól, jégveréstől, 
Tüz- és vízkár-szenvedéstől, 

Óvj meg minket, jó Istenünk, 
Kegyelmeddel marad j velünk, 

, Szívbeli könyörgés. 

О Urunk, Neked a j á n l j u k tes tünket , lelkünket, házunkat , 
jószágunkat és mindenünket , ami a mienk és fe lebará ta inké . 
Amink csak van, Tőled van, Is tenünk, s azért Neked ajánl-
juk azt, min t a mi jóságos adományozónknak, mindenha tó 
védelmedbe és ol talmadba. Te táplálsz s igazgatsz mindene-
ket, Neked van tudásodban és ha ta lmadban mindenek meg-
t a r t á s a , mer t a te aka ra tod és tudomásod nélkül egy hajszál 

Hogy itt néked hálát adjunk 
S ott örökké magasztaljunk. Ámen. 

Rövid verses fohász. 
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se eshetik le fejünkről. Azért mindazt, amit Te általad vet-
tünk, Istenünk, most és mindörökre a te kegyelmes gond-
viselésedbe ajánljuk. Te őrizz, oltalmazz és áldj meg minket, 
mert Te vagy a mi örökké áldandó Istenünk, Teremtőnk, 
Urunk és Atyánk. Ámen. 

Félelmetes zivatar elvonulása után. 

M indenható Istenünk, kegyelmes Atyánk! Mi, nyomorú-
ságos, gyenge és ijedős teremtményeid, imént hallottuk és 
láttuk a te nagy és félelmetes isteni hatalmad jelenését. 
A vész elvonult és mi megismertük, hogy Te nemcsak nagy, 
erős, bosszúálló Ür és Isten vagy, de egyúttal a mi kegyel-
mes Atyánk, aki még a legnagyobb veszedelemben is segí-
teni tudsz a tieiden és őket szeretettel kimenteni abból. Há-
lát adunk azért Neked, jóságos Atyánk, hogy jelen szüksé-
günkben meghallgattad könyörgésünket s megemlékezve ígé-
reteidről haragodat lecsillapítottad. Ó irgalom Istene, bizo-
nyára megemlékeztél rólunk, mint egykor Noéról az özönvíz 
idején; meghallgattál minket, mint egykor a tengerbe süly-
lyedő hajón ülő tanítványaidat; megtartottál minket a bor-
zalmas égiháborúban, megőriztél jégveréstől, villámcsapás-
tól, sújtó hirtelen haláltól s így valóban teljesítetted azt a te 
atyai ígéretedet: Mikor a vizeken általmenendesz, veled le-
szek és a vizek el nem borítanak tégedet. Mikor a tűzön já-
randasz, meg nem égsz és a láng meg nem perzsel tégedet. 
Mert én vagyok a te Urad Istened, Izrael szentelő je, a te 
megtartód. Te, ó Uram, megerősítetted hitünket és remény-
ségünket, midőn, mint Pétert a tengeren, erős karoddal ki-
szabadítottál bennünket a veszedelemből; mindenható oltal-
maddal erősen körülbástyáztad testünket, életünket, telkein-
ket, házainkat, mezőinket, szántóföldjeinket, vetéseinket 
minden tartozékaikkal, úgy hogy ez a mostani rettentő zi-
vatar semmi kárt nem okozhatott nekünk. Te voltál a mi sza-
badulásunk és segedelmünk, te voltál hatalmas védelmünk 
és oltalmunk, erős kősziklánk és várunk, miért is tartozunk 
Téged, jóságos Istenünket imádni, dicsérni és magasztalni 
nemcsak most, de mindörökké. Ámen. Segíts és erősíts meg 
ebben minket, jóságos Istenünk. Ámen. 

, Mindenféle bajban, keresztben. 

О könyőrület Atyja, minden vigasztalásnak Istene! Ke-
gyelmes Istenem, szerető Atyám! Hová menjek az én szük-
ségemben, hanemha egyedül Tehozzád? Ki segít rajtam, ha 
Te nem segítesz? Ki vigasztal meg engemet, ha Te nem vi-
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gasztalsz? Azért sehol máshol nem kereshetek segedelmet 
és vigasztalást, egyedül Tenálad. Magad mondottad, Istenem, 
hogy Te rajtad kívül nincsen más Isten és szabadító. Azért 
egyedül a te színed elé járulok, Tereád bízom magamat és 
Téged kérlek kegyelemért, oltalomért, vigasztalásért és se-
gedelemért. Bánatos szívem minden panaszát és vágyakozá-
sát, minden sóhaját és esdeklését Feléd irányítom. Szabadíts 
ki ezért szorongattatásaim közül, lásd meg gondjaimat és 
bajaimat. Alázattal vallom, hogy ezt a megpróbáltatást Te 
mérted reám, és örömest ismerem el, hogy vétkeimmel még 
nagyobb büntetést és ostoroztatást érdemeltem volna. De 
hiszem, Uram, azt is, hogy atyai szívedet irántam még ke-
resztviselésemben is híven megőrzöd. Ö azért ne nehezítsd 
meg felette igen a te kezedet énrajtam. Ne büntess haragod-
ban, ne kárhoztass bosszúságodban, de segélj és légy ismét 
kegyelemmel; Benned vetem az én bizodalmamat, add, hogy 
meg ne szégyenüljek soha. Mert Neked nincsen jótetszésedre 
a mi romlásunk; siralom és keserűség után örömmel és vi-
gadozással töltesz el. Legyen a te nevednek, Izrael Istene, 
örök hála és dicsőség! 

Legkedvesebb Jézusom, drága Megváltóm, Üdvözítőm! 
Te minden kereszttel és szenvedéssel meglátogatott gyerme-
kedet magadhoz hívogatod, mondván: Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terheltetve: 
és én megnyugosztalak titeket. Erre a biztatásodra Hozzád 
megyek most, Uram, mert íme megfáradtam és súlyos ke-
reszttel vagyok megterheltetve. Megnövekedett az én szí-
vemnek bánata és én a te enyhületed nélkül szűkölködöm. 
Ő Uram, jól tudom, hogy sok szenvedés árán kell Isten or-
szágába érnünk, mert a te kínos szenvedésedben Te magad 
jártál előttünk s mutattad meg az utat hozzá ; de ösmered az 
én testem erőtelen voltát s azért nem engedsz megkísértet-
nem feljebb, mintsemhogy elviselhessem. Téged magadat 
mindenféle kísértés körülvett csak úgy, mint minket, hogy 
velünk együtt viseld a szenvedést. Ö azért hadd lássam meg 
a te irgalmasságodat; erősítsd gyenge kezeimet, támogasd 
roskadozó térdeimet, vigasztald sanyargatott szívemet, hogy 
ne emésztessem el bánatomban. A te irgalmasságodba vetem 
az én bizodalmamat, ujjongani fog az én szívem a te üdvözí-
tésedben és hálákat zengeni, ha jót téssz velem. Légy áldott, 
Uram, mindenkoron; Te látogatsz meg kereszttel, de Te ve-
szed is le rólunk azt és segedelmünkre sietsz; Te vagy a mi 
erős Istenünk, drága üdvösség erős Istene, az Ür, aki kisza-
badít a halálból. 

Szentlélek-Úristen, hosszútűrésnek Istene! Te vagy a 
gyöngék ereje, bánatosak vigasztalása, elhagyatottak segít-
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sége. Te előtted borulok le könyörgéseimmel s Eléd teszem 
minden könyörületes, vigasztaló ígéretedet, amelyeket a 
megszomorodott szenvedő szíveknek adtál. Emlékezzél meg 
azért, kérlek, a te szavadra s adj számomra erőt az égből, 
hogy keresztemet, míg Neked úgy tetszik, hordozhassam. Ne 
engedd, hogy bármi nagy legyen is az én nyomorúságom, 
Igédet szívemből kitépje, hitem lángjait, imáim buzgóságát 
elfojtsa s engem bűnös zúgolódásra vezessen, de adj nekem 
keresztyén béketűrést, hogy az én szenvedő Jézusom nyom-
dokain járjak és vállaimon a kereszttel híven kövessem őt. 
Állj mellém kegyelmeddel, hogy a kereszt próbáját híven 
megálljam és az én megpróbáltatott hitem a romlandó, de a 
tűzben megálló aranynál is drágább kincsnek bizonyuljon. 
Bánatomban vigasztalj meg azzal, hogy reámutatsz amaz 
eljövendő dicsőségre, amelyhez semmikép se hasonlatosak a 
mi itteni szenvedéseink. Így minden bajt, minden balszeren-
csét, minden szenvedést szerencsésen legyőzök. Mert Te bi-
zonyságot téssz az én lelkemnek, hogy én még a legnagyobb 
próbáitatásban is Istennek gyermeke és egyben Jézusom 
örököse vagyok. Te, amidőn jónak látod, szomorúságomat 
örömre, könnyeimet boldogságra változtatod. Te maradsz 
mindenkor egyetlen és örökkévaló vigasztalásom. Ámen. 

I f j ú vagy hajadon imája. 

LJram, életem teremtője és megtartója! Te láthatatlanul 
formáltál és anyám méhéből kihoztál engemet; vigyázásod 
őrzi lélekzésemet, áldásod kíséri fejlődésemet, úgy hogy nö-
vekszem korban és kegyelemben. Gyermeki odaadással és 
megalázkodással lépek szent színed elé s bizodalommal kér-
lek, őrizd meg lábaimat a síkos úton való megcsuszamlástól, 
szívemet a lélek ellen tusakodó ifjúkori kívánságoktól. Bo-
csásd meg minden ballépésemet, mellyel megterheltem lelki-
ismeretemet, megsértettem a szent keresztségkor kötött 
szövetséget, haragodat keltettem fel magam ellen és könnye-
dén legázoltam és eltékozoltam elsőszülöttségi jogomat. Ó 
Uram, Istenem, megvallja mindezt az én lelkem s testem fé-
lelemben retteg a te színed előtt. Gyermekkoromat öntudat-
lanságban töltöttem, s amint bontakozni kezdett értelmem 
ereje, azonnal mutatkozni kezdett egyúttal az én gonoszsá-
gom hatalma is, úgy hogy inkább engedtem az én megrom-
lott testem és vérem akaratának, semmint a te Szentlelked 
megvilágosító kegyeltmének. S hogyan tudhatnám, mily 
gyakran, mily konokul vétkeztem ellened! Ó azért Uram, 
Jézus Krisztusom, tisztíts meg engem titkos bűneimtől is. 
S mivel az i f jú csak úgy járhat a tisztaság ösvényén, ha a te 

56* 



102 
Igédhez tartja magát: azért engedd, Uram, ifjúságom ve-
zére, hogy megemlékezzem Rólad, mielőtt jönnek az évek, 
amelyekről azt szokták mondani, hogy nem szeretem azokat. 
S e végre áraszd ki reám Szentlelked kegyelmét, hogy az en-
gem megvilágosítson, tanítson, intsen, fenyítsen s minden 
igazságra elvezéreljen; hogy egész életemben teljes szívem-
ből megőrizzem parancsolataidat, akaratodat mindig szemem 
előtt tartsam s a szerint cselekedjem és tökéletesedjem. Add 
nekem az imádkozásnak, tisztaságnak, alázatnak, bölcseség-
nek és istenfélelemnek a lelkét. Add, hogy dicsőségedre siker 
kísérje jó feltételeimet s tégy engem a te kegyelmed alkal-
matos eszközévé jótetszésed mértéke szerint. Óvj meg a 
rossz társaságtól és tisztátalan ábrándozástól, hogy semmi 
gonosz kívánság ki ne kezdje szívemet és a jóra alkalmat-
lanná ne tegyen engemet. Áldd meg szüleimet, elöljáróimat 
s jutalmazd meg minden gondoskodásukat, amelyben engem 
részesítettek. Hallgasd meg könyörgésemet, én Uram Iste-
nem, amellyel az Ur Jézus Krisztus nevében Tehozzád fohász-
kodom, s tégy engem engedelmes, boldog gyermekeddé 
ugyancsak a te szent Fiadért, a Jézus Krisztusért, az én 
egyetlen Uram s Megváltómért. Amen. 

Öregedő ember imája. 

iVlindenható Istenem, mennyei Atyám, mindenek jóságos 
Alkotója! Magasztalom a te nevedet s szívem mélyéből 
áldom jóságodat, hogy engem minden érdemem és rászolgá-
lásom nélkül egyedül jóságodból és irgalmasságodból a te 
hasonlatosságodra teremtettél, egészséges testtel, okos lélek-
kel, az értelem tulajdonságával megajándékoztál s egészen 
e mostani óráig csodálatosan megoltalmaztál engemet és 
gondomat viselted. Ö szerető Uram, Teremtőm! Ne nézz az 
én ifjúságom bűneire, de tekints inkább a te kegyelmes ígé-
reteidre. Ö kimondhatatlan gazdagságú isteni szeretet, Te 
voltál az én Istenem anyám méhében, segedelmem születé-
sem órájában, kormányosom gyermek- és ifjúkoromban, vé-
delmezőm és oltalmazom életem minden napjaiban, mene-
dékem minden ínségemben, úgy hogy miként az atya könyö-
rül gyermekén, úgy könyörültél rajtam Te is, ó Istenem, 
az én ifjúságom idejében megbocsátva minden vétkeimet és 
elűzve mellőlem minden gonoszt. О Istenem, add nekem, kér-
lek, továbbra is azt a te kegyelmedet, hogy megemlékezvén 
rólad, az én Teremtőmről, szívem szerint dicsőíthesselek 
Téged megszámlálhatatlan jótéteményeidért most és mind-
örökké. Kiváltképen engedd, ó Atyám, hogy Téged, Istene-
met, igazán megismerhesselek, megismervén Benned bizoda-
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lommal higgyek, hivén Téged odaadóan szeresselek, szeretvén 
szakadatlanul imádjalak, imádván Benned erősen bízzam és 
bízván egész életemet és viselkedésemet szent Igéd szerint 
kormányozzam és teljesítsem. S mert a mi gyarló létben való 
napjaink növekedésével növekednek és meghosszabbodnak 
fájdalmaink is, kérlek, Uram, maradj velem mind az én vén-
ségemig. Légy az én állandó oltalmam, erős kősziklám, 
paizsom és erős védőbástyám, melyben minden viszontagsá-
gomban is gondtalanul megállhassak. És ha a maga idején 
szemeim elhomályosulnak és a világosság készül elhagyni 
engemet, ismeretednek világosságával világosítsd meg, 
kérlek, szívemet és értelmemet, hogy halál álmába ne essem ; 
a sötétség után pedig engedd, hogy ismét ragyogjon felet-
tem a te napod és jótékony, megvidámító világosságával 
űzze szét és távolítsa el mindenféle bajok keresztjének a fel-
legeit. Engedd, Istenem, hogy Rólad, az én Teremtőmről, 
szüntelen megemlékezzem s öreg napjaimban minden, fiatal 
koromban Tőled vett ajándékaidért őszinte hálát adjak 
Neked, jó napjaimban dicsőítselek, rossz napjaimban ne 
zúgolódjam ellened. Számláld meg, Uram, az én földön való 
nyomorúságaimat és töröld le könnyeimet; Te tudod, mennyi 
könnyet ontunk a mi vénségünkig s nem feledkezel el róluk. 
Te mindeneket bölcsen igazgatsz s mérlegre teszed napjain-
kat is. Benned vetem tehát az én bizodalmamat, mert Te 
Uram és Istenem vagy, életem célja a te kezeidben. Ö Uram, 
világosítsd meg a te orcádat énrajtam és jóságodért segíts, 
hogy az ördög se méltósággal, se fájdalommal, se jólét nap-
jaival ne tántoríthasson el a te igazságodtól, de hogy igaz és 
erős hitben, tiszta és kegyes élettel életem végéig mindig 
Benned maradjak s földi létem napjainak múltával a Jézus 
Krisztusban vetett hitem által kegyelmedből elnyerhessem 
az örök életet. Ámen. Ámen. Ámen. 

r Aggastyán imája. 
О Ábrahám, Jákob és Izsák Istene, aki megőrzöd a Benned 
bizókat és késő vénség koronájával jutalmazod őket, akik 
megtartják parancsolataidat ! Minden nyomorúságunkban Te 
vagy a mi őrizőnk és oltalmazónk, a mi paizsunk és erős vá-
runk, a mi menedékünk és reménységünk. Te éltetsz és szó-
lítasz el; Te nyújtod vagy rövidíted meg napjainkat; Előtted 
ezer esztendő olyan, mint a tegnapi nap vagy az éjtszaka egy 
pillanata. Te csodálatosképen kihozol minket anyánk méhé-
ből és sokakat boldogan vezérelsz késő vénségükig. íme a 
gonosz világ ez utolsó idejében szeretetedből és kegyelmed-
ből, Istenem, én is a késő vénség korába léptem, úgy hogy 
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az én elmém, látásom és hallásom minden más tagjaimmal 
egyetemben napról-napra egyre jobban és jobban közeledik 
a végső összeomlás felé. Testem ereje roskadozik, elmémé 
elfogyatkozik, mindenestől fogva összeaszom, mint a fű s 
életemet mint súlyos terhet és árnyat vonszolom magammal. 
Nem szeretem már ittlétem gonosz napjait s nem vár már itt 
számomra más, mint hogy itteni lakozásomat elhagyjam s 
testemet átalaadjam az anyaföldnek, amelyből vétetett. Ó 
Istenem, ne vess el engem orcád elől vénségem napjain, s ne 
hagyj el, amikor elhagynak erőim. Tarts meg engem az igaz-
ság ösvényein, úgy hogy őszhajam az én ékességem és tisz-
tességem koronája maradjon. Elég immár, ó Uram, vedd el 
lelkemet, mert nem vagyok különb az én atyáimnál. Fogj ki 
engem a terhes földi élet jármából, mert belefáradtak már 
tagjaim. Egész a mostani óráig életem semmi másból nem 
állott, mint fájdalomból és munkából. Ó Uram, Jézusom, 
vágyakozik az én lelkem megválni e világtól és a te országod-
ban Teveled élni. Ó mikor, mikor jutok oda s láthatom meg 
a te fénylő orcádat? Mostan, Uram, bocsásd el a te szolgá-
dat békességgel, látták az én szemeim a te Üdvözítődet, 
melyet készítettél minden népeknek szemeik előtt. Hiszem, 
ó istenem, erősen hiszem, hogy ígéreted szerint meghallgatsz 
és e hiábavaló létből magadhoz szólítasz engemet úgy, mint 
ahogy mondottad: Mind a ti bajotok megőszüléséig, késő 
vénségtekig hordozlak titeket. Én teremtettelek titeket és 
ismét mondom, én hordozlak és megszabadítalak titeket. 

Ó életnek Fejedelme, Jézus Krisztusom, aki úgy sze-
rettél engemet, hogy magadat érettem a kereszt fájdalmas 
halálára adtad: engedd, hogy itt boldog végálomra hajtsam 
fejemet és ott az örök ítélet napján örök nyugalomra 
ébredjek s Téged minden választottjaiddal egyetemben áld-
jalak, imádjalak és magasztaljalak örökkön-örökké. Ámen. 

Elutazás előtti ima. 

Bensőséges könyörgés. 

Felette jóságos Istenem, a te nevedben készülök az előttem 
álló útra s kérlek, kegyelmeddel, segedelmeddel, oltalmad-
dal légy mindvégig velem, hogy e munkámat necsak szeren-
csésen kezdhessem, hanem egyúttal békességben, örömben, 
minden károsodás nélkül végezhessem az én keresztyénsé-
gem növekedésére, felebarátom javának előmozdítására, 
szent neved dicsőségére. Ámen. 



105 
, Esdeklő fohász. 

