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ELŐSZÓ.

Gyakorlati czél lebegett szemem előtt azon 
énekek kiválasztása- s öszszeállitásánál, melyeket e 
gyűjteménybe felvettem. Legtermészetesebb, sőt — 
feltéve, hogy az illető gyülekezeti énekeskönyv meg
felel rendeltetésének — legczélszeriibb volna ugyan, 
ha a tanulók úgy a vallásoktatásnál, mint az ifjúsági 
istentiszteletnél azt az énekeskönyvet használnák, 
melyet gyermekkoruk óta ismernek s megkedvelni 
tanultak. I)e ez a középtanodai ifjúságot illetőleg 
lehetetlen. Tanulóink az ország különböző vidékéről 
sereglenek öszsze. Az egység elve pedig, egyházi 
életünk sajátos fejlődésénél fogva, valamint általában 
az istentisztelet alakulása, úgy különösen az énekes
könyv használata tekintetében, gyülekezeteink kebe
lében nem nyert érvényt.

Középtanodáinkban évek óta érezzük szükségét 
oly gyűjteménynek, mely egyházi énekeink javát ma
gában foglalván, a fent emlitett kettős czélnak meg
feleljen s melynek megszerzése a tanuló részéről, ki 
a szülőföldén használatban levő énekeskönyvnek bir
tokában van, nagy áldozattal ne járjon. Ennek szűk-
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ségérzete különösen újabb időben nyert ismételten 
kifejezést, — nevezetesen ott, hol a tanintézetek ke
belében az ifjúság számára istentiszteletet tartanak.

Soproni lyczeumunk körében már 1859 óta 
volt használatban ily kis énekeskönyv („Egyházi énekek 
és imák protestáns tanuló ifjak számára", kiadta a 
soproni evang. iskolatanitói képezde; Sopron 1859,
— 67 ének s 14 imádság. — „Kis énekeskönyv a 
soproni protest. tanuló ifjúság számára"; Pest 1873,
— 82 ének s 14 imádság). De ennek példányai 
teljesen elfogytak, különben is a benne foglalt énekek 
száma oly csekély, hogy különösen az istentisztelet
nél elégtelennek bizonyult. Ez indította alúlirottat 
arra, hogy több felől jött felhívás folytán, egészen 
új, az eddiginél sokkal bővebb gyűjteményt állított 
öszsze, melyet ezennel a testvér-intézeteknek is ren
delkezésére bocsát.

Az énekek kiszemelésében s öszszeállitásában az 
aesthetikai érdek egyoldalúig nem lehetett mérvadó. 
Tekintettel kellett lennem úgy arra, hogy ifjaink ez 
énekeskönyvet az istentiszteletnél is használhassák, 
valamint a tanintézet beléletében előforduló egyes, 
ünnepi jellegű mozzanatokra, — és szem előtt kellett 
tartanom a didaktika-paedagogiai czélt is, hogy t. i. 
a betanulásra alkalmas énekek hely et — s a szo- 
kottabb dallamok képviseletet nyerjenek.

Az énekek legnagyobb része a győri énekes
könyv szövege szerint van felvéve, még pedig azért, 
mert a helybeli magyar gyülekezet a közistentisz
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teletnél ezt használja. A dallamok közt, melyek ez 
énekek által képviselve vannak, csekély kivétellel 
foglaltatnak mind azok, melyeknek betanítása, a dunán
túli egyházkerület határozata értelmében (1885. köz
gyűlési jegyzőkönyv 64. lap), a népiskolai énekoktatás 
feladatául tűzetett ki.

Néhány, eddig semmiféle gyűjteményben meg 
nem jelent éneket is vettem fel. Ilyen a IBS. s 
1B4. számú gyámintézeti fő tisztelendő Karsay Sándor 
püspök, — s a 115. és 117. számú iskolai ének Sántha 
Károly sár-szent-lőrinczi lelkész úrtól, — kiknek 
szíves támogatásáért ezennel hálás köszönetemnek 
adok kifejezést.

Az imádságok, melyekkel az énekgyüjteményt 
kiegészítettem, tisztán a tanuló ifjúság vallásos szük
ségleteire való tekintettel készültek.

„Más fundamentomot senki nem vethet azon 
kivűl, a mely egyszer vettetett, mely a Jézus Krisz
tus" ! Vajha sikerült volna e munkával egy por
szemet rakni az alapra, melyen ifjúságunk vallásos 
épülése nyugszik!

Sopron. 1886. augusztus hó 16-án.

Poszvék Sándor,
theologiai tanár.
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1. Az üdv lorrása: Isten.
A. Isten lényege:

a) létele.

Dallam: Ébredj fel, szívem, s vigadj!

1 • Isten, vallom létedet. Imádom felségedet, 
Roppant alkotványaid Élő bizonyságaid.

2. A menyny kék boltozatja, Földünk szép 
ábrázatja, A tengerek vizei Mind kezed remekei.

3. Nap s hold rendes világa, Ragyogvá- 
nyok sok’sága, Az ég dörgő szózatja, Nagyságo
dat mutatja.

4. Valamit látok s kérdek, Parányi vagy 
temérdek, Viz avagy föld állata S ennek bő táp- 
lálata, —

5. A fák nevelkedése, A mag tenyészedése, 
A fű s gabona szára. Mind nagy erőd zsoltára!

6. Valami szembe tűnik, Hirdetni meg nem 
szűnik Dicső tulajdonságod’, Hatalmad’ s bölcs 
jóságod’ !
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7. Hiszem s vallom hát léted’, A mim va
gyon, jótéted, Atyám, vedd háladásom’ S mély
séges imádásom’ !

b) Isten tulajdonai 

Dallam: Jehova, csak neked éneklek.

2- Emeld fel, lelkem, gondolatod’, Mutasd 
meg, hogy nemcsak por s hamu vagy; Az Úr, ki
nek hív indulatod Most buzog, lélek s véglie- 
tetlen nagy. A ki ő neki áldozni akar, Úgy ál
dozzák, mint az angyali kar!

2. Semmi ész ötét fel nem éri, Hozzá ké
pest az angyal nagysága Semmi; egy bölcs is 
meg nem méri, Mely nagy legyen az Ur méltó
sága. Ne próbáld annak képét formálni, Kit az 
ég s föld nem győznek csodálni!

3. Nap, bár fényeden bámulhatok, Bár áb- 
rázatod szép fénynyel ég is, —  Bár mint ragyog
tok, csillagzatok, —  De hozzá képest mik vagy
tok m égis! Bagyogványtoknak ékes pompája Di
csőségének csak kis szikrája.

4. Az Isten, a kit én tisztelek, Ment a 
földi test súlyos terhétől. Neki köszönöm, hogy 
lehelek, De ő nem vette él’tét senkitől; Nincs 
semmi tagja s minden tudtára Yan s hatalmá
nak nincsen határa.

5. Uram, élővé erőd tette, Valami él, —
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te vagy legfőbb lélek; Értét az angyal tőled 
vette, Én is egyedül általad élek. Neked zenge- 
dez az egek ege S ezer meg ezer lelkek serege.

6. Imádd, oh lelkem, hát lélekben, Imádd 
felségét hát igazságban; Ha neki engedsz min
denekben, Részed lesz a legfőbb boldogságban. 
Mert a kik őtet híven tisztelik, Nála örök ju
talmukat lelik.

Dallam : Bízzad minden úta d a t!

3. Imádlak, Isten, téged’, Kegyes vezére
met, Eltölti bölcsességed Csudával szívemet. Oh 
add, híven vizsgáljam Bölcs alkotmányodat S 
mindenütt feltaláljam Nagy és hű voltodat!

2. Valahová szemem néz, A szép rendet 
lelem, Csak a mindenható kéz S isteni értelem 
Tudhat ily nagy világot Ekkép fenntartani S szük
séges boldogságot Mindennek osztani.

3. Uram, te dicsőségét A napnak ékesen 
Fényieted s meszszeségét Kimérted kegyesen; Me
legít s el nem éget, Kellő világot gyújt, Erőt, 
elevenséget S örömet bőven nyújt.

4. Hogy mindig szép forgásban S rendben 
maradjanak A csillagok s egymásban Meg ne 
akadjanak, —  Ki tudta mesterséggel Kiszabni útjo- 
kat ? Te vagy, ki bölcsességgel Vezérled nyá- 
jokat!

5. Ki ad a levegőnek csuda-természetet S
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azzal minden élőnek Mozgást s leheletet ? Benne 
sok gőzök gyűlnek Úgy, hogy nem ártanak, De 
felhőkké vegyülnek, Hogy esőt adjanak.

6. Ki osztja bölcs mértékkel A földnek ja
vait S tartja illő mértékkel Minden lakosait ? 
Ki öntöz patakokkal Tölgyeket, halmokat ? Ki 
zaboláz partokkal Felzudult habokat ?

7. Ki az, ki gyümölcsökkel Termeszt virá
gokat ? Ki az, ki örömökkel Együtt nyújt hasz
nokat, S mindenben párosítja A szépet és a jót 
S magához úgy hódítja A gyenge halandót ?

8. Uram, nagy bölcsességed Csodái mind 
ezek, Minden magasztal téged’, Akármit kérde
zek. Én is szent énekemmel Dicső értelmedet 
Imádom hát s értemmel Dicsérem nevedet.

Dallam: Jézus, Istennek báránya.

4. Isten, ki a bűnt utálod, Tiszta szent
ség lakik nálad; Oh tégy :|: Hozzád hasonlóvá, 
Formálj : j :  Mindenekben jóvá !

2. Teled csak úgy egyesülök, Ha minden 
vétket kerülök, Szentül :|: Intézem életem’, Minden:!: 
Szóm’ s cselekedetem’.

3. Adj hát szert tennem szentségre, Mely 
vezérel üdvösségre; Boldog, :[; Ki híven folytatja, 
Mely nagy : : Jutalmát várhatja !



Dallam : Dicsérd Istent, keresztyéuség!

5. Az Urnák menyny, föld, tengerek, Ok
talan állatok Örülnek, —  okos emberek, Ti is 
vigadjatok !

2. A nap ötét magasztalja Fényes sugári- 
val. Az éjszaka ötét vallja Szép csillagzatival.

3. íme ő gazdag áldással Szépíti földünket, 
Fák, fűvek ékesszólással Áldják Istenünket.

4. Mihelyt int, esőt hullatnak Azonnal az 
egek, S mihelyt akarja, hallgatnak A vad fer- 
getegek.

5. Uram, menynyi boldogsággal Jelented lé
tedet! Add, tudjam szent buzgósággal Tisztelni 
nevedet!

Dallam: Vigyázzatok! azt kiáltják.

(ú A mi Istenünk nevének Menynyen-földön 
zeng örömének. Az Ur nagy, neve felséges! Te 
is, ember, Isten képe, Kivált te, választott szent 
népe, Áldd azt. a ki dicsőséges! Meghallgat, 
bár por vagy, Mert kegyessége nagy, Áldd őtet, 
áldd! Hatalommal, Irgalommal Gazdag ő, saját
jának vall.

2. Hatalmas Isten, nagyságod Oly véghe- 
tetlen, mint jóságod, Mely meszszebb hat az 
egeknél. Szavaddal soha meg nem csalsz, Csak 
a remény, melylyelv igasztalsz, Többet ér minden
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kincseknél. Az ég a föld elvesz, Te mindig 
voltál s lészsz, —  Áldjátok őt! Szava megáll, 
Mint a kőszál, Hol van hatalmad, te halál ?

3. Ő, a ki tesz nagy dolgokat, Számlálha- 
tatlan világokat Yéghetetlen bölcsességgel Hin
tett szélyel köröskörül, S ezt is, hol a mi szí
vünk örül, Mely tündöklik ékességgel. Egy ha
talmas szót szólt —  S a világ készen volt. Áld
játok ő t ! Ha szól, meglesz, Semmiből vesz Min
dent, s ha kell, semmivé tesz.

4. Uram, ki adsz minden jókat, Ideig —  
s örökkévalókat, Te bölcsen méred sorsunkat. Te 
alkottál mindeneket, Ezernyi ezer seregeket S 
kegyesen nézsz mindnyájunkat. Egyet is el nem 
hagysz, Kinek-kinek jót adsz, —  Hála neked ! 
Yan Istenünk, Yan mindenünk, Mely méltó hát 
örvendenünk!

c) S zen th á ro m sá g .

Dallam : Jézus Krisztus dicsértessék.

7. Imádjátok Istenünket, Ki adta minde
nünket ! Kegyes atyát magasztalunk, Benne, neki 
élünk, halunk. Áldassék az Ur !

2. A Krisztust magasztaljátok, Kit küldött 
jó atyátok. Ő az, kit fejünknek vallunk, Neki 
élünk, neki halunk. Áldassék az Ur \

3. Zengjetek a Szentiéleknek Áldást, bölcs
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vízérteknek ; Az Ur lelke hív gyám ólunk, Neki 
élünk, neki halunk. Áldassék az Ur !

4. Örvendj, lelkem, harsogjatok, Vigadozó 
szózatok! Szent, szent, szent a mi Istenünk. 
Tőle van értünk s mindenünk. Áldassék az Ur !

Saját dallam.

8 .  Di< :sőség menynyben Istennek,' Áldott 
legyen nagy irgalma ! .Jóltevője ő mindennek S 
mindenre terjed oltalma. Kedve telt Istennek 
bennünk. Atyánk ő, nem kell rettennünk, Oh 
magasztaljátok ötét!

2. Imádunk s szívből dicsérünk, Szent 
atyánk, nagy jóvoltodért; Bölcs teremtőnk, hív 
vezérünk, Áldunk igazgatásodért. Nincs mértéke 
hatalmadnak, A kik kedvedben maradnak, Mely 
igen boldogok azok!

1). Oh magasságos Istennek Szent fia, Jé
zusunk, téged’ Üdvösségére mindennek, Megvál
tónkká tett hűséged! Bűnösök váltsága lettél, 
Örök életet szerzettéi. Légy irgalmas mindnyá
junknak !

4. Isten lelke, oh Szentlélek, Jobbíts, vi
gasztalj és oktass; Minden jóra, a mig élek, Mind 
nagyobb mértékben szoktass ! Látod erőtlenségün
ket, Ha te el nem hagysz bennünket, Vég nél
kül boldogok leszünk.
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B. Az Atya-Isten, Isten munkái.

a ) A  v ilá g  te rem tése , fe n n ta r tá sa , ig a zg a tá sa , 

is te n i g o n d v ise lé s .

Dallam: Isten, oh szent Isten.

9. Imádandó Isten, Mindenek áldott atyja. 
Csodamivoltodat Ember meg nem foghatja ; Fel
séges nevedet Oh mikép tiszteljem S háladó szi
vemet Hozzád mint emeljem?

2 . Azért teremtetted Te e roppant világot. 
Hogy teremtményidre Áraszthass boldogságot. 
Egész földön minden Vallja hűségedet, Csak a 
jótételben Találod kedvedet,

3. Mind azt, a mi vagyon. Egy szavaddal 
alkottad. Kinek-kinek részét Bölcs mértékkel osz
tottad. S ki kormányoz most is ? Mindenható 
karod! Úgy változik sorsunk, A mint te akarod.

4. Egyedül te magad Bírsz halhatatlanság
gal. Te áldasz meg minket Élettel s boldogság
gal; Lelkünk te tőled van, Te tartasz bennün
ket S mikor neked tetszik, Elveszed értünket.

5. Még most csak árnyékát Látjuk dicső
ségednek. Még most szemünk elől Szent homá
lyok befednek; De majd ha menynyekbe Felve
szed lelkünket, Jobban megismerünk Téged’, Iste
nünket.
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I). Addig is, oh kedveld Zengedező sza
vunkat, Uram, ne utáld meg Csekély áldozatun
kat ! Ha majd menynyországban Kívánt czélra 
érünk. Ott tökéleteseid) Énekkel dicsérünk !

Dallam: Erős vár nekünk az Isten.

10. Előbb, mint hegyek lettenek S m inta 
föld teremtetett, Öröktől fogva mindenek Sorsa 
kimérettetett; Tőled, mindenható, Kegyes igaz
gató, A világ javára S emberek hasznára, Min
den elrendeltetett.

*2. Örök titkaid szentségét Még sűrű ho
mály rejti, De végzésid bölcsességét Az idő min
dig fejti; Virágzó világod Tanúbizonyságod, Hogy 
csodahatalmad S végetlen irgalmad Ozélját el 
nem felejti.

11. A mely czélra teremtetett Emberi nagy 
nemzetünk, Ahoz, ámbár elrejtetett, Szüntelen 
közelgetünk; Jövő nemzetségek Mind szebb te
hetségek Birtokába lépnek, Sokat lelnek szépnek, 
Mit még most nem érthetünk.

4. Te szüntelen munkálkodói, Atyánk, nagy 
országodban, Mindenekről gondoskodói, Kincsen 
hiba dolgodban; Jót, roszat számba vészsz, Min
denekkel jót tészsz ; Add, buzgón szeressünk és hí
ven kövessünk Hív gondoskodásodban!



Dallam: Mind jó, a mit Isten tészen.

1 1 - Az Isten é l ! mit bánkódom, Mintha 
Isten nem volna? Ő tudja, mint nyomorkodom, 
Hát velem nem gondolna ? Maga mondja, Van 
rám gondja. Nem esem hát kétségbe Akármely 
nagy szükségben.

2. Az Isten hallja szavamat! Bár senki 
más nem hallja, Hitemet s bizodalinamat Ő soha 
meg nem csalja ; Felhat végre Szóm az égre, 
Tőle meghallgattatik S vigasztalás adatik.

3. Az Isten lá t ! hív barátja S atyja ő 
életemnek ; Ne mondd, lelkem, hogy nem látja 
Keservét bús szívemnek ! Könynyhullásom, Zoko
gásom Előtte nincsen rejtve S nem vagyok el
felejtve.

4. Az Isten vezér’l engemet! S ha tisz
temben eljárok. Megvetem ellenségemet, Oltalmat 
menynyből várok. Van Istenem, Van mindenem ! 
Irigyem -mire mehet ? Az Isten mindent tehet.

5. Az Isten eltart! mert szeret, Ő tudja, 
mi szükséges, Ad mindennapi kenyeret S azt, 
a mi üdvösséges. Szükségemben, Keresztemben 
Ad alkalmas órában Készt vigasztalásában.

6. Van Isten ! erősen hiszem; Ha búm van, 
neki mondom, Akaratát végbe viszem S reája 
vetem gondom’. Kegyessége S bölcsessége Alkotta 
életemet, Nem hagyhat el engemet!

—  10 —
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Dallam; Ki csak Istenre dolgát hagyja.

1 2 .  A ki Istenben helyezteti Igaz hittel 
bizodalmát, Az mindenkor megőrizheti ínségben 
is nyugodalmát, Yan erős fundainentoma, Nem 
árthat a sors ostroma.

2. Mit használnak nehéz gondjaid, Ember, 
mit zúgolódásod, Midőn sokasodnak bajaid És 
késik szabadulásod ? Csak nehezíted terhedet, Ha 
meg nem győzöd szívedet.

3. Imádkozzál s szenvedj békével, Yesd 
gondodat Istenedre, Elégedjél meg tetszésével, Mely 
czéloz üdvösségedre ! Atyád ő, el nem hagy té
ged’ S tudja, mire van szükséged !

4. A bölcs Isten legjobban érti, Mely sor
sot kelljen mérni rád, S ha néha hitedet ki
sérti, Hidd el, segedelmet is ád, Megvidít előbb, 
mint véled S több jót ád, mintsem reményied.

5. Ne véld ínséged keservében, Hogy az 
Isten elfelejtett, S hogy csak az van az ő ked
vében. A kit szerencsésebbé te t t ; Oh itt minden 
változandó, Mind jó, mind balsors forgandó.

6. Mily könynyii az erős Istennek A jó sze
rencsét elvenni, S viszontag a szerencsétlennek 
Sorsát mosolygóbbá tenni! Ő könynven aláz s ma
gasztal, Megszomorít s megvigasztal.

7. Dicsérd Istent s járj útaiban, Tedd hí
ven minden dolgodat, Bízzál menynyei áldásiban.
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Megvidámitja sorsodat! A ki bízik az Istenben, 
Nem hagyatik az szégyenben !

b .)  A z  em ber e re d e ti  te rm észe te  s  bűnbeesése.

Dallam: Bizony meglészen az idő.

13 • Uram, mely nagy méltóságra Emelted 
fel lelkemet! Nem ezen múlandóságra Terem
tetted él’tem et; Itt csak halhatatlanságra S vég- 
hetetlen boldogságra Akarsz engem’ nevelni.

2. Menynyben, nem itt van hazája Halha
tatlan lelkemnek, De hasznomra van pályája Itt 
is már életemnek ; Itten hasznos iskolába Járok, 
hogy a jobb hazában Leljem örökségemet.

3. Oh ne hadd e szép czélomat Soha el
felejtenem S emberi méltóságomat Megmocskol
nom, Istenem; Bár a világ enyim lenne, Mit 
gyönyörködhetném benne, Ha lelkem kárt val- 
lana ?

4. Itt csak jövendőt keresek, Az égre kell 
szert tennem, Értem napjai kevesek, Szükség 
hasznukat vennem : Mint az álom, úgy eltűnnek 
S a világi jók megszűnnek Szívemet kecsegtetni.

5. Uram, függeszd figyelmemet A mara
dandó jókra, Ne hagyd ügyelni szívemet Csak 
az elmulandókra, Segélj gyüjtnöm oly kincseket, 
Melyek az ő értéküket Mind örökké megtartják.

G. Az oly szív, mely boldogságát Tetszé
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sedben találja S őrizi ártatlanságát S más javát 
is munkálja, Az ilyen szív oly becses kincs, 
Melynél e földön drágább nincs, Mely menynyi) e 
is elkísér.

7. Oh tedd ilyenné szívemet, Kegyes atyám 
s Istenem, Segéld egész életemet Kedved szerint 
töltenem, Hogy menynyországodba jutni S szebb 
s boldogabb pályát futni Alkalmatos lehessek !

Dallam: Teljes minden éltemben.

14. Hogy a jóban épüljön Gyarló termé
szetem S végre megdicsőüljön, Azért van életem. 
Istenem Értenem Adta, mit vár tőlem S mit 
végzett felőlem.

2. A föld, melyen most élünk, Nem lel
künk hazája, Az Ínség, melytől félünk, Hitünk 
iskolája; Szenvedünk, Epedünk, Hogy megpró- 
báltassunk S menynyben vigadhassunk.

3. Oh hát sem haszon, sem kár, Nem csal 
'gonoszságra Engem’, kit menynyország vár Örök 
boldogságra. Mi lennék, Ha tennék Lelkemnek 
örök kárt, Melyre menynyország várt ?

4. Hogy a jóban épüljön Gyarló természe
tem S végre megdicsőüljön, Azért van életein. 
Nevemnek, Tisztemnek Hát eleget teszek, Égi 
polgár leszek !



Dallam: Jézus, bágyadtak ereje.

15. Az embert jóvá alkottad, Isten, ki 
mindent jól tészsz, Oly lélekkel megáldottad, Mely 
a jóra vala kész, Adtál neki tehetséget. Hogy 
követné a szentséget.

2 . De hová lett dicsősége, Hol van ártat
lansága ? Kit nem vádol vétkessége, Kinek van 
tisztasága ? Oh mely igen megromlottunk ! Mind
nyájan elhanyatlottuuk.

3. Uram, te legjobban látod, Mily elfor
dult minden szív, Még az is, a ki barátod, A 
jóban nem mindig hív. Szemed, mely minden 
titkot lát, Nem lel köztünk bűntől tisztát.

4. A föld múlandó javai Szívünket elfog
lalják, A test rósz kívánságai Értelmünket meg
csalják. Inkább vágyunk mulandókra, Mint az 
örökkévalókra.

5. Törvényidet terhnek véljük S a szív vak 
ösztöneit Hív vezéreknek Ítéljük, Ki tudhatja bű
neit ? Csak egy nap is, gyarló létünk Miatt, 
számtalanszor vétünk.

6. Uram, add, jól megfontoljuk Romlott ter
mészetünket, Bátorságban ne gondoljuk Itten 
lenni lelkünket; Ne járjunk, mint oktalanok, Le
gyünk vigyázók s józanok.

7. Ámbár lelki nyavalyánk nagy, Gyógyu
lást reményihetünk; Te hatalmas s irgalmas vagy

—  14 —
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S általad segittetünk, Jézus által gyógyítani Kész 
vagy s bűnből tisztítani.

8. Oh ne add. e nagy kegyelmet Háladat- 
lanul vennünk; Teremts oly józan értelmet S 
oly buzgó szívet bennünk, Hogy Jézust híven 
tiszteljük S értünket neki szenteljük !

C. A Fiu-lsten, a megváltó és munkája:
a ) e ljö ve te lére  vá ló  készü le t (advent).

Dallam : Áldott az egek u ra !

16. A nagy Isten áldassék, Örökké imád- 
tassék, Ki, mint régen fogadta, Szent fiát ér
tünk adta!

2. Üdvözítő, áldott légy. Engem’ is ked
vedbe végy; Kérlek, üdvösséget adj, A bűnben 
vesznem ne hagyj !

3. Add, oh menynyei hívem, Hogy tied le
gyen szívem, Tedd azt bűntől tisztává, Szent 
lelked templomává !

4. Te minket megváltani Küldettél, —  taní
tani, Oh hát jöveteleddel Szívem félelmét vedd e l!

5. Adj igaz boldogságot, Gyújts lelkemben 
világot, Hogy lássam ösvényedet S kövessem tör
vényedet !

fi. Áldj meg minden tettemben, Vigasztalj
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szükségemben, S akármit kell szenvednem, Te 
ne hagyj elcsüggednem !

7. Nevelj a szent életben, Hogy a nagy 
Ítéletben igaznak találtassam S jutalmamat vár
hassam !

Dallam: Istentől el nem állok.

17. Emberek, készüljetek S jól meggon
doljátok, Jézust, ki jő értetek, Mikép fogadjátok! 
Örök boldogságot Közöl ő a hívekkel, Jérték 
kegyes lélekkel. Nyerhettek váltságot!

2. Jöjjetek, szenteljétek Neki szíveteket, 
Örömmel kövessétek Lelki vezérteket; Azért jő 
hozzátok, Hogy jó utat mutasson, Bölcsességre 
oktasson, Ötét hallgassátok !

3. Boldog, ki neki adja Szívét és életét, 
S tőle meg nem tagadja Méltó tiszteletét! Arra 
menynyország vár; l)e ki csak szájjal vallja S 
életével csúfolja, Az elkárhozott már.

4. Az alázatosakat Az Isten szereti, De a 
dagályosakat Utálja s megveti; Ki Jézus híve 
lesz, Az nemcsak menynyországban, Hanem a 
boldogságban Már itt is szép részt vesz.

5. De nekem, erőtlennek, Jaj, mit lehet 
tennem, Ha szent tüzet Istennek Lelke nem 
gyújt bennem ? Segéld hát szívemet, Uram, el
készítenem S tetszésedre töltenem Egész éle
temet !
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Dallam: Szívéül szerint kívánom.
18. Oh mikép fogadjalak, Világ megvál

tója, Méltóké]) mint áldjalak, Lelkem megtartója? 
Jézus, erre engemet Tanits meg te magad, Vond 
magadhoz szívemet, Mely hívsághoz ragad !

2. Egykor pálmaágakkal Tiszteltek tégedet, 
De én szent zsoltárokkal Dicsérem nevedet. Buzgó 
magasztalással, Örömmel áldozom, Mert örök liá- 
ladással Teneked tartozom.

3. Boldogtalanságunkban Te minket meg
szántál, Kárhozatos sorsunkban Segitni kívántál. 
Szüntelen rettegtetett Bűn s halál bennünket, 
Szereteted csudát tett Megváltván lelkünket.

4. Isteni szabaditónk, Mi birt erre téged’ ? 
Nem más, oh boldogítónk, Csak nagy kegyessé
ged ; Oh, mely igen szerettél Minket, bizonyára 
Hallatlan dolgot tettél A világ javára !

5. Szomorúak, Írjátok Ezt jól szívetekbe, 
Mily jó Jézus hozzátok, Jusson eszetekbe! Oh 
szűnjék keservetek, Tudjátok felőle, Mily sokat 
tett értetek S mit várhattok tőle!

6. Ti, kik bűneiteket Bánjátok, bízzatok ! 
Nem hágy ő el titeket, Könyörül rajtatok. Az 
igaz megtérőket Kegyesen biztatja, Hogy nem 
veti el őket A kegyelem atyja.

7. Szeret Isten bennünket, Oh hát bizzunk 
benne! Megváltotta lelkünket, Hát most mit iMt 
tenne? Atyai szívvel örül, Ha boldogdkkt1 lát, 
Mindnyájunkon könyörül, Mi is szeressw-'MÍ-^



b) J é zu s  szü le té se  (karácsony).

Dallam: Mennyből jövök most hozzátok.

19 • Boldog örömnap derült ránk, Vigad
jon szívünk, zengjen szánk, Az egész világ vi
gadjon S Istenünknek hálát adjon !

2. Ezt sok ezer szív kívánta, Végtére az 
Ur megszánta A sóhajtozó világot S szerzett 
számára váltságot.

3. Az idő teljességében, Nekünk Jézus sze
mélyében lm’ születik üdvözítő, Örök életre 
segítő !

4. Kimondhatatlan kedves hir ! Bús szíve
ket gyógyító ír! Véghetetlen nagy kegyelem, Me
lyet imád az értelem !

5. Ti, föld okos lakosai, E kegyelemnek 
tárgyai, Jertek, Istent vig lélekkel Dicsérjétek uj 
énekkel!

6. Boldog örömnap derült ránk, Vigadjon 
szívünk, zengjen szánk, Az egész világ vigadjon 
S Istenünknek hálát adjon!

Dallam: En lelkem, mire csüggedsz el ?

2 0 .  Hívek, zengjünk dicséretet, Szívünk- 
fke.l, Nyelvünkkel Tegyünk tiszteletet; Örömünnep 

ipipijennek, Vigadjunk És adjunk Hálákat 
I s i v e l j f , f g g 9 7 9 S a
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2. Valakit bűn rettentetett, Újuljon, Vi- 
duljori, Megváltó született! Jézus az éjnek or
szágát Szünteti S hirdeti Lelkünk boldogságát.

3. Valljon mikép gyűlölhetne Istenünk S 
ellenünk Valljon hogy lehetne ? Fiát küldi, hogy 
atyánknak Szemléljük S ne véljük Haragos tó
ránknak.

4. Oh hát, kegyes keresztyének, Jöjjetek, 
Zengjetek Éneket nevének ! Jézus maga a sze
retet, Jöjjetek, Tegyetek Neki tiszteletet!

5. ő  a tiszta s szent életben Keinek volt, 
Élt és holt Forró szeretetben ; Szép példáját kö
vessétek, Kegyesen, Szívesen Egymást szeressétek !

6. ő  minden vigasztalásnak Kútfeje, S 
ereje Minden nyavalyásnak. Ti, kik akármely Ín
séget Szenvedtek, Nyerhettek Tőle segítséget.

7. Bár mint fáraszt is pályátok, Bízzatok, 
Uratok Gondot visel rátok ! Ő is tűrt nyomorú
ságot; Bizony szán S éj után Ád majd szép 
világot.

8. Te, ki gyötrődöl szívedben, Vétkedet, 
Sebedet Érezvén lelkedben, Higyj s jobbítsd meg 
életedet, JezusAd, Orvosod, Meggyógyít tégedet!

9. Ha jutsz is halál harczára, Bátor légy, 
Bár elmégy Minden test útjára ! Üdvözítőd ma
gához vesz, Hol a jaj S ezer baj Helyett örö
möd lesz. •

10. Jézus, add benned bízhassam, Vallá
sod’, Tanácsod’ Holtig megtarthassam! Életein
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élete te vagy, Megváltóm, Legfőbb jóm, Mindig 
enyim maradj!

Dallam : Vigyázzatok! azt kiáltják.

21. Hívek, nagy nevét tiszteljük, Szüle
tése napját szenteljük Világ üdvözítőjének, Ál
dozván szent énekekkel És háladásra gyűlt szi
vekkel A szeretet Istenének ! Méltatlan létünkért, 
Számtalan vétkünkért, Kegyelméből ki nem ve
tett, Sőt szeretett S megváltván boldogokká tett.

2. Jézus nagy romlottságunkat Látta s meg 
is szánván sorsunkat A bűn rabságából kivett; 
Hogy atyja szeretetéről S lelkünk örök üdvössé
géről Tanítson, áldozattá lett. E boldogítónknak, 
Legjobb tanítónknak Hódoljunk hát Dicsérettel, 
Tisztelettel, S őt követő szent élettel!

3. Nem vágy földi értékűikre, De hogy 
megszűkült feleinkre Gondunk legyen, hagyása 
ez : Hogy szűkölködőn segítsünk, Sérelmes szí
veket enyhítsünk És hívek legyünk mindenhez. 
Ezt legjobb háladás S a hitben haladás Gyanánt 
veszi. Oh ki lenne, Ha hisz benne, Ki ebben 
ellene tenne ?

4. Áldjuk hát emlékezetét S jótétekkel gaz
dag életét, Hogy példánk legyen, vizsgáljuk; Ér
tünk véghez vitt munkáját, Szeretető dicső pró
báját Teljes szívünkből háláljuk ! Az Ur imád-
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tassék S örökké áldassék Ő, hogy adta ! Viga- 
dozzunk És áldozzunk Dicséretekkel. ő n ek i!

c) Jézu s szen ved ése  s  h a lá la  (böjt, nagy-péntek).

Dallam: Jézus, ki bűnös lelkemet.

2 2 .  Te, világnak megváltója, Ki kínt s 
halált szenvedtél, Lelkűnknek boldogítója, Jézus, 
oh mint szerettél! Kész voltál meghalni értünk, 
Kik veszély útjára tértünk; Példátlan volt hű
séged, Oh mint dicsérjünk téged’ !

2. Régen már, régen megtetted Rád bízott 
nagy munkádat, S általa dicsőítetted Menynyei 
szent atyádat ; De mi, hűséges tagjaid, Drága 
áron váltottaid, Most is méltán vigadunk S buz
gón hálákat adunk.

3. Hogy kárhozatból kivennél, Nehéz pá
lyát futottál; Hogy saját népeddé tennél, Ke
resztfára jutottál; Felejtvén a kínt s rútságot 
Abban leltél boldogságot, Hogy munkáltad ja
vunkat, Oh vedd hál adásunkat!

4. Menynyi csúfot s kínt halmoztak Rád 
dühös ellenségid! S az én javamra czéloztak 
Mindenféle inségid. Értem is lettél áldozat, 
Hogy ne érhessen kárhozat; El nem felejtlek 
soha, Nem, nem leszek mostoha.

5. Te, kire enynyi fájdalom Tódult s enynyi 
sérelem, Neked az édes jutalom Yolt, hogy jót
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tettél velem. Te adsz igaz vigasztalást, Te eny- 
•  hited a meghalást; Téged’ áld, mig csak élek, 

A bennem lakó lélek.
6. Istennél lelki békesség, S ha e földtől 

megválók, Boldog remény a nyereség, Melyet ne
ked hálálok. Jézus, uramnak ismerlek, Szívvel 
és szájjal dicsérlek S szent példádat követem, Ez, 
ez lesz köszönetéin.

Dallam: Jézus, ki bűnös lelkemet.

2 3 .  Ha súlyos szenvedésedet, Jézusom, meg
gondolom S békességes tűrésedet Figyelmezve 
fontolom, Értvén végső beszédedet, Bámulom sze- 
retetedet. Vajha, valamig élek, Téged’ követhet
nélek !

2. Te, ki nagy kínaid között, Bár ártatlan 
szenvedtél, Valaki bántott s üldözött, Mindennek 
megengedtél, Add, hogy én is kövesselek, S hogy —  
ha ellenségre lelek, Tűrjek, neki békével Meg
bocsássak —  kész szívvel!

3. Ne engedd megtérésemet Halogatnom vé
gemre, Neked szenteljem értemet S töltsem üd
vösségemre ! Úgy tőled is szerettetem, Áldásodat 
reményihetem ; Végre boldog halált adsz S menyny- 
ben magadhoz fogadsz.

4. Ha a bűn szemfényvesztése Csalogatja 
szívemet, Szenvedésed szemlélése Tegye szentté 
tisztemet! Add, hogy példádat kövessem, Lel-



kenmek javát keressem; Más sorsában részt ve
gyek, Jóltevő angyal legyek !

5. Oh ne hadd elfelejtenem Ama nagy fáj
dalmadat, Melyben ezt mondád: »Istenem, M’ért 
hagytad el fiadat?« Az gerjeszszen reménységet, 
Ha szenvednem kell ínséget, Hogy mondhassam: 
»szent atyám, Ne hagyj, nézz kegyesen rám !«

6. Utóbb sok szenvedésednek Az Isten 
véget vetett, Megfelelvén nagy tisztednek Mon
dád : »elvégeztetett! Atyám, végy hozzád en- 
gemet, Neked ajánlom lelkemet!« S megszűnt min
den fájdalmad, Megadatott jutalmad.

7. Ha végső szempillanatom, Mely hatá
rul tétetett, Eljön s én is ezt mondhatom : »Min
den elvégeztetett!« —  Hozzám is légy segítséggel, 
Uram, áldj meg ily szép véggel, Fogadd hozzád 
lelkemet S add meg üdvösségemet!

Dallam : Jézus, szenvedésedről.

2 4 .  Jézus, a szeretetnek Ki remeke voltál 
S az emberi nemzetnek Javára meghaltál. Te, 
ki által halálom Csendes álommá lett, Buzgó 
szívvel hálálom, A mit hűséged tett.

2. Mely igen megvettetett, Állapotban valál, 
Midőn meggyőzettetett Általad a halál, Mily kínt 
kellett vallanod Ártatlan létedre, Mily szidalmat 
hallanod Dicső személyedre !

3. Te, főbb minden telkeknél, Földig aláz-

—  23 —
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tattál, Szentebb minden szenteknél, Latrokhoz 
adattál; Te, Istennek szerelme, Halálra gyötret- 
tél, Életnek fejedelme, Meg' is feszittettél!

4. Megváltónk, mi vétettünk S átokká te 
lettél, Szeretetből érettünk Csuda dolgot tettél! 
Oh én rám is kiterjed Példátlan hűséged, Szí
vem hát méltán gerjed Magasztalni téged’.

5. Jézus, hozzád járulok, Ne vess meg en- 
gemet, lm’ elődbe borulok, Vedd köszönetemet, 
Midőn szenvedésedet Mostan figyelemmel Vizs
gálom s érdemedet Tisztelem hitemmel.

6. Meg nem botránkoztat.nak Engemet kí- 
naid, Bölcsességre oktatnak Utólsó szavaid; Köny- 
nyeket nem hullatok Gyötrelmid sok’ságán, Mert 
méltóbban sirhatok Szívem romlottságán.

7. Vajha, valamig élek, Téged’, megváltó
mat, Mindenkor úgy néznélek, Mint legbecsesb 
jóm at! Oh add, hogy ragaszkodjam Hozzád s 
hűségedhez, Mindentől tartózkodjam, Mi nem fér 
kedvedhez !

8. Ha kétségek széditnek, Erősítsd hitemet. 
Ha bűneim rémítnek, Vigasztald szívemet, Ha 
eljő kimúlásom, Erős bajnokká tégy, S mikor 
lesz számadásom, Irgalmas birám légy !

Dallam: Jézus, Istennek báránya.

25. Jézus, hozzád emelkedünk, Halálod
ról elmélkedünk, Áldunk, :|: Hogy értünk szenved
tél S atyánk:!: Híveivé tettél.
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2. Nyomban követünk lélekben A számta
lan sérelmekben, Kereszt:: Fád alá járulunk S 
dicső :|: Lelkeden bámulunk.

3. Nemünk főjavára voltál, Mikor szen
vedtél s meghaltál, Nekünk :|: Szerzettéi nyugal
mat, Értünk:]: Élezvén fájdalmat.

4. Hogy a szent Isten kegyelmes Annak, 
a ki törödelmes, Nem kell : j :  A haláltól félni, 
Lelke :|: Örökké fog élni, —

5. Hogy soha el nem enyészik Tudományod, 
sőt tenyészik, Erről : j :  Bizonyossá tettél, Jézus, :|: 
Hogy áldozat lettél.

6. Ki hát, a ki kételkedne S beszédednek 
nem engedne ? Uram, :|: Ki tőled elszakad, Veszély :|: 
Örvényére akad.

7. Megváltónk, örömmel hiszünk, Hozzád 
buzgó szívet viszünk, Hiszszük, :: Ha híven tisz
telünk, Jól tészsz :|: Mind örökké velünk.

d )  J é zu s  fe ltá m a d á sa  (husvét).

Dallam: Vigyázzatok! azt kiáltják.

26. Jézus, halál meggyőzője, Bús kétsé- 
ginknek eltörlője, Ki a sírból feltámadtál, Egye
did nálad találunk Nyugalmat, ha rettent halá
lunk; Mert erős reményt te adtál, Hogy mi, mint 
tagjaid És megváltottaid, Bár meghalunk, Fel
serkenünk, És Istenünk Dicsőittetik általunk.
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2. Ne rettegjetek már, hívek, Kiknek szent
ségben szolgál szívök A lelkek teremtőjének! 
Bár porrá lesz is testetek, Az által kárt nem 
vall lelketek, Mert az Ur dicsőségének Jut szem
lélésére S a test is végtére Felkeltetik Mély ál
mából, És sírjából Dicsőségre emeltetik.

3. Méltán lehet örvendeznünk S hálaadás
sal zengedeznünk E húsvéti ünnepekben; Mert 
élni látván urunkat, Láthatjuk feltámadásunkat 
Mi is, hívei lélekben. Oh hát örvendezzünk S 
el ne felejtkezzünk Életünkben Sok jót tenni, 
Hívek lenni Végig keresztyénségünkben.

4. Ismerjük méltóságunkat, S élőnkbe tett 
dicső czélunkat, Látjuk, mint szeret Istenünk; 
Tiszteljük mi is magunkat, Szolgáljuk szentséggel 
urunkat, Kinek sajátja mindenünk! így jutha
tunk végre Tökéletességre, Mert az égbe Csak a 
hívek S nemes szívek Jutnak s élnek dicső
ségben.

Dallam: Jézus, bágyadtak ereje.

27. Jézus a síron erőt vett, Örülj méltó
ságodnak, Oh ember, mert záloga lett Halhatat
lanságodnak ; Tartsd hű emlékezetedben ' Jézust 
egész életedben !

2. Él e hited fejedelme ! Ha bűnre kisér- 
tetel, Ő lészen lelked védelme, Győzedelmesked- 
h etel! Tartsd hű emlékezetedben. . . .
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3. Nézz dicső, szép példájára ! Mint ő vett 
diadalmat, Ha tisztedben nyomdokára Lépsz, te 
is nyersz jutalmat. Tartsd . . .

4. Ha harczolnod kell Ínséggel, Gondold 
meg, mit szenvedett Jézus is, s most dicsőség
gel Mint fénylik, hogy engedett. Tartsd . . .

5. Midőn rettegtet halálod, Nézd Jézus di
adalmát, S tekints menynyim, hol találod Él’ted 
dicső jutalmát! Tartsd . . .

6. Ha hú emészti szívedet Kedveseid sír
jánál, Keresd s leld enyhülésedet Jézus koporsó
jánál ! Tartsd . . .

7. Oh a halál meggyőzője Mindenkor ád 
lelkednek Erőt, csak mint tisztelője Felelj meg 
szép nevednek ! Tartsd . . .

Dallam: Jézus, én bizodalmám.

2 8 .  Jézus él! már halálom Szívemet nem 
rettegteti, Nem egyéb ez, csak álom, Lelkemet 
sir nem temeti. Jézus él, én is élek, Mint hal
hatatlan lélek!

2. Jézus él! bár rothadni Kell testemnek 
föld gyomrában, Uj életre viradni Fogok én di
csőbb formában. A ki Jézusához hív, A halállal 
bátran vív.

3. Jézus él! már, föld, téged’ Csendes szív
vel elhagyhatunk, Bár becses is szépséged, Még 
becsesebbet várhatunk. Uj ég, föld lesz s egé
szen Szent s boldog sorsunk lészen.



—  28 —

4. Jézus é l ! ne sirjatok, Ha elválunk, ked
veseink ! Jézus mondja: »bizzatok !« Meglátják egy
mást telkeink S végetlen boldogságban Vigadnak 
mennyországban.

Dallam: Jézus, én bizodalmám.

29. Él Jézus, bizodalmám, Én is élni fo
gok vele, Megáll lelki nyugalmam, Bár a halál 
bús éjjele Kísértsen rémíteni, Nem fog elcsüg
geszteni !

2- Jézusom feltámadott, Tökéletesen bizha
tom, Megáll, a mit fogadott, Általa feltámaszta
tom, S ha példáját követem, Lészen örök életem.

3. Hitem szent köteléke Engem’ szorosan 
hozzá zár; Mit féljek ? élek véle, Testemet sir te
messe bár; A testi eltemetés Jobb életre mag
vetés.

4. Tudom, porrá kell lenni Porból lett gyarló 
testemnek, De az nem fog kárt tenni Halhatat
lan jobb részemnek. Éhez rothadás nem fér, Ez 
teremtőjéhez tér.

5. Akkor dicső szemekkel Látom Istenem 
nagyságát, Az üdvözölt szentekkel Méltóbban ál
dom jóságát, S hirdetem, mit tett velem A vég
telen kegyelem.

6. A mi most fáj, sir, sóhajt, Az örökké 
fog örülni; Megnyeri, a mit óhajt, Testem, meg



fog dicsőülni; Nem harczol sok Ínséggel, Bir 
tökéletességgel.

7. Hittel nézem síromat, Mert él lelkem 
megtartója, Öszszeszedi poromat Életem bölcs al
kotója, Mindenható szavára Felnyílik sírom zára.

8. Bátran kérdem: «oh halál, Mérges fu- 
lánkod hol van már ? Menynyei hazát talál Él’tem, 
ha itt időm eljár; Jézus ád bizodalmát, Ki rajtad 
vett hatalmat.»

9. Oh menynybe emeljétek, Keresztyének, 
szíveteket! Serényen kövessétek Jezustokat, ve- 
zérteket, Itt is szentek legyetek, Hogy üdvözöl
hessetek !

e) J ézu s  m en yn ybem en ete le  (áldozó-csötörtök).

Dallam: Vigyázzatok! azt kiáltják.

30. Egek egébe költöztél, S fényes dicső
ségbe öltöztél, Te, életnek fejedelme! Elvégez
vén nagy munkádat, Örömmel üdvözléd atyádat 
Menynyben, kinek vagy szerelme. Sokat munkál
kodtál, Égi fényt gyújtottál Leikeinkben. Oh ál
dássá!, Imádtassál, Örökké inagasztaltassál!

2. Híveidet bús szívükben, Hogy megerő- 
sitnéd hitükben, Lelkedet rájok öntötted; Bánat
ban biztatásunkra S halálban vigasztalásunkra Ot 
hozzánk is elküldötted. Ő vezet bennünket, Hogy 
téged’, fejünket, Követhessünk; Tudjuk utunk’ 
S ha jól futunk, Mi is boldog czélra jutunk.

—  29 —
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3. Hogy elkészitnéd helyünket, Hol egy
kor befogadsz bennünket, Hazánkba előttünk értél; 
Élsz isteni dicsőségben S részt adsz azoknak üd
vösségben, Kiket híveknek ismertél. Érettünk meg
haltál, Közbenjárónk voltál Isten elő tt; Most is 
jól tészsz, Helyünk már kész, Holtunk után ma
gadhoz vészsz.

4. Mely boldogság lesz majd részünk, Mi
dőn minden terhet leteszünk S téged’ szemlélünk, 
urunkat. Nem lesz az gyászos nap nékünk, Sőt 
örömmel telik mértékünk, Yeszszük örök jutal
munkat. Magadhoz emeled Lelkünket, mely veled 
Él örökké Mennyországban, Boldogságban, An
gyali szent társaságban.

f )  J é zu s  m eg vá ltó i m u n ká ja .

Dallam: Foly az idő s a sirhoz.

31 • Jézus nekem mindenem ! Ő mindenét 
értem adta, Holtig harczolt ellenem, Hogy lel- 
kemet megválthatta ; Mint kell’ne szégyenlenem, 
Ha nem volna mindenem!

2. Jézusom én mindenem, Félelmemet el
oszlatta, A világ urát nekem Édes atyámnak 
mutatta. Yan szerető Istenem, Mig Jesusom min
denem.

3. Jézusom én mindenein, Minden áldást 
tőle veszek ; Hogy lehessen értenem Mi vagyok
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most és mi leszek, Ő rá kell tekintenem S azért 
Jézus mindenem.

4. Jézus nekem mindenem, Ó tanit a bűn 
csábjától Szívemet megvédenem S annak örökös 
átkától Lelkemet megmentenem, —  Azért Jézus 
mindenem.

5. Jézus nekem mindenem, Yégem nem tesz 
kislelküvé, A halál nem ellenem, A sir nem te
het semmivé; Menynyekben van érdemem, Mi
helyt Jézus mindenem.

6. Jézusom hát mindenem, Mindenem, mi
kor örülök, Mindenem, ha életem Végső harczára 
kerülök; Utólsó leheletem Szólja : Jézus min
denem.

Dallam: Az Ur gondot visel.

3 2 .  Főjómnak ismerlek, Jézusom, de kér
lek, Nevelj hitemben ; Leghívebb gyámolom, Ha 
jól meggondolom, Te vagy értemben ; Ha midőn 
bajos időn Enyészik szívem vigsága, Te vagy 
boldogsága.

2. Gyakran bús lélekkel, Siralmas szemek
kel Néztem az égre ; Sok könynyhullatással, Ke
serves sírással Jajgattam végre ; Enyhülést, köny- 
nyebbülést Világban lelni képzeltem, De csak 
nálad leltem,

3. A te tanításod, Menynyei vallásod Szí
vemre hatott; Igazság szavával, Isteni hangjával
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Ekkép biztatott; »Ne félj, csak kegyesen élj! 
Mit tehet a sors ellened ? Yeled lesz Istened !«

4. A ki bűnét bánja S jobbitni kívánja Értét 
szívesen, Azt ő el nem hagyja, Magához fogadja 
Nagy kegyelmesen; Siralmát, aggodalmát Utóbb 
örömmel felváltja, Bűnét megbocsátja.

Dallam: Előtted állok, drága Jézusom.

33. Mely hasznos volt, oh Jézus, életed, 
Kimondhatatlan nagy szereteted ! Ügyemet, Ter- 
hemet Felvevőd, Üdvösségemért élted7 letevéd.

2. Bűnömért önként lettél áldozat, Lelke- 
met hogy ne érje kárhozat, Csodálom, Hálálom 
Tettedet, Hozzám mutatott szeretetedet.

3. Háladásal segíts neked élnem, így a 
halálban nem lesz mit félnem, Oltalmam, Nyu
galmam, Biztatóm Lészsz te, menvnyországba 
bejuttatóm !

4. Adj erőt, hogy tetszésedet tegyem, Tű
körül te szent példádat vegyem, Fogytomig, Hol
tomig Kedvedben Lenni vágyok, -— jártass tör
vényedben !

Dallam : Mint a szép hűvös patakra.

34. Jézus, emberi szeretet Tökéletes pél
dája, Hogy nyerjen igaz életet A bűnösöknek nyája, 
Semmitől sem rettentél, Sőt halálra is m entél; 
Mint érjem fel hűségedet, Mint dicsérjelek tégedet!

2. Mind halálig a te szíved Mások javáért 
égett, Bár áldás volt minden műved, Nem vár-
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tál nyereséget; Azokkal is jót tettél, A kiktől 
üldöztettél, —  Hol volt, hol van ily szeretet, 
Ki élt más ily szép életet ?

3. Oh hűséges menedéke Hozzád folyamo
dóknak, Mily nagy, oh Jézus, mértéke A tőled 
áradt jóknak ! Volt-e csak egy nyomorult S akár- 
mely gyászba borult, A kit te nem enyhítettél 
S kinek orvosa nem lettél?

4. Szüntelen abban fáradtál, Hogy megtarts 
sok lelkeket, Mindeneket befogadtál, Kik megbán
ták vétküket; Az értetlent oktattad, A restet hí
vogattad, Serkentgetted a hitetlent, Szántad, a ki 
vesztére ment.

5. S hol van, a ki meghálálja Ama nagy 
irgalmadat, Melylyel te, lelkünk királya, Felál
dozván magadat, Értünk kínos halálra Mentél, a 
keresztfára, Megkönynyitvén nagy terhűnket Meg
szerződ üdvösségünket.

6. Mint a bárány, olylyá lettél, Úgy tűrted 
kínaidat, Koszért roszszal nem fizettél, Nem 
szidtad gyilkosidat, Kegyes voltál hozzájok, Ál
dást mondottál rájok ; Nemcsak senkit nem át
koztál, Ellenidért is áldoztál!

7. Nyájas alázatosság volt Erényid koro
nája, Nem vesztegetett, nem bájolt Világ tündér
pompája; Szent atyádnak engedni, Minket menynybe 
vezetni, Ez volt czélja életednek, Ebben telt kedve 
szívednek.

8. Uram, add, példás életed Legyen gyak
3
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ran eszemben, Vigasztaljon szereteted ítélettől 
féltemben; Add belém is lelkedet, Emberszerete- 
tedet, Hogy te hozzád hasonlítsak S a kit le
het, boldogítsak !

Dallam: Készítsd magad’, kedves lélek!

3 5 .  Te, a ki értünk meghaltál, Jézus, 
csak te vagy s te voltál Bűnösök szabaditója. 
Örök boldogság adója. Dicsérnek téged’ az egek; 
Hát a megváltott seregek, Kikkel közlöd áldá
sodat, Ne áldják-e jóvoltodat?

2. Te menynyei j óltevőnk vagy S szereteted 
mindenkor nagy; Ha a bűnös Istenhez tér S te 
általad kegyelmet kér, Te örülsz megtérésének, 
Békességet adsz szívének, Segíted jobbulására S 
gondod van boldogságára.

3. Most is vezérled azokat, Kik tőled vár
ják javokat; Szabsz nekik bölcs törvényeket. 
Egyengeted lépésöket. Gyengeségükben segíted, 
Minden jóra erősíted; Itt is adsz szép boldog
ságot S holtuk után menynyországot.

4. Ily nagy, oh Jézus, hűséged, Ki nem 
szeretne hát téged’, Ki nem kívánna áldani, Üd
vözítőnek vallani! Oh vonj engem’ is magadhoz. 
Szoktass isteni útadhoz; Add, hogy példádat kö
vessem, Az embert szánjam s szeressem!
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D. A Szentlélek-lsten és működése.
a) m ű ködése az egyesekben  (pünkösd).

Dallam: Menynybpl jövök most hozzátok.

36 • Hívek, szent nap derült rátok. Jó Is
tenieket áldjátok, Kiki buzgón magasztalja, Ki 
Jézust urának vallja !

2. A földet setét éj fedte, Bálványozás fer- 
tőztette, Az Isten szent lelket adott, S menynyei 
napfény támadott.

3. Annak első részesei, Jézus buzgó köve
tei, Szélyel járván a világot, Terjesztik az igaz
ságot.

4 . ' Szavok isteni ereje Lesz világosság kút
feje, Sok ezeren, kik azt hallják, Istent s Jézust 
magasztalják.

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

6. Uram, neveld értelmünket, Irtsd ki sok 
tévelygésünket, Add vezérül szent lelkedet, Hogy 
járhassuk ösvényedet!

Dallam: Jövel Sentlélek Ur Isten !

37 • Isten lelke, téged’ kérünk, Légy min
denkor hív vezérünk, Tedd templomoddá szívün
ket, Világosítsd értelmünket! A jót te munká-

3 *
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lód bennünk, Segélj híveiddé lennünk, Oktass, 
hogy a hitetlenek S gonoszok el ne szédítsenek! 
Benned, csak te benned bízunk.

2. Szent világ, menynyei fényűnk, Add, tün
dököljék ösvényünk Igazságod fáklyájától; Óvj a 
vétek hálójától, Irtsd ki a tévelygéseket, Térítsd 
meg a vak népeket, Add, a Krisztus ismertessék 
S az egész földön tiszteltessék, —  Nyújts erre, 
nyújts segedelmet!

3. Segéld viselni terhűnket, Yidámitsd s 
biztasd szívünket; Taníts buzgón imádkozni S 
tűrő szívvel várakozni; Készíts el a kimúlásra 
És ama nagy számadásra, Hogy jól végezzük 
harczunkat, S menynyben elvegyük jutalmunkat, 
—  Irgalmazz, irgalmazz nekünk!,

Dallam: Oh emberi gyarló nemzetség.

3 8 .  Te, bús szívek vigasztalója, Erőtlenek 
gyámolitója, Jót eszközlő isteni lélek, Ki bölcs 
vezérem vagy, mig élek, —

2. Oh tégy engem’ tulajdonoddá, Válaszd 
szívemet templomoddá, Taníts meg minden bűnt 
utálni S holtomig Istennek szolgálni!

3. Ha rósz indulat háborgatna S kegyes
ségemben tántorgatna, Mérgét hatalmaddal meg
győzzed S bűnbeesésem’ megelőzzed !

4. Ha csakugyan eltévelyedném S önnön- 
vesztemre vetemedném, Ébressz bűnöm megbáná 
sára S térítsd lábam’ élet útjára !
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b) K e re s z ty é n  a n ya szen teg yh á z  (refonnatio).

Dallam : Erős vár nekünk az Isten.

39. Ha Krisztus maga oltalma Anyaszent- 
egyházának, Kern árt úgy neki hatalma Világ 
gonoszságának. Ki Isten jobbján ül, Az erős 
egyedül Nyáját megtartani, Hogy nem tud ár
tani Vad düh szent országának.

2. Bár gúnyolja a hitetlen Boldogító bi
tünket, Dühös mérge sikeretlen, Az Ur őrzi 
ügyünket. Áldott Jézus neve ! Ki itt övé leve S 
törvényét követi, Attól ki veheti El amaz örök 
jókat í

3. Keresztyének, hát hizzatok, Semmi el ne 
rémítsen; Az Isten lesz ottaniatok, E remény 
lelkesítsen ! Szent beszéde megáll, Mint szélvész
ben kőszál; Tűrést ád bajunkban, Erőt véghar- 
czunkban, —  Nincs hát mi keserítsen!

Dallam: Jertek hozzám ! Krisztus mondja.