О örökkévaló Istenem, jóságos Atyám, aki magad vizsgá-
lod és kutatod az ember benső részeit és ismered minden ő 
gondolatait, tudod az ő ülését és felkelését s vele vagy járá-
sában és nyugovásában s tudva vannak Előtted minden ő 
utai és megszámlálod minden lépéseit: ó szerető Atyám, 
ismeretes Előtted ez az én mostani utam is, amelyet akara-
tod és őrizeted nélkül se jól kezdeni, se szerencsésen be-
végezni nem tudok. Mert bizonyára nem áll az ember hatal-
mában, sem az ő felebarátja erejében az ő jó igyekezete, de 
Tőled, mint a világosság Atyjától, származik minden jó gon-
dolat és cselekedet. S azért Hozzád, az én mennyei Atyám-
hoz, folyamodom, Téged várlak oltalmamul és segedelme-
mül, Téged kérlek: adj nekem kegyelmet a te orcád előtt 
és add, hogy jó szerencse kísérjen utamon. Áldd meg kime-
netelemet, tedd szerencséssé továbbmenetelemet, boldoggá 
hazatérésemet, hogy necsak nyugodtan távozzam otthonom-
ból, szerencsésen végezzem utamat, de dolgaim végeztével 
ismét vidáman és örvendező szívvel térhessek vissza ottho-
nomba. Mert én Neked, a te atyai gondviselésednek adom 
át mindenestül testemet és lelkemet, vezesd, igazgasd azo-
kat atyai jótetszésed szerint. Neked ajánlom az én kedves 
hozzámtartozóimat: ó lásd el őket minden szükségesekkel s 
óvd meg őket minden gonosz esélytől. Neked ajánlom min-
den tulajdonomat és szerzeményemet, viseld gondját és 
őrizd meg azt úgy otthon, nálam, mint máshol mindenhol 
és minden károsodástól. Neked ajánlom minden utamat, 
hivatásom minden munkáját, igazgasd és kormányozd azokat 
úgy, hogy segedelmeddel mindig szerencsésen végezhessem 
azokat. Ó szerető Istenem, a te nevedben és segítségeddel 
indultam útnak most is; ó add, hogy a te angyalaid, mint 
őrző jó szellemek, tábort járjanak körültem és szerencsé-
vel kísérjenek utamon, mint egykor Tóbiást; őrizzenek meg, 
mint egykor Illést; bonyodalmas utakon vezéreljenek és 
vigasztaljanak meg, mint egykor Agárt; vidámítsanak meg, 
mint Jákobot s éjjel és nappal viseljék gondomat, mint egy-
kor Egyptomból a Kánaán földjére Izrael fiainak. Istenem, 
Atyám, Beléd helyezem minden bizodalmamat abban az erős 
hitben, hogy mivel engem csodálatosan szólítottál életre és 
mindeddig jóságoddal tartottál és őriztél meg engemet, en-
nek utána is megtartasz oltalmadban és őrizetedben. Neked 
adom át magamat, én Uram, Jézusom, bizonyos lévén ab-
ban, hogy miután engem pokoltól, ördögtől, bűnöktől és örök 
haláltól megváltottál, van hatalmad arra, hogy erős karod-
dal megóvj, megszabadíts és megőrizz az emberi cselvetés-
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tői is. Neked .ajánlom magamat, ó Szentlélek-Isten, aki ed-
digelé elvezéreltél engem minden igazságra, s kérlek Tége-
det, erősíts meg engem a jövőben is minden jóban, hogy 
legyen elég erőm és könnyebbségem az egyenes úton való 
haladásra és hogy földi pályám végeztével békességben jut-
hassak el a mennyei ország amaz örömteljes ösvényére, ahol 
nincsen többé veszedelem és árulás, sem rettegés, sem sira-
lom, sem gonoszság, sem terheltetés, de lesz boldog békes-
ség és örök élet. Ő Istenem, engedj ott lakoznom örökké. 
Ámen. 

Az útból való visszatéréskor. 

Esdeklő fohász. 

H á l á t adok neked, Uram, mennynek és földnek Királya, és 
dicsőítem a te nagy nevedet, ó Istenem, hogy ezen az én 
vándorutamon jóságos védelmezőm, oltalmazom és segítsé-
gem voltál és minden kártól és veszedelemtől, mely engem 
utóiérhetett volna, csodálatosképen megőriztél és megoltal-
maztál. Ó Uram, mivel háláljam meg Neked sok és nagy jó-
téteményedet? Mit adjak Neked hűségedért? Mert Te ezen 
az én utamon megmentetted lelkemet a haláltól, szemeimet 
a sírástól, lábaimat az eltévelyedéstől; óvtál engem az isten-
telenektől, álnok és csalárd emberektől, akikkel pedig telve 
a föld színe. Uram, a te jóságod cselekedte azt velem, hogy 
a gonoszak fosztogatásaitól megkíméltettem, vadállatok 
prédájául nem estem, rossz útra nem tévedtem. Ó Istenem, 
dicsőítem a te jóságodat és magasztalom a te szent nevedet 
életem minden napjain, hogy, mint egykor .a pátriárka Já-
kobbal, énvelem is velem voltál ezen az én utamon, a békes-
ség útján vezéreltél s az én hajlékomba kedveseim közé erő-
ben, egészségben visszahoztál. Szívem szerint esdeklek hoz-
zád, jóságos Istenem, kegyelmedből bocsásd meg minden e 
vándorutamon Ellened és isteni akaratod ellen elkövetett 
bűneimet és kössed lelkemre, hogy mindig élénken emlékez-
zem vissza a Tőled ez utamon vett nagy jótéteményeidre s 
ezért Téged méltóképen áldjalak, dicsőítselek és magasz-
taljalak. 

Add és nyújtsd nekem, hűséges Istenem, hivatásomhoz 
a jövőben is áldásodat és jóvoltodat, úgy hogy minden igye-
kezetem neved dicsőítésére és felebarátaim javára váljék. 
Tarts meg és őrizz meg engemet gazdaságomban bánattól 
és mindenféle szerencsétlenségtől, munkáimban igazságta-
lanságtól, káros hitetlenkedéstől, csalástól, irigységtől, hogy 
így házam népét segedelmeddel elláthassam, felebarátom-
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mal szemben minden fortélytól tartózkodjam, egész életemen 
át a tisztesség és becsület útjaihoz ragaszkodjam és igazod-
jam. Ó Istenem, engedj élnem akaratod szerint s a te jó 
Lelked vezéreljen engemet egyenes úton. így szolgálok majd 
Neked egész életemen át legjobb tehetségem szerint szent-
ségben és igazságban s egykor minden választottaid sere-
gével a te országod boldog örökkévalóságában így zengek 
Neked jóságodért dicséretet és magasztalást. Ámen. Ámen. 

Szívbéli könyörgés. 

Áldot t légy, én Uram és én Istenem, hogy engem haj-
lékomba erőben, egészségben visszatérni s a kedveseimmel 
való boldog viszontlátás örömében részesülni engedtél. Ő sze-
rető Jézusom, ki ingyenvaló kegyelmedből engemet Magad-
dal eljegyeztél s érettem Magadat feláldoztad s mostan is 
mindennap sok jóban részesítesz s megáldasz engemet: ke-
gyelmeddel, jóvoltoddal, szereteteddel és hozzámhajlásoddal, 
védelmével és oltalmaddal maradj, kérlek, továbbra is ve-
lem, örökké áldandó szent neved dicséretére és dicsősé-
gére. Ámen. 

IX. Betegségben, haldokláskor 
mondandó imák. 

, Beteg ember reggeli imája. 

О jóságos, könyörületes Istenem, az Űr Jézus Krisztusnak 
Atyja! Dicséretet és hálát mond Neked szívem, hogy engem, 
beteg embert, az elmúlt éjszakán kegyelmesen megtartot-
tál, jóságosan oltalmaztál és szereteteddel megerősítettél. 
Jézus Krisztus nevében szívem mélyéből kérlek, légy velem 
e mai napon és életem minden napjain szereteteddel és kö-
nyörületeddel, bocsásd meg vétkeimet, áraszd ki reám 
kegyelmedet, erősíts hatalmas karoddal, igazgass Szent-
lelkeddel, hogy szent akaratod szerint éljek, szenvedjek és 
haljak. Szent kezeidbe ajánlom kórságos testemet, szorongó 
lelkemet! Szent angyalod álljon őrt mindvégig mellettem, 
hogy ama gonosz ellenség ne vegyen rajtam erőt és hatal-
mat, a Krisztus Jézusért, a te szent Fiadért, az én Uram 
és Üdvözítőmért, aki Veled és a Szentlélekkel egyetemben 
él és uralkodik, áldott és örökké áldandó és dicsőítendő 
Istenem. Ámen. 
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, Esteli ima. 

О szerető Istenem, Atyám! Hálát adok Neked, hogy ez el-
múló napon kegyelmesen segedelmemre voltál súlyos keresz-
tem békés hordozásában. Én gyenge, kórságos ember szí-
vem mélyéből könyörgök Hozzád, légy velem a bekövetkező 
éjtszakán is kegyelmeddel és segedelmeddel, vigasztalásod-
dal és gondviseléseddel, védelmeddel és oltalmaddal sege-
delmemre, mert én, akitől vettem mindazt, amim csak van, 
egyedül Neked ajánlom kórsággal küzdő testemet és bűnök 
terhével sújtott lelkemet. Maradjon mellettem a te szent 
angyalod, hogy ama gonosz ellenség ne éreztethesse velem 
hatalmát, a Jézus Krisztusért, a te egyetlenegyszülött 
Fiadért, aki Veled, Atya-Istennel és a Szentlélekkel egyetem-
ben él és uralkodik, mint örökké áldandó valóságos Isten 
és valóságos ember. Ámen. 

Fohászkodás az Atya-Istenhez. 

О mindenható Isten, minden könyörületnek Atyja, aki 
nemcsak megparancsoltad nekünk, hogy Téged minden 
szükségünkben segítségül hívjunk, hanem meg is ígérted, 
hogy meghallgatsz és a nyomorúságból kiszabadítasz min-
ket! Beteg testemnek ebben a nyomorúságában és szoron-
gattatásában erre a te parancsodra és ígéretedre támasz-
kodva állok meg színed előtt szívem mélyéből kiáltva s 
esedezve Hozzád, hogy engem ebben az én nagy ínségemben 
kegyelmedbe venni s rajtam jóságosan könyörülni méltóz-
tassál. Tekints alá, kérlek, nyomorúságomra és elvetett álla-
potomra, és szent Fiad, a Jézus Krisztus érdeméért bocsásd 
meg minden vétkeimet. Ö Atyám! Te a szent keresztségben 
gyermekeddé fogadtál engemet; fogadj, kérlek, most is a te 
kegyelmedbe, hogy mostani szorongattatásomban és fájdal-
maimban megmaradhassak gondviselésedben és szereteted-
ben. Ha az édesanya nem feledkezhetik meg gyermekéről, ó 
miként feledkezhetnél meg Te, az emberi nem szerető Atyja, 
rólam, kinek csak tenyérnyire mérted ki életét! Világosítsd 
meg azért rajtam a te szent színedet, Istenem, s szabadíts 
ki testemnek ebből a súlyos betegségéből. Gyenge vagyok: 
ó hadd lakozzék, kérlek, ígéreted szerint bőséges mértékben 
gyenge testemben is a te erőd. Enyhítsd fájdalmamat, őrizz 
meg minden gonosz kísértéstől, vigasztalj szomorúságom-
ban, vídámíts meg bánatomban, erősíts meg gyengeségem-
ben, emelj fel súlyos betegségem szenvedéseinek a nyomása 
alól s tarts meg engem, hogy örökké áldhassalak és magasz-
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talhassalak Téged az én Uram és Üdvözítőm, a Jézus Krisz-
tus által. Ámen. 

, A Fiú-Istenhez. 

О Uram, Jézus Krisztusom, élő Isten egyszülött Fia, aki 
Magadra vetted minden betegségünket és hordoztad a mi 
sebeinket! Tekints alá, kérlek, az én gyengeségemre és kín-
jaimra, melyek miatt könnyekkel áztatom nyoszolyámat; 
segíts, hogy azokat béketűréssel hordozzam s rajtuk győze-
delmeskedjem. Ó hűséges szabadítóm, kezeidbe ajánlom tes-
temet, lelkemet; ne engedd, hogy azok kezeidből kiszakít-
tassanak. Ö életnek leghatalmasabb Vezére és Fejedelme, 
aki egyszer már dicsőségesen legyőzted a halált, a bűnt, a 
pokolt, az ördögöt és mindenféle ártalmakat: add, hogy Ben-
ned, Veled és Általad én is szerencsésen megküzdhessek tes-
temnek mostani sanyarúságával és szenvedéseivel s azokat 
legyőzve úgy itt, az ideig való létben, mint ott, az örökké-
valóságban Benned örvendezzek és vigadozzak. Tarts szent 
szárnyaid árnyékában és őrizz meg hosszantartó kórságtól. 

Ö Jézus, egész világ jóságos Megváltója és Üdvözítője, 
aki haláloddal megváltottál minket az örök haláltól és kár-
hozattól s ennek emlékezetére utolsó vacsorádon elrendelted, 
hogy árva lelkünk vigasztalására és megvídámítására élvez-
zük testedet és drága véredet: ó add, hogy a te ártatlan 
halálodat mindig és minden helyütt emlékezetünkben tart-
suk s annak erejével és méltóságával betegségeink minden 
keserűségét és nyomasztó terhét magunktól eltávoztassuk. 
Ö cselekedd s vidd véghez ezt a te jóságodból rajtam is, Jé-
zusom, lelkem legfőbb öröme és vigasztalása. Ámen. 

, A Szentlélek-Istenhez. 

О Szentlélek-Isten, bajainkban, megterheltetéseinkban leg-
főbb vigasztalónk! Hozzád folyamodom én szomorú, seny-
vedő ember, Tehozzád bocsátom fohászaimat alázatosan 
esedezvén, könyörülj nyomorúságomon, tarts meg engem, 
gyengélkedő, szenvedő embert a Jézus Krisztusban vetett 
hitemben, erősíts meg a reménységben, vigasztalj viszontag-
ságaimban, adj kegyelmet és hosszútűrést a keresztviselés-
ben, szereteteddel szabadíts ki mostani szenvedésemből. És 
ha nagy testi gyengeségemnél vagy szívem nagy fájdalmá-
nál fogva méltóképen nem tudnék az én mennyei Atyámhoz 
könyörögni és felfohászkodni, ó légy Te az én szószólóm és vé-
delmezőm az Atyámnál a te elégséges esengéseid által. Ó erő-
nek Szentlelke, erősíts engemet testemben, lelkemben; nagy 
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az én szívem bánata s megsokasodtak testemnek kínjai: ó 
szabadíts ki, kérlek, e szenvedésből. Ö jóságos Szentlélek, ne 
vond el orcádat énrólam, de add, hogy már jóreggel hall-
jam és lássam a te jóságodat, mert én csak Tebenned bízom. 
Vezess engem üdvösségem útjainak megismeréséhez, mert 
Tehozzád vágyakozik az én lelkem. tJzd el tőlem a gonosz 
lelkeket, őrizz a sátán megejtő álnokságától, szent angya-
laid által vezess és igazgass engemet s szabadíts meg min-
den gonosztól: és én dicsőíteni fogom a te nagy és dicső-
séges nevedet s Téged a mennyei Atyával és az ő szent Fiá-
val egyetemben itt és az örök életben áldani és magasztalni 
örökkön-örökké. Ámen. 

Súlyos és hosszantartó betegségben szenvedő imája. 

Irgalmas Istenem és Atyám! íme én, szegény gyermeked, 
itt fekszem ágyamon kínos fájdalmaktól megrohanva és gyö-
törtetve. Mint a szolga, aki verejtékezésében árnyék után 
eped, s mint a munkás, aki eltikkadva várja robotja végét: 
úgy érzem én is keserűn, mennyire hozzám tapadtak a gyöt-
relem hónapjai és nem akarnak távozni szenvedésem 
éjtszakái. 

Ó hogy oly soká elrejtetted a te orcádat én előlem: 
fordulj, kérlek, ismét felém s légy hozzám kegyelmes. Uram, 
megsokasodnak az én szívem fájdalmai: vezess ki engem 
szorongattatásomból, lásd meg szenvedésemet és nyomorú-
ságomat, bocsásd meg minden bűnömet. Jusson füledbe az 
én kiáltásom, sóhajom és sírásom s induljon meg szíved fáj-
dalmaimon. Ha továbbra is így kell gyötrődnöm és siralmas 
állapotomnak minden reggelen ki kell újulnia, add legalább, 
hogy kegyelmed is mindennap megújuljon rajtam. Enyhítsd 
fájdalmaimat s adj nekem keresztyén béketűrést mindaddig, 
midőn azokat majd a bölcs tanácsod szerint kitűzött órá-
ban végkép leveszed rólam. Uram, szólj csak egy szócskát 
és meggyógyul a te szegény szolgád. És én hiszem, hogy Te 
azt megteszed. Mivel Te Istenem és Atyám vagy, nem hagysz 
el engemet, gyermekedet; ó szerető Atyám, nem várok én, 
gyarló földi teremtményed, vigasztalást ettől a világtól. 

Jézusom, drága Megváltóm és Üdvözítőm! íme meg-
emlékezem a te súlyos szenvedéseidről, kibeszélhetetlen fáj-
dalmaidról. Mily nagyok voltak kínjaid és gyötrettetéseid, 
amelyeket érettem, szegény bűnösért szenvedtél, s mily nagy 
volt egyben a te béketűrésed, midőn engedelmes voltál a te 
Atyádnak mind a keresztfa legfájdalmasabb haláláig. Fáj-
dalmaidban, drága Üdvözítőnk, nem nyíltak ajkaid panaszra, 
béketűréssel viselted azokat, mint a bárány, melyet meg-
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ölni készülnek. Példát hagytál ebben énreám, hogy nyomdo-
kaidat kövessem. Ó de, legkedvesebb Jézusom, a lélek kész 
ugyan, ám a test erőtelen. Azért kérlek Téged minden szen-
vedéseidre és nagy fájdalmaidra: ojtsd be szívembe a szent 
béketűrést, hogy mindazt békésen elviseljem, amit az én 
mennyei Atyám keze reám mér. Kereszthordozásomban, 
gyötrettetéseim között mutasd fel nekem, Üdvözítőm, a te 
sebeidet és átszegezett oldaladat s a te keserves szenvedé-
sedben találja az én lelkem a maga jóleső enyhülését. Add, 
hogy e földön szenvedéseimben hasonlóvá váljak a te orcád-
hoz, hogy aztán a te dicsőséged mennyei örömében is részem 
lehessen. Segíts, ó Uram, hogy meg ne botoljam; erősítsd 
gyenge hitemet és főként életem utolsó óráiban segíts küz-
denem és tisztes mivoltomban megállanom, hogy elzenghes-
sem énekemet, mondván: Elvégeztetett! 

Ö Szentlélek, bánatosak vigasztalása, erőtlenek erős-
sége: ne hagyj el engem, kegyelmes karjaidat ne vond el 
rólam. Tűrd gyarlóságomat, isteni erőddel ne távozzál tőlem. 
Édes vigasztalásoddal nyugtasd meg szegény vergődő lel-
kemet, hogy a hosszantartó súlyos kereszt ne döntse csüg-
gedésbe. S ha fájdalmaim miatt nem tudok úgy szólni és 
könyörögni, mint kellene: Te légy segítségemre az én erőt-
lenségemben s helyettem Te cselekedj Isten trónja előtt ki-
beszélhetetlen könyörgésekkel. Őrizd meg szívemet szünte-
len az igaz hitben és élő reményben, hogy legnagyobb fáj-
dalmaim, legsúlyosabb szenvedéseim közt is megmaradjak 
Isten gyermekének és a mennyei üdv örökösének. Ó édes 
Szeretet, hajolj le hozzánk, add kegyelmesen élveznünk, hogy 
Téged szívünk szerint szeressünk és szenvedéseinkben híven 
megálljunk. Nyomorúságainkban legfőbb vigasztalónk: add, 
hogy a haláltól meg ne rettenjünk; ha gonosz kísértés jő 
reánk, szívünk ne váljék csüggedés martalékává; könyörülj 
rajtunk, Uram ! Ámen. 