40. Jézus, te gyászos ügyünket Látván 
kimentéi bennünket, S isteni mester le tté l; Ta
núidat szent lelkeddel Megáldván, velünk, néped
del Hallatlan nagy jót tettél.

2. Ők általad kiküldetvén, Tudományodat 
hirdetvén, Semmi bajtól nem féltek, Csuda-áll
hatatossággal Vívtak a bűnös világgal S dicső
ségedre éltek.
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3. Számtalan veszélyt, csúfságot, Üldözést 
s vértanuságot Tűrtek nagylelkűséggel; Ezer el
lenségek voltak, A kik ellenük harczoltak Erővel 
s mesterséggel.

4. Híveid az üldözésben, Mint arany a tü
zelésben, Még próbáltabbak lettek S irigyid idő 
jártával Igéd hathatóságával Ezrenként meggyő
zeitek.

5. Kérünk, oh Jézus, tégedet, Őrizd to
vább is népedet S fedezd szent egyházadat; A 
jót mindenütt szerettesd, Mindenkor tisztán hir- 
dettesd Áldott tudományodat!

6. Tarts meg minket békességben, Nevelj 
igaz kegyességben S erősítsed hitünket; Hogy 
elménk világosságot, Szívünk lásson boldogságot, 
Úgy igazgasd értünket!

7. S ha kell nekünk is csúfságot, Üldözést 
s háborúságot Látnunk ellenségek közt, Adj utóbb 
a szenvedésre Vallásunk által győzésre Erőt, mó
dot és eszközt!

8. Fedezd mindenütt nyájadat, Tapasztal- 
tasd oltalmadat Minden nyomorúságban ; Ádj neki 
itt diadalmat S vég nélkül tartó jutalmat Egy
kor majd menynyországban !

Saját dallam.

41 • Erős vár a mi Istenünk, Legjobb fegy
ver, védelem, Megtörik rajt’, mely ellenünk Fel
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zúdult, a vész-elem. Régi ellenünk, Tör most 
ellenünk. Erő s csel ezre, Zordon fegyverzete, 
Nincs itt hozzá fogható.

2. Min —  erőnk nem segít rajtunk, Mert mi 
könynyen elveszünk ; De küzd értünk hős bajno
kunk, Kit Isten küldött nekünk. Kérded, hogy 
ki az? Jézus Krisztus az ;Zebaoth—  Isten, Egyéb 
urunk nincsen ; A győzelmi tér övé!

3. Ha világ ördöggel telve Volna, hogy 
elnyeljenek ; Minket ez nem rettentene, Rajtunk 
nem győzendenek. E világ ura, Forrjon boszúra, 
Tőrbe nem ejthet, Mert elítéltetett, Egy szócska 
megdöntheti.

4. Az igét hagyják békével, Mert úgy sem 
bimak vele, Az Ur van velünk kegyével S szent 
lelkének ereje. Testet, hirt, nevet, Kincs-nőt, 
gyermeket Hadd vigyék tőlünk, Velük mit sem 
vesztünk ; Menynyországunk megmarad !

Dallam: Tündöklő hajnali csillag.

4 2 .  Felviradt újra ünnepünk, Melyet az 
Ur szerzett nekünk Anyaszentegyházában. Ébredj 
fel, oh Jézus nyája, S készítsd magad’ buzgó- 
ságra Lélekben, igazságban. Ébredj, örvendj S a 
hatalmas, diadalmas Istent dicsérd E felviradt 
dicső napért.

2. Setétség uralgott szerte, De Isten szava 
szétverte Egyházáról a borút; Jézus hite uj erőt
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vett S az igaz megtérőknek lett Újra nviló 
menynyi)e út. Fényes, Ékes Az Ur háza, mint 
tárháza kegyelmének. Zengjen neki hálaének.

3. Sok ezer lélek kívánta Látni, hogy végre 
megszánta Az Ur epedő népét. Boldogok mi, 
hogy láthatjuk Tiszta fényben és hallhatjuk Élet
adó beszédét. Hála, Nála Nyer védelmet, győzedel- 
met az igazság, Erőt a lelki szabadság.

4. Buzdulj fel hát, Jézus nyája S legyen 
ösvényed világa Hív pásztorod igéje. Ez tegyen 
szabaddá téged’, Harczban legyen erősséged S 
szíved minden reménye. Róla Szóla Igazsággal, 
bátorsággal sok bölcs lélek, Kikből szólott a 
Szentlélek.

5. Ne félj, Isten kisded népe, Érted hullott 
Krisztus vére A keresztfa oltárán. Ő ma, holnap 
s mind örökké, Ő lesz leghívebb őröddé, Világ- 
nem győz egyházán. Kétség, Vétség Csak elmé
det és szívedet el ne fogja, Az Ur ügyedet fel
fogja.

6. Oh viraszd fel ez ünnepünk’ Még gyak
ran, kegyes Istenünk, Terjeszd lelki országod’ ; 
Nevelj hitben, szeretetben, S álljon e gyüleke
zetben Kőszálként tudományod! Te nagy S jó 
vagy, S mi, híveid, gyermekeid, magasztalunk, 
Neked élűnk, neked halunk.
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r )  K e g y e lm i eszközöli, — I s te n  igé je .

Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja.

4 3 .  Isten felséges adománya, Yallás, te 
vagy legjobb hívem, Midőn értemet szélvész hányja, 
Mit tenne nélküled szívem ? Te bölcsességre ta
nítasz S ha hanyatlóm, gyániolitasz.

2. Oh ti, kik csúfolni meritek, Mi gáncsot 
találtok benne? Mit tanítottak bölcseitek, A mi 
boldogabbá tenne? Hol van jobb vezér irtunkra, 
Mi visz hívebben czélunkra !

3. Annak, a ki engem’ teremtett, Ez vezet 
ismeretére, Megmutatja, velem menynyit tett, Mily 
méltó atya nevére; Nem hagyja elfelejtenem, 
Hogy van uram, van Istenem.

4. Ez nyitja fel értelmem szemét E tévely
gések honában, Hogy a dolgok becsét s érdemét 
Lássam igaz mivoltában, Hogy a főbb jókat sze
ressem S a veszendőket megvessem.

5. Ez tartóztatja meg szívemet Kénye-ked- 
vére éléstől S óvja lelkiismeretemet Yétkes el- 
szenderedéstől, Mely lelkemnek gyászos lenne S 
rút vétkek rabjává tenne.

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

7. Ez él’tem végén is kegyesen Biztat hal
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hatatlansággal, Remény fegyverével nyertesen Ví- 
vat a romlandósággal; A menynyországba nyit 
titat S ott mely boldogságot mutat !

8. Oh tudom, tudom, kiben hiszek, Nem, 
nem hagyom el hitemet; Akármely terhet köny- 
nyen viszek, Mig ez emeli telkemet; Szent val
lás, te vagy legfőbb kincs, Náladnál becsesebb jó 
nincs !

9. Te, te hív angyala lelkemnek, Te kisérj 
engem’ síromig, Te világíts gyenge szememnek 
Dicsőbb fényhez jutásomig, Hol legszebb hangja 
nyelvemnek Zeng hálákat Istenemnek !

Dallam: A ki bizik.

4 4 .  Add értenem, Jó Istenem, Szent igéd 
méltóságát, Hogy szeressem És kövessem S el- 
higyjem bizonyságát!

2. Bár gáncsolják. Bár csúfolják A kábák 
beszédedet, Add, én halljam S magasztaljam Ab
ban is kegyelmedet!

3. Igazságot, Valóságot Az ád arról min
dennek, Ki mint éljen, Mit reményijén, Élvén neked, 
Istennek.

4. Méltóságát, Boldogságát Lelkűnknek az 
mutatja, Jobb életnek S Ítéletnek Reményét ra- 
gyogtatja.

5. Bűneimben, Inségimben Nyugtom miben



lehetne, Ha kegyelmet, Engedelmet Szent igéd 
nem hirdetne ?

6. Békességünk, Üdvösségünk Áll megjob- 
bulásunkban ; Uram, igéd Ebben segéd, Gyengék 
vagyunk magunkban.

7. Kérünk hát add, Hogy szent szavad Hív 
tanítónk maradjon; Bölcsességet, Békességet S 
a jóra erőt adjon !

Dallam: Bizony meglészen az idő.

45. Uram, megdicsőitetted, Csudaszerete- 
tedet, A midőn kijelentetted Igédben tetszésedet, 
Hogy, egy atyánk, téged’ valljunk, Egy lélekkel 
magasztaljunk, Egymást intsük s tanítsuk.

2 . E nagy jótéteményedet Dicsőítjük s há
láljuk; Adjad, hogy szent felségedet Hív lélek
kel szolgáljuk ! Ne hagyjad elfelejtenünk, Nagy 
irgalmú szent Istenünk, Velünk mily sok jót 
tettél !

3. Beszéded köztünk bőséggel Lakozzék s 
megmaradjon ; Tanítóknak, kik hűséggel Hirdes
sék, lelket adjon; Tégy minket szófogadókká, 
Ajándékidra méltókká, Szent igéd gyümölcsözzék!

4. Szövetséged szentségében, Add, méltón 
részesüljünk; Krisztus példás szerelmében Mind
nyájan egyesüljünk, Hogy úgy, mint ő tűrt, 
szenvedett, Bűnbánónak megengedett, Mi is egy
mást szeressük !

—  43 —
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Dallam: Uram Jézus, fordulj hozzánk!

46. Uram, öntsd ki ránk lelkedet, Jóban 
ígért vezéredet, Hogy malasztjával segéljen S az 
igaz útra vezér’ljen !

2. Gyújts figyelemre híveket, Szent buzgó- 
ságra szíveket; Értelmünk’ s hitünk’ neveljed, 
Értünket jóra szenteljed!

3. Míg menynyben lehet zengenünk : »Szent, 
szent, szent a mi Istenünk!« Hol sziliről szilire 
láthatunk S örömödben vigadhatunk.

4. Neked, mindenható Atyánk. Fiú, Szent
lélek, szívünk s szánk Örök hálát énekeken S 
az egész világ tiszteljen !

Dallam: Kegyes Jézus, itt vagyunk.

47 • Itt vagyunk beszédednek, Kegyes Jé
zus, hallására, Adj figyelmet népednek Igazság 
tanulására ; Add, szívünket neked adjuk S min
denben szódat fogadjuk !

2. Szívünk a földhez ragad, Lelki éj borit 
bennünket, Serkents és segélj magad Munkálnunk 
üdvösségünket; Boldogok csak úgy lehetünk, Ha 
általad segittetünk.

3. Gyújts világot lelkűnkben Isteni igaz
ságoddal S vezér’lj teljes értünkben Menynyei tu
dományoddal ; Segélj, hogy híven tiszteljünk, 
Isten előtt kedvet leljünk !
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Dallam: Krisztus az éu életem. *

48. Maradj meg kegyelmeddel Velünk, oh 
Jézusunk, A csalfa kisértettel Hogy szembe száll
hassunk !

2. Maradj meg szent igéddel Velünk, mi 
megváltónk, Biztos szövétnekeddel Te légy útmu
tatónk !

3. Maradj meg, világosság, Velünk szép 
fényeddel, Vezérelj, legfőbb jóság, Ne tévelyed- 
jíink e l !

4. Maradj meg áldásoddal Velünk, gazdag- 
isten, Adakozó karoddal Áldj minket szüntelen!

5. Maradj meg oltalmaddal Velünk, mi pai- 
zsunk, A csalárd világ által, Hogy meg ne ron- 
tassunk !

6. Maradj meg hűségeddel Velünk, uram, 
Isten, És tégy jól te népeddel, Ments gonosztól,. 
Ámen !

c) S zen tség ek , —  k eresz tség  (confirmatió).

Dallam: Kegyes Jézus, itt vagyunk.

49. Kik megkeresztelkedtünk, Üdvözítőnk, 
szent nevedre, Szent ígéretet tettünk, Hogy élünk 
tisztességedre; Oh add, tartsuk meg szavunkat 
S neked szenteljük magunkat!

2. Ádd, hogy keresztségünket Szent ügye
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lemmel' vizsgáljuk, Főgyönyörűségünket E szövet
ségben találjuk, Igaz keresztyének legyünk, Min
dent tetszészedre tegyünk !

3. A világ dicsősége Csak itt töltheti ked
vünket, De életünk szentsége Menynybe, elkísér 
bennünket, Főkincsünk kegyességünkben Áll, ha
lálunkban s értünkben.

4. Jézusunk, add, nevedet Ne csak nyel
vünkön viseljük, Hanem azt s érdemedet Egész 
értünkkel tiszteljük ; így, midőn eljő halálunk, 
Menynyben jobb hazát találunk !

Dallam: Kegyes Jézus, itt vagyunk.

50. A Jézus híve lettem Megkeresztelteté- 
semmel, Szent fogadást is tettem Egyesülvén Iste
nemmel, Hogy neki adom szívemet S megtartom 
szövetségemét.

2. Adjad teljesítenem, Isten lelke, e tisztemet 
S méltán megérdemlenem Keresztyén nevezetemet; 
Adj minden bűnt megfojtanom, Ne hagyj jótól 
elállanom !

3. Ha hív s méltó tag vagyok Krisztus 
gyülekezetében, Keménységűn mily nagyok Dicső
ültek seregében ! Jézusomtól jó részt veszek, Mert 
örökös társa leszek !

Dallam: Isten, oh szent Isten.

51. Felséged székéből Nézz szent fiad nyá
jára, Uram, és figyelmezz A könyörgők szavára ;
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A gyenge nyájnak is Kedveld ünneplését S veled 
tedd frigyének Megerősítését!

2. Oh vajha ne szegné Egy is meg foga
dását ! Szent atyánk, előzd meg Gyenge lábuk 
botlását; Iszonyodva óvják A bűntől szívókét S 
szent szolgálatodra Áldozzák él’töket!

3. A vétkeknek zsoldja Már itt is bú s 
siralom, A hit koronája Menynyben örök jutalom; 
Add hát, a bűn ellen Yégig harczoljanak, Szent 
ártatlanságot Főkincsnek tartsanak !

4. Tedd jó szándékjokat, Atyánk, állha
tatossá, Jézus szent példáját Rajtok foganatossá; 
Tökéletességben, Add, nevelkedjenek S él’tökben, 
holtokban Tieid legyenek !

Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja.

52. Ma újra hűséget fogadok, Jézus, a 
keresztyénségben, Hogy tiszteletedben maradok S 
nevelkedem kegyességben ; Szent lelked lakozzék 
bennem, Te légy vezérem s mindenem !

2. Nagy tanítóm, gyenge hívedtől Yedd 
hűség szent fogadását, S ha a bűn vonna ösvényed
től, Segéld győznöm csábítását! E nap lesz tanú 
mellettem, Hogy te neked szenteltettem.

3. A jó útról gyakran letértem, Melyen járni 
megfogadtam ; S ámbár jobbultomat Ígértem, 
Mégis előbbi maradtam; Ma egészen hozzád térek S 
szent czélomra áldást kérek.
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4. Soha többé hitet nem szegek, Ösvényed
től nem távozom, Napfény, vagy kétséges fellegek 
Között soha nem változom ; Bűn és hivság, tá
vozzatok, Ma szívem lemond rólatok !

5. Az ég hallja eskiivésemet, Belát szívem 
mélységébe, S ha megtörném feltételemet, Idézne 
ítéletébe; Belső mardosás s örök kín Alattiennék, 
hitszegő én.

6. Oh vezér’ljed, Jézus, telkemet, Tedd el
mémet állandóvá, Hogy teljes földi életemet A 
tiedhez hasonlóvá Formáljam, különben lészen 
Szívem elfordult egészen !

7. Egykor fogom, Uram, áldani, Színed 
előtt e nagy napot, Ha zöld koszorú fog szállani 
Fejemre üdvözölve ott ! Oh üdvösség, mint 
vigadok, Jézus, itt s ott hálát adok !

S ze n t ú rv a cso ra .

Dallam : Készítsd magad’, kedves lélek!

53. Lelkem, több hívek nyájával Élj Jézus 
vacsorájával, Élj az ő tiszteletére S hited erősí
tésére ; Hirdesd, háláld szeretetét, Dicsőítsd emlé
kezetét ! Főgondja vagyon lelkedre, Ki méltóbb 
tiszteletedre ?

2. lm’ ő maga liiv tégedet, Hogy erősítvén 
hitedet, Arról bizonyossá tegyen, Mely kegyes
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Istened legyen. Menj hozzá szent buzgósággal, 
Kérj mély alázatossággal Tőle ösztönt szeretetne S 
feddhetetlen szent életre !

3. Jövök, uram, térdet hajtva, Bűnbocsánatot 
óhajtva, Parancsolatodat tenni S menynyei eledelt 
enni. Oh véghetetlen kegyelem, Egyesülj kegyesen 
velem, Adj uj életet lelkemnek S tápláló erőt 
Internnek !

4. Mely gyakorta elhagytalak S vakmerőn 
megbántottalak ! De oh ne nézd sok vétkemet, 
Szánd meg sérelmes szívemet ; Bár érdemiek kár
hozatot, Add, nyerjek bűnbocsánatot; Te, ki oly 
nagy irgalmú vagy, Elveszni engemet se hagyj !

5. Oh bizom nagy jóvoltodban, Ítészt adsz 
irgalmasságodban, Romlásomból felépítesz, Uj 
erőben részesítesz, Lelkem nyugalmát eszközlöd 
S mind azt a jót velem közlöd, Melyet mi nekünk 
szerzettéi, Midőn áldozattá lettél.

6. Jézus, élete lelkemnek, Jézus, lelke életem
nek, lm’ újra szentül fogadom, Hogy szívemet 
neked adom ; Hálálván szeretetedet, Híven teszem 
tetszésedet S mint drágán megváltott lélek, Neked 
halok, neked élek!

Dallam : Teremtő Istenünk.

5 4 .  Lelkem, Jézusodat, Legfőbb gyámolodat, 
Felmagasztald, Uradnak valld, Jóvoltával s vált- 
ságával Magadat vigasztald !
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2. Áldd emlékezetét, Csudáid szent életét. 
Mint engedett, Mint szenvedett Sok lelkekért s a 
vétkekért, Midőn áldozat le t t !

3. Áldd emlékezetét, Háláld szeretetőt ; 
Példájával, Halálával Mint nyugasztal és vigasztal 
Szent tudományával!

4. Áldd emlékezetét, Terjeszd tiszteletét; 
Mind hitedben, Mind tettedben Háladatos, áll
hatatos Légy egész él’tedben !

5. Áldd emlékezetét, Fontold Ígéretét; Nagy 
nap vár rád, Melyen birád, Ha híve lészsz, ha sok 
jót tészsz, Dicső jutalmat ád !

6. Jézus, mindenemet, Lelkemet, testemet 
Neked adom, S im’ fogadom, Hogy kényemet s 
tetszésemet Érted megtagadom !

Dallam: Ébredj fel, szívem, s vigadj!

55. Jézus, lelkem világa, Életem boldog
sága, Menynyire méltóztattál, Lelki eledelt adtál!

2. Ne hadd elfelejtenem, Add szívembe 
rejtenem, Velem mily nagy jót tettél, Hogy üd- 
vözitőm lettél !

3. Áldom szeretetedet, Hogy velem szent 
frigyedet Most is megújítottad, Bűnöm meg
bocsátottad !

4. A mi rósz még van bennem, Segéld azt 
is letennem ; Oh ne távozzál tőlem, Irts minden 
bűnt belőlem !
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5. Teljes egész értemben, Hű emlékezetemben 
Legyen, mint megbecsültél, Hogy velem egyesültél!

II. Az üdv gyümölcse: 
a keresztyén élet.

A. Megtérés:
a ) bű n bán at.

Dallam: Mint a szép hűvös patakra.

5 6 .  Uram, ha jól megvizsgálom Eddig le
folyt értemet, Mely hiányosnak találom Gyarló 
természetemet! Mely sokképen vétkeztem, Hány
szor elfelejtkeztem Életadó beszédedről, Atyai 
serkentésedről!

2. Mind lelkemnek, mind testemnek Te- 
hetségi s javai, Mind ezek jó Istenemnek Becses 
ajándékai. S mikép éltem ezekkel ? Oh bizony
nyal vétkekkel Őket sokszor fertőztettem S kár
hozatra méltó lettem !

3. Szent atyám, rajtam hűséged Mindennap 
sok csudát tett, ínségemben bölcsességed Kelletekor 
segített; A mi szolgált hasznomra, Kirendel
ted számomra, Mégis háladatlan voltam, Jóvol
toddal sem gondoltam !
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4. Szent igéd égi világa Fényt adott ös
vényemre, Láthattam, bűnöm sok’sága Mily ve
szélyt hoz fejemre ! Jóságod gyakran intett, De 
vétkem siketté tett, Megkeményitvén magamat, 
Folytattam vétkes útamat.

5. Megismerem, hogy vétettem Ellened, ál
dott atyám; Megvallom, méltóvá lettem, Hogy 
Ítéletet mondj rám ; De végetlen kegyelem, Oh 
ne szállj perbe velem, Ne nézd méltatlan volto
mat, Engedd el adósságomat!

6. lm’ újra neked szentelem Lelkemet és 
testemet, Tég)' irgalmad szerint velem, Vigasz
tald meg szívemet! Adj lelki nyugodalmat, Me
lyet, mint főjutalmat, Csupán azok reménylhetnek, 
A kik tégedet szeretnek !

7. Uram, szent feltételemnek Adj kívánt 
foganatot Nyújts erőt menynyből lelkemnek S 
oly buzgó indulatot, Hogy téged’ szentül félni 
S tetszésed szerint élni Teljes szívből törekedjem 
S igy a jóban növekedjem!

Dallam: Uram Jézus, én tudom jól.

57. Jó Isten, törvényed ellen, Vallom, gyak
ran vétettem; Intettél engem’ szüntelen, Mégis 
a bűnt követtem; Oh mily háladatlan voltam, 
Tetszéseddel nem gondoltam, A bűnt bűnnel te
téztem !

2. Tied mind lelkem, mind testem És min
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den tehetségem, De én nem abban kerestem 
Legfőbb gyönyörűségem’, Hogy kedvedet tegyem 
velők S tégedet dicsőítselek Sőt velők viszsza- 
éltem.

3. Minden reggel ujitottad Én rajtam a 
kegyelmet, Terheimet tágítottad S nyújtottál 
segedelmet ; Szívből még sem szerettelek, Gyak
ran elfelejtettelek És tőled elpártoltam!

4. Szent igédnek fáklyájánál Lelkem javát 
láthattam, Kegyelmednek világánál A bűnt tá- 
voztathattam; De nem nézvén jóvoltodat, Meg
vetettem hívásodat S szívem megkeményedett.

5. Megismerem bűneimet, Atyám, s ke
gyelmet kérek, Gyűlölöm rósz ösvényimet S szent 
űtaidra térek; Bocsásd meg minden vétkemet S 
a Jezns által szívemet Boldogítsd békességgel!

6. Neveld a jóban lelkemet, Uram, vala- 
mig élek, Segéljed gyarló szívemet, Yézér’ljen a 
szent lélek; Tégy hívvé szeretetedben, Hogy mind 
végig törvényedben Találjam örömömet!

Dallam: Mint a szép hűvös patakra.

58. Szüntelen harczolnak velem A testi 
indulatok, —  Ha az isteni kegyelem Nem se
gít, mit várhatok ? Elcsábítják szívemet, Meg- 
vakitják eszemet, Gyakran jól észre sem veszem, 
Hogy a tilalmas bűnt teszem.



2. A szent áhitatosságnak Épületes óráján 
ígérem, hogy a jóságnak Járok keskeny pályá 
já n ; ígérem, hogy vigyázok S szentül megza
bolázok Minden érzést, indulatot, Mely szül ve
szélyt s kárhozatot.

3. De jaj, oh mily könynyen meghűl E 
buzgó feltételem! Ha világi gond vesz körűi, Ha 
ér egy kis sérelem, Ha kisért a test és vér, Ha 
más gyaláz vagy dicsér, Elaluszik vigyázásom S 
megesik nem vélt botlásom.

4. Uram, tiszta szívből bánom Sokszori bot- 
lásimat S megjobbitani kívánom Sok fogyatko- 
zásimat; Oh segélj meg engemet, Erősítsed lel- 
kemet, Értsed meg gyarlóságomat, Hogy tudjam 
óvni magamat!

5. Ámbár angyali szentséget Nem vársz az 
emberektől S már kedveled a hűséget, Ha fél 
minden vétkektől, Mégis kell nevelkednünk S 
szüntelen törekednünk Nagyobb tökéletességre, 
Tisztább s állandóbb szentségre.

6. Segélj meg lelki harczomban, Hogy győ- 
zedelmet vegyek, S buzgó iparkodásomban Bűn 
ellen erős legyek, Mig magadhoz fel nem vészsz 
S menynyben boldoggá nem tészsz, Hol nem lesz 
tőr, nem lesz bűnöm S szentül élni meg nem 
szűnöm.

Dallam: Isten, öli szent Isten.
59. Te nálad keresek, Szent Isten, sege

delmet, Kérlek, könyörgésem Nyerjen kedvet s
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kegyelmet! Megvallom, előtted Semmi érdemem 
nincs, De, oh véghetetlen, Irgalmadra tekints!

2. Rémülök s csüggedek, Ha nézem sok 
vétkemet, Minden jók kútfeje, Oh vigasztald szí
vemet ; Biztass, hogy te nálad Nyerek bocsá
natot, Jóllehet érdemel Bűnöm kárhozatot!

3. Egyedül te lehetsz Üdvösségem, Istenem, 
S mástól vigasztalást Nem lehet reménylenem ; 
Nagy adósságomat, Végetien kegyelem, Engedd 
el, keményen Ne vess számot velem !

4. Mily veszélyt szül a bűn ! Uram, szentül 
fogadom, Lelkemet, testemet Ezután neked adom. 
Mától fogva teljék Csak a jóban kedvem S az 
egyenes úton Lelked vezéreljen !

b) H it  s  m eg igazu lás.

Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja.

6 0 .  Csendességet ád bús szívemnek, Uram, 
kegyes szereteted, A mely szerint gyenge hitem
nek Kis szikráját élesztgeted, Körülvészsz hív 
oltalommal S betöltesz bizodalommal.

2. Irgalmasságoknak szent atyja, Ég s föld 
áldja kegyelmedet; De sok ember vad indulatja 
Kevélyen megvet tégedet. Oh ments meg hitet
lenségtől, A legfőbb esztelenségtől!

3. Adjad, hogy elmémben hordozzam, Mit 
tettél üdvösségemre ? S hogy tőled én el ne tá
vozzam Örökös veszedelmemre, Gerjeszsz buzgó sze- 
retetre S te neked tetsző életre!
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4. Hogy-hogv tagadjam meg hitemet Attól, 
ki legjobb barátom, Tőle, ki által életemet S 
értem minden javát látom, Ki nem kívánja vesz
temet, Sőt örök üdvösségemet ?

5. Az erény hív szolgálatában Lelkem éle
tét találja S ha véletlen esem hibába, Atyám 
kegyelmét ajánlja ! Keni veti meg gyarló fiát, 
Ha benne igaz szívet lát.

6. E menynyei vigasztalásom Többet ér 
világ kincsénél ; Akkor is vidít szent vallásom, 
Ha a hitetlen retteg s f é l ; Zúgjanak bár för
getegek, Fia vagyok, nem rettegek !

Dallam: Mint a szép hűvös patakra.

6 1  • Mit használ keresztyénségem, Ha nem 
a szerint é lek ; Ha nincs igaz kegyességem 
És vétkezni nem félek ; Ha az Urnák ösvényét 
Tudván, rontom törvényét, S azt, a ki meghalt 
érettem, Csak nyelvem áldja, nem tettem ?

2. Mit használ akármely jó hit, Ha azt 
csak szájjal vallom, De nem termem gyümölcseit, 
Inkább a bűnt javalloin ? Ha rajtam erőt vesz
nek, S rabszolgájukká tesznek A féktelen in
dulatok, Úgy, hogy velők nem bírhatok?

3. így még sokkal vétkesb vagyok Én, 
ki Krisztust ismérem, S tudom, érdemi mily na
gyok, S őtet szájjal dicsérem. Mint ki setétség- 
ben jár, Örök életet sem vár, Mit használhat 
ismeretem, Ha nem követi életem ?
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4. S valljon nyugalmát hol leli Szívem, 
mikor szenvedek, Ha azt a hűn is terheli, Mely
ben rútul senyvedek ? Mikor a halál rettent, 
S az, a ki igaz és szent, Megrostálja életemet 
S felfedi minden vétkemet ?

5. Jaj ! mit használ valahára, Mikor sír
ból felkelek. Ha képmutatók módjára Könyörgök 
s énekelek, Ha jó cselekedetem Nem szépíti éle
tem’ ? Csak a kiben hit s kegyesség Yan, azé 
lesz az üdvösség.

6. Segélj hát, uram, értemet, Hogy tene
ked szenteljem. Minden cselekedetemet Kedved 
szerint rendeljem ; Nyújts erőt és értelmet, Min
den lelki sérelmet Hogy itt gondosan kerüljek, 
S végre menynyekben örüljek!

c) M eg szen tesü lés  s  ig a z  bo ldogság .

Dallam: Uram, hallgass meg az éa Ínségemben !