A közeledő halál előtt, boldog kimúlásért 
, mondandó ima. 

О minden test és lélek Istene, aki az egész emberi nemzet-
nek kiméred földi élete idejét és határát, és hogy kiki mi-
kor szülessék s mikor haljon meg, eldöntőd a te örök taná-
csodban. íme napjaim elmúlnak, s a cél, melyet számomra 
kitűztél s melyet és meghaladni nem tudok, elközelget. íme 
én, bűnökkel szennyezett ember, Te eléd járulok s vallom, 
hogy e földön nem harcoltam meg ama nemes harcot, de 
a bűnösök útján jártam, testi kívánságaimnak engedtem 
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és szent parancsaidat gondolataimmal, szavaimmal és cse-
lekedeteimmel általhágtam: miért is nem járhatok felemelt 
fejjel, mert több az én vétkem, mint amennyi a hajszál feje-
men. Ó Uram, ha a te szolgáidon ítéletet akarnál tartani, 
egy igaz se találtatnék a halandók között; de Tenálad bő-
ségben van a bűnbocsánat kegyelme, hogy az emberek közt 
megmaradjon a te tiszteleted. Azért könyörülj rajtam a 
Jézus Krisztusért, a te szent Fiadért, akiben megengesztel-
tettél. Töröld el vétkeimet, Istenem, s tisztátalanságomból 
moss meg engemet az én Megváltóm vérével, melyről buzgón 
hiszem, hogy az érettem is kiontatott. Abban a hitben 
élek, abban halok is meg, hogy Jézus Krisztus meghalt az 
én bűneimért és feltámadott az én megigazulásomért. Mi-
után tehát ő vette magára az én peremet s ő állott miatta 
ítéletet, azért, ó mennyei Atyám, ne sújts reám ítéleteddel, 
midőn nemsokára rettentő színed, ítélő széked elébe érke-
zem. Add, hogy mostan meggondoljam, mennyire igaz szent 
Fiad evangéliumának ama kijelentése: Bizony-bizony mon-
dom néktek, aki hiszen énbennem, nem lát ítéletet, de 
halálból általment az életbe. Ó isteni egységű boldogságos 
Szentháromság, Teremtő, Megváltó, Vigasztaló Istenem, 
hadd erősödjem meg ama belső ember szerint, midőn a külső 
ember összeomlik és feloszlik. Ó Üdvözítőm, ékesítsd fel lel-
kemet, hogy mint az okos szűznek, olajjal legyen megtöltve 
az én lámpám is, és a te igazságod igaz mennyegzői ruhá-
jába öltözve örömmel menjek Te eléd, közeledő jegyesem elé. 
Jegyezd el magadnak lelkemet menyasszonyodul s egyesülj 
vele mindörökre elválaszthatatlanul. Tiltsd el tőlem a sá-
tánt, ó erős Istenem; ne engedd, hogy hozzám jöjjön; jöjj 
inkább Te az én segítségemre s ragadd ki a sátán hatalmá-
nak tőrei közül egyetlen lelkemet és az oroszlán szájától 
őrizz meg engemet. Ö hálát adok Neked, Istenem, jótéte-
ményeidért, amelyeket egész életem idejében élveztem, külö-
nösképen, hogy szent Fiad vérével megváltottál, Szentlelked-
del megszenteltél, szent angyalaid által mindez óráig kegyel-
mesen megőriztél engemet. S kérlek immár, hadd meg angya-
laidnak, hogy végső órámig mellettem legyenek s lelkemet, 
mint egykor Lázárt, midőn elhagyja porhüvelyét, Ábrahám 
kebelébe vigyék. Ö már közeledik végórám, hozzám, bűnös-
höz; lelkem pedig közeleg Tehozzád, kegyelmes Istenéhez. 
Fogadd kezeidbe lelkemet, Üdvözítőm, Istenem; senki más-
nak, egyedül Neked ajánlom s adom át azt. Benned helyez-
tem minden reményemet, ó Uram, ne engedj megszégyenül-
nöm, hallgass meg engemet irgalmadért és igazságodért. 
Ámen. 
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Haldokló ember rövid fohásza az Atya-Istenhez. 

О Uram, kegyelmes Istenem, légy Te az én oltalmam, erős-
ségem és segedelmem mostani halálos szorongattatásomban, 
mely reám nehezült. Légy mellettem, tartsd meg lel-
kemet. Szabadíts meg minden gonosztól, ne engedj feljebb 
kísértetnem, hogysem elviselhessem. Segíts és szabadíts ki, 
s vigy mennyei országodba szent Fiad, a Jézus Krisztus által, 
akinek Veled és a Szent lélekkel egyetemben legyen dicséret 
és dicsőség örökkön-örökké. Ámen. 

A Fiú-Istenhez. 

Segélj , ó Uram, Jézus Krisztusom, hogy ebben az én halá-
los vívódásomban kegyelmedből vigasztaló győzelmet aras-
sak. Ne emlékezzél meg, ó Uram, az én ifjúságom vétkei-
ről és álnokságairól, de gondolj reám a te nagy irgalmas-
ságod szerint. Ne űzz el engem, ó Istenem, a te orcád elől, 
s a te Szentlelkedet ne vond meg éntőlem. Tarts meg engem 
az igaz hitben s utolsó órámban vigasztalj meg a te Szent-
lelkeddel, hogy a halál se szakasszon el engemet Tetőled. 
Ó Uram, Neked ajánlom s adom át szegény lelkemet, me-
lyet Te drága véreddel tulajdonoddá tettél, megváltottál. Ó 
örökkévaló, jóságos Istenem, rövidítsd meg halálom szen-
vedéseit; adj békességet, boldog kimúlást a te öröktől fogva 
való nagy irgalmasságodért és jóvoltodért, hogy ezért 
dicsőíthesselek téged most és mindörökké. Ámen. 

A Szentlélek-Istenhez. 
t 

О Szentlélek-Isten, szomorodottak egyetlen vigasztalója, 
erősítsd, vigasztald az én roskadozó, bánatba merült szíve-
met. Tartsd meg hitemet, melyet eszközöltél énbennem, s ne 
engedd, hogy a hamvadó parázs kialudjék. Őrizz meg a ke-
gyetlen ellenség kísértésétől, hogy az én szívem ne féljen s 
ne rettegjen a haláltól; őrizz meg minden békétlenségtől; 
tégy engem az én Uram Istenem előtt szófogadóvá, engedel-
messé. Segíts, hogy életemet örömmel, boldogan végezzem; 
tartsd meg szívemet, elmémet az én Uram, a Jézus Krisztus 
békességében. S midőn már többé nem nyílnak ajkaim be-
szédre, tartsd fenn és pecsételd meg szívemben Jézusom 
szent nevének emlékezetét s engedd, hogy abban az örök 
üdvre szenderüljek át. Ámen. 
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A boldogságos Szentháromságnak való felajánlkozás. 

ÍVlennyei Atyám! Miként a te Egyetlenegyszülötted, a mi 
drága Üdvözítőnk, az Űr Jézus Krisztus halálra kényszerül-
vén lehajtotta fejét s Hozzád könyörgött: Atyám, ha lehet-
séges, múljék el rólam e pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, 
amint én akarom, de amint Te akarod: úgy én is immár a 
halál karjai között lévén szívemben térdre borulok Előtted 
és alázatosan esedezem Hozzád: Atyám, ha lehetséges (amint 
Előtted nincsen lehetetlen dolog), hadd múljék el rólam halá-
lom e keserű kelyhe; de ha másként nem lehet, mint hogy 
kiürítsem azt, ám legyen a te akaratod szerint. Csupán azért 
könyörgök szüntelen, hogy szent Fiad keserű szenvedésé-
ért és haláláért enyhítsd megérdemelt halálos szenvedései-
met! Istennek Fia, Uram, Jézus Krisztusom! Tekints reám, 
együttlétet. Mert az én drága Üdvözítőm példája szerint Ne-
ked adom át magamat: Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelke-
met! Istennek Fia, Uram, Jézus Krisztusom! Tekints reám, 
gyarló bűnösre, irgalmasságod szemeivel, mint ahogy azok-
kal tekintettél Péterre a tanácsházban, Mária Magdolnára 
Simon farizeus házában s a bűneit későn megbánó latorra 
a keresztfán. Engedd, jóságos Uram, hogy, mint Péter, ke-
servesen zokogjak bűneim felett, mint Mária Magdolna, sze-
resselek Tégedet, s mint a kegyelmedet elnyerő lator, örökké 
láthassalak Tégedet. Uram, légy az én védelmezőm s fogadj 
be engem a te oltalmadba. Add, hogy mennél hamarább 
mondhassam örömmel, mint a vértanú István: Látom meg-
nyilatkozni az egeket s az embernek Fiát állani Isten jobbja 
felől. íme az ő példája szerint én is odaajánlom magamat 
Neked: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Ő Szentlélek, 
legkedvesebb vigasztalónk szorongattatásainkban, legjobb 
orvosunk kórságainkban! Mostan, kérlek, vigasztalj: mos-
tan, kérlek, mutasd feg erődet az én erőtlenségemben, hogy 
ama jó harcot megharcolhassam, hitemet megtarthassam 
s Általad az igazság koronáját elnyerhessem. Ó Te, ki gyen-
geségünkben segedelmünkre vagy s érettünk kimondhatat-
lan fohászkodásokkal esdekelsz (Róm. 8.), mondasd el én-
velem is, amit egykor a te szolgád, Dávid, könyörgő ajkai-
val mondattál : A te kezeidbe ajánlom lelkemet, mert Te meg-
váltottál engem, Uram, igazságnak erős Istene ! Utolsó fohá-
szom ó hadd szerezze meg nekem Általad a mennyekben 
való örök nyugodalmamat. Tebenned bízom, ó Uram, soha 
meg ne gyaláztassam. Amen. 



115 
A halál órájában való rövidke szívbeli fohászkodások. 

О teremtő Atya-Isten, ne hagyj el engem, gyenge gyerme-
kedet! Ö Istennek Fia, Üdvözítőm, könyörülj ra j tam s légy 
hozzám kegyelmes! Ó vigasztaló Szentlélek-Isten, erősíts 
meg engem a hitben és keresztyén szeretetben és maradj 
velem! Ó Szentháromság egy örökkévaló Isten, a d j boldog 
kimúlást s Veled a te örökkévaló örömödben örökkévaló 
lakozást. Amen. 

H. 
Tebenned bíztam, ó Uram, soha meg ne gyaláztassam ; a te 

igazságodban szabadíts meg engemet. Hajtsd hozzám a te fü-
ledet, hamar szabadíts meg engemet. Légy erős kősziklám 
és erős házam, hogy megtarts engemet. Mert Te vagy az én 
kősziklám és erősségem, annakokáért a te nevedért vezérelj 
engemet és viselj engemet. A te kezedbe ajánlom az én lel-
kemet, mert megváltottál engemet, Uram, igazságnak erős 
Istene. (A 31. zsoltárban.) 

Ш. 
Uram Jézus, tekints alá nyomorúságomra és elvettetett 

voltomra s bocsásd meg bűneimet. Ártatlan halálodért, véres 
verejtékedért, keresztedért és szenvedésedért, feltámadá-
sodért és mennybemeneteledért szabadíts meg mostani sanya-
rúságomtól. Halálom óráján légy hozzám kegyelmes, az ítélet 
napján irgalmazz nekem. Istennek szent Fia, én Uram Jézus 
Krisztusom, könyörülj raj tam. Istennek ártatlan Báránya, 
aki eltörlöd a világ bűneit, könyörülj raj tam s légy velem 
mostan, halálom óráján. Ámen. 

/ 

О én Uram, Jézusom! 
Bármily nagy Ínségben 

Te vagy az én vigaszom 
S biztos erősségem. 

Jöjj el hamar s kedvesen, 
Órája a végnek, 

IV. 

Az én drága jegyesem 
Eljövetelének. 

E világtól búcsúzom 
S hiszem és remélem, 

Hogy részem lesz Jézusom 
Örök örömében. Ámen. 

, V. 
О Jézus Krisztus, Neked élek, Neked halok ; élve, halva Tied 
vagyok. Ámen! 

57 
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Imádság, amelyet a haldokló ágya körül térdepelve lehet 

, elmondani. 

0 könyörület Atyja, minden vigasztalásnak Istene ! aki 
meghagytad nekünk, hogy Téged hívjunk segítségül a nyo-
morúság idején, s akit dicsőítünk, mert meghallgatod a mi 
imáinkat, miért is mindenek Tehozzád járulnak. Te megígér-
ted nekünk a te legdrágább Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy 
megadsz nekünk mindent, valamit az ő nevében kérendünk 
Tőled. E drága ígéretedért idejárulva térdre borulunk a te 
szent színed előtt s bánatos szívvel, esdekelve könyörgünk 
Hozzád haldokló embertársunkért : vedd őt a jelen halálos küz-
delmében, ó szentséges Urunk Istenünk és kegyelmes Terem-
tőnk, a te oltalmadba és gondviselésedbe, a te vigasztalásodba 
és kegyelmedbe. Abba ! Szerető Atyánk ! Tekints alá erre a te 
haldokló gyermekedre. Hiszen Te a szent keresztség alkalmá-
val gyermekeddé fogadtad ezt a szegény embert. Ó könyö-
rülj azért rajta, mint ahogy az atya könyörül az ő gyerme-
kein. Add, hogy most élvezze a fiú jogát és örököse legyen 
az örök üdvösségnek. Jézusom, Jézusom, ó vérző Jézusom! 
Bizonyára Te ezt a halállal vívódót megmostad minden bű-
neiből a te ártatlan véred által és megfizettél minden tarto-
zásáért a te ártatlan halálod által. Minden te véred csöppjei-
ért és a te fájdalmas halálodért engedd, hogy neki ne kelljen 
az örök halál martalékává válnia. Te felmentél a mennyekbe, 
hogy ott minden híveidnak s így ennek a te gyermekednek is 
helyet készíts; ó azért nyissad meg előtte is a mennynek 
ajtait, ha majd bevégzi földi pályafutását. Ó Te legdrágább 
vigasztalónk a mi nyomorúságunkban, Szentlélek-Isten, kö-
nyörülj ezeken az elaszott, meredt ajkakon s légy szószóló-
juk kimondhatatlan fohászkodásaiddal. Ha eddig elfogadtad 
az ő szívét házadul és hajlékodul, ne hagyd el, ne vesd el 
azt magadtól most se, végső halálos szükségében. Te, ki ke-
gyelem és könyörgés Lelke vagy, légy segítségére gyenge-
ségében. Midőn ő, a nyomorúságos ember, nincsen már esz-
méleténél, szólalj meg helyette Te az ő szívében: Abba! Sze-
rető Atyám! s tégy bizonyságot az ő lelke előtt, hogy ő 
Istennek gyermeke. Istenünk, aki meghallgatod minden ínsé-
ges gyermeked könyörgéseit, tekints alá és hallgasd meg en-
nek a mi haldokló testvérünknek sóhajait és fohászkodá-
sait; hallgasd meg mindnyájunk imáit és könyörgéseit is, 
amelyeket a mi Megváltónk, a Jézus Krisztus közbenjárására 
bízva, ő általa megbátorodva, bizalommal bocsátunk színed 
elé. Ámen. Ámen. 
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Haldoklóért való litánia. 

iVlennybéli Atya-Isten! Könyörülj ezen a te haldokló gyer-
mekeden. Isten szent Fia, világ Megváltója, könyörülj ezen 
a te szegény testvéreden. Szentlélek-Isten, könyörülj ezen a 
halállal vívódó keresztyén lelken. Szentháromság^ egy igaz 
Isten, utolsó ínségében légy ezzel az emberrel. Légy hozzá 
kegyelmes és bocsáss meg neki. Légy hozzá kegyelmes és 
segíts az ő szenvedő lelkének, Uram! 

Minden kísértéstől és az ördög hatalmától, 
Testének, lelkének minden fájdalmától, 
Minden nyomorúságtól és az örök haláltól szabadítsd 

meg őt, Uram! 
A te halálküzdelmed és véres verejtéked által, 
A te kereszted és halálod által, 
A te feltámadásod és mennybemeneteled által könyö-

rülj rajta, Jézusunk, szeretett Istenünk és Urunk! 
Az ő utolsó küzdelmében jöjj segítségére vigasztalá-

soddal, ó Szentlélek-Isten! 
Az örök ítélet napján légy neki segítségül, Uram! 
Mi méltatlan bűnösök könyörgünk Hozzád a Jézus 

Krisztusért, minden bűnösök Üdvözítőjéért, hall-
gass meg minket, Uram! 

Mi szegény bűnösök könyörgünk, tartsd meg őt mind-
végiglen Igédben és az igaz hitben, és erősítsd meg 
őt a gonosz lélek minden kísértésével szemben, 
hogy minden fájdalmát enyhítsed, 
hogy a haldoklás gyötrelmeit megrövidítsed, 
hogy kegyelmedből örök életet adj neki : 
hallgass meg minket, Uram ! 

Ó Jézus Krisztus, Isten Fia, hallgass meg minket, Uram! 
Ó Isten ártatlan Báránya, aki elveszed a világ bűneit, 

könyörülj ezen a haldokló emberen s legyen Neked 
ajánlva a te véreddel drága áron megváltott lelke! 

Ö Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, adj neki 
boldog kimúlást és örök békességet! 

Krisztus! Hallgass meg! Uram! Könyörülj rajtunk! 
Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-

Istennek, mint kezdetben dicsősége volt, úgy legyen most 
és mindörökké. Ámen. 

' Haldoklóért való bensőséges fohász. 
U Urunk Istenünk, ki kezedben tartod életünket és halá-
lunkat: szénit Fiadért, a Jézus Krisztusért, könyörülj ezen 
a haldokló emberen s légy segedelmére most és az ő halála 
órájában. 

57* 



118 
Bocsásd meg minden vétkeit, rövidítsd szenvedéseit; 

szabadítsd ki a halál kötelékeiből, fogadd be lelkét az örök 
örömbe. 

Atya-Isten, amit te alkottál, Istennek szent Fia, amit 
megváltottál, Szentlélek-Űristen, amit megszenteltél: íme 
mindezt a te szent kezeidbe ajánljuk. 

Ó Urunk, áldjad meg ezt a haldoklót és őrizd meg őt. 
Ó Urunk, világosítsd meg a te szent orcádat őrajta és légy 
hozzá kegyelmes. 

Ó Urunk, fordítsad a te színedet őreá és adj neki 
örökkévaló békességet. Ámen. 

cD Co 
NEUMANN P. GÁSPÁR: 

Kérésben, imádságban, könyörgésben, 
hálaadásban megnyilvánuló 

minden imádkozás veleje. 
Minden gonosz elhárításának kérése. 

Zsolt. 5, 1—3. 

Uram, az én beszédemet 
vedd füleidbe; értsd meg az 
én gondolataimat. Figyelmez-
zél az én kiáltásomnak sza-
vára, én Királyom és én Iste-
nem, mert Néked könyörgök. 
Uram, hamar hallgasd meg 
az én szómat, minden dol-
gaim előtt készítem magamat 
Tehozzád és várom a te se-
gítségedet. 