6 2  • Nincs erény nélkül szívnek ékessége, 
Nincs Isten előtt semmi kedvessége. Erre utat 
Neki mutat, Egyedül csak az erkölcsnek szentsége,

2. Csak feddhetetlen s istenes értemmel, Tisz
temhez vonzó hív serénységemmel Reményihetem 
És lelhetem Kedvét annak, ki szabad minde
nemmel.

3. Ez hivatalom s elrendeltetésem, Mig 
bújdosásom határain késem; Bűntől félvén, Szen
tül élvén, Istenhez már itt van közelítésem.



4. Oh Uram, add, hogy erre szert tehes
sek, S folyvást az erény ösvényén mehessek! 
Melyen futván, S czélhoz jutván, Igaz boldog
ság részese lehessek.

Dallam: Vigyázzatok! azt kiáltják.

6 3 .  A kegyességnél főbb jó nincs, Nem 
méltán gerjeszt-e hát e kincs Keblemben szent 
kívánságot ? Jól látod, midének atyja, Szívem, 
mely nagy buzgón óhajtja Ezt a drága boldog
ságot. Oh légy segítségem, Neveld kegyességem’; 
Ha te tőled Áldást veszek, Sok jót teszek, 
Úgy bizony boldog is leszek.

2. Oh minden jóknak kútfeje ! Kinek min
dent tehet ereje, Te, ki csak a jót szereted; 
Mint magad tökéletes vagy, Azonképen bölcs, 
igaz és nagy, S szent minden cselekedeted, —  Oh 
tégy engem jóvá, Hozzád hasonlóvá, Már itt 
alatt, Mig nem végre Üdvösségre Jutok örök 
dicsőségre !

3. Oh még most mily gyarló vagyok, Eo- 
gyatkozásim oh mily nagyok, Mely könynyen tán- 
torodhatom! Gyakran szély el tétovázok, Lelkem 
javára nem vigyázok, Gyakran vakít indulatom, 
Bűn lakik testemben ; E földi él’temben, Vajha 
tudnék Okosodni, Gyarapodni S a jóban megál
lapodni !

4. Mily szép a jóság pályája, Uram, csak
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te vezethetsz rája, Te vagy minden áldás atyja ; 
Oktass igéddel engemet! Ha te vezetsz, gyarló 
szívemet A bűn meg nem vakíthatja. A ki ben
ned bizik, Meg nem csalatkozik ! Benned bízom,. 
Urain, ne hagyj, Te jó s bölcs vagy, Oh hát 
erőt a jóra adj !

Dallam : Bizony megl észen az idő.

64. Mily boldogul foly életein Már e mú
landóságban, Ha Istenemet szeretem S járok ár
tatlanságban ; Ha üdvözítőm szavára Hallgatván, 
lelkem javára Fordítom főgondomat!

2 . Édes jutalmat aratok Feddhetetlensé
gemben, Pusztító vad indulatok Nem harczolnak 
Szívemben. A jó lelkiismeretnek Örömi nyomban 
követnek, Mint őriző angyalok.

3. Körülvészen oltalmával Az isteni kegye
lem S minden napom viradtával Uj áldást kö
zöl velem; S mikor ínséggel látogat, Segedel
mével támogat, S azt is jómra fordítja.

4. A sors viszontagságait Tűrő szívvel vi
selem, Szívem fohászkodásait Istenemhez emelem; 
Panaszimat tisztelettel S gyermeki hív szeretet
tel Kiöntöm kebelébe.

5. Ha viszont szép nap virad rám S látom 
búmat oszlani, Akkor megnyílik szívem- szám A 
jó Istent áldani; Örömöm annál édesebb, Minél 
tisztább s istenesebb S minél háladatosabb.
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6, Ha néha gyarlóságomban Megbotolván, 
vétkezem, Ha meglankadván harczomban, Tisz
temről felejtkezem, —  Kegyesen fog velem kezet A 
jó Isten, s viszszavezet Az igazság útjára.

7. Jól tudván, hogy üdvösségre Alkotott ő 
engemet, S kész segíteni jó végre Jó igyekeze
temet, Czélomhoz sietve futok, S addig is, inig 
hozzá jutok, Örvendek a reményben.

Dallam: Jézus, szenvedésedről.

6 5 .  Oh mely boldog itt is már, Uram, 
ki téged’ fél, S mint hív számadó sáfár Feddhe- 
tetlenül é l ; Mely szívbeli csendesség, Mely öröm 
a bére, Ha az igaz kegyesség Mindenben vezére!

2. Az erősen bizhatik Egész életében, JUgy 
el nem hagyattatik Semmi szükségében; Minden 
gondját szívének Bátran rád hagyhatja, Mert 
tudja, hogy él’tének Vagy hív édes atyja.

3. Szent kötelességeit Híven s buzgón teszi, 
Él’te szép örömeit Háladással veszi; Ha tövises 
úton jár, Viszszanéz azokra, S kellemes verőfényt 
vár A felhős napokra.

4. Gyakorta szándékait Jó czélra segíted S 
áldásiddal napjait Vidítod s szépíted ; Akkor szí
vét s kezeit Hozzád felemeli S tőled nyert örö
meit Azzal megszenteli.

5. S ha setét éj befedi Öröme csillagát, 
Azt békével szenvedi, Megalázván m agát; Tudja,
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bölcsnek kell lenni Minden végzésednek S vál
tozást könynyű tenni Nagy kegyességednek.

6. Nekem is igy töltenem Engedd élete
met, Yezér’ld, kegyes Istenem, Mindenkor szíve
met, Hogy se szerencséjében Fel ne Hivalkodjék, 
Se, ha szenved, hitében Meg ne tántorodjék !

B. A megtért embernek Isten szerinti 
élete.

a ) I s te n  ir á n t i  á lta lá n o s  kö te lességek , —  
I s te n  ism ere te .

Dallam: Ébredj fel, oh te én szívem !

66. Téged’, Isten, megismérni Tisztem és 
dicsőségem, Téged’ tisztelni s dicsérni Örökös nye
reségem ; Add hát, hogy ismerjelek, Szívemből 
szeresselek, Benned örömömet leljem, S képedet 
méltón viseljem !

2. Az ember, bár erő télén, Megtalál mégis 
téged’, Minden munkáidban jelen Yan neki dicső
séged ; Igéddel is tanítod, Lelkét világosítod ; 
Csak vigyázzon beszédedre, Yezeted ismeretedre..

3. Ha vizsgálom, mire oktatsz, Megértem, 
hogy bölcs s jó vagy, Szüntelen számtalan jót 
adsz, S nincs kívüled semmi nagy ; Szép rendet 
teremtettél, S mindent úgy szerkesztettél, Hogy
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■egy a másnak használjon És a közjóra szol
gáljon.

4. Ha jól nyomozom útait Bölcs igazgatá
sodnak, Minden nap újabb nyomait Szemlélem 
nagyságodnak; Oszolnak kétségeim, Élesednek 
szemeim, S általlátják, hogy nemcsak nagy, 
Hanem bölcs, igaz s jó is vagy.

5. Még sokkal szebb világot gyújt Szent 
beszéded lelkemnek, Midőn örök életről nyújt 
Reménységet szívemnek ; Ha szent igéd vezérem, 
Még jobban megismérein Tanácsodat s a váltsá- 
got, És a lelki méltóságot.

6. így nemcsak világosítja Szent igéd 
értelmemet, Minden jóra is buzdítja, Tétovázó 
szívemet; Ad igaz bölcsességet, Állhatatos hűsé
get, Nem hagy végkép elcsüggedni, Segít béké
vel szenvedni.

7. S ha itt is már, kegyes atyám, Enynyi 
jót ád hajnalom, Mely sokkal szebb fényt dérit 
rám Amott teljes nappalom! Ott örök dicsősé
ged Fényében szemlélhetlek, Ott sokkal jobban 
ismérlek S örökké vigan dicsérlek !

8. Ismereted kívánságát Gyújtsd bennem, 
oh Istenem ! Lelkem igaz boldogságát Add job
ban megértenem, Hogy mindennap okosabb S 
jóban állhatatosabb Legyek, híven szeresselek, S 
méltóképen tiszteljelek.



63

I s te n  félelm e.

Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja.

6 7 .  Az Isten fiúi félelme Kútfeje a böl
csességnek, S az az igaz bölcs s nemes elme. 
Ki minden kötelességnek Intését híven követi, 
Mivel az Istent szereti.

2. Ember, érezd semmiségedet, S ismerd 
meg az TJr nagyságát, így akárhol vezet tége
det, Imádni fogod jóságát, Mely mindenkor áll
hatatos, Bár tanácsa csudálatos.

3. Csak az Istent szívből tudd félni, Köny- 
nyű lesz kötelességed, Legfőbb jónak fogod ítélni 
Azt, ha Isten kedvel téged’ ; Az lesz főczélja 
szívednek, Hogy tetszhessél Istenednek.

4. Ha, midőn a setét éj takar, Szíved vét
kes gerjedelme Valamely roszra vinni akar, 
Megőriz az Ur félelme; Ezt gondolod : »lát Iste
nem, Hogy-hogy lehetne vétenem« ?

5. Ha a világ csúfol s szomorít Azért, 
hogy élsz istenesen, Az Ur félelme megháborit, 
Azt is eltűröd csendesen ; Mit tehet ember elle
ned, Ha melletted vív Istened ?

6. Oh uram ! szoktasd hát szívemet Szent 
nevednek félelmére, S vezérelj lelkeddel engemet 
Annak megismerésére, Hogy az boldog, ki téged' 
fél, S feddhetetlen életet é l !
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Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja.

6 8 .  Kit az emberi tekintetnek Félelme men
tiem tántorít, S bár csúfolják, a szent életnek 
Utján erős hit bátorít, Annak a lelke nagy s 
nemes, Bajnok névre az érdemes.

2. Ez, bár raenynykövek csattogjanak, A 
tengert vívja dühös szél, Halmok s sziklák in
gadozzanak Gyáva remegéssel nem f é l ; Tudja, 
Isten engedetnie Nélkül nem lehet sérelme.

3. Hogy Isten ellen ne vétkezzen Szíve 
semmi gerjedelme, S magának igen ne kedvez
zen, Ez, egyedül ez félelme; Csak lelkében ne 
valljon kárt, Emberek haragja mit árt ?

4. Még a föld istenitől sem fél, Ha bűn « 
adja törvényűket; Az, a ki ő mellette kikéi, 
Megtudja győzni ezeket. Készebb mindent elszen
vedni, Mint Istennek nem engedni.

5. Ha valamerre akar menni, S tőrt lá t  
hányva köröskörűi, Mit tud a jó keresztyén 
tenni ? Jézusát veszi tükörül, Ellenségit szánva 
látja, S vétkeiket megbocsátja.

6. Az őt illető dicséretet Bár más magára 
ruházza, Csak ő jó lelkiismeretet Bírjon, akárki 
alázza : Van Istennél dicsérete, S nagyobb bol
dogság lehet-e ?

7. Boldog napjaiban utálja A fennhéjázást 
s hivságot, S mikor hitét balsors próbálja, Mu-
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tat állhatatosságot; Tudja, ki vigyáz él’tére, S 
ki ügyel szerencséjére.

8. Valameddig hát tart életem, Téged’ fél
lek, Istenemet, Hogy, a midőn majd ítéltetem, 
Ne kelljen félt’nem telkemet, Az Ur fiúi félelme 
A szívnek legjobb védelme.

I s te n  ir á n ti  sze re te t s  en gedelm esség .

Dallam: Jézus, én bizodalmám.

69 • Boldogságom Istene, Te vagy főgyö- 
ny(hűségem, Te vagy szívem mindene, Remény
ségem s üdvösségem; Atyám lészsz, azt fogadod, 
S a mi hasznos, megadod.

2. Ha szeretlek tégedet S szent törvényidet 
követem, Megnyerem tetszésedet, S boldog lesz 
egész életem, Mert a ki útadón jár, Boldog itt 
alatt is már.

3. A ki te benned örül, Nem vall szégyent 
örömében, Mert szent igéd tűkörül Szolgál egész 
életében, S megtanítja, mint éljen S téged’ mi- 
képen féljen.

4. Sok bajt áraszt ugyan ránk, A mi földi 
vándorlásunk; De általad, szent atyánk, Köny- 
nyebb lesz pályafutásunk ; Te minket vidámítasz, 
S mindent jónkra fordítasz !

Dallam: Az éj im’ érkezik.
70. Uram, törvényedet Zsinórmértékül ve-
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szem, S minden tetszésedet, Mint hív gyermek, 
megteszem. .Megáll Ígéreted : A jókat szereted.

2. Az engedelmesség Legkedvesebb áldozat, 
A szent kötelesség Útján nem ér kárhozat, Sőt 
hogyha hív leszek, Örök jókat veszek.

3. Mely engedelmes volt Te hozzád, kegyes 
atyánk, A ki értünk megholt S ezer jót árasztott 
ránk, Engedett holtáig, Szinte keresztfáig !

4. Add, én is szüntelen Törvényedet szeressem. 
Hogy mindenütt jelen Vagy, el ne felejthessem. 
Konynyű a te igád, Örök életet ád.

5. Segélj, ne csak halljam Éltető beszédedet, 
De szívből javaljam S kövessem intésedet, Róla 
gondolkozzam, Gyümölcsét is hozzam.

6. Ha híven követlek, Meggyőzhetem szíve
met, Ha buzgón szeretlek, Te is szeretsz engemet, 
S adsz engedelmemért Örökké való bért.

I s te n  ir á n ti  b iza lom .

Dallam : Oh én bűnös, jaj mit tegyek !

71. Uram, kiben lenne másban Kívüled, 
bizodalmám ? Te vagy erős oltalmam; Hol vennék 
vigasztalásban Részt, ha örök kegyelem, Te nem 
gondolnál velem ?

2. Oh atyánk, nagy jóságodat Ámbár néha 
elrejted, Soha el nem felejted ; Mindig közlöd
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áldásodat ; Azon, a ki fél téged,’ Uj mindenkor 
hűséged.

3. Ha kedvedbőlk i nem esem, Ha buzgó 
szeretette] S feddhetetlen élettel Szent országodat 
keresem, Megnyugtatod szívemet, Bár mi érje 
értemet.

4. Mit hoz a holnapi nap rám ? Előre nem 
tudhatom, De nem is nyomozgatom ; Fiúi szívvel, 
szent atyám, Az ily gondot rád vetem, Csak tisz
temet követem.

5. Boldogítani s jól tenni Ez neked boldog
ságod, S bízom, hogy e jóságod Engem’ is körül 
fog venni ; Yéghetetlen kegyelem, Bízom, hogy 
jól tészsz velem.

Dallam : Ki csak Istenre dolgát hagyja.

7 2 .  mí e földön az én életem ? Öröm s 
üröm változása, Ha ma szerencsémet szeretem. 
Holnap lehet fordulása. Szemem akármit tekintsen, 
Semmi tökéletes nincsen. •

2. Mit várjak hát ? uram, csak te vagy 
Bizodalmám s menedékem ; Nyomorúságom akár- 
mely nagy, Csak te légy kegyelmes nékem ; Csendes 
[élekkel szenvedek, B-eménylek s el nem csüggedek.

3. Hozzád fohászkodom s szívemet, Oh atyám, 
megerősíted, S akármely súlyos Ínségemet Békével 
tűrni segíted, Végre a terh’t elfordítod, S bús 
szívemet megvidítod.

5*
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4. Lelkem, hát oh mit búslakodol ? Van 
gondviselő Istened ! Ha reá hittel támaszkodol,
Mit tehet a sors ellened ? Majd meglátod segedel
mét, S hálálni fogod kegyelmét.

5. Kérd, mikor szorongat Ínséged, Soha nem 
fogy el irgalma, Ha más nem segíthetni eg téged’, 
Van az Istennek hatalma ; Ha ő segítőd s oltal
mad, Ne csüggedjen bizodalmád.

6. Bízzál s hagyjad arra dolgodat, A ki 
hívott e világra, Tűrd csendes szívvel balsorsodat 
S tekints fel a menynyországra, Hol élsz bajtól 
menekedve, Örökké megelégedve !

7. Oh uram, éleszd és neveljed, Szüntelen 
gyenge hitemet, S ama jobb életre emeljed Szí- i 
vemet s reménységemet ; Sem élni sem halni 
nem fél Az, a kiben hit s remény él !

Saját dallam.

7 3 .  Mind jó, a mit Isten tészen, Szent az 
ő akaratja! E hit hív gyámolom lészen, S szívemet 
megnyugtatja. Van Istenem, Bár ellenem Támad
jon veszély s halál, Felfegyverkezve talál.

2. Mind jó, a mit Isten tészen, Szava meg 
nem csal soha, Megfogadta, hogy egészen El nem 
hagy, mint mostoha, Sőt kegyesen, Kegyelmesen 
Vezérli életemet: Ő bírja hát szívemet !

3. Mind jó, a mit Isten tészen, Ő tudja, 
mi szükséges, S oltalmával körülvészen, Midőn
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sorsom kétséges, Kegyessége S nagy hűsége 
Kapónként újul s árad, Jól tenni el nem fárad !

4. Mind jó, a mit Isten tészen, Ő az én 
reménységem, Minden Ínségemben készen Van nála 
segítségem. Megvigasztal, Felmagasztal Alkal
matos órában : Bizom nagy jóvoltában !

5. Mind jó, a mit Isten tészen, Dorgálása 
nem tesz kárt ; Kern czélja, hogy megemészszen, 
Bár tölt keserű pohárt. Hát eltűröm, Mert az 
üröm Kezéből Istenemnek Orvosság lesz lelkemnek.

6. Mind jó, a mit Isten tészen, Ő értem 
kegyes atyja, Bár örömnapom enyészsáen, Ismét 
rám viraszthatja. Kém káromra, Sőt hasznomra 
Irányúi minden műve, Leszek hát holtig híve !

Dallam: Jertek hozzám! Krisztus mondja.

7 4 .  El ne csüggedj, légy végig hív Kí- 
|  • sértetben, bánatos szív, Míg kiérsz a napfényre ; 

Jézus lelke lesz vezéred, Bús éjed derültét éred : 
Ká építs egy reményre !

2 . Ha tövises, vonós az út, De végre 
mégis ezen jut Lábad a dicsőségre ; Imádkozz, 
higyj, vívj vitézen, Bízzál abban, ki hív kézen, 
így visz s nevel az égre !

3. Mint az arany próbával jó, Erény küz- 
ködéssel járó, S végén függ a korona ; Koszorú 
sebhedt vitéznek, Kit gyözödelmek tetéznek, Szo
kott lenni jutalma.

—  69 —



70 —

4. Hát se, félre, se már hátra Ne nézz, ne 
ügyelj a gátra, Mely pályádon nőttön nő ; Az 
odafennvalókra vess Szemet, szívet, kezet, kegyes 
Atyád ott, megsegít ő!

5. Forgassad gyakran eszedben, Mely sok 
szór már életedben Kiragadt erős karja ! Jobbja 
most is oly hatalmas, Szíve szint’ oly jé s irgal
mas, Enyhít, mihelyt akarja.

6. Zárd el magad’ kamarádba, S a mint 
Jézus adja szádba, Mondd : »szerető jó atyáin, Ki 
már sokszor megvidítál, Kínáimból szabaditál, 
Tekints szenvedőre rám!«

7. így hát kétségbe nem esem, Veszély közt 
lesz egy kezesem, Az Urba vetett remény ; Ez 
soha meg nem szégyenül, Bár még oly kímélet
lenül Verjen a sors, a kemény.

I s te n  és J é zu s  m a ra sz ta lá sa  (imádság).
Dallam: Dicsérd Istent, keresztyéuség!

75. Felséges Isten, értünknek Királya és 
atyja, Téged’ magasztal szívünknek Buzgó in
dulatja.

2. Nem éri fel érdemedet, Tudjuk, dicsé
retünk, Mégis imádjuk nevedet Azért, mert sze
retünk.

3. Téged’, nagy Isten, ismerni Legfőbb mél
tóságunk, Fiúi szívvel dicsérni, Földi menynyor- 
szágunk.
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4. Minthogy értésünkre adod Nagy dicső
ségedet, Hiszsziik, kegyesen fogadod, Ha zeng
jük nevedet.

5. Méltókép ugyan nem áldhat Emberi nyelv 
téged’, Mert minden egeken túl hat Fényes di
csőséged.

6. Mégis szent buzgóságunkat Jóvoltod ked
veli, Mert az is boldogságunkat Munkálja s 
neveli.

7. Kedves neked áldozatunk, Akármily cse
kély bár, Ha fiúi indulatunk Vele párosán jár.

8. Szívünk hát mély tiszteletet Már itt is 
erezzen S nyelvünk buzgó dicséretet Vígan zen- 
gedezzen.

9. S ha majd a dicsőbb lelkekkel Szem
léljük színedet, Akkor felséges’b énekkel Imádunk 
tégedet !

Dallam: Isten, oh szent Isten.

7 6 .  Jóvoltodat, Isten, Szívvel, szájjal hir
detem, A te ajándékod Lelkem, testem, életein. 
Te ékesítél fel Józan okossággal S szünet nélkül 
körül Vészsz irgalmassággal!

2. Mi vagyok, oh uram, Hogy velem enynyit 
tettél, Sok teremtményül közt Enynyire kitüntettél; 
Hogy szeretetednek Előbb, mint születtem, Ingyen 
kegyelmedből, Már tárgyává lettem ?

3. Szent gyönyörűséggel Örvendek életem



—  72 —

nek s buzgón hálát adok Neked, jó Istenemnek, 
S szemem előtt tartván, Menynyivel tartozom, Szá
modra szívemet S értemet áldozom.

Dallam : Jehova, csak neked éneklek.

7 7 .  Jó az Ur, ti, ég, föld halljátok! Jó
az Ur, zengedezzétek velem, Nagy csudáit ma
gasztaljátok ! Tőle jön idején segedelem, Ő a 
minden áldásoknak atyja, Ő a hív könyörgőt 
meghallgatja,

2. Engemet a balsors üldözött, Árasztott 
rám epesztő ínséget S a halandók bajaim között 
Nem nyújthattak kívánt segítséget; • Inkáb csú- 
folódtak irigyeim, Midőn lenyomtak sok gyötrel
meim.

3. De az Isten reám tekintett, Irgalmából 
a nyomorúságban ; A súlyos veszélyből kimentett 
S részt adott jókor szép boldogságban. Velem 
az Ur ! hol már az, a ki árt ? Ki tehet nekem, 
gyermekének kárt ?

4. Oh mindenható, mily jó lenni Oltalmad 
befedő árnyékában ! Ámbár próbára szoktál tenni 
Gyakran e földi értünk folytában, De végképen 
bennünket el nem hagysz, Sőt kelletekor szaba
dulást adsz.

5. Magasztallak, erős kószálom, Pajzsom s 
bátorságos menedékem, Vezérlésed’ ha jól vizs
gálom, Mindig bölcsnek s jónak látszik nékem.
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Oh bizony nem marad hát szégyenben Soha az, 
a ki bízik Istenben !

6. Te, szeretet aranykötele, Yonj, oh vonj te
remtőmhez engemet! Oh mint szégyenlem azt, hogy 
vele Nem tartottam meg híven frigyemet, Hogy 
e megtartóm ellen vétettem És a jóért gonosz- 
szál fizettem !

7. Ezután buzgóbban hálálom Az Ur sok 
és nagy jótéteményét, Teljes szívem szerint utá
lom Oly vakmerő bűnösnek ösvényét, Ki az Ur 
sok és nagy kegyelmeit Elfelejtvén tetézi vétkeit.

8. Sőt a kegyelmes segítőnek Csudálatos, 
de bölcs vezérlését Szólom a késő jövendőnek, 
Gyorsan s híven keresem tetszését; Benne bízom 
s őt híven szeretem, Leli is kedvét ily tiszte
letem.

Dallam : En minden dolgaimban.

7 8 .  Valamim van, mindenem Sajátod, oh 
Istenem, Te adtad él’temet S minden szempil
lantásban Számtalan sok áldásban Beszéltetsz, 
atyám, engemet.

2. Még a midőn nem voltam S magammal 
nem gondoltam, Kimérted sorsomat ; A mint leg
jobbnak lelted, Akképen mérsékelted Örömömet és 
bajomat.

3. Akár vidám napokat, Akár siralmasokat 
Bendeltél számomra ; Mindent bölcsen intéztél, 
Mindig kegyesen néztél Állandó boldogságomra.
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4. Ha midőn megcsalattam S vétkesen el
mulattam Kötelességemet, Te, kinek irgalma nagy, 
Ki csupa szeretet vagy, Jóra vezeted szívemet.

5. Bölcsességed csudái, Szereteted munkái 
Mily sokak, mily nagyok ! Azokat elszámlálni S 
méltókép meghálálni, Uram, elégtelen vagyok.

6. Hív gondviselésedért, Sok jótéteményed
ért Magasztal szívem, szám ; Szívem buzgó érzését, 
Nyelvem zengedezését Kedveld, oh menynyei atyám!

Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja.

79 • Hozzád, nagy Isten, felemelni Szent 
buzgósággal szívünket, Nagy jóvoltodat énekelni, 
S megvallani sok bűnünket, Ez reánk nézve üd 
vösség, S neked tetsző kötelesség.

2. Hogy- hogy is lehetnék hideg s rest E 
szent kötelességemben! ? Hogy ne hálálnám meg 
örömest, A mi jót tettél értemben, Holott te soha 
el nem hagysz, S mindent, a mi hasznos, megadsz ?

3. De oh midőn elődbe hozom Szívemnek 
kívánságait, Midőn előtted imádkozom S panasz- 
lom értem bajait, Add, képmutató ne legyek, 
És időt s határt ne tegyek.

4. Ne hagyj kívánnom oly dolgokat, Melye
ket tilt bölcsességed, Vagy kérnem másoknak 
károkat, Mert megbántanálak téged’! Megveted a 
könyörgőket, Ha rósz szív ösztönzi őket.

5. Ha kincset kérek s örömöket, Add, szí-
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vemet megtisztítsam, Hogy azokat, mint eszközöket 
Mások javára fordítsam, Gyűlölvén a fösvénységet 
Kövessek jóltevőséget.

6. Ha sírva panaszlom bajomat S támasz
kodom jóvoltodra, Akkor is add, minden sorsomat 
Bízzam szent akaratodra, S ezt mondjam : t e t 
szésed legyen! S velem, mint legjobb, úgy tegyen !<c

7. így kedveled imádságomat, S meghall
gatod kérésemet, Erősíted bizodalmamat, S nyn- 
godttá teszed szívemet ; Yig kedvben adsz józan
ságot S balsorsomban vidámságot !

Saját dallam.
8 0 .  Isten, oh szent Isten, Oh végetten 

kegyelem ! Ki nélkül semmi jó Kincs, semmi se
gedelem, Adj nekem ép testet, S add, hogy ép 
testemet Jó lélek szépítse S ép elme telkemet!

2. A mi tisztemben áll, Add, azt serényen 
tegyem, Hivatalom szavát Isten szavaként ve
gyem; Segélj tennem mindent, Mikor alkalmatos, 
S ha mit végbe vittem, Legyen foganatos!

3. Add, hogy beszédemben Szent, tiszta s 
igaz legyek, Hiábavaló szót Ajakamra ne vegyek, 
Tisztem szerint ha kell Akárhol szótanom, A 
szent igazságtól Ne hagyj elhajtanom !

4. Ha sorsom mostoha, S bú epeszti szí
vemet; Ne hagyj, sőt viselnem Magad segéld 
terheinet; Add, ellenségímet Győzzem szelídség
gel, Ruházd fel lelkemet Józan bölcsességgel!



—  76 —

5. Engedd, mindenekkel Szép békességben 
éljek, Igaz úton járván, Tőled áldást reményljek. 
Kincsesei, tisztességgel Ha megfogsz áldani, Ta
níts áldásodat Jóra fordítani!

6. E földön halálom Ha még továbbra halad, 
Ha élemedett kort Élek, uram, általad, Segélj, vén- 
ségemet Hogy hűn ne terhelje, Hogy ősz haját 
fejein Ékesen viselje!

7. Engedd igaz hitben Végeznem élete
met, Vedd akkor magadhoz Halhatatlan telke
met; Testemnek a sírban Adj csendes nyugalmat 
S feltámadásakor Menynyekben jutalmat!

Dallam: Mint a szép hűvös patakra.

81. Jézus, szent világosságom, Ki szeret
ted telkemet S lettél a bűnből váltságom, Ked
veld dicséretemet! Oh vajha kegyességed Arra 
bírna, hogy téged’ Méltóképen szeretnélek Én, drá
gán megváltott lélek !

2. A mi vagyon ellenedre, Gyomláld ki 
azt belőlem ; Add, hogy tegyem tetszésedre, Va
lamit kívánsz tőlem! Add, hogy a mi ártana, 
S tőled elszakasztana, Bár mely kedves is, meg
vessem ; Kedvedet főkép keressem!

3. Még legkisebb jót sem tettem, Mikor 
már te szerettél, Értedet adtad érettem S hozzád 
úgy édesgettél. Oh Jézus, üdvösségem, Légy 
nekem segítségem, Hogy értsem szeretőiedet, És 
.szeresselek tégedet!
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4. Hív szereteted vezessen, Él’tem minden 
sorsában ; Tanítson járni kegyesen Hivatalom dol
gában ; Oktasson bölcsességre, Keresztyén ke
gyességre ; Elmémben világosítson, Hogy bűn s 
világ ne vakítson.