2. Ö Uram, mily nagy az 
én ellenségeimnek a száma, 
mily sokan készülődnek elle-
nem! Tekints azért alá az én 
nyomorúságomra és keserű-
ségemre, s a te nagy irgal-
masságodért légy hozzám ke-
gyelmes. Ragadj ki, szaba-
díts meg, tarts meg, védj 
meg, őrizz meg, oltalmazz 
meg és segíts ki minden ín-
ségemből most és minden 

időben, valamíg csak élek. 
3. Ne számíts engem, Iste-

nem, mennyei Atyám, a te 
haragod edényei közé és azok 
közé, akiknek végük pusztu-
lás. 

4. Ó Jézusom, ne legyen 
rajtam, elveszett emberen, a 
te munkád hiábavaló, a te 
szenvedésed áldás nélkül való, 
a te véred hatástalan, sebeid 
haszon nélkül valók, a te ha-
lálod erő híján, a te feltáma-
dásod segítség nélkül való. 

5. De tépd ki lelkemet a 
bűn kötelékei közül, a halál 
karjai közül, pokol torkából, 
ördög hatalmából s ne tégy 
ítéletet a te szolgádon. 

6. Ne hagyj el engem, ó 
Szentlélek-Isten, és sohase 
távozzál el szívemből, mert 
Nélküled semmit se tudok, 
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Nélküled mit se értek, Nélkü-
led, magamtól semmire nin-
csen hatalmam. S ha nem 
adod meg nekem ezt a kettőt : 
az akaratot és a te jó és szent 
akaratod szerint való valósá-
gos cselekvést, magamtól 
semmi jót ki nem gondolha-
tok és el nem végezhetek. 

7. Tarts meg keresztyén 
hitemben, őrizz meg minden 
eretnekségtől, téves tanítá-
soktól, hogy félre ne vezes-
sen engem az értelem, meg 
ne tántorítson az üldözés, el 
ne csábítson a világ, el ne 
vakítson méltóság csillogása, 
s netalán ideigvaló nyeresé-
gért meg ne tagadjam hite-
met. 

8. Add, hogy kegyességem 
ne legyen képmutatás, vallá-
sosságom ne legyen csalóka 
fény, hitem ne legyen pusz-
tán szokás, imádkozásom ne 
legyen vallásosság nélkül, 
szeretetem ne odaadás és 
őszinteség nélkül. 

9. Óvj meg egyúttal a gon-
datlanságtól és makacsságtól, 
hogy lelkiismeretem ellenére 
ne szeressem a gonoszt, má-
sok gyarlóságát ne nagyít-
sam, figyelmeztetésein ne gú-
nyolódjam, a bűnöket ne di-
csérjem, a gonosszal ne kér-
kedjem, s így ne bűnösként 
haljak meg. 

10. Épenúgy űzz ki lelkem-
ből minden kevélységet, 
nagyravágyást, vakmerőséget 
és önkényeskedést ; hogy szí-
vemben ne nézzem magam 
valami túlmagas értékűnek, 
ne képzeljem azt a másénál 
jobbnak; ne támaszkodjam a 

saját tehetségemre s ne 
hagyjam rá magam az én ké-
pességeimre ; ne tekintsem 
magamat bölcsnek, ne paza-
roljam el erőimet; ne törtes-
sek magasra, másnak a hiva-
talába ne avatkozzam; ne 
ártsam magam reám nem 
tartozó dolgokba s ne tűzzek 
magam elé erőimet megha-
ladó célokat. 

11. Segélj, hogy minden 
gonosz gondolattól tartóz-
kodjam, semmiféle rút kí-
vánságnak ne engedjek, sem-
miféle tisztátalan kívánságot 
ne teljesítsek, mindenféle 
hiábavaló, tisztátalan beszéd-
ről leszokjam s magamat 
mindenféle bűnös szándéktól 
távoltartsam. 

12. Szereteteddel távoztasd 
el tőlem az átkozódást és ha-
mis esküt, lopást és rablást, 
hazugságot és csalást, gú-
nyolódást és káromlást, kép-
mutatást és hízelgést, tisztá-
talanságok művelését és azt, 
ami szent akaratod ellen 
való: kívánságait a testnek 
és a szemnek, kevélységét az 
életnek, gyalázását Igédnek, 
igazságtalanságot, kapzsisá-
got, gyűlölséget, szívtelensé-
get, dicsekvést, ravaszságot, 
múlandó dolgok szeretetét és 
más hasonló vétkeket. 

13. Ne engedd, hogy éltem 
folyamán gondolataimat hi-
ábavalóságokkal foglalkoz-
tassam, képzeletemet gyar-
lóságokra irányítsam, erköl-
cseim megromoljanak, élet-
módom szégyenletes, ruház-
kodásom fényűző legyen ; 
hogy a szerencse elbizako-



120 
dottá tegyen, jólétem, idején 
gyönyörök után futkossak; s 
ha megvan az, ami életem 
fenntartására elegendő, köny-
nyelműség vétkébe essem. 

14. Add, hogy mások dol-
gába kíváncsiságból bele ne 
ártsam magam, szomszédai-
mat ne rágalmazzam, ártat-
lanokat meg ne botránkoz-
tassak; a kegyeseket meg ne 
szomorítsam, a szegényeket 
ne ócsároljam, a gyengéket el 
ne tapossam; az elesetteket 
ki ne nevessem, a szomorko-
dókat ne ingereljem; senki-
nek kárt ne okozzak és sen-
kit se szóval, se tettel meg ne 
szomorítsak. 

15. Fékezd testemet és vé-
remet, tiltsd el tőlem a sá-
tánt, állj útjába a gonosz vi-
lágnak és segíts, hogy senki 
gonoszra ne csábítson enge-
met. 

16. S ha mégis megesnék, 
hogy emberi gyarlóságomnál 
fogva eltévelyedem s a jót 
szándékosan elhagyom és a 
gonoszat cselekszem: ó ne 
tégy velem a te szoros igaz-
ságod szerint ; ne sújts le rám 
haragodban, mert megbán-
tottalak, de tégy velem irgal-
masságod szerint. 

17. Őrizz meg engem s 
mindazt, amit magaménak 
mondok, mindattól, ami árt-
hatna: tisztes nevemet a szé-
gyentől, ellátásomat károso-
dástól, tulajdonomat tolvajok 
kezétől, házamat tűzvésztől, 
hajlékomat villámcsapástól, 
termésemet ártalmas ziva-
tartól, szememet borzalmas 
látványtól, fülemet gonosz 

híradástól, házaséletemet vi-
szálytól s végezetül életemet 
gonosz és hirtelen kimúlás-
tól. 

18. Ne vigy el engem nap-
jaim közepén, ne fossz meg 
jóakaró barátaimtól időnek 
előtte. Őrizz meg engem be-
tegségtől, kórságtól, beteges-
kedéstől; őrizz meg bajtól, 
megvetéstől, árvaságtól, el-
hagyatottságtól ; őrizz meg 
bánatomban hányattatástól, 
számkivetéstől ; őrizz meg-
alázó nyomorúságtól, Ínség-
től s minden más szerencsét-
lenségtől. 

19. Add, hogy ne legyek 
kénytelen idegeneknek ter-
hére lenni, mások kegyelmé-
ből tengetni életemet, ellensé-
geimtől kenyeret könyörögni, 
keményszívű, barátságtalan, 
könyörtelen emberek segítsé-
géhez folyamodni. 

20. Ha pedig az a te szent 
akaratod, hogy vállaimra ke-
resztet helyezz: ó add akkor 
nekem azt a te kegyelmedet, 
hogy ne zúgolódjam atyai fe-
nyítéked ellen, ne legyek tü-
relmetlen a szenvedésben, ki-
csinyhitű az én sanyarúsá-
gomban, s ne roskadjak meg 
szomorúságom növekvő terhe 
alatt és ne csüggedjek sege-
delmed késedelmeskedése mi-
att. 

21. Hivatásom útján ne 
verj meg vaksággal és értel-
metlenséggel, hogy ne téve-
lyegjek cselekedeteimben, ne 
botoljak meg tanácsaimban, 
ne legyek hanyag hivatásom-
ban, ne legyek léha dolgaim-
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ban, ne teljesítsem esztelenül 
szándékaimat s így ne kell-
jen szégyenkeznem a világ 
előtt. 

22. Védj meg engem ellen-
ségeimmel szemben és óvj a 
hamis barátok társaságától. 
Ha engem rágalmaznak, tedd 
nyilvánvalóvá ártatlanságo-
mat. Midőn üldöznek, végy ol-

talmad alá; ha tanácsot tar-
tanak ellenem, szégyenítsd 
meg azt a te hatalmaddal. 
Add, hogy átkozódásaikat 
kövesse áldásod. 

23. Végezetre a földi lét 
sok szenvedésében való meg-
állásom után szabadíts meg 
minden gonosztól és vezérelj 
engem az örök életbe. Amen. 

M i k o r kiáltok, hallgass meg 
engemet, én igazságomnak 
Istene; a nyomorúságban ví-
dámits meg engemet; könyö-
rülj rajtam és hallgasd meg 
az én könyörgésemet. 

2. Mindenható, könyörüle-
tes, jóságos, szerető, kegye-
lemben gazdag Istenem és 
Atyám, mindenek teremtője, 
minden jók adományozója, 
minden ajándék kútfője, min-
den bárhol való dolgok meg-
tartója, egész világ hatalmas 
kormányzója ! 

3. íme ez órában a te szí-
ned elé járulok, mint szegény 
a gazdag elé, mint gyenge az 
erős elé, mint elhagyott az ő 
segítője elé, mint gyermek 
hű atyja elé. 

4. Jézus Krisztus nevében 
szent parancsaidra és ígére-
teidért kérve Téged mind-
arra, amire nézve Magadat, 
jó Atyám, kéretni akarod. 

5. Add azért most nekem 
azt, amire kérlek; add, amire 
szükségem van ; add meg 
mindazt, ami számomra jó és 
üdvösséges. Igazgass mindent 
akaratod szerint s légy ma és 

mindenkoron, egész életem-
ben az én Istenem, kitől jő az 
én segedelmem, az én pai-
zsom, melyben bizodalmamat 
helyezem, az én világossá-
gom, amely megvilágítja 
utaimat. 

6. Uram, Istenem, Atyám, 
légy az én atyám! Bölcsesé-
ged vezéreljen, kegyelmed 
tartson meg, szereteted vidá-
mítson meg, könyörületed vi-
gasztaljon meg, igazságossá-
god erősítsen meg, igazságod 
oltalmazzon meg, mindenha-
tóságod őrizzen meg engemet. 

7. Isten fia, Jézus Krisztu-
som! Légy az én Üdvözítőm! 
Legyen a te testben eljövete-
led örömem, tanításod tanul-
ságom, cselekvésed példám, 
szenvedésed váltságom, alá-
zatosságod tükröm, béketű-
résed mintaképem, meggya-
láztatásod dicsőségem, ártat-
lanságod megszentelésem, en-
gedelmességed igazságom, 
halálod életem, feltámadásod 
vigasztalásom, menybemene-
teled reményem, ítéletre jö-
veteled az én mennyekbe té-
résem. 

Minden jóért váló imádság. 
Zsolt. 4, 2. 
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8. Szentlélek, légy vigasz-

talásom; téríts meg, mert én 
bűnös ember vagyok; kelts 
életre, mert holt vagyok; éb-
ressz fel, mert álom rabja va-
gyok; moss meg, mert tisztá-
talan vagyok, és készíts en-
gem az örök életre. 

9. Világosítsd meg értel-
memet, szenteld meg akara-
tomat, szelídítsd kívánságai-
mat, erősítsd erőtlenségemet. 

10. Légy s maradj velem 
magasztos, dicső Szenthárom-
ság, egy istenség; rettents 
meg mindennap a te törvé-
nyeddel s viszont vigasztalj 
meg evangéliumoddal s ta-
níts Igéddel, 

11. úgy hogy megismerjem 
az én bűneimet, eszemben 
tartsam Isten haragját, ret-
tegjek a pokoltól, szánjam-
bánjam vétkeimet, higgyek a 
Jézusban, örvendezzek az ő 
érdemében, megjavítsam éle-
temet és így nyerhessek üd-
vösséget. 

12. Ékesíts engem, Iste-
nem, mindazzal, ami a te jó-
tetszésedre való, s tedd szí-
vemet a lelkiekben szüntelen 
buzgólkodóvá, reménységben 
örveftdezővé, alázatosságra 
készségessé, kegyesség által 
szentté, imádkozásban szor-
galmassá, engedelmességben 
odaadóvá, félelemben gyer-
mekiessé, és segíts, hogy 
mindvégig az onnan felől-
valókat keressem. 

13. Ojts szívembe igaz haj-
lamot szent Igédre, s midőn 
a bibliát olvasom, világosíts 
meg; midőn a templomba in-
dulok, méltóképen készíts en-

gem elő; midőn Igédet hall-
gatom, építsed hitemet ; 
midőn imádkozom, hallgass 
meg; midőn meggyónok, job-
bíts meg, és midőn szentva-
csorádhoz járulok, tégy en-
gem asztalod méltó vendé-
gévé. 

14. Add, legyek gondolko-
zásomban tiszta, szavaimban 
igazmondó, beszédemben ma-
gatürtőztető, cselekvésemben 
hűséges, viselkedésemben 
szerény, erkölcseimben tisz-
tes, örömeimben mértéktartó, 
haragomban meggondolt, tet-
teimben nyilt, munkámban 
szorgalmas, törekvéseimben 
szerencsés és mindenben okos. 

15. Adj nekem oly lelket, 
amely megértse, ami Isten 
lelkétől való, hogy mindig s 
mindenben jól kiismerjem 
magam s ekként okosan jár-
jak el, megfontoltan visel-
kedjem, értelmesen szóljak, 
mértékkel kérdezősködjem, 
a jót a rossztól megkülönböz-
tetni tudjam s mindent he-
lyesen ítéljek meg. 

16. Mindenekfelett add, 
hogy növekedjék bennem a 
szeretet, hogy így szeretve az 
igazságot teljesítsem feleba-
rátommal szemben mindazt, 
amivel neki tartozom; meg-
adjam neki azt, ami jár neki; 
hagyjam meg birtokában azt, 
ami az övé és szívesen lás-
sam nála mindazt, amivel őt 
megáldottad. 

17. Indítsad szívemet kö-
nyörületre és kezeimet ta-
nítsd meg adakozásra, hogy 
így felkaroljam az elhagyot-
takat, jó útra térítsem a té-
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velygőket, tanítsam a műve-
letleneket, pártfogoljam a 
kiskorúakat, megsegítsem az 
ínségeseket, erősítsem a 
gyöngéket, felüdítsem a tik-
kadtakat, felemeljem az el-
esetteket, támogassam az el-
nyomottakat, gyámolítsam a 
szükséget szenvedőket, vi-
gasztaljam a bánatosakat, s 
mindenkivel azt cselekedjem, 
ami javára válik. 

18. Cselekedd még meg azt 
is, hogy engesztelékeny le-
gyek, szeressem ellenségei-
met, áldjam azokat, akik át-
koznak engemet, tegyek jót 
azokkal, akik gyűlölködnek 
ellenem s imádkozzam azo-
kért, akik engemet háborgat-
nak, ne álljak bosszút azo-
kon, akik üldöznek engemet, 

19. sőt, hogy tápláljam 
őket, ha éheznek, megitas-
sam, ha szomjaznak és így a 
gonoszért jóval fizessek. 

20. Összefoglalón szólva 
add, hogy mindeneknek meg-
adjam azt, amire velük szem-
ben kötelezve vagyok : az 
igehirdetőknek tiszteletet, a 
felsőségnek engedelmességet, 
szomorkodóknak béketűrést, 
a felettem állóknak alázatot, 
alsóbbrendűeknek szívélyes-
séget, velem egyenrangúak-
nak készséget, jótevőimnek 
háládatosságot, barátaimnak 
őszinteséget, vidámaknak vi-
dámságot, szomorkodóknak 
együttszomorkodást, hogy 
így szeretetem ne legyen 
csalárd s mindenkivel békes-
séget tarthassak. 

21. De mivel a világ tele 
van veszedelemmel, igazgass 

engem társaságomban is, 
hogy a gonoszoktól távol 
tartsam magam, a kegyesek-
kel barátkozzam, a jókat kö-
vessem, másoknak épülésére 
éljek és így mindenkor jó 
keresztyénnek, Isten engedel-
mes gyermekének bizonyul-
jak. 

22. Azután adj nekem, jó-
ságos Atyám, ideigvaló áldá-
saidból is annyit, amennyit 
a te kegyelmes és jó akara-
todnak tetszik adnia, s amíg 
élek, adj értelmet, vidám szí-
vet, egészséges testet. 

23. Őrizd meg mindazt, 
amivel megajándékoztál, nö-
veld értelmemet, elevenítsd 
érzékeimet, fokozd erőimet, 
oltalmazd tagjaimat, nyújtsd 
meg esztendeimet úgy, mint 
az neked tetszik. 

24. Ha étkezem, áldj meg, 
ha alszom, magad vigyázz 
reám, ha ébredek, eleveníts 
meg, ha kimegyek, vezérelj, 
ha bejövök, viselj gondot 
reám, ha úton járok, kisérj, 
ha otthon vagyok, őrizz, ha 
gondjaim vannak, segíts vi-
selni azokat, s add, hogy a te 
jó angyalaid mindig, min-
denütt velem maradjanak. 

25. Állíts engem oly hely-
zetbe, amelyről tudod, hogy 
javamra válik; ha ideje jő, 
emelj fel, ha szükséges, ál-
líts magasra, s akkor aztán 
adj olyan jólétet, amely ja-
vamra válik, annyi méltósá-
got, hogy elhordozhassam, 
annyi hatalmat, hogy bölcsen 
élhessek vele. 

26. Engedd egyúttal, hogy 
ebbeli kötelességeimet híven 
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te l jes í t sem, lévén j ó kedvem 
munkáimhoz , szerencsém tö-
rekvéseimben, jó f e l fogásom 
minden dologban, s ameny-
nyire lehet , add, h o g y engem 
mindenki szeressen. 

27. S h a hű é le t t á r s sa l ál-
dot tá l (áldasz) meg, add, le-
gyen vele békés f r i gyem, ál-
dot t házasságom, gyerme-
keim boldog nevelése s egész 
é le temben azzal, a m i m van, 
megelégedésem. 

28. Áldd meg továbbá élet-
f e n n t a r t á s o m a t , jövedelme-
met s mindent , amivel rendel-
kezem, hogy anny i t szerez-
hessek, amennyi re szüksé-
gem v a n m a g a m élelmezé-
sére, r uházkodásá ra , kedve-
seim el lá tására , szükségem-
ben szabadulásomra , fele-
b a r á t o m t á m o g a t á s á r a , a 
szegények segélyezésére, di-
csőséged t e r j esz tésé re . 

29. S mivel m a g á r a ha-
g y a t v a a világon senki ön-
m a g á n segíteni nem tud, a d j 
nekem ember t á r s a im részé-
ről szere te te t , a fe lsőség ré-
széről kegyet , mindenki ré-
széről szívességet, h o g y soha 
se legyen fogya tkozásom hű 
b a r á t o k b a n , j óaka rókban , ha-
t a l m a s segítőkben, de legyen 

s z á m o m r a készen a tanács, 
h a szükségem lesz tanácsra , 
a segítség, ha a z t keresem, 
a védelem, h a védelemre 
vágyom. 

30. Végezetre, mivel amíg 
élek, egyút ta l keresz te t is 
kell hordoznom, ad j , kérlek, 
szenvedéseimben béketűrés t , 
ócsá ro l t a tásban megalázko-
dás t , mások részéről szenve-
d e t t e lnyomatásban csöndes 
megadás t , különböző károk 
szenvedésében belenyugvást . 