5. Ha szenvedek, szereteted Vigasztalja 
szívemet, Gyámolitsa ígéreted Boldog reménysé
gemet. Időm fogytán is oh légy Segítőm s ma
gadhoz végy; Tégy minden gonosztól mentté, 
Örökké boldoggá s szentté !

h) ö n m agu n k  irá n ti  á lta lán os kö telességek.
Ö n ism ere t, a láza tosság .

Dallam: A nap elment, oh Jézus, maradj velünk !

8 2 .  Ki vagyok én? oh add, jól megérte
nem, S megfontolnom e nagy kérdést, Istenem ! 
A ki magát jól meg nem isméri, A bölcsesség 
czélját el nem éri.

2. Te engemet teremtettél képedre, Hogy 
mindenben éljek tisztességedre; De váljon én, 
örökös sajátod, Vagyok-e hát tisztelőd s barátod?

3. Keresztyénnek tartatom, s neveztetem ; 
De tészen-e bizonyságot életem, Hogy serényen 
járom azt az irtat,* Melyet Jézus szép példája 
mutat ?

4. Te mindent tudsz, látod szívem örvényét, 
Magad segélj, hogy életem ösvényét, Figyelmező 
szemmel vizsgálha ssam, S önszívemtől meg ne 
csalattassam!
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5. Mint tudná az munkálni jobbulását, Ki 
nem látja saját fogyatkozását? Megismerni ma
gát oly bölcsesség, Mely nélkül nincs keresztyén 
kegyesség.

6. Mi híjával vagyok, add hát tudtomra. 
Kegyes atyám, hogy siessek ezélomra; Ha jó 
úton vagyok, oh erőt adj, Tántorodnom s elté
vednem ne hagyj !

7. Hogyha pedig lelkem kárhozatjára Élek, 
vezess az üdvösség útjára; Kyújts, mert csak te 
nyújthatsz, segítséget, Megtéréshez adj erőt s
készséget!

Dallam: Bizony meglészen az idő!

83. Hogy másokat meghaladok Érdemmel, 
tekintettel, Azért hálát neked adok, Atyám, te 
emeltél fel, Ki, mikor még nem kértelek. Bár 
téged’ nem tiszteltelek. Mégis egyre áldottál.

2. Oh bírd alázatosságra Mások iránt szí
vemet, Habár nagyobb méltóságra, Mint mást, 
segitsz engemet, Hogy senkit meg ne utáljak, S 
esztelenül ne csináljak Bálványt önnönmagamból.

3. Uram, földi dicsőséget Ke hagyj mohón 
vadásznom, Sem másoknál kedvességet Csapodá- 
ron hajhásznom! Csak erény gyakorlásában S 
mások boldogitásában Becsületem’ keressem.

4. Keni más, csak az erény ittja Vezet a 
tisztességre, Csak az, ki azt folyvást futja, Jut 
nálad kedvességre; Hát mig azt el nem tévesz
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tem, Becsületem’ el nem vesztem, Bár rósz nyelv 
rágalmazzon.

Ö n szere te t.

Dallam: Bizony meg]észen az idő !

84. Te akarod, jó Istenem, Hogy maga
mat szeressem; Oh taníts jól megértenem, Java
mat mint keressem ; Add, ebben is okos legyek, Tör
vényed ellen ne tegyek S vesztemet ne munkáljam !

2. Szenteld m eg egész szívemet, Töltsd be 
szereteteddel, Minden igyekezetemet Igazgasd fé
lelmeddel ; így keresztyén kép szeretem Magamat, 
s mind azt megvetem, A mit utálsz, s a mi árt.

?>. Múlandó jók kívánása Tőled el no csá
bítson, S vétkes utak választása, Le ne ala- 
csonyitson ; Ne hagyd mások romlására, A go
noszoknak módjára, Építnem szerencsémet.

4. A mi hamisan gyűjtetik, Annak el kell 
pusztulni, Kik törvényidet megvetik, Nem fog
nak boldogulni; Add hát, igaz úton járjak, A 
bűnből hasznot ne várjak, Féljek Ítéletedtől!

5. Soha hivság csalárd fénye, Ne vakítsa 
szememet, Földi nyereség reménye, Meg ne csalja 
szívemet; Mit használ a múlandóság ? Nem a 
földi kincs s méltóság Tesz minket boldogokká.

6. A lélek jó bizonysága S a jót szerető 
elme, Az élet ártatlansága, S az Istennek ke
gyelme, Ezek adnak boldogságot, Balsorsban is 
vidámságot, S holtunkban vigasztalást.



7. Boldog, a ki e főjókat Hívságért meg 
nem v e ti! Az nyer velők állandókat, Az magát 
jól szereti. Add hát ezeket keressem, Kegyelme
det megnyerhessem, S igazán boldog legyek !

L e lk i  ü d v ü n k rő l va ló  g o n d o sk o d á s  (lelki éberség).

Dallam: Mint a szép hűvös patakra.

85. Keressétek serénységgel Az Istennek 
országát, Munkáljátok nagy hűséggel Lelhetek 
boldogságát: Emberek, megtérjetek S arra töre
kedjetek, Hogy itt szentek lehessetek, S innét 
menynyi) e mehessetek!

2. Boldog, a ki a vétkekkel Harczolván 
állhatatos, Ellenáll erős lélekkel, S csak abban 
foglalatos, Hogy vevén diadalmat, Nyerjen örök 
jutalmat Ama dicső mennyországban, Yéghe- 
tetlen boldogságban.

3. Ha bátorságba nem merülsz Tudván
gyarló voltodat, Minden kísértetet kerülsz, Híven 
teszed dolgodat, S az Istent buzgón kéred, Hogy 
a jóra vezéred Legyen : úgy te is boldog lészsz,. 
S Isten országára szert tészsz.

4. Oh hát buzgón serénykedjél, Nézz Jézus 
példájára, Minden bűntől őrizkedjél, Lépj az élet 
útjára! A lélek fegyverével Az Isten igéjével 
Győzd meg testedet s véredet, Legravasz’b ellen
ségedet !

—  80 —
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5. Oh uram, csüggednem ne hagyj Lelki 
vigyázásomban, Erős és bátor szívet adj Nehéz 
baj vívásomban ; Biztass segedelmeddel S azon 
ígéreteddel, Hogy egykor szép czélra jutunk, Ha 
pályánkon gyorsan futunk !

Dallam: Az Ur gondot visel.

8 6 .  Lelkem méltóságát S igaz boldogsá - 
gát Add megismérnem, Uram, s épülését Meg- 
szenteltetését Szüntelen kérnem; Főgondja, a mint 
mondja Igéd, az legyen él’temnek, Mi használ 

p . lelkemnek.
2. Mely becses a lélek, Melylyel mozgok 

s élek S értem szavadat! Képedre alkottad, S 
meg is tisztítottad, Küldvén fiadat, Hogy benne

I váltság lenne, Hogy megújítván képedet, Meg- 
áldná népedet.

3. Nemcsak e világban, E múlandóságban 
Van lelkem bére ; Sokkal szebb az a czél, Melyre,

1 ha itt jól él, Elér végtére; Mert ha itt az igaz 
hit Oviim ölésit termi, az égben Készt vesz dicső
ségben.

■ 4. Bár harczol Ínséggel, Mégis nagy hű
séggel Vezeti karod; Hogy megpróbáltassék, S 
hívnek találtassák, Te azt akarod. Oh hát bár, 
soha is kár Miattam rá ne omlanék, Ne vesz
nék, romlanék !

6
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5. A roszak elvesznek, Részesek nem lesz
nek Az üdvösségben. Ezt jól megértenem Engedd, 
oh Istenem, Hogy kegyességben Keressem s meg
nyerhessem Isteni szent tetszésedet, S tiszteljem 
nevedet.

6. Mely boldog öröm vár, Uram, ha él’tem 
jár Szent útaidban ! Lelkem itt csendes lesz S 
már e földön részt vesz Főjavaidban ; S vég
tére dicsőbb bére Lesz értemnek menynyország- 
ban, Örök boldogságban !

Dallam: Jézus, ki bűnös lelkemet.

87. Ha uram, szent ösvényedre Engem’ már 
megtérített Irgalmad, és törvényedre Figyelmezni 
segitett; Ha szívem már tégedet fél És jobban 
szeret mindennél: Oh ne hagyj bűnbe esnem, S 
azzal vesztem’ keresnem.

2. A büszke szív meggyőzetik A test csa
lárd harczába’, A hol nem fél, ott eshetik Kísértet 
hálójába, Némely jót csak kicsinynek vél, Némely 
bűnöktől nem is f é l ; Néha meszsze tévedt már, 
S azt véli, jó úton jár.

3. Oh, mely erőtlen az ember Minden igye
kezete, Jaj neki, ha szunynyadni mer, Holott 
harcz az élete ! Sok erőt vélvén magába’ Esik a 
bűn rabságába ; Gyarlót könynyen győz a test, 
Ha nem fél s vigyázni rest.

4. Uram, add eszembe vennem, Mily köny- 
nyű tétováznom, Mily nagy gyarlóság van bennem,
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S mily szükséges vigyáznom ; Ha látok kísérte
teket, Adj ellenük fegyvereket, Hogy megállják 
harczomban, Mind jó,- mind balsorsomban.

5. Ha mely hit, kegyesség, remény, Már 
szépíti lelkeniet, Mind tőled nyert jótétemény, 
—  Kedveld küszönetemet; Add, éljek dicsősé
gedre, Tegyek mindent tetszésedre, Kegyelmed' 
megismérjem, S tovább is buzgón kérjem !

6. Boldog leszek, ha így járok, Mind hol
tomig kedvedre, Tőled, nem magamtól várok, 
Erőt tiszteletedre ! Boldog, a ki alázatos, Kegyel
medért háladatos, Az bűnön diadalmat Vevén, 
nyer ott jutalmat!

Dallam: Mire bánkódol, oh te én szívem ?

8 8 .  Oh mely boldog annak az élete, Ki
nek van jó lelkiismerete ! Bár az eget s földet 
Halomra omolni látja, Keni fél, mert Isten ba
rátja.

2. Ha te nálad, uram, kegyelemben Va
gyok, csendesség lakik szívemben, S ki árthat 
én nekem ? Rémítsen bár veszedelem, Segedel
meddel lészsz velem.

3. Bár sértsen a rósz nyelvek szidalma, 
Erősen megáll lelkem nyugalma; Ha szívem ár
tatlan, S nem botránkoztat életem, Kapfényre jő 
becsületem.

4. Vidáman tiltom földi pályámat, Óhajtva
6*
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várván égi hazámat, A hol minden jónak, Me
lyet az ember itten tesz, Maradandó jutalma lesz.

5. Add, hogy a lelkiismeret szavát, Úgy 
becsüljem mint lelkem főjavát, S ha bűnömért 
vádol, Atyám, add te hozzád térjek, S bánkódva 
kegyelmet kérjek.

6. Erősítsd kegyelmeddel lelkemet, S őrizd 
meg minden bűntől értemet, Mert ha szívem 
tiszta, Csak úgy lehetsz bizodalmám, Erősségem, 
nyugodalmam!

A  fö ld iek k e l va ló  köles sá fá rk o d á s .

Dallam: Bizony meglészen az idő!

89. Add, hogy híven sáfárkodjam, Uram, 
a földi jókkal, Velők bölcsen gazdálkodjam, Mint 
hamar elinulókkal. A kevésben ha hív leszek, 
Egykor becses’b jókat veszek Jutalmul kegyel
medből.

2. Ne engedd, hogy megvakítsák Halha
tatlan lelkemet, S kevélykedésre csábítsák Erő
tel en szívemet; Vagy hogy a földi nyereség Miatt 
az örök üdvösség Útjáról eltávozzam!

3. Mit használna, ha megnyerném A világot 
kincsével, S magamat bűnbe keverném Vétkes 
szeretetével ? Ha megvetném igéd szavát, S el
mellőzném lelkem javát, Mily boldogtalan lennék!

4. Oh inkább áldj meg engemet Lelked
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ajándékival, Tedd gazdaggá életemet Kegyelmed 
javaival! így lelkemnek bizodalma, Békessége s 
nyugodalma Lévén nem lát szükséget.

5. Utaltasd a fösvénységet, A vétkeknek 
gyökerét; A pénz lelki békességet Nem ád annak, 
a ki v é t ; Nem használhat halálunkban, Nem se
gít számadásunkban S nem szerez üdvösséget.

6. Taníts, mint kell áldásidat Bölcsen ta
karítanom, S ingyen adott javaidat Hasznomra 
fordítanom ; Add, igaz keresményemből, Hozzád 
való hűségemből Sok jámbornak használjak!

7. Egyszer mindenről számot kérsz, —  Nel 
hadd elfelejtenem, Hogy mindent igaz fontta- 
mérsz, Igaz birám, Istenem ! Ha itt hív sáfárod 
leszek, Akkor örök jókat veszek Jutalmul kegyel 
medből!

Dallam: Készítsd magad’, kedves lélek!

90. Nem henyélni, —  munkásságra He
lyeztettem e világra. Add hát, Isten, hogy inig 
élek, Legyek munkás s hasznos lélek ! Áldd meg 
kedvvel s értelemmel, Hogy használjak életem
mel, Vigyem jól véghez munkámat, Várván tőled 
koronámat!

2. Ne hagyj tékozlást követnem, Ajándékid’ 
vesztegetnem. Mert bölcs takarékosságra Adtad 
s jó sáfárkodásra! Oktass velők mind magamon, 
Mind pedig embertársamon, Jó haszonnal segíteni, 
Élet terhét könvnviteni!
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3. A rút fösvénység ösvényét, Mint minden 
resznak örvényét, Isten, utaltasd meg velem, Mert 
lelket kínzó gyötrelem Annak bizonyos jutalma. 
Ez egész világ kincshalma Elhagy engem’ kimul- 
tamkor, Nem biztat számadásomkor.

Dallam: Jézus, én bizodalmám.

9 1 .  Gyorsan folyó időmet Az Ur nem adta 
hiában, De azért, hogy erőmet Gyakoroljam jó 
munkában, Hogy, mint drága vagyonnal, Éljek 
vele haszonnal.

2. Nem szabad kedven-kényen Elhenyél
nem életemet, De szükség, hogy serényen Tegyem 
kötelességemet, Űzzem hivatalomat S ne halasz- 
szam dolgomat.

3. Mindennap kell tisztemnek Ösvényén to
vább haladnom, S minden este lelkemnek Tet
teimről számot adnom, Jutalmat érdemelnem S 
azután nyugtot lelnem.

4. Dolgom folytatására Szükség, repüljek 
vidáman, S hamar, restek módjára, El ne fárad
jak munkámon ; Minden nap, minden órám Legyen 
áldást hozó rám.

5. Soha lágyság szerelme Engem’ rabjává 
ne tegyen. S hogy szívem győzedelme Jdajta annál 
könynyebb legyen, Kelepczéjétől féljek S mindig 
vigyázva éljek.

6. Ha tisztem munkára hív, Hívjon bár
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mely szép társaság, Tisztemhez maradjak hív, 
Mely szenteld), mint a vigasság ; Ebben csak azért 
vegyek Részt, hogy erősebb legyek.

7 . Uram, minden órámat Adjad, kedvedre 
folytassam, Hogy e földi pályámat Elvégezvén, 
ezt mondhassam: »Időm hasznosan tele, Mint 
bölcs úgy éltem vele !«

M eg e lég ed és .

Dallam: Uram, hallgass meg az én Ínségemben!

92 . Megnyugszom, uram, a te tetszéseden, 
Jó vagy balsorsot adj bár ösvényeden; Jó ked
vemben S keresztemben Benned örvendek, mert 
viselsz szíveden.

2. Valami óta van tőled életem, Tőled atyai 
módon vezettetem; Néha ámbár Ért veszély s 
kár, Abból is végre áldásokat vettem.

3. Mit használnak bús gondom s nyögéseim? 
Tudva vágynak előtted szükségeim, Te általad, 
Ámbár halad Az idő, lesznek végre örömeim.

4. Ha betöltenéd ma könyörgésemet, Hol
napra talán bánnám kérésemet, Nem kérek mást, 
Csak egy áldást, Megelégedtté tedd mindig szí
vemet !

5. A ki nyomorult s elhagyattatva él, 
Nem óhajt szíve egyebet örömnél; De, Istenem, 
Add értenem, Hogy gyakran szívünk kárt is 
örömnek v é l!
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6. Elég az nekem, a mit, atyám, te adsz, 
Ha híved leszek, tudom, hogy el nem hagysz; 
Ki bűntől fél, S benned remény Annak te min
dent javára igazgatsz.

7. A mint kívánom, ne úgy áldd él’temet, 
Tetszésed szerint mérd s oszd ki részemet; Ha 
adsz, ha vészsz, Mindent jól tészsz, Ezt hiszem, uram, 
neveld e hitemet!

c ) T á rsa in k  ir á n t i  á lta lá n o s kö telességek: 

F e le b a rá ti szere te t.

Dallam: Jézus, ki bűnös telkemet.

93. Emberek szeretetére, Atyánk, mely sok 
ösztönt ád Mind igéd, él’tünk vezére, Mind ne
künk fénylő példád. Szeretetből áll vallásunk, S 
méltán lesz kárhoztatásunk, Ha tagadjuk értünk
kel, A mit vallunk nyelvünkkel.

2. Uram, ellenséged neked, A ki nem kész 
szeretni Másokat, mint hív gyermeked, S nem 
gyors téged’ követni; Mindnyájan egy vérből let
tünk, Egy Jézus halt meg érettünk, S hány szent 
s erős lánczokkal Kapcsolsz egybe másokkal!

3. Ki lenne hát érzéketlen Síró ember-tár
sához ? Ki lenne könyörületlen Az Ur megvál- 
tottához ? Ki nem ismémé tisztének, Megengedni 
sértőjének, Holott te, szent s hatalmas, Yétőkhez 
vagy irgalmas ?
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4. Oh hát, okos gyermekei Minden élők 
atyjának, Kivált boldog részesei A Jézus orszá
gának, Titeket szívből kedvellek, Testvérim gya
nánt ölellek, Eltűröm, ha vétetek, S imádkozom 
értetek.

5. Ha mégis romlott szívembe’ Harag gyűl 
s boszuállás, Szent atyám, juttasd eszembe, Hogy 
én is vétek, mint más! Add előmbe kegyelme
det És számtalan jótétedet, S bírj velők szelíd
ségre, Szeretetre s hűségre !

Dallam: Dicsérlek, uram, tégedet.

94. Irgalmasságoknak atyja, Úgy alkottál 
engemet, Hogy más öröme s bánatja Megillesse 
szívemet.

2. Add hát, tudjak könyörülni, Tisztem sze
rint másokon, Eló'mentükön örülni, És sírni bal
sorsukon !

3. Senkinek se irigyeljem, Szerencsés álla
potát, Kedvemet abban ne leljem, Ha ő kárt s 
szükséget lát.

4. Sőt add, hogy magamé gyanánt Tartsam 
mások vigságát, S annak, a kit a balsors bánt, 
Munkáljam boldogságát.

5. Még az ellenségemet is, Szánjam bús 
esetében, S azt is, a ki hozzám hamis, Segítsem 
szükségében !

G. Mely dicső hasznokat veszek Abból már
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ez életben, Ha, uram, hasonló leszek Hozzád a 
szeretetben!

7. így isteni kegy elmedre, Bátran számot 
tarthatok, S mikor hívsz Ítéletedre, Örömmel meg
állhatok.

8. Akkor, atyám, országodnak Megadod örök
ségét, S dicsőséges lakásodnak Boldog gyönyö
rűségét.

Ig a zm o n d á s.

Dallam : Jézus, ki bűnös lelkemet.

9 5 .  Add, uram, az igazságnak Legyek 
buzgó barátja, Dicsőségét menynyországnak, Egy 
álnok szív sem látja ; Mindnyájan szégyent val
lanak, Ha majd székednél állanak, Hol felfeded 
szívöket, S megítéled értőket.

2. Oh ne engedd hazugsággal Mások ked
vét keresnem, Vagy elrejtett ravaszsággal Saját 
hasznomat lesnem. A szent igazság vezessen, 
Előtted az kedveltessen ; A mi van a szívemen, 
Az forogjon nyelvemen.

3. Azok, a kik csalárdságban Előtted ta
láltatnak, Nemcsak dicső mennyországban Ju
talmat nem várhatnak, Már itt is utálatosak Azok 
előtt, kik okosak, Kik tégedet szeretnek S éle
tűkben követnek.

4. Ha érdemlett jó híremnek Szenvednem
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kell sérelmét, Add, tűrjek s várjam ügyemnek 
Bizonyos győzedelmét; Ha pedig szükség mente
nem Magamat, add, jó Istenem, Hogy tőled pél
dát vegyek, S boszuálló ne legyek.

5. Uram, mindenütt jelen vagy, Látod min
den tettemet, S legyek bár kicsiny, avagy nagy, 
Megitéled él’temet. Oh add ezt jól értésemre, Hogy 
jól vigyázzak telkemre, S az igazság törvénye 
Legyen értem ösvénye!

B a rá tsá g .

Dallam: Jézus Krisztus én életem.

96. Oh Isten, mely nagy kegyelem, Ha van 
barátom, ki velem Hűséges szeretettel bán, Ha 
szenvedek, szívéből szán !

2. Ha az telkedben részesül, S ha velem 
szentül egyesül, Mely ösztönt ád a jóságra, Mint 
vezet a boldogságra !

3. Ha szívem eltéved, oktat, Bölcs tanács
csal jóra szoktat; Én is, minthogy jó barátom, 
Megintem, ha vétkét látom.

4. Sem balsors, sem háborúság, Sem irigy
kedő gyanúság Fel nem bontja kötelünket, Mely 
egygyé tette szívünket.

5. Mind örömünk, mind bánatunk Közös, 
egyez indulatunk ; A mi együnknek siralmas, Má
sikunknak is fájdalmas.
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6. Ha itt végezzük pályánkat, Menynyben 
leljük jobb hazánkat, S ott is tartván egy essé
günk, Becsesebb lesz üdvösségünk.

H á la d a to s s á g .

Dallam: Jézus, bágyadtak ereje.

9 7 .  a  kik engemet szeretnek, És sok jót 
ruházván rám, A jótételben követnek Téged’, raeny- 
nyei atyáin : Oh áldd meg, uram, azokat, S ju
talmazd meg jóvoltukat!

2. Add, minden történetükben Tiszta szív
vel részt vegyek, Mikor lehet, szükségükben Nagy 
örömmel jót tegyek, Tudván, hogy, ha ezt tehe
tem, Adósságomat fizetem.

3. Könyörgök buzgó lélekkel, Hallgasd meg 
kérésemet, Áldd meg, a kik jótétekkel vidították 
szívemet, Mert méltó, hogy örüljenek, Kik örö
möt terjesztenek.

4. Oh szent atyám, tégy jól velük Itt is 
bujdosásukban, Legyen előmenetelük Minden jó 
szándékukban, S ha bú epeszti szívüket, Enyhítsd 
keserűségüket!

5. S ha majd a halál álmába’ Elszunynyadnak 
szemeik, Őket a szentek honába, Kisérjék jó tet
teik ; Itt is csillagok voltának, Menynyben is hát 
ragyogjanak !
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T ü relem .

Dallam: Szerelmes Jézus, valljon mit vétettél?

9 8 .  Áldassék az Ur ! fénylik már sugara, 
Vakbuzgóságnak nem hágy zsákmányára; Általa 
eltűnt elmék setétsége S szívünk kétsége.

2. Lelkiismeret jogait megadta, A vad ül
dözés lelkét kiirtotta; Kedves nála, ki féli sze
rétéiből, Minden nemzetből.

3. Oh keresztyének, egymást hát tűrjétek, 
Szent vallásunkat igy ékesítsétek ! Győz az igaz
ság, ha erény szépíti, Az Ur segíti.

4. Megáll országa, bár a felkelt világ Azon
nal minden ködöt szélyel nem vág, Szívetek azért, 
bár gúnyolják fennen, Meg ne rettenjen,

5. Nézzetek a nap ragyogó fényére, Az 
sem egyiránt hat a föld színére; Ti, kik meny- 
nyei fényben részt vettetek, Hálát zengjetek!

(). Mely sok tévelyeg önnön vétke nélkül! 
S az Ur szerelme iránta meg nem hűl, Tűri azt: 
hát te mernéd nyomorgatni S még kárhoztatni?

7. Tévelygésektől itt egy ember sem ment, 
Bölcsességében akár mely nagyra m ent; Szívre 
néz az Ur —  s ha jóságát látja, Annak barátja.

8. Nem egy lelkűnknek égi adománya, S 
így különbözhet hite s tudománya; Csak ki bűn 
útján készakarva jár s vesz, Kegyelmet nem vesz.

9. Áldassék az Ur! jer hát mind készül
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a szeretet egy akol pásztorát S csak egy nyá
jat lá t !

J ó  p é ld a a d á s .

Dallam: Mint a szép hűvös patakra.

9 9 .  Mit ér a szájban pengő hit ? Mit 
csupa vallástétel ? Nem üdvözít még ez senkit, 
Ha nincs benn’ jó feltétel. Ha fösvénység, buja
ság S irigykedő roszaság, Vagy más bűn lakja 
szívemet, Elvesztem üdvösségemet.

2. Isten, add egybe foglalnom A jóságot 
hitemmel, S azt teljes él’temben vallnom Neked 
tetsző tettemmel; Hitem’ tegyed élővé, Erény
nyel tündöklővé, Engedj többre törekednem, S 
minden jóban nevelkednem !

3. így példám égő fáklyája Fénylik majd 
más javára, S vakmerőt él’tem pályája Térít élet 
útjára; Példaadó tükörül Leszek, s a bűnös 
örül Általam javulásának, Örömmel vall angya
lának.

4. Uram, ily boldogságban részt, Add, te 
általad vegyek, Hogy, kit a bűn mérge emészt, 
Jókor orvosa legyek! Él’tem szövétnekével, Pél
dám serkentésével Minden vétkéről letegyen, S 
velem ég polgára legyen!
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d )  É n ekek  te k in te tte l a  kü lön ös id ő -  és é le t
v iszo n y o k ra .

B e g g e li  énekek.

Dallam: A nap immár elenyészett.

100. Szívemet buzgón emelem Hozzád, 
•élet atyja ; Mely kegyességgel bánsz velem, E nap 
is mutatja.

2. Minden uj reggellel, atyám, Megújul 
hűséged, Te nem szűnsz meg vigyázni rám, Mely- 
nagy kegyességed !

3. lm’ ismét uj napra juttatsz Boldogulá
somra ; Engedd, hogy a mely időt adsz, Fordít
sam hasznomra.

4. Az időt tisztességedre Üdvösség szen
telni ; Adj értelmet, hogy kedvedre Tudjalak 
tisztelni.

5. Add, gyűlöljem a restséget, Tisztemben 
hív legyek, S azzal, a ki lát szükséget, Mint 
lehet, jót tegyek.

6. Minden cselekedetemet Bölcs szívvel ren
deljem, S mikor pihenek, kedvemet Csak te ben
ned leljem.

7. Ha szeretsz gyönyörűséggel, Bírd arra 
szívemet, Hogy annál nagyobb készséggel Köves
sem tisztemet.

8. Ha bú s nyomorúság jön rám, Te légy 
bizodalmám, Te nálad, menynyei atyám, Legyen 
nyugodalmam !
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Dallam: Saját dallam.

101. Hozzád fohászkodom, Oh Isten, oh 
atyám, Te őrzél engemet Homályos éjszakán ; 
Vezesse szent karod Ma is gyermekedet, Hogy 
el ne téveszsze Igaz ösvényedet.

2. Oh adj erőt nekem A jóhoz, Istenem, 
Engedd áldásidat Mindenkor értenem, Áldd meg, 
kik gyűlölnek S szeretnek engemet, Oh Isten, 
oh atyám, Halld meg kérésemet!

Dallam : Menynynek, földnek teremtője.

1 0 2 .  Atyám, ismét uj élettel Uj reggelre 
viradok, Melyért zengő dicsérettel Neked hálákat 
adok ; Mert te voltál oltalmam S tőled jött nyu
godalmam.

2. Napjaimra is oh legyen Kegyes gondod, 
Istenein, Hogy valamelyik ne tegyen Bizonyságot 
ellenem, S ne legyen okom félni,' Mikor eljüsz 
ítélni.

3. Egy napot sem adsz hiában Te, ki min
dent bölcsen tészsz, Mindenik becses magában, 
Mindenikről számot vészsz. Add, minden nap jót 
tegyek S mindig kegyesebb legyek.

4. Engedd, hogy ma is napomat Jóban 
töltvén épüljek, Hogy, mikor végzem harczomat, 
E napnak is örüljek ; Ebben is minden óra Foly- 
jon hasznosan jóra !
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5. Majd, ha itt lejár életem, A halálban 
szunynyadok, Mint mag a földbe vettetem S ideig 
ott mraadok Addig is jót tészsz velem, Mig, 
tart e nagy .éjjelem.

6. De viszontag felébredek S szent énekem 
is velem, Akkor ju szívvel éledek, Neved’ szeb
ben tisztelem, S vég nélkül magasztalom, Yég 
nélkül tart nappalom.

Dallam: Szívem keserűségét.

1 0 3 .  Zengd, lelkem, az uj reggelt, —  
A nap im’ ismét felkelt! Oh nap, mely gyö
nyörű vagy, Az Ur jósága mely nagy !

.2; Az Ur hatalma intett S tüstént vilá
gosság lett. Menyny, föld, felmagasztald hát A 
világosság atyját !

3. Isten, egy fényes sugár Imádásodra hív 
már, Hát sok ezer világok, Mely szóló bizony
ságok !

4. A nap, bár mely szép fényt ád, Setét, 
lia mérjük hozzád ; Uram, oly nagy felséged,—  
Ki ne imádna téged’ !

5. Tanítsd meg értelmemet Hogy téged’, 
Istenemet. Tartson legfőbb urának, Minden jók 
forrásának.

6. Add, hogy te neked éljek, Minden vétek
től féljek, Naponként több jót tegyek S előtted 
kedves’b legyek.

9
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7. Ma is terjeszsz áldást rám. Ma is légy 
kegyes atyám; Te, ki adtad értemet, Hallgasd 
meg kérésemet!

Dallam: Dicséret, tisztesség legyen.

104. Ismét épen felébredtünk S nj erővel 
ver erünk, Uram, te voltál mellettünk, Minden 
jót tőled nyerünk; Az éjszaka setétségét, A csil
lagok fényességet, A nappalt is te adod.

2. Te neked, emberek atyja, Minden nyelvek 
zengjenek ; Kinek bölcs karod forgatja Sorsukat, 
örvendjenek! Az ifjak az öregekkel E reggel 
szent énekekkel Hirdessék dicsőséged’ !

3. Adj erőt, atyánk, a jóra, Serkents hasz
nos munkára, Hogy értünkből minden óra Foly
jon sokak javára; Téged’ mint főjót keressen, 
Mindenek felett szeressen Szívünk és minden ré
szünk !

4. így e napon is nevedben Vígan estét 
érhetünk, Bőven részt ád kegyelmedben Jó lelki
ismeretünk, Édesden hányjuk be szemünk’, Meg- 
nyugszikminden tetemünk S örül te benned szívünk.

Dallam: Jézus, én bizodalmám.

105. A reggeli nap fénye, Atyánk, ismét 
reánk terjed, S szívünk édes reménye Vele együtt 
újra gerjed. A szemnek gyújt világot, A szívnek 
nyújt vigságot.

2. A hová hat sugárja, Felébredt a holt
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természet S mindenütt élet árja Foly, hol előbb 
volt enyészet; Újul egész vidékünk S kedves’b 
szint mutat nekünk.

3. Én is, én is vigadok Oltalmadban, én 
Istenem ; lm’ épen felviradok, Nem méltó-e ör
vendenem ? Áldással, kegyes atyám, Te viseltél 
gondot rám !

4. Te, ki egész él’temben Szüntelen voltál 
oltalmam, Te míveled szívemben, Hogy ma is 
jó kedv jutalmam. A napot te fényieted S velem 
is szemlélteted.

5. Vajha oly tiszta lenne Értem, mint e 
nap sugárja, Hogy ne látnál bűnt benne, Hogy, 
mint a nap, vígan járja Útját, én is víg lennék 
S minden jót gyorsan tennék!

6. így, ha buzgó lélekkel Járom a jóság 
ösvényét, Mindig vidám szemekkel Szemlélhetem 
a nap fényét, S midőn itt időm lejár, Menynyben 
boldog öröm vár.

E s tv é l i  énekek.

Dallam: Búcsút veszek e világtól.

1 0 6 .  A nap tőlünk elenyésze, Hogy tün
döklő világát Lássa a földnek más része S áldja 
az Ur jóságát. A hová jut, Mindenütt fut Előtte 
a setétség.

2. S mindenütt áldnak tégedet, Emberek 
édes atyja, Hogy számtalan jótétedet Mindenütt

9 *
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osztogatja Áldott karod S azt akarod, Hogy min
den szív örvendjen.

3. A napfény homályba borul! így a ki 
vig, jut búra S a dús a szegényre szorul, Ha 
int az egek ura. Csal a remény, A pompa, fény 
S minden dicsőség árnyék.

4. A nap eltűnik s az eget Festi szép 
pirossággal, Ez is hágy setét felleget, Elmúlván 
hamarsággal! Ily mulandók S változandók Min
denek az ég a la tt!

5. De te, teremtő Istenünk, Nem tudsz 
soha változni, Most is világunk s mindenünk 
Lészsz s nem hagysz borzadozni; Te küldesz 
ránk, Kegyes atyánk, Édes álmot s oltalmat.

6. Te, ha az éj setétsége Elmúlik, uj napot 
hozsz, Megőriz karod hűsége, Nem árthat semmi 
gonosz. Mi híveid, Gyermekeid, Hogy ne szeret
nénk téged’ !

Dallam: A nap elment, oh Jézus, maradj velünk!

1 0 7 .  A nap elmúlt s a mi menynyei 
atyánk Kegyelméből az éjszakát küldi ránk, Álom 
által bezárja szemünket S megnyugtatja elfáradt 
testünket.

2. Fejünk felett ezer csillag világa Beszéli, 
mely nagy az Ur méltósága ; Leborulva áldjuk 
Istenünket, Ki azokkal együtt tart bennünket.

3. Ki a holdat, hogy útját ne téveszsze, 
Igazgatja, az tőlünk sincsen meszsze. Oh menjen
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hát hozzája kérelmünk, Mert tőle jön minden se
gedelmünk !

4. El sem fogjuk hűségét felejteni, Meg 
nem szűnik kegyesen vezérlem, S szívünk azt 
mind örökké tiszteli, Ki oly bölcsen gondunkat 
viseli.

É v fo r d u ló i  énekek.

Dallam: A nap immár elenyészett.

1 0 8 .  Bujdosásunknak egy része, Életünk 
sorából, Tőlünk viszont elenyésze, Isten jóvol
tából.

2. Sokszor ütünk terhes vala, Lábaink lan
kadtak, Midőn veszély, baj s nyavalya Néha meg
támadtak.

3. Bús fellegek fejünk felett Meggyűlvén 
harsogtak,:—  Körülöttünk setét éj lett —  Aj akink 
zokogtak.

4. Gyakran kemény csapás talált, De vége 
már ennek, Gyászos egünk napfényre vált, Hála 
az Istennek !

5. Azonban azt a nagy utat Még el nem 
végeztük, Mely az örök czélra mutat, Bár ezt 
befejeztük.

6. Uj pálya nyílik előttünk, Hát ha végső 
ez lesz ? S tán esztendőt sem töltöttünk, Hogy 
jobb világba tesz !



7. Talán kezd’tén vagy derekán Uj ván
dorlásunknak Kedvesünk sír omladékán Testi sá
torunknak !

8. M i! ha a csendes völgyben már Készülne 
sírboltunk, S míg egy uj esztendő lejár, Mi is 
kiharczoltunk !

9. Sokan, kik velünk pályáztak Ezen esz
tendőben, Már minden nyűgöt leráztak A várt 
temetőben.

10. Béke fedje tetemüket, Nyugjanak csen
desen S koronázza jó tettüket Az ég bőségesen!

11. Bár e sors érjen, sírokon Bátran s ví
gan járunk, Várjuk, Isten, sirhalmokon Túl lesz 
békés várunk.

12. Hiszszük, ott lesz egy csendes táj, 
Hol ki fog pihenni Jajtól elbágyadt földi nyáj 
S lesz él’te isteni.

13. Már nehezedhetik pályánk S korán vég
ződjék bár, Isten szent városában ránk Enyhülés 
s öröm vár !

Dallam: Széked eleibe jövök.

1 0 9 .  Elmúlt már az ó esztendő, Vagy 
hát, Uram, dicsérendő, Mert atyaikép vezettél 
Sok veszélytől megmentettél.

2. íme elődbe járulunk, Előtted arczra bo
rulunk, Oh ezután is népedet Őrizd, mely hisz 
s vall tégedet!

—  1 0 2  —



—  103 —

3. Tovább is szent igéd, kérünk, Legyen 
menynyei vezérünk, Tanitson egész értünkben S 
vigasztaljon keresztünkben!

4. Véghetetlen kegyelmeddel Büntetésünket 
engedd el, Segélj ösvényeden mennünk S a bű
nöktől búcsút vennünk.

5. Hallgass meg, áldott Istenünk, Ez esz
tendőt is töltenünk Engedd hál adatossággal S 
koronázz meg boldogsággal!

Dallam: Mint a szép bűvös patakra.

110. Áldj meg ez uj esztendőben Uj lé
lekkel, Istenem, Légy velem minden időben, Ne 
hagyj önként vétenem; Add, buzgón szeresselek, 
Értemmel tiszteljelek, Sőt cselekedd, Hogy min
denek Tisztességedre éljenek !

2. Add, hogy ez én nekem legyen Kegye
lem esztendeje, Naponként hívebbé tegyen Szent 
beszéded ereje; Add, vizsgáljam él’temet, Ismer
jem meg vétkemet, S ha látod jobbulásomat, 
Engedd el adósságomat!

3. Adj szerencsés napjaimban Mérséklő jó
zanságot, Súlyos nyomoruságimban Hív állhata
tosságot ; Mind foglalatosságim, Mind nyugtom s 
mulatságim, Uram, tégedet áldjanak S másnak 
jó példát adjanak !

4. Oh hallgass meg kérésemben, Úgy bol
dog esztendőm lesz, Félelmed minden tettemben
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Boldog gyermekeddé tesz ; Tanulván törvényedet 
S követvén tetszésedet, Itt nőttön nő szeretetem 
S menynyben lesz örök életem !

5. Uram, ha esztendeimet Megnyujtani aka
rod, Mind jó —  mind bal esetimet Intézze bölcsen 
karod ; Leg/en gondod él’temre S midőn jutok 
végemre, Akkor erősítsd hitemet, Atyám, s vedd 
hozzád telkemet!

T a v a sz i ének.

Dallam: Jézus, szenvedésedről.

111. Valljon ki örömére Van a föld szép
sége, Kinek jár most kedvére Az Ur kegyessége, 
Midőn azt virágokkal S iákkal ékesgeti S kel
lemes sugarakkal A napot fény leti ?

2. Elragadva ki hallja Madarak szózatát, 
Felségesnek ki vallja Az ég boltozatát; Virág 
közt kik sétálnak Vidám ábrázattal; A szellők 
kit kínálnak Balzsamos illattal ?

3. Nekünk adta Istenünk Azt a tehetséget, 
Hogy lehessen érezünk A dicső szépséget. Ezzel 
is hűségünket Éleszt’ni kívánja, Hogy egész éle
tünket Lelkünk neki szánja.

N y á r i  ének.
Dallam: .Térték hozzám, Krisztus mondja.

112. Okos lelkek, vigadjatok S Istennek 
hálát adjatok, Jelen vagyon a szép nyár; Ju
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talmát nyeri munkátok S a mezőn mindenütt rá
tok Az öröm és áldás vár !

2. A fák terhektől görbédnek. De még 
többre törekednek, Érlelik gyümölcsöket, —  Pél
dázván az oly lelkeket, Kik híven teszik tisztjü
ket S terjesztnek örömöket.

3. Szépen érik a gabona, Az ember becses 
vagyona, A mező koronája. Ezt emberi kéz mí
velte, De valljon fel ki nevelte, Ki ád jó időt 
rája ?

4. A gyenge szőlőveszszőnek Leve titkon 
az erőnek Készít vidámító szert. így használ 
csendes tettével Sok, kit a világ gőgével Meg
vet, mint csekély embert.

5. Mindenható, jó s bölcs atyánk, Mely 
sok áldást terjesztesz ránk Itt ez életben is 
már ! Hát ott mely boldogok leszünk, Hol majd 
minden bajt leteszünk, Mely alá most sorsunk 
zár !

Ő szi ének.

Dallam: Dicsérlek, uram, tégedet.

113. Yilág teremtője s atyja, Ki ne imádna 
téged’ ? Mindeneknek osztogatja Javait kegyes
séged.

2. A nap eddig közel vala S termők lettek 
mezeink, Most elmegy s áldást általa Nyernek 
más testvéreink.
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3. Yele a nyár örömei Mi tőlünk eltávoz
nak ; De most is az ősz kincsei Sok jó kedvet 
okoznak.

4. Mely kegyes a mi Istenünk, Mely bol
dog így életünk, Mint kijár tőle mindenünk, Még 
több is, mint kérhetünk !

5. Hívek, oh magasztaljátok Bölcs, kegyes 
atyátokat, Ki minden időben rátok Halmoz sok 
áldásokat!

6. Fogadjátok hál’adással, A mit tesz ti 
veletek, Tegyetek ti is jót mással És örömest 
tegyetek !

7 . A szegény panaszt ne tegyen, Hogy el
fogyott kenyere, Segéljétek, közös legyen Közte
lek minden teher!

8. Az Ur kegyesen fogadja Az ily irgal
masságot, S az ily hál’adóknak adja Az örök bol
dogságot.

T é li ének.

Dallam: Jézus, bágyadtak ereje.

114. Gyászba borul a szép mező, Beál
lott a komor tél, Megszűnvén a lengedező Szel
lők, sikolt mérges szél. Itt van a jég s fagy 
ideje, Nyugszik a földnek ereje.

2. Boldog vagyok ! —  a hideget Én csen
desen nézhetem, Fűtött szobám ád meleget S
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éhségtől sem gyötretem, Nappal nincsen aggo
dalmam, Éjjel van csendes nyugalmam.

3. Mely sok szegény nem mondhatja, Hogy 
ily boldog élete, Kinek nincs sem ruházatja, 
Sem meleg épülete, A ki egy falattal sem bir S 
kis gyermeke kenyérért sir.

4. Hánynál szerencsésebi) vagyok ! Én hi
degtől nem félek, Szükségim nem sokak s na
gyok, Nyugodalmasan élek ; Oh lelkem, Istenben 
vigadj S örömmel neki hálát adj !

5. Ne nézd azt, hogy sokan bírnak Töb
bel, úsznak bőségben, Tekintsd azt, hogy sokan 
sírnak S nyögnek nagyobb szükségben. Uram, 
áldj meg vig lélekkel S tégy jól minden szegé
nyekkel !

A  ta n é v  m eg n y itá sa k o r .

Dallam: Jövel Szentlélek Ur Isten.

115. Hozzád zeng, Isten, énekünk, Édes 
atyánk ki vagy nekünk ; Tőled jön a világosság, 
Egyedül te vagy a jóság. A bölcsek, kik voltak 
s vannak, Uroknak mind téged’ vallnak. Ki szép 
elmét tiszta szívvel S tudást egyesit élő hittel, 
Csak az igazán a boldog !

2. Csarnoki a tudománynak Mi előttünk 
nyitva állnak; Örök Felség, buzgón kérünk, Szent 
lelkedet közöld vélünk ! Add értenünk, hogy az 
a bölcs, Kit ékesít jámbor erkölcs; Ki mind
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nappal és mind éjjel Jár a vallás szelíd fényé
vel, Az boldog' és az boldogít!

3. Szentegyházunk boldogsága Legyen lel
künk kívánsága; Szép hazánknak szép jövője 
Legyen lelkünk éltetője ! Adjad, adjad, mi Iste
nünk, Hogy ezekhez hívek legyünk ! S mind itt, 
mind a mennyországban így veszünk részt a bol
dogságban Szent fiad, az Ur Jézusért!

Dallam: Bizony meglészen az idő.

1 1 6 .  Ez uj tanévnek küszöbén Fohászom 
hozzád szálljon, Te, Istenem, kérlek, segélj, Szent 
lelked védjen, áldjon! Áldásodat áraszd reám, 
Nem-nem bocsátlak el, atyám, Míg engem’ meg 
nem áldasz ! ’

2. Adj szüleimnek örömöt Magamviselésé- 
ben, Hív tanitóimnak erőt Szent tisztük végzé
sében ; Helyettesid, —- jutalmokat Oh add nekik, 
áldásodat Ne vond, ne vond meg tőlük !

3. Ki eddig híven vezérlél, Ki őrködéi fe
lettem, Légy ezután is hív vezér, Te Jézusom, hogy 
testem’, Mint halhatatlan lelkemet Avassam fel, 
uram, üdvöd, Igazság templomává.

Ki sokat adál, —- egykoron Majd sokat is 
kérsz tőlem ; Mit rám bíztál, a tálentom, Oh 
add, használjam bölcsen ! A tudomány, mely pá
rosul Alázattal lesz áldásul Nekem, mint társa
imnak.
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5. Ez uj tanévnek küszöbén Fohászom hoz
zád szálljon, Te Istenein, kérlek, segélj, Szent 
lelked védjen, áldjon! Áldásodat áraszd reára, 
Nem, nem hoesátlak el, atyám, Mig engem’ meg 
nem áldasz !

A  ta n é v  b ezárásakor.

Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja,

117. Áldott, áldott, áldott az Isten! Ez
évben is ő volt velünk ; Ő állt mellénk, hogy 
megsegítsen S most haza mind vígan megyünk. 
Oh szent csarnok, Isten veled, Áldásunk’ és há
lánk’ vegyed !

2. Áldás a jó, nemes szíveknek, Kik épí- 
ték az iskolát! Áldás a jó, buzgó híveknek, Kik 
ezt mind eddig ápolák ! Földi és égi tudomány 
Sarjad az ő léptök nyomán.

3. Áldás a hű alapvetőknek, A kik böl
csen oktattak i t t ! Áldás a gondos nevelőknek,, 
—  Példájukon fakad a h i t ! Boldog az véghe- 
tetlenül, Ki szép-, jó- s igazért hévül!

4. Az Istennek szívbéli hála ! Czélunk s 
pályánk ismerve már; Ha hív az élet iskolája,. 
Hol a küzdőkre pálma vár, Ti néktek élünk és 
halunk, Szentegyházunk s édes honunk !.
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Dallam: Az éj im’ érkezik.
118* Napjaink repülnek Sebes nyílnak 

módjára, S viszsza nem kerülnek Soha senki szá
mára, lm’ ez az év is már Gyorsan végére jár.

2. Illik zengő szóval Dicsérnünk Istenün
ket, Hogy eddig sok jóval Szerette életünket S 
minden napvilággal Tolt újabb -jósággal.

3. Ha most azt mondhatjuk, Hogy valami 
jót tettünk, Kinek hálálhatjuk ? Erőt rá kitől 
vettünk ? Szívünk dicsérete Nem őt illeti-e ?

4. Gyakorta szívünket A bűn megfertőz- 
tette, Bocsásd meg vétkünket, Ne büntess meg 
érette ; Nagy irgalmú atyánk, Nézz kegyes szem
mel ránk !

5. Az idő árjával Ama czélhoz sietünk, It
ten folyásával, Melyet keres életünk ; Engedd élet 
ura, Ne jussunk ott búra !

6. Kívánván nevelni, Sok hetet s esztendőt 
adsz, Meg akarsz szentelni S megtérésre időt 
hagysz. De lesz kimúlásunk Után számadásunk.

7. Mikor mi is, atyánk, Székednél megje
lenünk, S Ítéletet hozsz ránk, Engedj ott örven
denünk, Mert a ki akkor fél, Az ja j ! vesztére él.

G yerm ek ek  éneke.
Dallam: Jézus, én bizodalmám.

119. Isten, neked szentelem Áldozatul éle
temet, Mert te közlötted velem Emberi elsősége
met ; Jó szüléket te adtál S általok te oktattál.
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2. Mint jó gyermek, hozzájok Add, hív s 
engedelmes legyek, Ha keresztet mérsz rajok, 
Szenvedésükben részt vegyek ; S ha örülnek, vi
gadjak, S él’tökért hálát adjak!

3. Oh vezess úgy engemet, Hogy őket ne 
szomorítsam, Minden tehetségemet Jó s hasznos 
végre fordítsam, Őket örvendeztessem, S maga
mat kedveltessem !

4. Szent beszéded fáklyája Mindenkor hív 
útmutatóm, S Jézus dicső példája Serkentőm le
gyen s oktatóm, Ki szülőit tisztelte S él’tét 
szentül rendelte.

5. A mint kötelességem Szent törvényidet 
szeretni; Úgy főgyönyörűségem Legyen e pél
dát követni; Így kegyelmedben leszek, Tőled sok 
áldást veszek.

I f j a k  éneke.

Dallam: Jézus, ki bűnös lelkemet.

1 2 0 .  Ifjúságom teremtője, Hallgasd meg 
kérésemet, Tégy oh minden jók szerzője, Bölcscsé 
s jóvá engemet; Lelkem, testem és mindenem 
Tőled van, áldott Istenem, Te segélj, hogy seré
nyen Járjak a jó ösvényen!

2. Örömre hajlandóságot Belém magad ol
tottál, Fojts meg minden kívánságot, Melyet te 
megtiltottál! Add, mindig előttem legyen A mász-
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adás s bölcscsé tegyen ; Tudjak szentül örülni S 
minden vétket kerülni !

3. Ha ifjúságom útjában Vétkekre kísérte
tem, A gonoszság hálójában Ne veszszen el éle
tem ; A roszak példaadása S bűnösök csúfoló
dása Félre ne tántorítson S tőled el ne csábítson.

4. Add, kegyesség ékesítse, Uram, ifjúsá
gomat, Az vigasztalja s enyhítse Élemedett ko
romat ; Tartsd tisztán bűntől telkemet, Szenteld 
magadnak szívemet, Hogy téged’ híven féljen S 
tisztességedre éljen !

5. Az idő becsülésére Taníts, uram, enge- 
met, A bölcsesség gyűjtésére Áldozzam életemet; 
Boldogítsd ifjúságomat, Áldd meg munkálkodá
somat, Hogy hasznos ember legyek S értemben 
sok jót tegyek !

Dallam: Bízom te benned, szent Isten.

1 2 1 .  Mely kimondhatatlan jó vagy, Isten, 
s bölcsességed mely nagy ; Mint háláljam jóvol
todat S számtalan sok áldásodat!

2. Kitől vettem életemet S megválasztó ér
telmemet ? Kitől van az érzékeny szív, E csodá
latos remekmív?

3. Uram, minden tehetségem, Testi s lelki 
egészségem Irgalmadnak ajándéka, Nem a vak 
sorsnak játéka.

4. Hogy kegyes szülőket adtál S félelmedre



oktattattál, S hogy tetszésedet érthetem: Mind ezt 
neked köszönhetem.

5. S ki tudná előszámlálni S méltóképen 
meghálálni Számtalan sok áldásidat, Lelki s 
testi javaidat!

6. Ha —  hogy egész életemmel, Sőt minden 
lélekzetemmel Te neked hálákat adnék, Mégis 
adósod maradnék.

7. De fiúi indulatom, Ha csekély is áldo
zatom, Kedveltesse énekemet, Szívbeli dicsére
temet !

H a za sze re te t.

Dallam : Jehova, csak neked éneklek.

1 2 2 .  A nemes lélek származásra, Rangra s 
időre vakon nem ép ít; Nem tekint nemzetre, vallásra, 
S balitéletből honához sem sz ít ; Csak emberi
ség méltóságára Néz, s hazája föld minden ha
tára.

2. De lakhelye csendes fészkében Önhonát 
is becsüli s kedveli, S rá áradó jók bőségé
ben Kedves s tiszta örömeit le li; Szent kapcsok 
fűzik szülőföldéhez, Szomszédok s rokonok se
regéhez.

3. S ha sorsa készti ismeretlen Tajjal édes 
honát felváltani, Neki az éden is kietlen, Vár

8

—  113 —
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gyását nem tudja megfojtani; Magát érzi elfe- 
lejtetettnek S a világból számkivettetettnek.

4. De ha végén bujdosásának Viszont keb
lébe veszi hazája, Mint oszlik terhe fájdalmának! 
Uj öröm s áldás mosolyog rája; Minden érzé
kenységi újulnak, Vig napjai édesdeden múlnak.

5. Itt örvend azok közt él’tének, Kik őt 
megértik s kiket ő megért, Kikkel, mint kin
csével szívének, Uj egyesülést esdekléssel kért; 
Itt híve egykor befogja szemét, S gyászcseppek- 
kel áztatja tetemét.

6. Oh te, a boldogító égtől Rendelt édes 
hazám, mint kedvellek, Kioltliatatlan szent hű
ségtől Vonattatván te hozzád, tisztellek ! Keked 
szentelem teljes él’temet, S ha kívánod, javamat 
s véremet!

Dallam : Széked eleibe jövök.

123. Minden felebarátunkért Könyörgünk, 
nem csak magunkért, Add meg, atyánk, minde
neknek Azt, a mi használ értőknek!

2. Áldozunk szent tisztelettel Örvendező di
csérettel, Hogy mindeneknek atyja vagy S jó- 
voltod mindenekhez nagy.

3. Tovább is könyörülj rajtunk, Mindnyá
jan tőled óhajtunk Boldogságot, békességet S 
szükségünkben segítséget.
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4. Oktasd a fejedelmeket, Mint vezér’ljék a 
népeket, A népeknek nyújts oltalmat, Bátorságot 
s nyugodalmat!

5. Minden ország boldoguljon, Benne ellen
ség ne dúljon, Kiki szeresse hazáját, S fussa az 
erény pályáját.

6. Hagyj élni hona kincsével Minden nem
zetet békével, S a bajnok legszebb jutalma Le
gyen hazája nyugalma !

7. Hogy jó példát adhassanak, Kik máso
kat tanítanak, Yezér’ld azokat lelkeddel, S vi
lágosítsd beszédeddel!

8. A tudomány iskolái Legyenek aranybá
nyái Minden dicső erényeknek S jeles, igaz 
ismeretnek !

9. Ha harczolnunk kell, szenvednünk, Atyánk, 
ne hagyj elcsüggednünk, S elhozván végső órán
kat, Kendeijed menynyben hazánkat!

Dallam: Bűnösök hozzád kiáltunk.

124. Örökkévaló jóságnak Fogyhatatlan 
kútfeje, Tőled van minden országnak Boldogsága, 
ereje ; Bölcsen rendelsz mindeneket, Te gyűjtöt
ted a népeket Szorosabb társaságba.;

2. Mesterségek s tudományok Általad virá
goznak, Melyekkel a tartományok Dicsőségben 
osztoznak ; Te adsz erőt kinek-kinek, Hogy útján 
önnön —  tisztének Gyorsan s híven járhasson.

8*
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3. Te vagy, a ki bölcs kezekkel Népek 
sorsát kormányzód S ezerféle szükségekkel Őket 
öszszekapcsolod ; Nemzetekről nemzetekre Árad ál
dásod ezrekre S boldogít mindeneket.

4. Te rendelted, hogy repüljön A hajó a vi
zeken S hogy a kereskedés szüljön Hasznot min
den helyeken ; Mindent, a mi szükségünkre Kell, 
vagy szolgál örömünkre, Sokképen kiszolgáltatsz.

5. Tőled van minden munkásnak Jó elő
menetele, Te adsz neki észt, hogy másnak Hasz
nos lehessen ' vele; Áldásod’ nemcsak folyatod, 
Kézről kézre is adatod Sok utak s módok által.

6. Mi urunk s atyánk, nevedet Yig szívvel 
magasztaljuk, Yégetlen bölcsességedet Mindenek 
előtt valljuk. Tovább is áldd meg hazánkat S 
minden közhasznú munkánkat Koronázd meg jő 
véggel!

7. Add, mindnyájan országunkban Egymást 
szeretők legyünk, Mindent ránk osztott sorsunk
ban Igazán s híven tegyünk ; Örömmel árasztod, 
atyánk, Legjobb áldásaidat ránk, Ha ily híveid 
leszünk !

Dallam: Vigyázzatok! azt kiáltják.

125. Népek hatalmas Istene, Nemzetek
nek egész serege Dicsőíti szent nevedet. Lakhe
lyet nekik te adtál, S hogy azt szeressék, te 
oltottál Szívökbe honszeretetet. Nekünk is e hazát,
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Lakhelyül te a (Iád, Őseinket Te vezetted, Segí
tetted S szent hitedre térítetted.

2 . Nemzetünknek története, Ezredéves hosz- 
szú élete Nagy hatalmadat hirdeti; Hogy anynyi 
vész s viszály között, Megfogyott bár, de meg 
nem törött, Jóságodnak köszönheti. Harczban vi
tézeket, Békében bölcseket Támasztottál; Ezért 
neked Zeng éneket, E nemzet mond dicséretet.

3. Oh végetlen nagy hatalom, Kinél van 
erő és oltalom, Áldd meg tovább is e hazát; 
Tartsd meg ősi törvényeit, Egye’sitsed testvér-né
peit, Hogy lelje bennök támaszát! Teremts bé
kességet, Irtsd a gyűlölséget, Mert pusztulni Kell 
a népnek, Melyet tépnek Karjai pártszenvedélynek.

4. A közjónak szeretetét S a törvénynek 
hű tiszteletét Gyökereztesd meg szívünkben. Elitet, 
erényt s egy értelmet Adj, —  tisztán égő honszerel
met Örömben és keservünkben. Támaszsz hű fiá
kat, A vészben bátrakat E hazának; S a szen
teket És bölcseket Elfogyni köztünk ne engedd!

5. Oh Isten, áldd meg e hazát S a békes
ség fényes nappalát Hozd fel állandón egére; 
Borús múltját szebb jövendő, Szép reményeit be
töltendő, Váltsa fel közjólétére. Bérczeit, völgyeit, 
És rónatéreit Áldd bőséggel; így zeng neked 
Dicséneket, —  Oh Isten, áldd e nemzetet!
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A  fe lső sé g  é r t.

Dallam: Dicséret, tisztesség legyen.