31. F o g a d j magadhoz, mi-
k o r e lhagyot t vagyok, csilla-
pí ts , ha elégedetlenkedem, 
v igasz ta l j , amikor megriadok, 
e rős í t s , ha gyenge vagyok, 
v idámí t s meg, h a búsulok. S 
h a valamin vá l toz ta tn i nem 
lehet , segíts, h o g y a fölöt tébb 
va ló töprengéstől megszaba-
du l j ak . 

32. Legvégül: mikor beteg 
vagyok , légy o rvosom; mikor 
k ínok gyötörnek, enyhítsd 
f á j d a l m a i m a t ; h a javaidat él-
vezem, legyen o t t á ldásod; 
h a ú g y látod jónak, légy 
segí tségül ; ha pedig i t t m á r 
n incsen segítség, szent aka ra -
todból add, j ö j j ö n reám ha-
m a r s t iszta ön tuda tná l é r j en 
el a boldog kimúlás . 

Í m e m o s t k ívánnék szólni 
az én U r a m n a k , n o h a én por 
és h a m u vagyok. 

2. I s tenem, ki e lejétől fog-
va szere t ted ezt a világot, 
ha l lgasd meg m o s t is a jka im 
f o h á s z á t és add, h o g y más 
kegyes keresz tyéneknek és 

mindeneknek j a v u k r a vál-
j a n a k imáim. 

3. Tar t sd meg, őrizd meg, 
igazgasd, vezéreld és növeld 
m e g a te keresz tyén anya-
szentegyházad kicsiny nyá-
j á t , s őrizd m e g szószékein-
k e t hamis taní tás tó l , iskoláin-

jKönyörgés minden emberért. 
Gen. 18, 27. 
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kat pusztulástól, községün-
ket viszálytól, gyülekezetün-
ket botránkozástól, hitünket 
üldözéstől. 

4. Tartóztasd fel hitünk el-
lenségeit, szüntess meg min-
den eretnekséget s add, hogy 
szent neved dicsőítése egyre 
jobban terjedjen a világon. 

5. A tévelygőket világosítsd 
fel, az istenteleneket térítsd 
meg ; változtasd meg és szánd 
a bűnözőket, bocsáss meg a 
bűnbánóknak és rontsd meg 
a gonosz gyalázkodókat. 

6. Add, hogy Igéd tanítói 
és hirdetői legyenek mindig 
alkalmasak e tisztre, legye-
nek tiszták a tanításban, vi-
lágosak a magyarázatban, 
bátrak a feddésben, kegye-
sek a vigasztalásban, haszno-
sak az építésben, hívek hiva-
tásukban, szentek magatar-
tásukban, feddhetetlenek éle-
tükben s mindenekkel legye-
nek békességben. 

7. Áldd meg őket munká-
jukban, segítsd meg őket ah-
hoz, hogy tisztüket örömmel 
teljesítsék és ne mintegy 
kényszeredetten. Adj nekem 
s anyaszentegyházad minden 
gyermekének és Igéje hallga-
tóinak kegyes fület, felvilá-
gosult szemet, engedelmes 
gondolatokat, töredelmes szí-
vet, jótékony kezet, hogy így 
közöttünk mindenütt meg-
szenteltessék a te neved, gya-
rapodjék szentegyházad, ter-
jedjen a te országod. 

8. Azután, ó erős minden-
ható Istenem, légy oltalma-
zója a mi kormányunknak és 
a közjónak, add a királyok-

nak, fejedelmeknek, urak-
nak, kormányférfiaknak és 
tanácsosoknak Dávid kegyes-
ségét, Salamon bölcseségét, 
Sámson hősiességét. 

9. Add, hogy a közjónak 
híven szolgáljanak, anya-
szentegyházadról szorgosan 
gondot viseljenek, alattva-
lóik iránt szeretettel viseltes-
senek, szomszéd hatalmassá-
gokkal békességben éljenek, 
a saját és a mi ellenségein-
ken győzelmet arassanak. 

10. Ojts a hatalmon lévők 
szívébe békeszeretetet. Segíts, 
hogy ők is szorgalmasan tu-
dakozzák az Istent, számára 
megnyissák a kapukat. Min-
den tanácsosnak adj egész-
séges tanácsot és semmisíts 
meg minden ártó árulást. 
Adj a bíráknak igazságossá-
got és minden hivatalban lé-
vőknek jóindulatot, 

11. úgy hogy nálunk és 
mindenütt a gonosz elvegye 
büntetését, a jó a maga ju-
talmát; ami káros, megron-
tassák, ami dicséretes, elő-
mozdíttassék s így a maga 
tisztében mindenki hűnek ta-
láltassák. 

12. Hasonlóképen vezesd és 
igazgasd az alattvalókat, 
hogy a felsőséget szeressék, 
uraikat tiszteljék, a kiadott 
parancsokat teljesítsék s ha 
szükség volna rá, készek le-
gyenek szent Igédért va-
gyont s életet áldozni. 

13. Épenígy virágoztasd 
fel drága hazánkat, gyara-
pítsad lakóit s áldd meg azok 
foglalkozását. Mozdítsd elő 
kereskedésüket, viselj gondot 
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szántóföldjeikről, mezőikről, 
adj kedvező időjárást s min-
den dologra add áldásodat. 

14. Ezzel szemben őrizd 
meg az egész keresztyénséget 
a dögvésztől, ragályos kór-
ságoktól, viszálytól, békétlen-
ségtől, háborútól, vérontástól. 
Avagy, ha igazságod szerint 
mindezt bűneinkért magunkra 
vontuk, ne engedje a te ke-
gyelmed, hogy azok miatt 
teljesen elpusztuljunk, sőt 
inkább őrizz meg a dögvész-
től, táplálj a drágaság ide-
jén, oltalmazz meg a harc-
ban, áldd meg az igazságos 
küzdelmet s adj ismét mi-
hamar kívánatos békességet. 

15. Áldd meg továbbá a 
családokat, adj atyáknak és 
anyáknak békés házasfrigyet, 
létfenntartásukban szeren-
csét, gyermekeikben örömet. 

16. Viszont a gyermekek-
nek adj hű engedelmességet, 
a jó példa készséges követé-
sét, gyermeki félelmet, illen-
dő alázatot, kötelezett tisz-
teletadást, szívbeli háládatos-
ságot, s add, hogy a szülők 
áldása gazdagon gyümölcsöz-
zék rajtuk. 

17. Áldd meg az urakat és 
úrnőket jó cselédséggel, a 
szolgáknak pedig adj egész-
séges tagokat, figyelő sze-
met, engedelmes fület, kész-
séges szívet, szótalan ajkat, 

hű kezet és belenyugvó lel-
ket. 

18. Röviden, legyen neked 
ajánlva minden embertár-
sunk, add meg mindenkinek 
azt, ami nélkül szűkölködik; 
lásd el a szegényeket, tápláld 
az éhezőket, itasd meg a 
szomjúhozókat, védd az ül-
dözötteket, szabadítsd meg a 
rabságban sínylődőket, vi-
gasztald meg a bánatosakat, 
viseld gondját a betegeknek, 
tartsd meg az egészségeseket, 
igazgasd a gyermekeket, ne-
veld az ifjúságot, támogasd 
az öregeket, segíts a csecse-
mőkön, fogadd oltalmadba az 
árvákat, karold fel az özve-
gyeket, erősítsd ,a gyöngéket, 
szabadítsd ki a szenvedőket, 
őrizd az alvókat, mutasd meg 
csodálatos hatalmadat min-
den helyen. Végezetre legye-
nek különösképen neked 
ajánlva, bárhol s bárkik le-
gyenek is, az én hozzámtar-
tozóim; őrizd meg őket min-
den gonosztól s részeltesd 
őket minden jóban. Igazgasd 
őket Szentlelkeddel ; áldd meg 
jótevőimet, tartsd meg bará-
taimat, bocsáss meg ellensé-
geimnek, térítsd jobb útra 
csúfolóimat, világosítsd meg 
a velem szemben gyűlölködő-
ket s vigy el minket mind-
annyiunkat egykor az örök 
életbe. Ámen. 

Hálaadás mindazért, amink van. 
Zsolt. 103, 1—2. 

Áldjad, én lelkem, az Urat kern, az Urat és el ne felejt-
és minden belső részeim az ő kezzél semmi jótéteményei-
szent nevét! Áldjad, én lel- ről! 
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2. Ö örökkévaló, erős és 

hatalmas Isten, mely igen 
megtudhatatlan a te bölcse-
séged, mily nagy a te kegyel-
med, mily végtelen a te sze-
reteted, mily kifürkészhetet-
len a te jóvoltod, mily meg-
mérhetetlen a te irgalmassá-
god, mily nevezetes a te kö-
nyörületed, mily dicsőséges 
a te hosszútűrésed, mily 
rendkívüli a te igazságossá-
god, mily tiszta a te igazsá-
god, mily megfoghatatlan a 
te mindenhatóságod, melyet 
rajtam is megmutattál! 

3. Igen, Uram, megvallom 
az én alacsony voltomat és a 
te magasságosságodat, az én 
semmiségemet és a te rend-
kívüliségedet, az én méltatlan 
voltomat és a te fenségedet. 

4. Én nem vagyok semmi, 
Te meg minden vagy, én el-
vettetett vagyok, Te meg kö-
nyörületes, én értelmetlen 
vagyok, Te pedig bölcs, én 
bűnös vagyok, Te pedig szent 
és szerető Isten; én engedet-
len vagyok, Te pedig hosszú-
tűrő, én szegény vagyok, Te 
pedig jótevő, én gyenge va-
gyok, Te pedig hatalmas; ó 
kisebb vagyok minden te jó-
téteményednél és igazságod-
nál, amelyeket énvelem cse-
lekszel. 

5. Csodálatosak a te csele-
kedeteid, rettentőek fenyege-
téseid, hatalmasak bünteté-
seid, kegyelmes a te fenyité-
ked, igazak a te ígéreteid, 
őszinték a te szavaid és a te 
kegyelmed mindenekfelett 
való, magasabb a mennynél, 

szélesebb a földnél, mélyebb 
a tenger vizénél. 

6. Én teremtményed va-
gyok, Te teremtőm, én gyer-
meked vagyok, Te atyám, én 
szolgád (szolgálóleányod) va-
gyok, Te uram, én adósod 
vagyok, Te jótevőm vagy, 
mert Tőled van mindenem s 
Nélküled nincsen senkim. 

7. S azért dicsőíttessél, 
szerető mennyei Atyám, hogy 
teremtettél engemet, midőn 
még semmi se voltam, hogy 
a te hasonlatosságodra te-
remtettél engemet, hogy 
egészséges testtel, értelmes 
lélekkel ajándékoztál meg en-
gemet s csodálatosképen azt 
művelted velem, hogy a te 
keresztyén anyaszentegyhá-
zad ölében tisztes szüléktől 
szülessem e világra. 

8. Légy azért is örökre ál-
dott, hogy amidőn az egész 
emberi nem kárhozatra ada-
tott, te könyörültél rajtam és 
minden emberen: az elesette-
ket felvetted, szent Fiaddal 
megajándékoztál minket, a 
mennyet megnyitottad és ke-
gyelmes akaratodat az egész 
világ számára megnyilvání-
tottad. 

9. Hálát adok Neked, ó leg-
kedvesebb Uram, Jézusom, 
Istennek örök Fia, hogy ba-
rátommá, testvéremmé, szó-
szólómmá, szabadítómmá, 
megváltómmá, üdvözítőmmé, 
közbenjárómmá és Immá-
nuelemmé lettél. 

10. Hálát adok Neked, ó 
legédesebb, legszeretőbb, leg-
jobb, legigazabb Uram, Jé-
zusom, a te kegyelmedért és 
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hűségedért, a te testbejöve-
teledért és csodatetteidért, a 
te szenvedésedért és sanyar-
gattatásodért, a te meggya-
láztatásodért és ócsároltatá-
sodért, a te sebeidért és kor-
bácsoltatásodért, a te halá-
lodért és kínszenvedésedért, 
a te keresztedért és halálra-
kínzásodért, a te feltámadá-
sodért és mennybemenetele-
dért. 

11. Ó mily örvendetes a te 
evangéliumod, mily vigasz-
taló a te ígéreted, mily drága 
a te váltságod, mily üdvös-
ségesek sebeid, mily hatal-
mas a te véred. 

12. Azért, ismét mondom, 
hálát adok Neked, hogy ne-
kem megjelentetted mennyei 
Atyád akaratát, kiengesztel-
tél Istennel, megváltottál a 
pokoltól, magadhoz fogadtál 
a szentkeresztségben és hogy 
szent vacsorádon mind a mai 
napig testeddel táplálsz, vé-
reddel megitatsz. 

13. És te, Szentlélek-Isten, 
minden nyomorúságunkban 
hűséges vigasztalónk! Téged 
hívlak segítségül, Téged álda-
lak, magasztallak és dicsőíte-
lek, Neked adok hálát. 

14. Tőled való minden jó, 
amit gondolok, mondok vagy 
cselekszem, Tőled származik 
az a kettős ajándék : a jóaka-
rat s ennek teljesítése, s te 
magad téssz engem alkalma-
tossá az örök életre. 

15. Te biztatsz, mielőtt cse-
lekszem, Te megvárod, amíg 
megcselekszem, Te segítesz, 
hogy cselekedjem, Te adsz 
erőt, midőn cselekszem. 

16. Nagyon kedvesek a te 
ajándékaid, nagyon gazdag 
a te vigasztalásod, nagyon 
vigasztaló a te jóvoltod, na-
gyon hatalmas a te velünk 
való közöltetésed. 

17. Továbbá légy áldott 
mindörökre, hogy engem 
gyarló és elvettetett embert 
nyomorúságomtól megszaba-
dítottál, szent evangéliumod 
Igéjével hívogattál, a szent-
keresztség fürdője által újjá-
szültél, homályban tapoga-
tózó lelkemet megvilágosítot-
tad, tisztátalan szívemet meg-
szentelted, vesztett erőimet 
megújítottad s így engem új 
emberré, megkeresztelt ke-
resztyénné, egyházad tag-
jává, Isten gyermekévé, az 
örök élet örökösévé tettél. 

18. Ó te Szentháromság 
egy igaz Isten, mi egyetem-
ben mindnyájan dicsőítjük a 
te végtelen jóvoltodat s há-
lát adunk mindazért a jóért, 
amit testünkön, leikünkön 
nyilvánvalóvá tettél ; hogy 
megtartod templomainkat a 
tiszta tanban, iskoláinkat jó 
helyzetben, kormányzóinkat 
békében, nyugalomban, min-
den rendű embereket szeren-
csés előmenetelben. 

19. Továbbá, hogy mind-
eddig megőrizted drága ha-
zánkat háborútól, vérontás-
tól, békétlenségtől, gyűlölet-
től, összecsapástól, drágaság-
tól, éhínségtől, ragálytól, 
dögvésztől s általában min-
den gonosztól. 

20. A te irgalmasságod 
cselekszi azt velünk, hogy 
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még megvagyunk, mert Te 
parancsolod meg a napnak, 
hogy minden reggel feljöjjön 
reánk, Te adsz reggel és este 
harmatot, Te áldod meg ter-
méssel szántóföldjeinket, Te 
nem engeded, hogy megszűn-
jék vetés és aratás, de inkább 
mindvégig megáldasz minket 
eledellel. 

21. Ó drága Istenem, mily 
nagy tartozásban vagyok 
ezért én Teveled szemben! Te 
ifjúságomtól kezdve mind e 
mai napig valóban erősen 
megtartottál engemet, való-
ban atyai gondjaidba vettél, 
valóban csodálatosan vezettél 
s irányítottál engemet, külön-
böző sanyargattatásoktól 
megszabadítottál, sok min-
denféle keresztemben támo-
gattál, számtalan szerencsét-
lenségtől megoltalmaztál, sok 
mindenféle veszedelemből sér-
tetlenül kihoztál, különböző 
szomorúságaimban vigasztal-
tál, különböző viszontagsá-
gok közt gondomat viselted, 
különböző megpróbáltatá-
saim között segedelmemre 
voltál. 

22. Midőn beteg voltam, Te 
adtad vissza egészségemet, 
midőn tévelyegtem, Te ve-
zettél az igaz útra, midőn 
vétkeztem, Te voltál irántam 
hosszútűréssel, midőn meg-
bántam vétkeimet, Te bocsá-
tottál meg, midőn imádkoz-
tam, Te hallgattál meg, mi-
dőn terveket szőttem, Te ál-
dottál meg sikerrel, s midőn 
másoktól gátlásokat szenved-
tem, Te segítettél rajtam. 

23. Már gyermekkoromban 
gondjaidba vettél, ifjúkorom-
ban igazgattál, s hogy öreg 
napjaimban is felkarolsz en-
gemet, azt megígérted. 

24. A te segedelmedből ju-
tottam e világon sok jóakaró-
hoz és segítő társhoz, ide-
genben járva sok jóbaráthoz 
s mindehhez mindenütt haj-
lékhoz, ellátáshoz. 

25. Legyen azért Neked 
hála és magasztalás min-
denért, amiben bármikor ré-
szeltettél és részeltetsz en-
gemet. Ezért az esztendőért, 
ezért a napért, ezért a mos-
tani órámért, amelyet megér-
nem engedtél. A gondtalan 
pihenésért, amelyet számom-
ra az elmúlt éjtszakán nyúj-
tottál, az egészséges életért, 
amelyet a mai napon adtál s 
minden darabka jóért, amit 
ma élvezhettem. 

26. Legyen Neked hála 
azért az állásért, amelybe en-
gemet beállítottál, azért a 
tisztességért, amelyet nekem 
juttattál, azokért az adomá-
nyokért, amelyeket számom-
ra osztogattál, azért a sze-
rencséért, amellyel megaján-
dékoztál, azért a hű élet-
társért, akivel összekötöttél, 
a családi élet minden áldá-
sáért, amelyben részeltettél 
s minden más jó barátért, 
akiket mellém rendeltél. 

27. Ó jóságos Atyám, oly 
sokan vannak ma, ebben az 
órában, ebben a pillanatban 
itt és másfelé, akik ínsége-
sebbek, mint én vagyok, akik 
szegényebbek, elhagyatottab-
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bak, szerencsétlenebbek, bá-
natosabbak nálam. 

28. Azután legyen Neked 
hála és magasztalás ne csak 
tőlem, de mindazoktól, akikre 
kiárasztod jóságodat úgy, 
mint énreám. Végül legyen 
Neked hálaadás azért, hogy 
mindezt hálás szívvel megis-
mernem engedéd. 

29. Lelkem hadd dicsérjen 
Tégedet, értelmem hadd ma-
gasztaljon Tégedet, szívem 
hadd dicsőítsen Tégedet, aj-
kaim hadd zengjenek hálákat 
Neked. 

30. Dicsérjétek Istent, min-
den angyalok; dicsérjétek Is-
tent, minden ő seregei ; dicsér-
jétek Istent, minden nemze-
tek; dicsérjétek Istent, min-
den népek. 

31. Dicsőség legyen az 
Atyának, aki teremtett enge-
met; dicsőség legyen a Fiú-
nak, aki megváltott engemet; 
dicsőség legyen a Szentlélek-
nek, aki megszentelt enge-
met. Dicsőség legyen a ma-
gasságos Szentháromságnak 
most és mindörökké. Halle-
luja! 

Minden reggeli imádság veleje. 
Hálaadás. 

A z Atya-Istennek, a Fiú-
Istennek, a Szentlélek-Isten-
nek nevében. Ámen. 

2. Az éjtszaka elmúlt, a nap 
elközelget: ébredj fel hát, lel-
kem, dicsérjed Istenünket s 
tartsd eszedben mindazt, amit 
ma cselekedni fogsz. 