1 2 6 .  Igazságot szolgáltató, Bölcs főható
ságokat Te rendelsz, oh mindenható, Te adod 
hatalmukat; Áldunk s magasztalunk tégedet, Min
ket sem hagyott hűséged Ily elöljárók nélkül.

2. Oh ruházd fel értelmükét Szükséges böl
csességgel, Szépítsd s nemesítsd szívüket Egyenes 
lelküséggel, Hogy hazánk virágzására S nemze
tünk boldogságára Czélozzon minden művök !

3. A rájok bízott munkában Adj nekik se- 
rénységet, Szárnyaiknak árnyékában Ádj nekünk 
békességet; A gonosztevők félelme, Az ártatlanok 
védelme Legyen ítélő székök !

4. Fedezd őket oltalmaddal, Tartsd fenn te
kintélyüket, Zabolázd meg hatalmaddal Az enge
detleneket ; Ha híven teszik tisztüket, Minden igye
kezetüket Koronázd áldásokkal!

5. Add,> hogy minden szív liozzájok Von
zódjék szeretettel, S figyelmezzen kiki rájok II, 
lendő tisztelettel; Könynyebbítsd terhes tisztöket- 
Tedd boldoggá életüket S adj nekik bő jutalmat!

6. Add, velünk együtt éljenek Mindenkor 
félelmedben, Téged’, urokat, féljenek, Bízzanak 
szent nevedben, Hogy minden urának valljon Té
ged’, s minden magasztaljon, Mint minden jók 
kútfejét!
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A  k ir á ly é r t .

Dallam: Erős vár nekünk az Isten.

127. Az Ur rendelt királyokat Ország- 
kormányozásra, Hogy fordítsák hatalmokat Egye
nesség —  tartásra ; Hogy a békételeu Miatt erő- 
telen El ne nyomattassék, Sőt kész út nyittassák 
Közigazság —  adásra.

2. Áldott király, ki követi Az Istennek példá
ját, A ki szívéből szereti Egyiránt egész nyáját! 
Isten áldotta nép, Kit ily isteni kép Vezérel, 
szeretvén, Jóban részeltetvén Egyenlőkép mind
nyáját !

3. Minket, felséges Istenünk, Megáldál ily 
képeddel, Azért kell dicsőítenünk S kérnünk: 
tőlünk ne vedd el, Sokáig éltessed, Karodon ve
zessed, Útját egyengessed, Személyét szeressed, 
Bőséges jótéteddel!

4. Zengjen köztünk dicséreted, Szánk, szí
vünk bálát adjon, Hogy ránk áradt szereteted! 
Add, hogy ez megmaradjon Mi rajtunk örökké! 
Te tégy közösökké Királyunk kedvében, Közsze
retetében, Ke hagyd, hogy alább hagyjon !

5. Tégy minket arra méltókká, Tégy egy
mást szeretőkké, Mindenhez egyiránt jókká, Pél
dádat követőkké; Távozzék gyűlölség, Irigység, 
kevélység, Rút egyenetlenség, Pártos kedvetlen 
ség, Egyek legyünk örökké !
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Dallam : Dicséret, tisztesség legyen.

128. Az Isten kegyességének Legdícsőbb 
rajzolata Az oly király, ki népének Bölcs feje 
s kegyes atyja. Uram, dicsérjük nevedet, Hogy 
megáldottad népedet Ily jó és bölcs királylyal.

2. Oh add vezérül lelkedet Neki egész 
él’tében, Hogy megnyerhesse kedvedet Minden 
feltételében. Az igazság, a bölcsesség, A téged’ 
félő kegyesség, Bírja királyi székét!

3. Tedd boldog uralkodóvá, Áldd meg min
den lépését, Tedd országát virágzóvá, Intézd min
den végzését Szent neved dicsőségére, Felkented
nek örömére, S a mi boldogságunkra!

4. Plántálj a tanácsosokban Feddhetetlen 
hűséget, Minden tanácskozásokban Adj nekik böl 
csességet, Hogy szeretett királyunknak, Országá
nak s mindnyájunknak Hív gyámoli legyenek !

5. Halld meg buzgó könyörgését Néped ezen 
nyájának, Bírd minden törekedését Jónkra ha
zánk atyjának ; Neveld nagyra dicsőségét, Későn 
hozd el él’te végét, S menynyben is koronázd 
meg !

A  k ir á ly  szü le té se  ü n n epén .

Dallam: Mely nagy az Ur kegyelmessége!

129. Égi atyánk, légy jelen velünk, Míg 
szívünk hozzád ömledez, E napon, melyet meg
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szentelünk, Mert népek nagy ünnepe e z ; Nem
zetek zengnek ma nevednek Sok nyelveken di
cséretet, Mert helytartója személyednek, Urunk e 
napon született,

2. Áldunk, Isten, ki népeihez Mint áldás 
atyját kiildted őt; Áldunk, hogy ma esztendei
hez Toldtál ismét egy esztendőt; Áldunk, hogy 
—  mit anynyi szív kére Hozzád bocsátott imá
ban —  Vigyáztál drága életére Ismét egy év 
elfolytában.

3. Halld meg, Isten a fohászokat, Melyek 
érte esdnek ma is : Őrködjék fölötte sorsokat Ve
zérlő karod, mint paizs ; Áldd meg örök szere- 
tetednek Áldásival az életet, Melyhez anynyi földi 
népednek Jóléte, üdve köttetett!

4. Terjeszd ki, Ur Isten, napjait Fejedel
münknek oly meszsze, Hogy országlása áldásait 
Sok embernyomra terjeszsze ; Későn viradjon az 
a nap fel, Melyen majd szélén a sírnak, Emlé
két áldva, nagy keservvel Nemzetek zokogva 
sírnak !

T em p lo m - v a g y  isk o la -a v a tá s .

Dallam: Dicséret, tisztesség legyen.

130. Hálaadást s tiszteletet Zeng ma e 
buzgó sereg Neked, ki velünk nagy jót tett, Ké
résünk' hallgatván meg ; Urunk, minden jók kiít-



feje, Egy hatalmas szód ereje Által megvigasz- 
talál.

2. Te mondád : legyen ! s im’ itt áll Lakhelye 
beszédednek, Melybe ma szent buzgóság száll, S 
lesz oszlopa nevednek. Atyánk, így vezér’lvén 
minket, Vedd el tiszta érzésinket, —  Csak tied 
a dicsőség !

3. Óhajtásink határánál Már most. vígan 
„nyugoszunk, S kin szerencsénk tovább is áll, 
Neked forrón áldozunkHál’adó imádságokkal, Kellő 
szent fogadásokkal, S csendes örömkönynyekkel.

4. Lásd szívünk indulatjait, Nézz e szent 
áldozatra; Köss egybe, —  egy test, —  tagjait Még 
dicsőbb állapotra; Viselj gondot e hajlékra, Hogy 
legkésőbb maradékra Sérelem nélkül szálljon !

5. Ha szívbeli esdekléssel Ezután itten ké
rünk, Ur Isten, szavunk hasson tel : Fejedelmi 
vezérünk Legyen áldása népének, S minden jó 
feltételének Ádj kívánt áldott véget!

6. Igazságod fénye itten Add, mindig vilá- 
goljon, S mindinkább minket a hitben Veled 
egybekapcsoljon ; Nyerjünk itt búnkban tágulást, 
Szenvedésinkben újulást, S bátorítást a harczban!

7. Egykor fényes’!) sugaraknál Látunk menyny- 
ben tégedet, Hol nem földi oltároknál Zengjük 
dicsőségedet; Ott égi örömmel tele, A mit szá
munkra rendele Szerelmed, azt aratjuk !

—  122 —
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L e lk ip á s z to r  v a g y  ta n ító  b e ik ta tá sa k o r .

Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja.

131. Szent hivatalához adj erőt S áldást 
annak, kit most hozzánk Rendeltél, mint lelki 
vezetőt Kegyelmedből, oh jó atyánk ! Tiszte fo
ganatos úgy lesz, Ha tőled segedelmet vesz.

2. Szent igéd magvát szaporítsad S gyü- 
mülcsöztesd százszorosán; Ha plántál s öntöz, 
gyarapítsad Hű munkáját sokszorosan, Hogy ott, 
az aratás napján Örüljön hűség jutáim án!

3. Add, e nyájból egy se veszszen el, Me
lyet mostan kötsz leikéhez; Add, példásan töl
tött él’tével Építsen s hirdetéséhez Öntette hasonló 
legyen S így bűnösön erőt vegyen !

4. Lelkeddel segéld ellenállni Igazság ellen- 
séginek S hol tiszte a bűnt megdorgálni, Ne 
kedvezzen ott senkinek; A szeretet, az igazság 
Yezér’lje őt, tettét —  szavát!

5. Hozzá bizodalmát s hűséget Gerjeszsz 
bennünk, kiket vezet, Hogy midőn hirdet békes
séget, Mi nyújtsunk baráti kezet. Ki Istent s sza
vát kedveli, Tanítóját is tiszteli.

6. Ur Isten, ki bölcsen vezettél Eddig bol
dogságra minket, Hitünk s bizodalmunk benned 
él, Tovább sem hagyod lelkünket. Megváltónk, 
mi mind tieid Vagyunk és leszünk híveid !



—  124 —

7. Állítsd, Uram, egykor jobbodra Ezen mi 
tanítónkat is S segélj vele szent országodra Min
ket, hű hallgatóit is ; így mindig áldjuk az utat, 
Melyet czélunk felé mutat!

G y á m in té ze ti énekek.

Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja.

132. Mely boldogok mi, oh nagy Isten, 
Hogy házadban imádhatunk, Hogy téged' tem
plomunkban itten Szent énekekkel áldhatunk, Hogy 
itt igéd hirdettetik S a két szentség közöltetik.

2. Oh juttasd eszünkbe, szent atyánk, A 
szenvedő testvéreket, Kik szent reménynyel néz
nek reánk, Hogy megoszszuk sérelmöket; Az az 
ő legfőbb bánatuk, Hogy nincs, mint nekünk, tem
plomuk.

3. Hogy nélkülözik, mert szegények, Az 
imádásnak templomát, És a szellemi vetemények 
Szentelt telkét, az iskolát; S kérnek : kik töb
bet vettetek, Jó testvérek, segítsetek !

4. Segítsetek! hogy szent hitünkben Meg
maradhassunk mind magunk, Mind —  kik fő
kincsünk életünkben —  Jelen és késő magza
tunk ; Hogy megálljunk bizton, épen Küzdő apáink 
hitében.
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5. Segítsetek ! mert árvák vagyunk, Nincs 
a hű nyájnak pásztora ; Tanítót kér —  s mi 
nem adhatunk —  Gyermekeinknek tábora. Jövel 
Jézus, neveld hitünk’, Mert nálad nélkül elve
szünk !

6. Oh hizzatok, hitünk cselédi! Él még 
bennünk az ősi h i t ; Az Ur, egyházunk feje, 
védi —  Kiket gyűjtött —  szent népeit. Mit ve
letek, vele teszszük, Jutalmunkat tőle veszszük.

7. Ébreszd, Isten, bennünk erőddel A sze
retet alvó tűzét, Hogy a részvétnek szent öröm
mel Oszszuk gyümölcsét szerteszét! S ha egy 
tag fájdalmi nagyok, Gyógyítsák az öszszes tagok.

Dallam: .Térték hozzám! Krisztus mondja.

133. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, Az 
ellen bár úgy támad meg, Hogy végkép elpusz
títson ; Vesztedre tör s téged’ azért Félelem és bán- 
kódás ért? Ne félj, hogy soká tartson!

2. Bízzál, dolgod az Istené, Boszűd is le
gyen az övé, Hagyjad reá ügyedet! ő  rendel 
Gedeont melléd, Kit jól ismer s a ki megvéd 
Igét úgy, mint tégedet.

3. Az Isten él és igéje, Ördög, világ, po
kol vele Nem bir meg s a bősz elem. Isten ve
lünk, s mi ő vele, Rút szégyent vallnak ellene, 
—  Minék lesz a győzelem !
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Dallam: Vigyázzatok! azt kiáltják.

134. Ébredjetek fel, halljátok, Testvérek 
kiáltnak hozzátok, Kiket súlyos haj szorongat, 
lm’ az óra ismét ütött, Mely minket szépen 
egybegyftjtött Követni e jelszavakat: Meg ne 
restűljetek, Inkább jót tegyetek, Mig időnk van, 
Mindenekkel Jó lélekkel, Kiváltkép a hitfelekkel!

2 . Ébredjetek fel, lássátok, Mit vallásbuzgó 
apáitok Hittel és vérrel szerzének! Rójátok le a 
nagy adót, A viharban sülyedő hajót Segélyre 
váratni vétek! Fel a segítségre, Vigan úgy lejt 
végre; Ha szeretet Vitorlázza És hordozza, Isten 
az, ki kormányozza.

3. Ébredjetek minden helyen, Halálból újra 
feléledjen A hitéletnek ereje; Munkában ne lan
kadjatok, Az Istentől erőt várjatok, Kinek vilá
gos éjjele! Azért, mig nappal van, Bár égjen 
forróan, Munkálkodjunk, Napfény érlel Melegével, 
Jön az aratás bőséggel.

4. Ébredjetek, —  ébredésre Itt az idő a 
felkelésre, JSenki hátra ne maradjon, Ha fájdalma 
van egy tagnak, Fájjon az kicsinynek, mint nagynak, 
Hogy egy is el ne pusztuljon; Bátran harczolja- 
tok, Hitben megálljatok, Az égből jön segítsé
günk, Nincs kétségünk, Az Ur erős reménységünk !
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K ö n y ö rg é s  közcsapások  m e g szü n te té séér t.

Dallam : Mi atyánk, ki vagy menynyekben.

135. Szent Isten, szánd meg- népedet, Mér
sékeld büntetésedet; Mert ha szoros igazsággal 
Perelsz a hamis világgal, Mindnyájan elpusztit- 
tatunk, S előtted meg nem állhatunk!

2. Sok bűneinket engedd el, Vigasztalj se
gedelmeddel, Mutasd hozzánk kegyelmedet, Vi
gasztald meg seregedet; Ne sujtolj már ostorod
dal, Sőt térj hozzánk jóvoltoddal!

3. De, oh nem is haragszol ránk, Most is 
szeretsz, kegyes atyánk! Te vagy az uraknak 
ura, Azért a porra s hamura Szánakodással te
kintesz, Ha dorgálsz is, jóra intesz.

4. A bűn rontott meg bennünket, S tőled 
elvonta szívünket; A világ és saját testünk Tőrt 
hányt, mi gyakran elestünk; Tudod s szánod 
nyavalyánkat, Gyógyíts meg, kérünk, —  atyánkat.

5. Vezess minket jobb kezeddel, Áldásodat 
oh ne vedd el, S vigasztald bús szíveinket, Té
rítsd meg ellenságinket, Végre adj boldog kimú
lást, S nálad örök boldogulást!

Dallam: Az én Istenemben.

136. Felséges Istenünk. Ne kelj ki elle
nünk ; Ne tekintsd sok bűnünket, Ne törölj ki



bennünket; Szánd meg bús országunkat, Enyhítsd 
gyászos sorsunkat!

2. Látod ínségünket, Te sajtolsz bennünket, 
Te könynyebbítesz rajtunk; Te, a mit mi óhaj
tunk, Egy szóddal megadhatod, Ha az szent 
akaratod.

3. Méltán ítéltetünk, Uram, mert életünk 
Rakva van sok bűnökkel, Sőt velünk, bűnösök
kel, Nagy irgalmad szerint bánsz, S nyavalyá
inkban megszánsz.

4. Most is hát kegyelmezz, Szavunkra ű- 
figyelmezz, Lásd kesergő szívünket, Mint siratja 
bűnünket; Mutasd nagy jóvoltodat, Enyhítsd meg 
csapásodat!

5. Nagy Isten, oh ne hagyj, Gyámolunk 
csak te vagy ; Csak hozzád folyamodunk, Epedve 
fohászkodunk ; A sok keserűségre Adj már örö
möt végre !

6. De ha ez végzésed, Hogy nagy bünte
tésed, Ránk még tovább is szálljon, S szerete
ted dorgáljon, Oh áldj meg csendes szívvel, Hogy 
szenvedjünk békével!

7. Sőt add, hogy csapásod És ostorozásod 
Megtérésre indítson, Te hozzád igazítson, Bűnö
söket rémítsen, Híveket erősítsen !

8. Ha majd menynyországban Élünk boldog
ságban, Általlátja értelmünk, Mely hasznos e gyöt
relmünk ; Ott vár gazdag jutalom, Az örök nyu
godalom !
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A r a tá s  u tá n .

Dallam: Ki csak Istenre dolgát hagyja.

137. Járuljunk buzgó hál’adással Az ara
tásnak urához, Ki megvidít gazdag áldással, S 
erőt nyújt minden munkához, Jóságának s ke
gyelmének Minden szájból zengjen ének.

2. Kedveld, atyánk, ez áldozatot, Ámbár 
gyengén dicsérhetünk, S adj belénk oly szent 
indulatot, Hogy a mi egész életünk Buzgó hál’- 
adásból álljon, S dicsőségedre szolgáljon !

3. Irgalmadból táplálsz bennünket, Add 
hát, irgalmasok legyünk, Meg ne keményítsük 
szívünket, A szegényekkel jól tegyünk; Atyánk, 
áldásod bőséges, Add meg, kinek mi szükséges!

4. Nyisd meg ezután is számunkra Áldást 
osztó kezeidet, Táplálj, míg elérünk czélunkra, 
S kévésén is híveidet Tedd hűséges sáfárokká, 
S egykor menynyben boldogokká !

5. A mit adsz, tedd foganatossá S táplá
lóvá élelmünket, Tedd irántad háladatossá Egész 
értünkben szívünket; Te, ki táplálod testünket, 
Töltsd be örömmel lelkünket !

H á b o rú  u tá n .

Dallam: Dicséret, tisztesség legyen.

138. Jertek, az ég s föld urának Adjunk 
nagy tisztességet, Háláljuk meg jóvoltának A

9



megnyert békességet; Dicsőítsük új énekkel, S 
mondjuk örvendő lélekkel: Hála legyen Istennek!

2. A rémítő csapásokat A nyomorúságok
kal, A tengervérontásokat A könynyhullatá- 
sokkal, A jó Isten megszüntette, Népét megör
vendeztette ; Hála legyen Istennek !

3. A hol előbb a félelem S rettegés ural
kodott, Ott az öröm s a védelem Csendes szál
lást fogadott; A bátorság helyre álla, S hazánkra 
uj áldás szállá ; Hála legyen Istennek !

4. Az ellenség jószágunkat Már tovább nem 
dúlhatja, Mert im’ minden határunkat A minden 
áldás atyja Fedezi és oltalmazza ; Jóságát ránk 
így halmozza ; Hála legyen Istennek !

5. Oh Isten, ki kérésünket Ebben is meg
hallgattad, Hogy régen kívánt kincsünket, Bé
kességünk’ megadtad : Kérünk ennek gyümölcsé
vel, Hál’adó szívvel s békével Engedj sokáig 
élnünk !

6. E külső szép bátorsághoz Adj lelki bé
kességet, S amaz örök boldogsághoz Készülő 
serénységet; Hogy itt békével élhessünk, S végre 
amott is lehessünk Örökös békességben.

J á r v á n y  p u s z t í tá s a  u tá n .

Dallam: Isten, oh szent Isten.

139. Hozzád, szabadítónk, Járulunk hál’- 
adással, Imádjuk nevedet Yig dicséretmondással,
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Hogy végre megszánván Nagy veszedelmünkben, 
Szabadítónk lettél Szörnyű Ínségünkben.

2. Minket minden felől A halál fenyegetett. 
Közülünk százakat Setét sírba tem etett; A ve
szélynek gátot Nem lelt az okosság, Halál mérge 
ellen Nem volt már orvosság.

3. Oh áldással tőlünk, Hogy megszűnt a 
pusztító, Mert nem más, hanem te Talál a sza
badító ; Meghallgattad, atyánk, Buzgó kérésün
ket, És meggyógyítottad Kegyesen sebünket.

4. A mint érdemiettük, Telünk akkép nem 
bántál, Sok bűnünk között is, Mint jó atya, meg
szántál ; A veszsző mellett is Láttuk jóságodat, 
Éreztetted velünk Irgalmasságodat.

5. Ezért magasztaljuk, Uram, szent felsé
gedet, Szabadosodért Imádjuk nagy nevedet; 
Téged’, megtartónkat, Szeretettel félünk, S jósá
god’ hálálva Hirdetjük, míg élünk.

T ű zvész  titá n .

Dallam: Jézus Krisztus én életem.

140. A tűz, uram, mint akarod, Majd 
áldásod, majd ostorod; Oh mily nagy veszélyt, 
szent atyánk, Küldöttéi most az által ránk!

2. Oh mily sok ház porrá égett, Mily sok 
ember lát szükséget! Uram, ez is tőled vagyon, 
Próbálsz különféle módon.
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3. Mégis, nem nézvén bűnünket Megkímél
tél te bennünket, Atyai szívvel megszántál S ve
lünk kegyelmesen bántál.

4. Buzgó szívvel áldunk téged’, Hogy így 
megújult hűséged, Oh vigasztald meg azokat, 
Kik most siratják károkat!

5. Add, hogy e szerencsétlenek Kegyes szí
veket leljenek, Kik legyenek szent örömmel Se
gélyökre szóval-tettel.

6. Segélj, hogy dorgáltatásunk Eszközölje 
jobbulásunk’, Bírjon buzgó szeretetre, Istenfélő 
szent életre !

7. Tüztől, víztől, ellenségtől S más hasonló 
nagy ínségtől Őrizz meg, uram, bennünket, —  Hall
gasd meg könyörgésünket!
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Á r v íz  u tá n .

Dallam: Isten, oh szent Isten.

141. Dicséret, dicsőség Legyen a nagy 
Istennek, A kinek szavára Hajolni kell mindennek, 
A feldagadt árvíz Minket rettegtetett, —  S ime 
intésedre Lecsendesittetett.

2. A kártékony vizek Partjok közé szorul
nak ; Az elrémült mezők Pihennek és újulnak; 
Az emberek vígan Teszik már dolgukat, S ben
ned, Isten, áldják Megtartó urukat.
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3. Áldunk s vig éneket Zengünk tisztessé
gedre, Egész életünket Rendeljük tetszésedre. 
Szívünk szerint bánjuk Minden bűneinket; Kérünk, 
több csapással Ke látogass m inket!

4. Örvendeztess meg már, Oh nagy Isten, 
bennünket, Kik szolgálatodra Rendeljük életűnket; 
Áldd meg bő terméssel Hazánk' s mezeinket, És 
kívánt áldással Örvendeztess minket!

5. Gyászos sorsunk után Parancsolj örömöt 
már, Vigasztald népedet, Mely áldást csak tőled 
vár; Hadd örülhessen már Szomorú vidékünk, 
Változtasd áldássá Ostorodat nékünk !

C. A megtért embernek Isten 
szerinti halála.

a ) H a lo tt i  énekek.

A.  l t a l á n o s a  k..

Dallam: Elég immár.

142. Élet ura,Töredékenységem Tudva van 
előtted! Előbb - utóbb Hogy eljőjön végem, É rte
met úgy szőtted. A halál magva vagyon ben
nem, Engedd ezt jól szívemre vennem. Élet ura!

2. Uram, tőlem Bölcsen elrejtetted Idejét 
végemnek ; Csak te tudod. Mely messzire tetted
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Határát értemnek. Add, serkentsen fel az engemet, 
Hogy munkáljam üdvösségemet Buzgó szívvel!

3. Értemnek ez Legyen főmunkája, Sem
mi gonoszságnak Hogy itt lelkem Ne legyen 
szolgája, S örök boldogságnak Útján botlás nél
kül mehessen, Uram, te szent kezed vezessen A 
jó úton !

4. Nem e földön, Hol minden változik, Nem 
itt, de az égben Tan legfőbb jóm, Hol lelkem 
osztozik Örök dicsőségben; Ott, hol sok ezer 
dicsőültek Jutalomban már részesültek, Menyny- 
országban.

5. Hogy mindenkor Te hozzád hajoljak S 
minden gonosz ellen Erőd által Erősen harczol- 
jak, Engedd, hogy szüntelen Szemem előtt tart
sam végemet S szenteljem általa szívemet Neked, 
uram !

6. Ha tovább is Nyújtod még értemet, Vi
selj hív gondot rám, De ha még ma Elhoznád 
végemet, Egyet kérek, atyám: A midőn eljön 
kimúlásom, Ne legyen terhes számadásom Te 
előtted!

7. Reád bízok, Uram, mindeneket, Mert 
sajátod vagyok ; Ha te szeretsz, Minden földie
ket Kész szívvel elhagyok. Ha te nekem vagy 
bizodalmám, A halálban is lészsz nyugalmam: Meg
elégszem !
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Dallam: Istentől el nem állok.

143. Közel get kimúlásom S eljön nem 
sokára, Bajos pályafutásom Elér szép czéljára ; 
Leteszem terhemet, Az Isten vesz hozzája, S a 
győzők koronája Ékesít engemet.

2. Jézus a mennyországnak Örökösévé tett, 
A halhatatlanságnak Midőn kezese le t t ; Ha 
mindent elhagyok, Marad oly bizodalmám, Hogy 
lesz örök jutalmam, Halhatatlan vagyok.

3. A sír, mely majd betemet, Csak teste
met zárja, ltothadatlan lelkemet Égi öröm várja. 
A halál szózatja Csak bűnbe merülteket Rettent, 
a jó lelkeket Menynyekbe juttatja.

4. Elvégezvén pályámat, Felejtem harczo- 
mat, Örömmel adok számot, S veszem jutalma
mat. Mint a szent angyalok, A dicsőült lelkek
kel, Yigadozó énekkel Istent magasztalok.

5. Az Ur testünk hamvait A földbe elhinti, 
De elhintett magvait Ismét megtekinti; Mikor 
aratás lesz, Akkor minden test felkél A sírból, s 
új él’tet él, —  Enyim is új fényt vesz.

6. Uram, neked szentelem Teljes életemet, 
Te minden jót tészsz velem, Yégtére engemet 
Felvészesz magadhoz ; Yajha e boldog idő Hamar 
lenne jövendő, Mely ily örömöt hoz !
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Dallam: Jer temessük el a testet!

144. Mely büszke az ember, míg é l ! Por 
ő, hamu s hulló levél, Nagy bátran mégis azt 
hiszi, Él’tét csuda —  meddig viszi.

2. Az ifjú fényes jövendőt, Az éltes még 
sok esztendőt Reményi, s a ki megérett már, A 
sok nyárhoz még egyet vár.

3. Ne mondd : »akárraely sors talál. Forog 
elmémben a halá l!« — Kit a halál jobbá nem tett, 
Az róla nem elmélkedett.

4. Hogy itten mindig jót tegyünk, S örökké 
boldogok legyünk, Időnk azért engedtetett, S egy 
pontig számba vétetett.

5. Halál után Ítélet lesz, S az Ur nyilván- 
ságossá tesz Mindent, a mi itt rejtve volt Ki-ki 
mint élt, mit tett, mit szólt.

6. Ha hát nyilván lesz, mi valál, ügy élj 
mindig, hogy a halál Akár —  mikor hív tégedet, 
Ne kelljen féltni lelkedet!

7. Holtodkor fogsz fohászkodni. Mondod, s 
mersz rá támaszkodni; De tudod-e, hogy ez 
meglesz, S hogy e pillanat szentté tesz !

8. Az, a ki az Istennek él, Bűntől mint 
a járványtól fél, Tűrő, jóltevő, jámbor, szent, Az 
Ur előtt csak az lesz ment.

9. Halált el nem felejteni Anynyit tesz, 
mint nem véteni, S ha róla jól elmélkedel, A 
jóban is nevelkedel.
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10. Üram, ne hagyj itt értemben Restel
kednem e tisztemben ; Add, jól intézzem dolgaim’. 
S számláljam bölcsen napjaim'!

F ia ta lo k  tem etésén é l.

Dallam: Uram, hallgass meg az én Ínségemben !

145. Ki itt tavaszán már látod sárgulni 
Az embert, s él’te zsengéjében múlni, Légy fi
gyelmes, Légy értelmes, A halál éje rád is fog 
borulni!

2. Mint az arató az érett búzával Gyenge 
füvet is levág sarlójával, Úgy a halál, A mit 
talál, Mindent elvisz, mint látod e példával.

3. Bár hát tavaszán jársz is még él’tednek, 
S bár még kezeid szép rózsákat szednek. Ke 
véld magad’ Mentnek, ragad Dühös vak kénye 
ez ellenségednek.

4. Sőt nem vak kénye, csak gyenge értel
münk Téli ezt, midőn megvakít gyötrelmünk : 
Istenünk hív, Ha halál vív : Mely méltatlan hát, 
csüggedő félelmünk !

5. A hányán vagyunk, anynyi pályát futunk, 
Majd keves'b, majd több ideig tart utunk; De 
ne féljünk, Csak úgy éljünk, Mint hozzánk illik, 
boldog czélra jutunk.

6. Bús szív te. ki most elveszted hívedet, 
Tudd meg, atyád az, ki vérzi szívedet. Hajad
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szála Számban nála, Oh bizzál benne, s töröld 
le könynyedet!

K ö zh a szn ú  éle tű  em ber tem etésekor.

Dallam: Elvégeztem életemet.