3. Uram, Szentháromság 
egy igaz Isten, Atya, Fiú és 
Szentlélek ! Te magad vagy az 
az igaz élő Isten, aki nekünk, 
gyarló embereknek javára te-
remtetted a mennyet és a föl-
det, a világosságot és a sötét-
séget, a nappalt és az éjtsza-
kát s azt mindezideig változás 
nélkül megtartottad. 

4. Ó mily könnyen meges-
hetett volna, hogy ez az éjt-
szaka utolsó éjtszakám lett 
volna, hogy az én hozzám-
tartozóim valamelyike ki-
múlt volna, vagy gonosz 
emberek bennem s kedvese-

imben kárt tehettek volna; 
de Te őrizőm s oltalmazom, 
védelmem és erősségem vol-
tál; hogy még van valamim, 
hogy kedveseim még életben 
vannak, hogy jómagam is 
élei As egészséges vagyok: 
az mind Tőled jő, Uram; Te 
számontartod minden napjai-
mat, amelyek elmúltak s ame-
lyek elkövetkeznek reám. 

5. Miért is magasztallak, 
imádlak, dicsérlek és hálát 
adok a te nevednek, egyetlen 
bölcs, jóságos, igaz, hűséges, 
mindenható Istenem mind-
azért a jóért, amelyet ez éjt-
szakán szent kezeidből vet-
tem; hogy tegnap esti imád-
ságomat meghallgattad, hogy 
békésen szunnyadnom, csön-
desen pihennem, ezt a napot 
megérnem, reá örömben éb-
rednem, a nap világát látnom 
s kedveseimmel egészségben 
való viszontlátást élveznem 
engedéd. 
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6. Hálát adok Neked min-

den gonosznak tőlem való tá-
voltartásáért s azért, hogy 
engemet szemeid vigyázása, 
karjaid gondviselése, angya-
laid jelenése által, midőn sö-
tétség vett körül, midőn álom 
bocsátkozott szememre, mi-
dőn mindenkitől el voltam 
hagyatva, sőt midőn magam 
sem tudtam önmagamról : 
bűntől és megszégyenüléstől, 
rettegéstől és borzadálytól, 
kártól és veszteségtől, beteg-
ségtől és haláltól, ördög cse-
létől és álnokságától, isten-
telenek gonoszságától oly 
erősen oltalmaztál, oly ke-
gyelmesen védelmeztél, oly 
atyailag megőriztél. 

7. Rövidre fogva: megem-
lékezem e reggeli órában min-
den jótéteményedről, amely-
ben bármikor is a te kegyel-
mes atyai kezed részeltetett 
engemet; arról, hogy testtel, 
lélekkel ruháztál fel, mikor 
semmi nem voltam; megvál-
tottál, mikor kárhozat rabja 
voltam; megengeszteltél, mi-
kor istentelen voltam; mind-
eddig megtartottál, mikor ér-
demetlen voltam. 

8. S mert mindezt Te adod 
nekem s a mai reggelen, mi-
dőn felébredtem, mintegy 
mindezt újonnan kitöltőd re-
ám s engemet is mintegy 
újonnan születni engedsz : íme 
mindezt Neked áldozom s ma 
egész nap Téged tartalak 
eszemben, Téged akarlak sze-
retni, vallani, dicsérni és di-
csőíteni testestül-lelkestül s 
mindenestül, amim csak van, 
ma és mindörökké. Ámen. 

Kérés. 
f 

í m e , Uram, Istenem, ismét 
megértem egy új napot. Te 
tudod, hogy minden napnak 
megvan a maga szorgalma-
tossága; Te jól tudod, hogy 
én még bűnös, törvényeidnek 
megszegője; te jól tudod, 
hogy én még megfáradott és 
megterheltetett vagyok s 
hogy az én ínségem minden 
napon megújul rajtam. 

2. Azért ne engedd, hogy a 
te kegyelmed elforduljon tő-
lem. Ne büntess, ne űzz el 
Magad elől, ne hagyj el enge-
met s add, hogy a sátánnak 
ne legyen ereje rajtam. 

3. Bocsásd meg, Istenem, 
gonosz gondolataimat, tisztá-
talan kívánságaimat, bűnös 
álmaimat, helytelen szándé-
kaimat, amelyekkel ez éjt-
szakán netalán beszennyez-
tem ágyamat, megbotránkoz-
tattam szívemet, megsebez-
tem lelkiismeretemet, cselt 
szőttem felebarátom ellen s 
magamra vontam az én Iste-
nem haragját. 

4. Add, ó világosságok 
Atyja, hogy lelkiismeretem 
ne szunnyadjon el, midőn sze-
mem látásra nyílik ; hogy így 
e mai napon semmi olyat ne 
tervezgessek, ne gondoljak, 
ne mondjak és ne cseleked-
jem, amivel Téged meghara-
gítanálak s ami reám nézve 
ártalmas lehetne; de add in-
kább, hogy az elmúlt éjtsza-
kával távozzék tőlem el a sö-
tétség minden cselekedete. 

5. Ne engedd, hogy ez a 
mai nap számomra szeren-

55 
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csétlen nap legyen, amelyen 
elveszítsem kegyelmedet s 
mindörökre kárhozat rabja 
legyek. 

6. Add, hogy ne tunyaság-
ban fogyasszam kenyerem 
hiába, vagy gonosz cseleke-
detekkel töltsem napomat, 
időmet ne méltatlanul paza-
roljam el, és mint a sötétség 
gyermeke, napodat ne bűne-
im felett világoltassam. 

7. Mindenféle restséget, ké-
sedelmeskedést, hanyagságot 
és rendetlenséget távoztass 
tőlem el, hogy az egész napon 
át hivatásszerű kötelességeim 
közül semmit ne mulasszak 
el, ne feledjek el, ne hanya-
goljak el ; semmihez ne lássak 
hozzá alkalmatlan időben, 
semmit ne halasszak el felü-
letességből; ne csináljak na-
pot az éjtszakából, éjtszakát 
a nappalból, szükség nélkül 
ne dolgozzam a végkimerü-
lésig. 

8. Őrizz meg gonosz embe-
rektől, ártalmas fenevadak-
tól, veszedelmes helyzetektől, 
hogy ma semmi oly társaság-
ba ne elegyedjem, amely szá-
momra ártalmas lehetne; ne 
menjek olyan helyre, ahol 
szerencsétlenség érhetne ; 
hogy aztán, ha megérem az 
estét, akkor ne legyen több 
bajom, mint amennyi reggel 
vala. 

9. Röviden : távoztass tőlem 
mindent, amit gyűlölsz; vágd 
útját annak, ami káromra le-
hetne ; s ha a mai napot utol-
só napomul rendeléd, őrizz 
meg a gonoszságban való ki-
múlástól. 

Imádság. 

Istenem, kinek jósága és 
hűsége rajtam minden regge-
len megújult: hallgasd meg 
most imádságomat s kegyel-
mes akaratodból add meg ma 
nekem azt, amit tőlem keresz-
tyén voltom követel s amire 
földi életemben szükségem 
van. 

2. Add hozzá éltem napjai-
hoz még e mai napot, nyisd 
látásra szememet, világosítsd 
meg értelmemet, újítsd meg 
erőimet, izmosítsd tagjaimat 
s tégy alkalmassá annak a 
cselekedetére, ami nekem 
ajánlatos és Neked kedves. 

3. Add, hogy ,a nappal vilá-
gosságával egyúttal ismere-
ted világossága is reám de-
rüljön, kegyelmed mint haj-
nali harmat öntözzön enge-
met. Segélj, hogy felöltözé-
semkor újból magamra ölt-
sem az Űr Jézus Krisztust s 
ekként, mint a világosság 
gyermeke, gondolataimban, 
szavaimban és cselekedeteim-
ben egész napon át Istenem-
mel és felebarátaimmal szem-
ben kegyesen, nemesen, igaz-
ságosan, tisztességesen, gon-
dosan, tisztele tadóan, szelí-
den és mértékletesen viseltes-
sem s az utolsó ítélet napját 
ma is jó magamviseletével s 
örömmel várjam. 

4. Ö Uram Jézusom, min-
dent a te nevedben kívánok 
cselekedni; segélj, hogy mun-
kámat vidáman kezdjem el, 
abban zavartalanul haladjak 
s azt szerencsésen végezzem. 
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5. Add, hogy feladatomat 

hűségesen teljesítsem, ennek 
a napnak minden óráját jól 
rendezzem, jóra fordítsam, 
hasznomra váltsam. S adj al-
kalmat arra, hogy egyéb dol-
gaim mellett ma is tudjak va-
lami olyat is végezni, ami a 
te dicsőségedet terjessze, má-
sok javát szolgálja s nekem 
és kedveseimnek segítségükre 
váljék. 

6. Ha pedig az javamra vá-
lik, add ezt a napot nemcsak 
elkezdenem, de be is végez-
nem. Az én mindennapi ke-
nyeremet add meg nekem ma ; 
áldd meg minden jó feltétele-
met, könnyíts életem terhein, 
fordítsd el rólam a veszedel-
meket, enyhítsd feladataim 
súlyát és segélj, hogy a nap 
terhét és hévségét béketűrés-
sel viseljem. 

7. Ó boldogságos legszen-
tebb Szentháromság ! Neked 
ajánlok s adok át ma min-
dent: testemet, lelkemet, va-
gyonomat, tulajdonomat, ér-
telmemet és akaratomat, be-
szédemet és cselekvésemet, 
járásomat, ülésemet és felke-
lésemet, életemet és halálo-
mat; viselj rólam gondot jó-
tetszésed szerint, kísértess 
utamon angyalaid által s hall-
gasd meg kérésemet, mellyel 
reggeltől napestig gondjaidba 
ajánlom magamat. 

8. Istennek mindenhatósá-
ga, védelmezz engemet. Isten 
Fiának bölcsesége, kormá-
nyozz engemet. Isten Szent-
leikének ereje, tarts meg en-
gemet. Az Ür áldjon és őriz-
zen meg engemet. Az Ür vilá-

gosítsa meg az ő szent orcá-
ját rajtam s legyen énhoz-
zám kegyelmes. Az Ür for-
dítsa az ő szent színét énreám 
s adjon nekem itten ideigvaló, 
a mennyben örökkévaló szent 
békességet ma és mindenko-
ron, örökkön-örökké! 

Könyörgés. 

Kegyelmes, könyörületes Is-
tenem és Atyám! íme ismét 
engedted feljönni a te napo-
dat jókra és gonoszakra. Kö-
nyörülj tehát mindkettejük 
felett s ne engedj elveszni ma 
sem az ideig-, sem az örökké-
való életre senkit. 

2. Segélj, hogy az egész 
keresztyénség Neked szolgál-
jon, minden kormányzatban 
valami jót határozzanak, min-
den hajlékban valami hasz-
nosat végezzenek s így ezt a 
napot is mindenek minden le-
hető módon Neked szenteljék 
és a te szent neved dicsősé-
gére hasznosítsák. 

3. Hallgasd meg az isten-
félőket, akik e reggeli időben 
Tehozzád fohászkodnak; bo-
csáss meg a hitetleneknek, 
akik most, e reggelen, imád-
kozás nélkül ébrednek és ke-
gyesség nélkül élnek, tehát 
idejükkel bűneik növelésére 
visszaélnek. 

4. Vezéreld útjaikon azo-
kat, akik most útra készül-
nek. Tápláld a szegényeket, 
akik még nem tudják, lesz-e 
ma ennivalójuk. Áldd meg 
azokat, akik tisztes munká-
val akarják s fogják megke-
resni kenyerüket; adj nekik 

58* 
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alkalmat a keresetre s add, 
hogy minden munkás híven 
végezze munkáját. Add, hogy 
mindenkinek munkáját siker 
kísérje ; őrizd azokat, akik ve-
szélyes foglalkozást kényte-
lenek űzni ; vídámits meg min-
deneket, akik hivatásuk terhe 
alatt megfáradtak. 

5. Rövidre fogva: legyenek 
ezen az egész napon minde-

nek Neked ajánlva. Tarts meg 
s őrizz meg engemet (hitves-
társamat, gyermekeimet, szü-
leimet, fiú- és leánytestvérei-
met s minden hozzámtartozó-
mat) jó egészségben. Mind-
azokat, akikkel ma találko-
zom, igazgasd és vezéreld 
minden jóra és könyörülj 
minden teremtményeden. 
Ámen. 

Minden esti imádság veleje. 
Hálaadás. 

r 

Ébredjetek, érzékeim, s te-
kintsetek magatok körül. A 
nap elmúlt, munkátokat be-
fejeztétek, munkaszünet van, 
az éjtszaka elközelget s ti 
egy nappal idősebbek vagy-
tok. 

2. Azért most pihentessétek 
az igyekezetet, feledjétek el 
gondjaitokat, gondoljatok 
magatokra s az éjjel óráiban 
is dicsérjétek Isteneteket. 

3. Uram! Örökkévaló Iste-
nem, kinél nincsen változás, 
vagy a változásnak árnyéka, 
aki mindörökké ugyanaz ma-
radsz és létednek nincsen ha-
tára ! Tied a nappal és az éjt-
szaka; Te cselekszed azt, 
hogy a nap és a csillagok 
megszabott pályájukon ha-
ladjanak; nekem pedig segí-
tesz nap nap után való fára-
dozásaimban, a reám nehe-
zedő terhektől sorjában való 
szabadulásomban s abban, 
hogy jóságodat ez estén is 
várhassam. 

4. Mindaz, amiben a mai 
nap folyamán talán jobbá let-

tem, amivel öregebbé, értel-
mesebbé, egészségesebbé, gaz-
dagabbá, áldottabbá váltam, 
Tőled származik. 

5. Azért szívem szerint há-
lát adok Neked ez esti órában 
is minden jótéteményedért, 
hogy számomra nemcsak a 
nappalt teremtetted munkál-
kodásra, hanem az éjtszakát 
is megpihenésre ; hogy meg-
hallgattad mai reggeli imá-
mat s e napon is sok jót él-
veznem engedtél; hogy élet-
ben tartottál engemet, érzé-
keimet igazgattad, testemet 
jól tápláítad, egészségemet 
megőrizted, jó feltételeimben 
segítettél, munkámat megál-
dottad s megengeded most jó 
kedvben, jó egészségben csen-
des nyugalomra térnem. 

6. Istenem, sok jót enged-
tél ma élveznem, s még ha ma 
valami baj ért is, vagy nem 
minden ment kívánságom 
szerint, bizonyára még mind-
ezeknél is sokkalta rosszab-
bat érdemeltem volna és sok-
kal nagyobb szerencsétlenség 
rabjává lehettem volna, ha 
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könyörületed nem jött volna 
segítségemre. 

7. Ó kegyelmes, jóságos és 
hosszútűrő Istenem, nem min-
dig gondoltam Veled e mai 
napon s Te mégis gondomat 
viselted. Sok dologra nem 
kértelek s Te mégis megad-
tad nekem azt. Talán sok do-
logban még vétkeztem is El-
lened s Te mégis életben tar-
tottál engemet. 

8. Jóságos Istenem, ezért 
és mindazért, ami jót ma ve-
lem és házam népével és min-
denekkel tettél, szálljon ne-
vedre áldás, dicséret és ma-
gasztalás. Légy mindezért 
örökké áldva! 

Kérés. 

Könyörülő Istenem, jóságos 
Atyám! Bocsáss meg nekem 
a te legdrágább Fiadért, a Jé-
zus Krisztusért mindent, amit 
Te ellened vagy felebarátom 
ellen vétettem, tudva vagy 
tudatlanul, nyilván vagy tit-
kon mint jót elmulasztottam, 
mint rosszat elgondoltam, 
megkívántam, kimondottam 
vagy megcselekedtem. Ez éjt-
szakán is távoztasd el tőlem, 
kérlek, a sötétség minden 
cselekedeteit, s add, hogy pi-
henésem ne legyen a bűnnek 
álma és hogy se lefekvésem-
ben, se felkelésemben semmi 
olyanra ne gondoljak és sem-
mi olyat cselekedni ne akar-
jak, ami parancsaid ellen való. 

2. tJzd el tőlem a sátánt 
minden ő gonosz hadával, 
őrizz meg engem és tulajdo-
nomat tűzveszélytől, árvíztől, 

rablástól, gyilkosságtól és fé-
kezd meg azokat, akik nem 
alusznak azért, hogy gono-
szat cselekedhessenek. 

3. Őrizz meg az éjtszaka 
borzalmaitól, a sátán csábí-
tásaitól, nyugtalan virrasz-
tástól, töprengő gondolkozás-
tól, haszon nélkül való szor-
goskodástól, aggályoskodás-
tól, ijesztő képzelgések haj-
szolásától, nehéz álmoktól, 
elviselhetetlen fájdalomtól, 
minden veszélyes eshetőség-
től, nemkülönben hirtelen sze-
rencsétlen haláltól. 

Imádság. 

Atya, Fiú, Szentlélek-Isten ! 
A te nevedben térek nyugo-
vóra : legyen a te jóságodnak 
ajánlva a te szegény teremt-
ményed, testem, lelkem, va-
gyonkám és minden tulajdo-
nom, mert én Neked élek, 
Neked halok, élve, holtan 
Tied vagyok. 

2. Ó add, hogy jól megfon-
toljam, minémű jótéteménye-
ket vettem Tőled e mai napon ; 
add, hogy minden bűnömet, 
amelyet ma elkövettem, meg-
sirassam, és ha ma szóban 
vagy cselekedetben megtéve-
lyedtem, ó hozd helyre azt, 
amit elrontottam, helytelenül 
cselekedtem. 

3. Add továbbá, hogy e 
bekövetkező éjtszakán a te 
atyai jóságod szárnyai alatt, 
mindenható kezeid oltalmá-
ban, szent angyalaid őrizeté-
ben gond nélkül hajthassam 
fejemet pihenőre, jó lelkiis-



136 
merettel szunnyadjak el, za-
vartalanul nyugodjam s hogy 
e nyugovásom egészségemre 
váljék. Légy velem, ha ma-
gamra maradok; vezérelj, ha 
sötétségben járok ; vigasztalj, 
ha megborzadok ; őrizz, ha al-
szom; irányítsd gondolatai-
mat Magadra, ha ébredek ; fi-
gyelmeztess, ha veszedelem 
fenyeget; ébressz fel holnap 
reggel, ha ennek ideje eljő; 
kelts fel, amikor engem a kö-
telességem szólít. 

4. És így add, hogy vidám 
elmével, egészséges testtel, 
megújult erővel, szent felté-
telekkel keljek fel ágyamból 
és végezzem reggeli imámat 
és a te imádatodra, az én vi-
gasztalódásomra, minden fe-
lebarátom javára folytassam 
életemet. 

5. Mivel pedig a maga ide-
jében az én életem is végéhez 
ér, -— csak azt nem tudom, 
mikor, — ints, hogy halá-
lomra gondoljak, amidőn 
aludni készülök ; síromra gon-
doljak, ha ágyamba fek-
szem. Ha pedig ezen az éjt-
szakán érne véget életem 
vagy jönne el a te ítéleted 
napja, légy hozzám kegyel-
mes és fogadj engem a te vá-
lasztottaid országába. Ámen. 

Könyörgés. 

LJram, Izrael őrizője, ki nem 
alszol és nem szunnyadozol, 
fogadd gondjaidba ezen az 
éjtszakán is az én kedves há-
zam népét és minden ember-
társamat ; szemeid vigyázza-
nak reájuk, karjaid takar-

gassák, angyalaid őrizzék 
őket. 

2. Hallgasd meg most, Is-
tenem, minden kegyes keresz-
tyén esteli imádságát; nagy 
irgalmasságod szerint bo-
csáss meg mindeneknek, akik 
Téged ma megbántottak ; légy 
hosszútűréssel ,a sötétség fi-
aival szemben, akik a mai éjt-
szakát iszákosságra, habzso-
lásra, fajtalankodásra, bujál-
kodásra, lopásra, rablásra 
vagy más istentelenségre for-
dítják. Ne engedd, hogy a ré-
szegeskedők e bűnnel terhel-
ten aludjanak el. Add, hogy 
azoknak, akik közt ma viszály 
tört ki, a nap ne menjen le az 
ő haragjukon. Légy irgalom-
mal azok iránt is, akik imád-
kozás nélkül készülnek lefe-
küdni. 

3. Adj enyhülést azoknak, 
akik ma megfáradtak. Erő-
sítsd azokat, akik ínségük mi-
att éjjeli munkára kénysze-
rülnek. Ne engedd, hogy azok, 
akik sötétségben járnak, el-
essenek. Irányítsd azoknak 
lépteit, akik talán most is 
úton vannak. Adj hajlékot a 
hajléktalanoknak, eleséget 
azoknak, akik éhesen kény-
telenek nyugovóra térni; ol-
talmazd a betegeket, légy se-
gítségükre a csecsemőknek, 
rövidítsd meg az ébrenlétet 
az álmatlanságban szenve-
dőknek, maradj azokkal, 
akikre nehéz éjtszaka vár. 

4. Végezetre őrizd meg 
egész városunkat (községün-
ket) ezen az éjtszakán lár-
mától, féktelenkedéstől, ba-
joktól, erőszakosságtól, ölés-
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tői, gyilkolástól, tűzvésztől, 
vízáradástól, minden kártól 
és szerencsétlenségtől ; segíts, 
hogy őrizőink híven teljesít-
sék tisztüket, s tartsd meg 
mindenki számára azt, ami 
az ő békességére való, hogy 

az enyészet sötétségéből örök-
kévaló világosságra jussunk 
és a szent angyalokkal és 
minden hívekkel egyetemben 
meg nem szűnő békességben 
mindörökre Tebenned lakoz-
zunk. Ámen. 

Házi lelki áldozat, 
vagyis 

nagyon szép és kegyes imádság, 

amely által minden keresztyén családatya, valamint minden 
más kegyes keresztyén elvégezheti a maga naponkénti ott-
honi ájtatosságát, a maga szeretett Urának Istenének hálát 
adhat az ő testi és lelki jótéteményeiért, könyöröghet jó sze-
rencséért, áldásért, s magát, kedveseit az egész keresztyén-
séggel egyetemben szíve mélyéből ajánlhatja a maga meny-
nyei Atyjának a jóvoltába. 

M. C. S. 

iVlindenható, örökkévaló, legjóságosabb Istenem, a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, minden kegyelem Istene, 
könyörület Atyja, minden vigasztalásnak Istene, nekem a 
Jézus Krisztusban szeretett Atyám és kegyelmes Istenem! 

En Uram, Jézus Krisztusom, Istennek örökkévaló egy-
szülött Fia, világ üdvözítője, nekem legdrágább megváltóm, 
leghűségesebb pásztorom, legjóságosabb közbenjáróm, örök-
kévaló legfelségesebb fejedelmem és üdvözítőm! 

Szentlélek-Isten, minden bánatos lélek legédesebb vi-
gasztalója, erőtlenek erőssége, tévelygők világossága, tudat-
lanok tanítója, fohászkodók segítsége, nekem legjobb bará-
tom, erősségem, éltetőm, világosságom, üdvösségem! 

Ó egyetlen örökkévaló igaz Isten, légy áldott mind-
örökké! 

Én szegény bűnös ember legszentebb színed elé járu-
lok s imáimban lábaid zsámolya elé borulni óhajtok úgy, 
amint azt a te parancsolatod, az én ínségem és kötelességem 
megköveteli tőlem. Miután pedig erre méltatlannak és alkal-
matlannak vallom magamat, azért szívem mélyéből minde-
nekelőtt azért könyörgök Tehozzád alázatosan, hogy a te 
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nagy irgalmasságodból bocsásd meg vétkeimet, támassz szí-
vemben gyermeki félelmet és kegyességet, távoztass el belőle 
minden idegen, hiábavaló, vétkes gondolatot s add nekem 
azt a kegyelmet, hogy Téged lélekben és igazságban imád-
hassalak. Ő fogadd kegyelmesen alázatos fohászkodásomat 
és hallgasd meg azt a te irgalmasságodért. Ámen. 

Istenem, Atyám! Mindenekelőtt illendőképen hálát 
adok Néked mindazon lelki és testi adományaidért, amelyek-
kel egész életemben elárasztottál s ma is elárasztasz engemet. 
Hálát adok Neked azért, hogy engemet, amidőn így találtad 
jónak, megteremtettél, nekem életet, létvalóságot adtál, en-
gem jó és értelmes lélekkel, szépséges, egészséges testtel 
megajándékoztál, anyám méhéből kivittél, egészségben, ép-
ségben napvilágra hoztál. Hálát adok Neked azért az adomá-
nyodért, hogy én a te igaz evangélikus anyaszentegyházad-
ban, tisztes, vallásos lelkű keresztyén szülőktől születtem és 
álnokság nélkül való tejnek italával, úgymint a te szent Igéd-
del a kegyes életre vezéreltettem és neveltettem. Különöské-
pen való hálát adok Neked azért, hogy a szent keresztség 
által élő reménységre újjászültél engemet, megajándékoztál 
az istenfiúság dicsőségével, kiragadtál a sötétség hatalmá-
ból, befogadtál a te szent Fiad, a Jézus Krisztus országába 
s ő általa megoltalmaztál engem az ördög minden hatalmával 
és álnokságával, az egész világ bűnösségével és gonoszságá-
val szemben. Hálát adok Neked azért, hogy megkeresztelte-
tésem óta mindig mint kedves gyermekedet neveltél és iga-
zán szerettél engem, rólam atyailag gondoskodtál, erőddel 
oltalmaztál, csodálatosképen, de a boldogulás útjain vezettél, 
isteni hosszútűrésedet rajtam bőségesen megmutattad, test-
nek, léleknek számos veszedelméből és bajából engem kisza-
badítottál és engem életemnek immár -ik esztendejéig ke-
gyelmesen megtartottál. Hálát adok Neked a mindennapi ke-
nyérért és minden földi áldásodért, amelyekben engemet 
minden érdemem és arra méltó voltom nélkül egyedül a te 
jóságodból és anélkül, hogy én ahhoz bármivel is hozzájárul-
hattam volna, gazdagon, bőségesen részeltettél, úgy hogy 
joggal mondhatom a pátriárka Jákobbal: Kisebb vagyok, 
Uram, minden te jótéteményednél és minden igazságodnál, 
melyet cselekedtél énvelem. 

Mindenekfelett pedig hálát adok Neked azért, hogy a 
te legszentebb Egyetlenegyszülöttedben, a Jézus Krisztus-
ban, számomra Üdvözítőt adtál, az ő vérében velem megen-
gesztelődtél, hogy hozzá hittel ragaszkodjam s benne igaz-
ságot, életet, lelki kielégülést találjak ; úgyszintén hogy szent 
Igédben és a magasztos szentségekben megadtad számomra 
az üdvösség kegyelmi eszközeit, általuk engem a te üdvös-
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séges megismerésedre vezettél és kegyelmedben mindezideig 
megőriztél és megtartottál. 

Hálát adok Neked, Uram Jézus Krisztusom, legkedve-
sebb Megváltóm, hogy eljöttél e világra, hogy másokkal egy-
ben engem, bűnöst is üdvözíts. Te szerettél engemet, Maga-
dat érettem feláldoztad és engemet nem arannyal és ezüst-
tel, de isteni szent véreddel a magadévá váltottál. Te be-
fogadtál engem a te boldogító közösségedbe és a szent ke-
resztségben megajándékoztál engem a te hiány nélkül való 
szent és drága érdemeddel, igazságoddal, üdvösségeddel. 
Egész életemen át jó és hű pásztorként gondoztál s minden 
utamon a te jóságoddal kísértél engemet. Ha megtévelyed-
tem, Te megkerestél s a jó útra visszavezettél engem. Te ted-
ted azt, hogy nem volt fogyatkozásom semmi jóban. Te az 
ördög és a világ ellenében megoltalmaztál engemet, érettem 
esedeztél mennyei Atyád előtt, mindig szeretetedbe, kegyel-
medbe zártál és jóságoddal vettél körül engemet. 

Hálát adok neked, Szentlélek-Isten, hogy engem szent 
Igéd és a magasztos szentségek által megszenteltél, a Jézus 
Krisztus és az ő anyaszentegyháza közösségébe hívtál, ben-
nem hitet támasztottál és azt, noha néha már csak hamvadó 
parázsként élt, még az ördög hatalmával és álnokságával 
szemben is megőrizted szívemben. Az én lelkem javát min-
dig szívesen gondoztad, sanyargattatásomban megvigasztal-
tál, erőtlenségemben megerősítettél, betegségemben meg-
vidámítottál, kétségeim közt tanáccsal láttál el és a bensőm-
ben való erős bizonyságtételeddel istenfiúságom és örökké-
való mennyei örökségem felől biztosítottál engemet s ezáltal 
szívemet mindenkor békességgel és örömmel töltötted el. 

íme hát Istenem! Atyám! Megváltóm'! Megszentelőm! 
Szívem mélyéből adok Neked hálát ezen s minden más jóté-
teményeidért, amelyekben egész életemen át részeltettél 
engem. Azért a te legszentségesebb lábaid elé borulok s tes-
testül-lelkestül Neked adom át és áldozom oda magamat élő, 
szent és Neked kedves áldozatul. Te magad tégy engem ilyen 
áldozattá s add, hogy a te legfenségesebb nevedet én is meg-
szenteljem, dicsőítsem és magasztaljam, szent országodat 
én is építsem, terjesszem, megoltalmazzam és hogy a te szent 
akaratod rajtam, bennem és általam is most és mindörökre 
teljesedést találjon. Légy áldott, Isten, mennyei Királyunk, 
Izrael Istene, aki csodálatos dolgokat cselekszel. És legyen 
áldott a te legfelségesebb neved mindörökre s teljes legyen 
a föld a te dicsőségeddel. Amen. Amen. 

Ő Istenem! fogadd szívesen az én dicséretem és hála-
adásom egyszerű áldozatát úgy, amint azt én a múlandóság 
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e földjén meghozni tudom. Juttass hozzá engem az örökké-
valósághoz, vezess a te választottaid seregébe, hogy Téged, 
Istenünket, tökéletes szentségben dicsőíthessünk mindörökre. 
Ámen. 

E mellett, Istenem, megemlékezem és az én lelkiismere-
tem is bizonyságot tesz énbennem arról, hogy én nem mindig 
ismertem fel úgy, mint ahogy az kötelességem lett volna, a 
te reám kiárasztott sokféle jóságodat. Téged nem szerettelek 
mindig szívem szerint, a fiúi félelem bennem nem mindig élt 
árny nélkül, Benned nem mindig bíztam szilárdan s nem szol-
gáltalak olyan szentségben és buzgóságban, amint azt tőlem 
a te fenséged, jóságod, parancsolatod s a keresztségben 
velem kötött szövetséged elvárta volna; de gyermekkoromtól 
fogva tudva és tudatlanul szavaimmal, cselekedeteimmel és 
gondolataimmal, a jónak elmulasztásával, a gonosznak cse-
lekvésével mind ez ideig gyakorta vétkeztem Ellened s azért 
a te igazságos haragodra, ideig és örökkévaló büntetésedre 
szolgáltam reá. Miután azonban Te, irgalmas és könyörületes 
Atyám, nem akarod a bűnösnek halálát, hanem hogy meg-
térjen és éljen, és Te, legdrágább Uram Jézusom, azért jöt-
tél e világra, hogy a bűnösök üdvösséget találjanak benned, 
Te pedig, vigasztaló Szentlélek-Isten, a kegyelem szent Igéje 
által bűnbánatra serkented a bűnösöket és nekik a Krisztus 
által bűnbocsánatot ígérsz : azért én mindenestül a te kegyel-
medre és irgalmadra támaszkodva Isten Fiának drága érde-
mébe és érettünk kiontott vérébe vetett bensőséges biza-
lommal kérlek, bocsásd meg minden vétkemet, tégy bizo-
nyossá kegyelmed felől, nyugtasd meg lelkiismeretemet, 
töltsd be szívemet békességgel és a Szentlélek által való 
örömmel s ekként napról-napra egyre jobban és jobban szülj 
újjá, szentelj meg, világosíts meg és áldj meg engemet és 
tégy egyre méltóbbá és alkalmatosabbá arra, hogy Téged 
szentségben és igazságban szolgálhassalak. 

Ennek okáért íme megújítom az én szent keresztségbeli 
fogadalmamat, ellene mondok az ördögnek és minden ő cse-
lekedeteinek, az istentelen gonosz világnak, saját bűnös tes-
temnek és véremnek; testestül-lelkestül Neked adom át ma-
gamat, Atya, Fiú, Szentlélek Úristen! Neked ajánlom a ma-
gam s minden kedvesem földi és mennyei boldogságát; a te 
gondviselésedre, könyörületedre, szeretetedre és hűségedre 
bízom magamat mindenestül, Istenem, Atyám! A Teveled 
való boldog közösségre, érdemeidre, igazságodra, véredre és 
sebeidre kötöm magamat, Uram, Jézusom, Üdvözítőm! A te 
vezetésednek, kormányzásodnak, világosságodnak, vigaszta-
lásodnak és őrizetednek adom át magam mindenestül, Szent-
lélek-Isten! így tehát Te az enyém, én a Tied vagyok, Te 
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atyám vagy, én gyermeked, Te pásztorom vagy, én bárány-
kád, Te Uram vagy, én a te tulajdonod. 

Ó Istenem, legkegyelmesebb, legjóságosabb Istenem! 
Hogy adjak Neked méltóképen hálát azért, hogy engem, 
gyarló, bűnös embert oly nagy kegyelemre méltattál s oly 
boldogító sorsban részeltettél! Ö tarts meg engem abban 
mind az én boldog végemig. Növeld bennem a te boldogító 
ismeretedet, őrizd meg hitemet s add, hogy a te világosságod 
bennem soha ki ne aludjék. Engedd továbbá, hogy az én 
hitem szeretetben munkálkodó hit legyen, hogy Tégedet, 
Istenemet, teljes szívemből, egész lelkemből, minden erőm-
mel szeresselek, Téged gyermeki lelkülettel féljelek, Benned 
vessem erős bizodalmamat, fiúi engedelmességgel járjak 
Előtted, Téged mindig szemem előtt tartsalak és szívemben 
hordozzalak, Irántad érzett tiszta szeretetemnél fogva szí-
vemből meggyűlöljek minden istentelenséget s Téged tuda-
tosan és szándékosan soha meg ne bántsalak. Űjíts meg, vilá-
gosíts meg, téríts Magadhoz, szentelj meg s áldj meg engem 
egyre inkább és inkább lelki kincsek gazdagságával. Adj 
nekem keresztyén alázatot, szelídséget, szeretetet, szívélyes-
séget, békességet, engesztelékenységet, jóságot. Mutass reá 
előttem az istenfélő, kegyes szegényekre, akik éppen oly igaz 
tagjaid Neked, Uram Jézusom, mint én magam, s hajlítsad 
szívemet arra, hogy én éppoly készséges odaadással szolgál-
jam az ő javukat, mint ahogy szolgálnom kell Tégedet, s így 
a Tőled vett áldásokon velők a lélek hűségével készségesen 
osztozzam. Adj továbbá nekem őszinte, tiszta, józan és mér-
tékletes szívet. Őrizz meg kapzsiságtól, igazságtalanságtól. 
Add, hogy szívemet ne állítsam oda a múlandó földi javak 
fölöttébb való szolgálatába, de Téged és a te lelki és meny-
nyei ajándékaidat legdrágább kincsemnek, a kegyességet és 
a javaimmal való megelégedést legnagyobb nyereségemnek 
tekintsem. Taníts engemet, hogy magamat egyre inkább és 
inkább megtagadjam, e világot az ő dolgaival egyetemben 
megvessem és örökkévaló mennyei kincsek gyűjtésére töre-
kedjem. 

Ó Istenem! Te a te jóakaratodból a te jóságodnak való-
ságos csodatételét mutattad meg rajtam, mert engem, ami-
dőn szegénységben és ínségben éltem (s midőn erre a helyre 
jöttem, vándorbotomon kívül semmi egyebem nem volt), fel-
emeltél, foglalkozásomban és ellátásomban különösképen 
való áldásaiddal ajándékoztál és gazdagítottál engemet. 
Mennyei Atyám, Tőled szállott alá mindez, mindezt a te ke-
zeidből vettem én s azért mindez a Tied. Adj nekem kegyel-
met és alkalmat arra, hogy mindezen javaimat a te tiszte-
letedre, anyaszentegyházad javára és felebarátaim iránt tar-
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tozó szeretettel élvezzem és használjam fel s így egyike lehes-
sek azoknak, akikről azt mondja a te nagy apostolod, hogy 
vígadnak, mintha nem vígadnának, vesznek valamit, mintha 
nem bírnák azt, e világgal élnek, mintha nem élnének, mert 
tudják, hogy elmúlik e világ ábrázatja. Adj nekem egyúttal 
csendes, béketűrő, magát Neked odaadó, engedelmes szívet, 
hogy jó- és balszerencsében, jó és rossz napokban megnyu-
godjam szent akaratodban, Téged mindig kincsemnek, 
vigasztalásomnak és erősségemnek tekintselek s Téged min-
dig készséges és állandó gyermeki engedelmességgel köves-
selek. 

Miután pedig Te, szent Istenem és Atyám, engemet az 
én földi rendeltetésemhez képest az anyaszentegyházban a 
te választott szentjeidnek és megváltottjaidnak közösségébe 
vezéreltél, hogy én velők s ők velem Tebenned, Uram, Jézu-
som, a Szentlélek által hitben, szeretetben, reményben egye-
sülve éljünk: azért alázattal könyörgök Hozzád, áldd meg 
hittestvéreimet bárhol való lakozásukban és velünk való 
együttlétükben, újítsd meg, védelmezd, oltalmazd, vigasz-
tald meg és szent segedelmeddel az üdvösségre tartsd és 
őrizd meg őket. Előtted, Uram, mindenható Istenem, nem 
ismeretlen az ő helyzetük és sorsuk, ínségük és veszedelmük : 
azért segíts rajtuk mindnyájukon, amikor és ahol és ami-
ként szűkölködnek a te segedelmed nélkül és azért esengenek. 
A szomorodottakat vigasztald, az erőtleneket erősítsd, az 
elesetteket emeld fel, a megtévelyedetteket és a megtévesz-
tetteket vezesd az igaz útra és szenteld meg őket a te igaz-
ságoddal, mert ,a te beszéded igazság. Add vissza a betegek 
életerejét s légy az ő enyhülésük, vigasztalójuk, orvosuk és 
gondozójuk. Lásd el a szegényeket, ínségeseket. Őrizd és 
vedd gondjaidba az öregeket és árvákat. Légy menedéke a 
hányatottaknak, akik a te nevedért és igazságodért üldöz-
tetést szenvedtek és még mostan is szenvednek, vagy akik 
nehéz rabságban, sanyargattatásban sínylődnek. Térítsd jobb 
útra a bűnösöket és istenteleneket, mentsed ki lelküket a 
sátán tőréből; nyissad meg szemüket, hogy nagy nyomorú-
ságukat megismerjék s egész szívükkel Tehozzád térjenek. 
Nagy kegyelmeddel és hosszútűréseddel mentsed meg őket 
az örök kárhozattól. A földön élő hitetleneket, pogányokat, 
zsidókat vezéreld a te szent Fiad, a Jézus Krisztus ismere-
tére s légy minden néphez kegyelmes. 

Áldd meg és tartsd meg szent Igéd mennyei tisztaságá-
ban és a te magasztos szentségeid élvezetében a te evangé-
liumi anyaszentegyházadat, azt a kicsiny nyájat, azt az el-
hagyott, vigasztalástól megfosztott, vergődő kis sereget, 
amely mostanában mindenfelé sanyargattatást, elnyomást 
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szenved. Őrizd meg a sátán hatalmától és álnokságától és e 
világ gonoszságától, tartsd meg mind a világ végezetéig, 
emeld fel, terjesszed azt, vess gátat mindeneknek, akik szent 
Igéd előhaladásának csellel és erőszakkal akarnak útjába 
állani. Tedd semmivé veszélyes terveiket, fékezd gőgjüket, 
tompítsd erejüket; add, hogy okosságuk bolondsággá, szán-
dékaik semmivé váljanak. Adj nekik mestert, aki kénysze-
rítse őket annak megismerésére, hogy ők csak emberek, akik 
a te néped ellen, melyet magadnak te választottál, mit se 
tehetnek. 

Láss el minket s minden községet minden időben kegyes, 
felvilágosodott, hű és buzgó lelkipásztorokkal, tanítókkal, 
igehirdetőkkel; készítsd fel őket mennyből származó aján-
dékokkal és erővel, s add áldásodat munkásságukra, melyből 
származzék a reájuk bízott nyájra nézve alapos tanítás, élő 
hit, kedves vigasztalódás és az üdvösség előmozdítása. Adj 
nekik elszánt bátorságot és rendületlen bizodalmat; őrizd 
meg őket sátántól, gonosz világtól, tartsd meg őket a te igaz-
ságodban és add, hogy szent hivatalukat ékesítsék szüntelen 
szent és példaadó élettel és magukviseletével, hogy saját ma-
guknak és hallgatóiknak valóban üdvökre legyenek. 

Adj a mi számunkra mindenütt békességkedvelő, atyai 
jószándékú, tiszta lelkiismeretű, igazságos kormányosokat. 
Szent istenfélelmüket tetézd meg bölcseséggel és okossággal, 
tanáccsal és hatalommal. Aldd meg kormányzatukat s for-
dítsd azt a te legszentebb neved dicsőségére, anyaszentegy-
házad oltalmára és vigasztalására, minden hű és kegyes 
alattvaló ideigvaló lelki és örökkévaló mennyei áldására. 
Óvd meg minálunk, a mi szeretett hazánkban s az egész ke-
resztyénségben a drága békességet. Ne engedd, hogy bűneink 
miatt a sátán és az ő seregei új veszedelembe, viszályba, há-
borúságba, vérontásba, pusztulásba döntsenek bennünket; 
semmisítsd meg mindazok tanácsát, akik a háborúra vágy-
nak. Engedd, hogy életünk idejét békésen, nyugalomban, igaz 
kegyességben és tisztességben tölthessük el. Őrizz meg min-
ket a döghalál borzalmas sebeitől s más ragályos kórságtól, 
rettegtető, ijesztő időjárástól, éhínségtől és drágaságtól, tűz-
vésztől, vízáradástól, gyötrelmes, hirtelen és örök haláltól. 
Tarts meg egyúttal engem és az én szeretteimet hitben, sze-
retetben, reményben; óvj meg attól, hogy a legújabb idők 
istentelen áramlataiba belebonyolodjunk. Nyújtsad szá-
munkra azt a kegyelmet, hogy azok közé sorakozzunk, akik 
szent Igéid alapján szívok szerint hisznek a te ítéletre jöve-
teledben, jövetelednek örvendenek s arra naponként felké-
szülnek. De Te magad készíts fel minket. Uram Jézus, és fel 
leszünk készülve reá. Jöjj, siess már ítéleted kedves napjá-
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val. Szakítsd hamar végét minden e világi nemtelenségnek 
és gonoszságnak, nyomorúságnak és szenvedésnek. Szabadíts 
meg minket és minden választottadat minden gonosztól és 
segíts hozzá a te mennyei szent országodhoz, hogy ott Téged 
színről-színre látván örökké magasztalhassunk. Ámen. 

Ajánlom továbbá, Istenem, testemet és lelkemet ma és 
mindenkoron a te szeretetedbe és kegyelemben gazdag igaz-
gatásodba, a te hatalmas oltalmadba, atyai gondjaidba, 
gondviselésedbe és hűségedbe. Add, hogy ma semmi gonosz 
ne essék meg velem és semmi fájdalom ne látogassa meg 
házamat. Minden útainkon kísérjenek engem és kedveseimet 
a te szent angyalaid. Vezéreljen minket hatalmas erejével a 
te Szentlelked, hajlítsa lelkünket gyermeki engedelmességre, 
hogy az igaz istenfélelem útjairól le ne tévedjünk. Ne engedd, 
hogy az ördög és gonosz világ hatalmat véve rajtunk ártal-
mára lehessen testünknek, lelkünknek, tulajdonunknak és 
tisztességünknek. Áldj meg ma engem testiekben és lelkiek-
ben. Áldd meg bemenetelemet és kijövetelemet. Áldd meg 
háztartásomat, életfenntartásomat. Add, hogy minden mun-
kámban és szándékomban a te mennyei világosságod világít-
son nekem, a te erőd legyen erősségem, a te szereteted legyen 
ösztönzésem, az istenfélelem legyen hű társam, hogy így 
igazság szerint cselekedjem, a szent keresztségben kötött 
szövetségem állandóan szemeim előtt lebegjen, felebarátom-
mal versenyre keljek az őszinte szeretetben, szelídségben, 
alázatosságban, figyelemben, igazságban és szolgálatkész-
ségben s folyton szemeim előtt tartsam szent Igédet: Amit 
akartok, hogy az emberek cselekedjenek veletek, ugyanazt 
cselekedjétek ti is ővelük. Tartsd meg testem és értelmem 
épségét, míg itt a földön végzem vándorútamat. Add, hogy 
azt az időt, amit itt rendeltél számomra, jól és igaz keresz-
tyénhez illendő módon használjam fel a te nagy neved dicső-
ségére, felebarátom javára, saját magam tökéletesedésére. 
Add nekem azt a kegyelmet is, hogy halandó voltomat szün-
telen eszemben tartsam s gondolataimat a földiektől a meny-
nyeiekre és örökkévaló dolgokra irányítsam. S ha majd elvé-
geztem pályafutásomat s elértem a célt, amelyet .a te kegyel-
med tűzött én elém, adj nekem a te nagy irgalmasságodból 
a Jézus Krisztusért csendes, örvendetes és boldog kimúlást. 
Bizonyságául szent kegyelmednek, Istenem és Atyám, a 
Veled való közösség mennyei örökségének, Uram Jézusom, 
az igaz hit erejével Benned való vigasztalásomnak, ó Szent-
lélek-Isten: adj nekem csendes és boldog elpihenést. Legked-
vesebb Uram Jézusom ! Te érettünk mindnyájunkért Magadra 
vetted a halált, s azért a te véres verejtékedre és borzalmas 
halálfélelmedre kérlek, állj mellém és légy segedelmemre 
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utolsó küzdelmemben, enyhítsd és engedd legyőznöm a szen-
vedést és fájdalmakat. Őrizz meg a sátán veszedelmes kísér-
téseitől s ne engedd meg neki, hogy reátámadjon az én lel-
kemre annak munkája közben s megszomorítsa azt. Őrizz 
meg a türelmetlenségtől és engedetlenségtől. Add nekem azt 
a kegyelmet, hogy mindent, ami földi, készségesen, örömmel 
hagyjak el, hogy Veled maradjak, Uram Jézusom, s innen vá-
gyakozva távozhassam el. Azután pedig teljesítsd rajtam 
drága ígéretedet, amellyel kötelezted Magad, hogy a te ju-
haidnak, akik szódat hallják és követnek Tégedet, örök életet 
adsz és soha el nem vesznek és senki ki nem ragadja azokat 
a te kezedből. Ó azért add, Uram Jézusom, hogy se angyalok, 
se fejedelemségek és hatalmasságok, se magasság, se mély-
ség, se semmiféle más teremtmény el ne szakasszanak engem 
Tőled és a te szeretetedtől. Amen. 

Egyben neked ajánlom, Istenem, az én kedves hitves-
társamat is; szívem szerint hálát adok Neked, hogy a te 
kegyelmes rendelésedből megajándékoztál vele engemet, 
szíveinket tiszta és hű szeretetben egyesítetted, békességben, 
megértésben tartottál minket, házas frigyünkben sok áldást 
árasztottál reánk, sok testi és lelki jótéteményben részesítet-
tél minket. Ö add, hogy velem együtt hitvestársam is szün-
telenül növekedjék a te ismeretedben, szeretetben és igaz 
istenfélelemben. Aldd meg, őrizd meg, erősítsd és tartsd meg 
őt is jó egészségben és életben, hogy így mind az én boldog 
kimúlásomig legyen hű segítségem és szerető gondviselőm 
nekem. És ha szent tanácsod szerint egykor ő is eljut élete 
határához, fogadd az ő szerető lelkét örök nyugodalomba, 
hogy majdan a te szent színed előtt mennyei szeretetben 
egyesülve élhessünk mindörökre. 

Hálát adok neked, Istenem, egyúttal azért is, hogy a mi 
tisztes házas frigyünket megáldottad s nekünk több kedves, 
egészséges, gyönyörűséges gyermeket adtál. Te adtad őket 
nekünk, Atyánk, s mi viszont Neked adtuk őket: szívünk 
szerint áldozzuk, szenteljük s adjuk át őket Neked. Legye-
nek és maradjanak most és mindörökre a tieid. A szent 
keresztségben te újonnan szülted őket, Istenem; az isten-
fiúság dicsőségét árasztottad reájuk s az örök élet öröksé-
gére rendelted őket. Ők a te juhocskáid, Uram Jézusom, aki 
a te drága véreddel váltottad őket Magadhoz. Ők a te temp-
lomod és drága tulajdonod, Szentlélek-Isten! Ó tartsd meg 
őket szüntelen ebben a kegyelemben. Egyre inkább és inkább 
áldd meg, szenteld meg, újítsd meg és világosítsd meg őket; 
fojtsad vissza bennük az eredendő bűn hatalmát, őrizd meg 
őket a sátán álnokságától és hatalmától, a világ botránko-
zásaitól és kísértéseitől, a bűntől és súlyos szerencsétlen-
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ségtol. Add, hogy növekedést vegyenek a keresztyén erények-
ben és jó erkölcsökben, haladjanak a jónak, hasznosnak 
ismeretében, hogy így egykor szolgálhassanak Neked, anya-
szentegyházadnak és embertársaiknak. Neveld őket becsü-
letes, ügyes és istenfélő emberekké, hogy ők a te kegyelmed 
eszközeivé, dicsőséged edényeivé és végezetre az örök meny-
nyei üdvösség osztályosaivá válhassanak. Ajánlom Neked 
cselédségemet s általában egész házam népét; szívem mé-
lyéből adok hálát Neked azért, hogy engem, aki egykoron 
másokat szolgáltam, kegyelmedből arra méltattál, hogy most 
az én keresztyén hittestvéreim szolgáljanak engemet. Hálát 
adok neked az ő minden tisztességtételökért, hűségükért és 
jó szolgálataikért, amiket naponként tanúsítanak velem 
szemben. Tartsd meg őket a te szent félelmedben és szerete-
tedben, Szentlelked igazgatása által őrizd meg őket attól, 
hogy a sátánnak, a világnak, testüknek és vérüknek engedve 
engedetlenségre, heveskedésre, hűtlenségre és tisztátalan-
ságra és más bűnökre csábíttassák magukat. Add, hogy 
Veled, Istenükkel és felebarátainkkal szemben illendőképen 
viselkedvén engem híven szolgáljanak és saját maguk e föl-
dön való boldogulásában ekként egy-egy lépcsőfokkal előbbre 
juthassanak. Fogadd mindnyájukat atyai gondjaidba és lásd 
el őket a te jóvoltoddal úgy, amint Te legjobban tudod, hogy 
mi szolgál a te dicsőségedre és az ő üdvösségükre. Mind-
ezért és ami még mindezeken kívül számomra kedvező és 
üdvösséges, könyörgök Hozzád, Istenem, a te szent Fiad, a 
Jézus Krisztus nevében, akiért ó add meg nekem ezt és szent 
ígéreted szerint hallgasd meg kegyelmesen az én imádságo-
mat. A te legszentségesebb nevednek legyen tisztesség, imá-
dat, dicsőség és hálaadás mostantól fogva mindörökké. 
Ámen. 

Erre következhetik az általános litánia az Űr imádságával 
és a következő befejezéssel: 

Istenünk, mennyei Atyánk, mindenek teremtője, könyö-
rülj rajtunk és hallgass meg minket. 

Istennek Fia, egész világ üdvözítője, könyörülj rajtunk 
és esedezzél érettünk. 

Szentlélek-tJristen, minden ínségünkben szent vigaszta-
lónk, könyörülj rajtunk és fohászkodjál fel mibennünk. 

Ö szent, szent, szent és boldogságos Háromság, könyö-
rülj rajtunk és légy hozzánk, szegény bűnösökhöz kegyel-
mes. Bocsásd meg vétkeinket, tartsad meg számunkra a te 
tiszta és üdvözítő Igédet mind a világnak végezetéig s adjad 
nekünk a te ideig és örökkévaló békességedet. Amen. 
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Évzáró imádság. 

Utolsó óráiban a hanyatló esztendőnek, amelynek emlé-
kezete ezernyi örömet s kiontott könnyet állít szemeink elé, 
í ne összegyülekeztünk a te szent trónod előtt, Te örökké 
változatlan, s felemeljük a mi szíveinket Tehozzád. Csak 
Benned nem találtatik változás, vagy a változás árnyéka; 
csak Benned van vigasztalás, békesség s örökké viruló 
"emény. 

A rohanó idő árja innen mindent magával sodor; ifjúság 
jelhervad, szépség enyészik, gazdagság eltűnik, a gyönyör 
csalódásokat szül. Hiába igyekszik, hiába törtet elménk e 
világi javakra, mert íme jómagunk és mindenünk enyészet 
rabjai vagyunk. 

Csak Te maradsz ugyanaz, aki vagy, s csak a te eszten-
deidnek nincsen végök soha; csak Te maradsz meg minden 
változások között s csak Te tarthatsz meg bennünket akkor 
is, amikor minden elhagy minket. Azért most is Tehozzád 
fordulunk s Tereád tekintünk gyermeki odaadással. 

A te jóvoltod volt velünk ebben a végéhez közeledő esz-
tendőben is, s amit mi abban tapasztaltunk, élveztünk vagy 
szenvedtünk, mindazt a te bölcseséged és szereteted mun-
kálta bennünk és velünk. Hála legyen Neked, Istenünk, mind-
ezért! Legyen Neked hála azokért az örömökért, amelyek 
életünk ez időszakában jutottak osztályrészünkké; minden 
gyönyörűségért, amelyet a nagy természet, a barátság és a 
szeretet nyújtott nekünk ; minden kedvező alkalomért, amely-
nek segítségével előrehaladhattunk boldogságunkban. Sőt 
legyen Neked hála még azokért a könnyekért is, amelyeket 
a meglátogatás idején, fájdalmas veszteségeink felett kellett 
kiontanunk: mert mind jó, amit Isten tészen! Vidámság s 
bánat óráival, örömmel, fájdalommal készíted fel a mi lel-
künket amaz eljövendő boldogabb életre. 

Ne hajtsd füledet, ó Istenünk, a békétlenkedő zúgolódá-
sára. Bocsásd meg az emberi rövidlátásból származó tévely-
géseket. Vigasztald a gyászolókat és árvákat, akiknek szívé-
ről a halál ebben az esztendőben egy-egy drága kincset sza-
kított le. Enyhítsd kínjait a betegnek, aki bánatosan tekint 
jövendő napjai felé. Onnan felülről ojts megadást és bizalmat 
a szerencsétlenek szívébe. Add, hogy minden könnyből, ame-
lyet .az elhanyatló év fakaszt a szemekben, áldás és öröm 
virágozzék majd ki. Világ és sors teremtője és kormányosa: 
íme Neked ajánljuk mindazt, ami számunkra bánatot vagy 
örömet tartogat. Mert Te mindeneket jóra vezérelsz. Amen. 

(Stromszky.) 
55 
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Háború idején mondandó imádság. 

JVleglátogatásod nehéz idejében 
Hozzád fohászkodunk, mi Atyánk az égben: 
Bánatunk mélyéből kiáltunk esengve, 
Hallgasd meg óhajunk, béke Fejedelme. 
Fenyítsd meg a vihart, vess a harcnak véget, 
Add vissza nekünk az áldott békességet. 
Vétkeztünk ellened, vesszőt érdemelünk: 
Büntess, csak el ne hagyj, kegyelmes Istenünk ! 
Ö ne fordítsd el a hús szülőktől orcád, 
Kik most fiaikért könyörögnek Hozzád : 
Add vissza ősz apák elment segítségét, 
Tartsd meg édesanyák élő reménységét; 
Uram, szeretettel hajolj le hozzájuk, 
Ha sírva kérdik: ki visel gondot rájuk? 
Kegyelemmel hajolj aggódó hitveshez, 
Segítséggel siess elhagyott gyermekhez, 
Tartsd meg a harcoló férjeket, apákat: 
Pajzsoddal vívjanak küzdelmes csatákat! 
S akik a harcmezőn mégis ott maradtak, 
Megsebesültek vagy hősi halált haltak: 
Te légy az orvosuk, te adj segítséget, 
Holtnak dicsőséget, betegnek épséget; 
És ha a szörnyű hír kedvesükhöz szárnyal, 
yigasztald meg őket szavad balzsamával. 
Óvj a csüggedéstől, vigaszunk, oltalmunk: 
Te vagy a mi erőnk, Te vagy bizodalmunk ; 
Rád bízzuk gondunkat, halld könyörgésünket : 
Szabadíts meg minden gonosztól bennünket! 
Ezt kérjük mindennap, reggel, este, délben: 
Könyörülj mirajtunk Jézusunk nevében! 
Az ő sebeiért gyógyítsd sebeinket, 
Halálunk után a mennybe vezess minket, 
Hol panasz, siralom, sóhaj nem lesz többé 
S béke uralkodik örökkön-örökké. Ámen! 

Kellő Gusztáv. 

A felsőségért váló ima. 

A m e l y hatalmasságok Tőled rendeltettek, ó Ura min-
den uraknak, azért rendeltettek, hogy kormányzatuk alatt 
békében, nyugalomban élhessünk. Hálát adunk Neked ezért a 
rendelkezésedért. Add, hogy felismerjük és eszünkben tart-
suk, hogy a bölcsen kormányzó felsőség nélkülözhetetlen a 
mi életünkben. Add azért nekünk az engedelmesség és alatt-
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valói hűség lelkét. Az alacsonyabb- és magasabbrendű felső-
séget pedig úgy igazgasd, hogy különbséget tudjanak tenni 
jó és gonosz között és mindenkinek igazságot szolgáltassa-
nak. Az istenfélelem, amely minden bölcseség kezdete, igaz-
gassa minden lépésüket, hogy egész kormányzásuk a te di-
cséretedre és dicsőségedre, az anyaszentegyház oltalmára, 
az egész ország és minden község békességére és javára vál-
jék s belőle áldás áradjon reánk és minden maradékainkra. 
Hallgasd meg könyörgésünket s könyörülj a felsőségen és 
az alattvalókon. Amen. 

57* 
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