146. Hát már végképen letetted, Kegyes 
lélek, tisztedet; Máris végbúcsudat vetted S el
vontad hív kezedet ? Letevén földi terhedet, Re
pülsz menynyei szárnyakon, Üdvözleni Istenedet 
Nem hallott szent hangokon.

2. M’ért siettetted átadat? Nem volt-e már 
szükséges Él’ted, s hogy hív ajakadat Megnyis
sad, üdvösséges ? Nem volt-e egy lélek is már, 
Olyan, kit kelljen szeretned, Yagy a rósz útról, 
melyen jár, Boldogabbra vezetned ?

3. Sírj, bús sereg, mely vagy árva, Sírja
tok, minden szemek! Melyek itt el vágynak 
zárva, E hidegült tetemek lm’ nem adnak felei 
letet, Némák ők siralmink között, Mert a mi 
nekik életet Ada, jaj elköltözött!

4. Elmentél, dicső lélek, el Oda, hol ég
sereg Istennek vígan énekel, -—  De mi szívünk 
kesereg, Könynyek áztatják szemünket Érted, nagy
lelkű barátunk, S csak az enyhíti szívünket, Hogy 
menynyben viszontlátunk !



b) F e ltá m a d á s  s  íté le t.

Dallam: Jézus én bizodalmám.

147. Mikép a falevelek Megszáradván 
lehullanak, S velők az őszi szelek Tetszésük sze
rint játszanak : így jár testi sátorom, így széled 
el majd porom.

2. De nemcsak ez életre Adtad, oh atyám, 
; él’temet Felséges’b természetre Kihívsz a sírból

engemet, Itten van csak szállásom, Menynyben 
leszen lakásom.

3. Ott a porból kikelvén Szebb és dicsőbb 
lesz életem, Gyermekkorom eltelvén Emberkorra 
neveltetem ; Ott hibáim megszűnnek S nem szol
gálok a bűnnek.

4. Ott mostani homálya Keveset látó eszem
nek Nem leszen akadálya Tökéletesedésemnek; 
Itt hasonlatosságot Látok, ott valóságot.

5. Akkor menynyei sugár Világos fényben 
láttatja, Hogy ez életben is már Jól bánt velem 
él'tem atyja, S hogy mindenkor szeretett, Bár 
titkok közt vezetett.

6. Örvendj, lelkem, sorsodnak, E töredé- 
keny fedeled, A test is, mely bajodnak Terhét 
itt viseli veled, A sírból felkeltetik, És megdi- 
csőittetik,

7. Bár itt nincs maradásod, Hittel tekints, 
halálodra, Földi pályafutásod Után jutsz dicső

—  139 —



—  140 —

czélodra. Csak élj feddhetetlen ül, örülsz ott vél
etlenül !

Dallam: Jézus, bágyadtak ereje.

148. Uram, beszéded állandó, Ha meg- Á 
halok is, élek ; Csak a gyarló test halandó, Hal
hatatlan a lé lek ; Örökkétartó jutalmam Lesz 
menynyben, —  ez bizodalmám.

2. Itt a magot búval vetem, Gyakran köny- 
nyet hullatok, De lesz egy dicsőbb életem, S 
akkor vígan aratok, Megszűnik minden siralmam, 
Nem csüggedez bizodalmám.

3. Itt örömöm neked élni S vinni könynyű 
terhedet, S ha majd a gonoszok félni Fogják Íté
letedet. Akkor nekem lesz oltalmam S pártfo
góm, —  ez bizodalmám.

4. Testem, légy földdé s porrá bár, Te is 
megdicsőűlsz még, A sír csak kis ideig zár S 
örök hazád lesz az ég ; E hiten épül nyugal
mam : Mely nagy jó e bizodalmám !

5. Jézus te, ki feltámadtál, E jót neked 
hálálom, Reményt ez iránt te adtál, Hogy a ha
lál csak álom ; Te általad aggodalmam Meg
szűnvén, van bizodalmám.

6. Erősíts, Uram, hitemben, Oh tapasztal
hasd velem Halállal küzködésemben, Hogy a hit 
nagy kegyelem! Ha te lészsz erőm s ollalmain, 
Boldoggá tesz bizodalmám.



Dallam : Vigyázzatok ! azt kiáltják.

149. A sok ezernyi ezerek, Minden idő
beli emberek, Jézus, előtted állanak; Azok, kik 
földi él’tökben Vakmerőn úsztak a vétekben S 
téged’ büszkén csufoltanak, Székedet szemlélvén, 
Reszketvén és félvén Csüggedeznek, De a hívek 
S nemes’b szívek Irgalmadban örvendeznek.

2. Ezek lesznek jobbod felől, Áldás jő rá
juk színed elől, Megfizeted munkájokat; A nekik 
szánt boldogságba Beviszed őket,— menynyországba, 
8 nyerik örök jutalmokat; Örvendő leiköket S 
megújult testűket Dicsőséggel Koronázod, S fel
ruházod őket angyali szentséggel.

3. Hogy ilyen boldog lehessek, Add, én 
is serényen siessek, Jézus, kedved szerint é ln i; 
S ha végzem bujdosásomat, Töltsd be legjobb 
óhajtásomat, Mikor majd eljösz Ítélni; A mely 
dicsőséget Örök íidvössséget A hit igér, Add 
meg, mert nincs Ennél főbb kincs, —  Ez országok
nál többet ér.

c ) Ö rök  élet.
Dallam: Tündöklő hajnali csillag.

150. A szent boldogság lelkemet Eltölti, 
uram, szívemet, Ha menynybe felemelem, Hol, 
mint tartja Ígéreted, Uj csodáit szemlélteted Ke
gyességednek velem; Jobban Lobban Szeretetem 
s tiszteletem szent lángokkal, S áldlak felséges’b 
hangokkal.
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2. Mik az ideig- tartó jók, Hogyha az örökké
valók Yelök egybevettetnek ? Atyánk, már itt is 
sok jót tészsz, Sok örömökkel körülvészsz, De gon
dok is követnek ; Sok kár Ránk vár, Elegyesek, 
nem teljesek örömeink, Menynyi)en vágynak fő
kincseink.

3. Ott nem lesz többé fájdalom, Búbánat, 
gond, aggodalom, Nem uralkodik halál; Lelkünk, 
mely itt gyakran sóhajt S csendes révpartot vár 
s óhajt, Örök nyúgalmat ta lá l; A bűn Megszűn 
Szemeinket s szíveinket vakítani S boldogságun
kat rontani.

4. Ott, ott a szentek szentében, Dicsőűltek 
seregében, Boldog öröm lakozik; Ott szívünk 
neked, atyánknak, Urunknak s igaz bitónknak 
Szentebi) tűzzel áldozik ; Mily nagy S jó vagy! 
Ott bővebben, teljesebben megismerjük Neved’, 
—  méltóbban dicsérjük.

5. Oh tiszta szent szeretetnek S angyali 
kegyes életnek Tökéletes hazája! Hol együtt 
lesznek mindenek, Valakik szentül éltének, Oh 
égiek pályája ! Én is, Én is Oda jutok, ha jól 
futok szép czélomra, Ha főgondom lesz főjómra.

6. Ott meglátom Jézusomat, E menynyei ba
rátomat, Ki magát adta értem, Ötét, kit üdvö
zítőmnek, Minden jóra vezetőmnek S megváltóm
nak ismértem. Akkor Én por Angyal leszek, szen
tül teszek tiszteletet Annak, ki adott életet.



Iskolai imák.
1. A tanév megnyitásakor.

a)

»Kérlek, uram, tarts meg most, kérlek, 
uram, adj jó előmenetelt most!« Áldásért, segít
ségért kihez fordulnánk, ha nem te hozzád, oh- 
rainden áldások atyja! Te mind eddig velünk 
valál. Bölcsőnk felett atyai szemed őrködött; 
gyermekkorunk virányos ösvényén atyai hűséged 
vezérelt; ifjúságunk sikamlós pályáján atyai karod 
a mi támaszunk. Oh mily boldogok vagyunk!- 
Atyai gondviselésed egyengette az utat czélunk 
felé. Vágyaink teljesültek; számunkra is jeleltél 
ki helyet a tudomány templomában; ide hoztál, 
hogy értelmünket fejleszsziik, érzelmeinket nemes- 
bítsük, akaratunkat férfias, keresztyén jellemmé 
képezzük. Hála, hála jóvoltod e drága, meg- 
becsűlhetlen ajándékáért! Hála a lelki tehetsé
gekért, melyeknek csiráit keblünkbe plántáltad; 
a testi egészségért, melynek örvendünk; a jó 
szülőkért, kikkel megáldottál, az önmegtagadó
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szerétéiért, melylyel ők, a te helyetteseid, boldog
ságunk útját egyengetik; a bölcs tanítókért, 
kiknek gondviselése alá rendeltél; a hű társakért, 
kiknek körébe hívtál! Áldás szállott alá tőled, 
a világosság atyjától, reánk, gyarló, méltatlan 
fiaidra. Áldott legyen érte szent neved!

Sokat adtál nekünk, sokat is kérsz majd 
elő tőlünk! Érezzük, mélyen érezzük ezt, ez 
ünnepélyes pillanatban. Hűséget esküdtünk a 
tudománynak, melynek örök kűtforrása te vagy, 
oh világosság atyja. Önként alávetettük magunkat 
a törvénynek, a rendnek, mely —  mint minden 
társulatnak —- azon számos tagnak is egyedül 
lehet éltető lelke, kik e tiszteletre méltó intézet 
falain belől egy családdá egyesültek. Engedel
mességet fogadtunk szellemi vezéreink igazságra 
vezérlő szava, —  hódolatot, tiszteletet a nemes, 
tiszta erkölcs, —  teljes odaadást, hű ragasz
kodást szent vallásunk égi hatalma iránt. Oh 
adj erőt, add szent lelkedet, hogy sokoldalú 
kötelességeinknek híven tegyünk eleget!

Adj kedvet, éleszd folytonosan, hogy az igaz
ságot megismerjük; kitartó buzgóságot, hogy azt 
elsajátítsuk; alázatosságot, ha a czélhoz közelebb 
jutnunk sikerűi! Biztass, ha csüggedünk; erősíts, 
ha lankadunk; rázz fel a könynyelműség mámo
rából, ha kötelességeinkről megfeledkezünk! Add 
lelkedet, —  »vigyázzunk és imádkozzunk, hogy 
kísértette ne essünk!«



Te mind eddig velünk voltál, velünk vagy 
most is, velünk lészsz ezután is! Terjeszd ki 
atyai oltalmadat mindenre és mindenekre, —  
kedves hazánkra, honoljon benne igazság és 
béke! —  koronás királyunkra, boldogítsa né
peit ! —  anyaszentegyházunkra, legyen az igaz 
üdv veteményes kertje! —  az iskolákra, külö
nösen e mi tanintézetünkre, legyen az böl
csője a hittel párosult tudománynak, az erkölcsi- 
séggel ékeskedő ismeretnek, az értelmi világos
ságnak, mely szent érzelmek lángja által isteni 
avatást nyer! Áldd meg pártfogóit szeretetben 
munkás hittel s bölcsességgel; vezetőit, jó taní
tóinkat, huzgósággal s türelemmel; növendékeit 
jezusi alázattal s hűséggel! Hál adatosságunk köny- 
nyítse lelki útmutatóink nehéz feladatát; fiúi 
kegyeletünk édesítse gondjaikat; szívünk örök 
hálája jutalmazza meg fáradozásokat! Lebegjen 
előttünk szent fiad dicső élete, hogy —  mint 
ő —  mi is testben, lélekben gyarapodva, 
annak cselekedeit cselekedjtik, ki elküldött. »Kér- 
lek, uram, tarts meg most; kérlek, uram, adj 
jó előmenetelt most! Ámen.

b)
(a második félév kezdetén.)

Végetlen jóságú Isten, menynyei szent atyánk! 
téged’ magasztal szívünk, szent neved dicsőségére 
hálaéneket zengnek ajakink. A te irgalmad na-

10
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gyobb a mi bűneinknél. Megnyílt előttünk ismét 
a tudomány forrása, buzgó tanítók vezetése alatt 
meríthetünk abból erősítő italt szomjas lelkünk 
számára. Yégetlen fejlődésre képes szellemünkről 
mind eddig híven gondoskodtál; azért hívtál e 
körbe, hogy osztatlan figyelmünk, teljes igyeke- 
kezetünk azon kincsekre irányuljon, melyeket »sem 
a rozsda sem a moly meg nem emészt.«

De atyai j óvói tód —  arczpirulással ismerjük 
meg —  a mi részünkről nem találkozott azzal 
a hálás fiúi indulattal, mely előtted kedves; az
zal a buzgó törekvéssel, mely saját igaz javunk 
alapja, áldozatkész szülőink legédesebb örömének 
kútforrása, fáradhatlan jó tanítóink legdicsőbb 
jutalma. Elástuk a tálentomokat, melyeket gya- 
rapítanunk, —  parlagon hevertettük a mezőt, 
melyet mívelnünk kellett volna. Engedetlenek 
voltunk azok iránt, kiknek szava —  tette út 
mutatónk a boldog czél felé s ha azt egy lépés
sel tán megközelítenünk sikerűit, önhittségünkben 
magunknak tulajdonítottuk az érdemet, megfeled
kezvén arról, hogy tőled nyertük az erőt a 
haladásra, lelki vezetőink egyengették az utat, me
lyet eddig megfutottunk. Atyánk, ne bánj velünk 
érdemünk szerint!

Hozzád fordulunk, —  irgalmadnak nincsen 
határa. Méltatlanságunk daczára sem vonod meg 
tőlünk áldó karod hatalmát. Nem vágod ki a 
terméketlen fát, —  időt engedsz neki, hogy
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gyümölcsöt teremjen. Tanulási pályánk uj szaka 
nyílik előttünk, —  hogy jóvá tegyük, mit eddig 
roszul cselekedtünk, s ezután pótoljuk, mit azelőtt 
mulasztottunk. Oh magad nyisd meg szemeinket, 
>> vegyük eszünkbe, melyek békességünkre valók!« 
Ébreszd fel alvó lelkiismeretünket, felelősségünk 
tudatát ; szem elől ne téveszszük, hogy a mint 
most vetünk, úgy fogunk egykor aratni, hogy 
sorsunk, jövőnk, boldogságunk vagy boldogtalan
ságunk önkezeinkbe van letéve! Add szent lel
kedet, —  világosítsa meg elménket, hogy az 
igazságot megismerjük; hevítse szíveinket, hogy 
a jót megkedveljük; szilárdítsa akaratunkat, hogy 
szent igédet, —- keblünkben istenes érzelmek, 
életünkben nemes tettek által —  megvalósítsuk! 
Legyen oly indulat bennünk, milyen volt szent 
fiad, az Úr Jézusban! Dicső példája lelkesítsen, 
menynyei tudománya erősítsen, isteni lelke buz
dítson, —  hogy e tanév végén nyugodt szívvel 
jelenhessünk meg előtted, nyugodt szívvel adhas
sunk számot sáfárkodásunkról! Atyánk, Istenünk, 
légy velünk, tanítókkal, tanulókkal; áldd meg 
bejövetelünket s ' kimenetelünket, az Úr Jézus 
Krisztusban megjelent végetlen irgalmasságod sze
rint! Ámen.

2. Oktatás előtt.
a)

Világosság úra, áldások atyja, a te neved
ben fogunk munkánkhoz. Szent fiad biztat: »va

10*
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lahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok ő közöttük.« Mi is öszsze- 
sereglettünk az ő nevében, —  oh legyen ő mi 
közöttünk is az ő szent leikével! Ezért fohász
kodunk hozzád, Jézus Krisztusnak atyja, ki általa 
a mi atyánk is vagy. Világosítsd meg értelmünket, 
éleszd figyelmünket, tedd fogékonynyá lelkeinket, 
áldd meg tanítóink fáradozását, hogy jóra vezérlő 
szavokat buzgón hallgatva megértsük s lelkünk 
mélyébe vésve elsajátítsuk, egykor pedig saját 
üdvünkre, felebarátaink épülésére és a te szent 
neved dicsőítésére értékesítsük! Legyen e végett 
áldott az oktatásnak jelen órája is, —  áldott a 
mi bejövetelünk s kimenetelünk! Ámen.

V
»A mi segedelmünk legyen az IJrtól, ki te

remtette a menynyet és a földet!« Kegyelmes Is
tenünk, menynyei szent atyánk, te szólítottál e 
körbe, a lelki művelődés e komoly, csendes mű
helyébe. Azt akarod, hogy országod eljőjön. Oh 
jőjön el mi hozzánk is, —  a világosság, a jám
bor erkölcsiség, az üdv országa! Ez ország fel
építésén munkálkodunk itt. Te tőled van az ál
dás, nálad a siker. Mi gyarló, gyenge munkások 
plántálgatunk, öntözgetünk, —  egyedül te adhatsz 
előmenetelt. Add, hogy az igazság magva, mely 
itt vettetik, fogékony talajra találjon leikeinkben, 
hogy megcsirázva, mély gyökeret verve fává 
növekedjék, mely neked tetsző, önmagunknak s
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társainknak üdvös gyümölcsöt teremjen! Hall
gasd meg a buzgó kérést, melylyel hozzád já
rulunk, erősítsd fiaid gyenge igyekezetét, —  áldd 
meg, menynyei szent atyánk! Ámen.

3. Oktatás után.
a )

Jóságos Istenünk, szívünk mélyéből ma
gasztaljuk szent nevedet mind azon áldásokért, 
melyekkel ez ideig megörvendeztettél. Testünkről 
atyailag gondot viselsz, isteni lelkünk tökéletes- 
bitesére is anynyi módot és alkalmat szolgáltatsz. 
Most is feltártad előttünk a kincseket, melyek 
drágábbak aranynál-ezüstnél, melyek nem a rom
landó testet, hanem az örökkévalóságra hivatott 
lelket gazdagítják. Áldd meg az oktatásnak e le
folyt óráit is s add, hogy a mit igaznak megis
merni s mint jót megkedvelni tanultunk, azt ma
gunknak elsajátítani, híven megőrizni s folytono
san gyarapítani buzgón törekedjünk! Áldd meg 
e czélból - azt a munkát is, melyet ez intézet fa
lain kívül kell végeznünk, hogy az itt nyert 
üdvös benyomás állandóan megmaradjon szíveink 
—  leikeinkben s necsak itt, hanem mindenütt 
úgy gondolkozzunk, érezzünk és cselekedjünk, a 
mint a megismert igazság követeli! Adj bölcses
séget, hogy számláljuk napjainkat s cseleked jük 
a te cselekedeteidet, »míg nappal vagyon !« Atyai 
oltalmad vezérelje lépteinket, atyai segedelmed
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kisérje munkálkodásunkat, atyai áldásod sikere- 
sitse fáradozásunkat! Ámen.

b)
A te segedelmeddel, menynyei atyánk, ismét 

leraktunk egy követ az alapra, melyre telkeink 
istenországát emelni akarjuk. Oh legyen ez or
szágnak sark- és szegletköve az Ur Jézus Krisz
tus —  s kősziklára épül, »melyen a pokol kapui 
diadalt nem vehetnek.« De mi hiában fáradunk, 
ha uram, »te nem építed a házat.« Akaratunk va
gyon a jóra, de csak a te segedelmeddel való
síthatjuk meg. Mondj te magad áment a mun
kára, melyet most végeztünk! Ad j erőt, hogy a 
hasznos ismeret, melyre ma vezéreltettünk, az 
üdvös benyomások, melyeket itt nyertünk, a dicső 
eszmék, melyekért most lelkesültünk, szellemünkbe 
bevésődjenek s biztos útmutatók gyanánt köze
lebb vezessenek a czélhoz, mely felé szent hiva
tásunk utal! A te oltalmadba ajánljuk magun
kat s társainkat, a te áldásodat kérjük munkál
kodásunkra, nyugvásunkra. Atyánk, ki mind eddig 
megsegítettél, segíts, kérünk, ezután is! Ámen.

4. Vizsga előtt.
Igazságos és könyörületes Istenünk, meny

nyei szent atyánk ! Egybegyűltünk a te nevedben, 
dobogó szívvel fordulunk hozzád segedelemért. 
Azok előtt állunk, kiket lelki életünk őreiül ren
deltél, hogy számot adjunk egy évi sáfárkodá
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sunkról. Különbözők a tálentomok, melyeket ke
zelésünkre bíztál, a lelki tehetségek, melyekkel 
megáldottál, •—- de mindegyikünknek nyújtottál 
anynyi erőt s szolgáltattál anynyi alkalmat a ha
ladásra, hogy a kitűzött czélt megközelíthettük 
volna. Sokat adtál, sokkal tartozunk; csekély az 
eredmény, melyet mutathatunk. Oh ne szállj 
perbe velünk, méltatlan fiaiddal! Légy irgalmas 
s add, hogy elnézéssel találkozzunk azok részé
ről is, kiknek felügyelete alá rendeltél! A csüg- 
gedőnek adj bizalmat, a gyengének erőt, az ön- 
bizottnak alázatosságot s koronázd munkánkat 
sikerrel, hogy megnyerhessük mind azoknak meg
elégedését, kiknek atyai gondoskodásokért hálával 
tartozunk! Te benned bízunk, erős Istenünk, a 
te kegyelmed, menynyei atyánk, el ne távozzék 
tőlünk! Ámen.

5- Vizsga után.
Hálával telt szívvel magasztaljuk irgalma

dat, szeretetteljes menynyei atyánk. A te sege
delmeddel végeztük e komoly munkát azok előtt, 
kik körünkben megjelentek, hogy »számot vegye
nek a bennünk helyezett reményekről.« Add, mi
dőn ítéletet mondanak felettünk, ne anynyira a 
gyarló eredményt tekintsék, mint a jó igyekeze
tei! »Rész szerint vagyon bennünk az ismeret,« —  
de bízunk, hogy a te szent lelked, mely »el
kezdette bennünk a jó dolgot, el is fogja azt



végezni.« Bocsáss meg, ha a közkivánságnak nem 
tudtunk úgy megfelelni, mint kellett volna ! Éleszd 
hennünk a vágyat az igazság megismerése után 
s nyújts erőt, hogy ennek utána jobb siker ko
ronázza fáradozásunkat! Add lelkedet, hogy gya
rapodva a tudományban, kegyes, szent életben, 
tégedet lélekben és igazságban imádjunk s ön
magunkat megbecsülve, társainkat szeretve, méltó 
hívei legyünk annak, ki »példát hagyott nekünk, 
hogyr az ő nyomdokit kövessük.« Ő az út, mely 
hozzád vezet, az igazság, mely tőled származik, 
az élet, mely benned vagyon. Add, legyen ő a 
mi életünk vezére, hogy vele küzdve, vele győ
zedelmeskedjünk ! Az ő nevében kérünk, hallgass 
meg minket ! Ámen.

6. A tanév végén.
Örök Isten, végetlen kegyelem ura és atyja! 

napjaink, éveink múlnak, az idő árja gyor
san siet a végetlenség tengere felé. Ismét egy 
tanév végén állunk s ha viszszatekintünk annak 
egyes napjaira, mindenütt látjuk atyai kegyelmed 
működését, mely oly híven őrködött felettünk. 
Megőrizted testünk épségét, egészségét, gondot 
viseltél lelkűnkről, mely folytonos tökéletesbedésre 
van hivatva, megnyitád előttünk a tudomány e 
tiszteletre méltó templomát, hol bölcs tanítók 
lábainál ülve, hallgathattuk az igazság szavát, 
lelkesedhettünk a múlt dicső emlékein, gyönyör-



ködhetttink a jelen vívmányain s lelkeinket táp
lálva az élet kenyerével, készülhettünk a nagy 
munkára, melyre a jövő utal. Legyen áldott érte 
szent neved!

De a menynyire emel tapasztalt atyai jóvol
tod tudata, anynyira sújt méltatlanságunk érzete. 
A múló félben levő tanév elsietett napjai vádat 
emelnek ellenünk. Életünk tavaszának egy fontos 
szaka ez, a készülődés, a vetés drága ideje. Mily 
sokszor feledkeztünk meg erről! Hálátlanok vol
tunk irántad, jóságos Istenünk, drága ajándékidat 
nem becsültük meg eléggé; hálátlanok szülőink, 
gondviselőink iránt, kiknek áldozatkészségével 
viszszaéltünk; hálátlanok lelki vezetőink iránt, kik
nek türelmét nem ritkán tettük nehéz próbára. 
Szem elől tévesztettük kötelességeinket, a nagy 
tartozást, melylyel édes hazánk, drága egyházunk, 
társaink iránt adósok vagyunk; nem használtuk 
fel a kedvező időt úgy, mint lehetett és kellett 
volna, hogy egykor az emberi társaságnak hitben 
erős, szeretetben munkás tagjaivá legyünk. Ke
gyelmes Istenünk, ne bánj velünk érdemünk szerint!

Atyánk, Istenünk, ne vond meg tölünk ol
talmadat, segedelmedet! »Maradj meg velünk, 
mert immár beestvéledik és a nap elhanyatlott!« 
Maradj meg velünk a végére siető tanév alkonyán! 
Nyisd meg szemeinket, hogy lássuk s keressük 
az egy szükséges dolgot s buzgóbbak legyünk 
szent akaratod teljesítésében, hívőbbek saját igaz
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javunk munkálásában! Áldd meg a pihenés, az 
üdülésre szánt napokat, melyeket szeretteink kö
rében töltendőnk! Áldd meg a tanítókat s tanu
lókat, hogy uj kedvvel, uj erővel kezdjük majd 
újra a munkát, ha segedelmeddel ismét egybe
gyűlünk a tudomány e csarnokiban! Őrködjél 
mindnyájunk felett! Atyánk, nevedet áldva, ke
gyelem, erőért kiáltunk hozzád, —  hallgasd meg 
fohászkodásunkat az Ur Jézusért! Ámen.

7. Urvacsorai imák.
a) bűnbánati.

Szent és igaz Isten, ki a szíveket és vesé
ket vizsgálod, könyörülj rajtam az én nyomorú
ságomban! Lelkiismeretem sújt, életem vádol. 
Akár az indulatokat vizsgáljam, melyek bensőmet 
mozgatják, akár a szavakat, melyek ajakimról 
hangzanak, vagy a tetteket, melyeket véghezvi- 
szek, —- pirulva kell a tékozló fiúval bűneimről 
vallást tennem: »Atyám, vétkeztem az ég ellen 
és te ellened és nem vagyok immár méltó arra,, 
hogy a te fiadnak hivattassam!« Számtalan jóté 
teménynyel halmoztál el engemet és a te irgal
mad mindennap megújult rajtam. S mégis hány
szor lebegett ajkaimon az elégedetlenség, a zú
golódás vádló szava! Megáldottad lelkemet jeles 
tehetségekkel, melyeknek fejlesztésére itt, a tu
domány e dicső hajlékában, anynyi alkalmat szol
gáltatsz, —  s mily sokszor éltem vissza a drága
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idővel, tehernek tekintve a kötelesség teljesítését, 
mely biztos jövőm, igaz javam egyedüli alapja! 
Szent eszmék lelkesítő szava hangzott felém, ke
gyes, nemes erkölcsök dicső példái lebegtek foly
tonosan előttem, —  s lelkem a helyett, hogy 
az eszmény magas légkörébe, hozzád, a világosság 
atyjához emelkedett volna, a mindennapiság, a 
bűn porába sülyedt alá !

Jó szülők hív gondviselése alá helyeztél- 
Atyai szeretet, anyai hűség egyengette az utat, 
mely ide, a szellemi mívelődés csarnokiba ve
zetett. Szülőim nélkülözések árán vásárolják meg 
a kincseket, melyek jólétemet biztosítják. S én 
hálátlansággal viszonoztam hűségüket, meg nem 
becsülve az adományokat, melyekkel elárasztottak, 
átokká változtatva az áldást, melylyel boldogí
tani akartak ! Bölcs, jóakaró tanítók felügyelete 
alá rendeltél. Hányszor fogadtam bizalmatlanság
gal, engedetlenséggel jóakaró, buzdító, intő sza- 
vokat s tanúsítottam tiszteletlenséget azok iránt, 
kik nevedben, menynyei atyám, lelkem mívelésén 
fáradoznak! Barátok, ugyanazon czél felé haladó 
társak körébe hívtál, hogy egymást lelkesítve, 
egymást támogatva, szeretettel egymás életét éde
sítsük, egymás terheit hordozzuk. S im’ mily 
sokszor értettem félre baráti szavokat s megfe
ledkezve keresztyéni kötelességemről, hogy inkább 
tűrjek, mint tegyek méltatlanságot, —  a harag- 
fegyverével sújtottam azt, kinek megbocsátó job
bomat kellett volna nyújtanom!
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Atyám, Istenem, »nem jó az én dicsekedé- 
sem !« Ha dicsekedni akarnék, —  a nagy apos
tollal —  csak »az én nyomorult állapotommal« 
dicsekedhetnénk Te ismered legjobban fogyatko
zásaimat, bűneimet. A bánat könynyeit hullatva 
fordulok hozzád, —  légy te irgalmas, kegyelmes 
birám! Kelts fel a bűn álmából, ébreszsz uj életre! 
Adj felülről erőt, mert saját erőnk elégtelen 
mind azon akadályok legyőzésére, melyek a ja
vulás, a lelki haladás útja elé gördülnek! Nálad 
van az erő és a hatalom, az irgalom és a kegye
lem. Bocsásd meg minden vétkeimet, bűnös mulasz- 
tásimat, rósz cselekedetimet, —  s add szent lel
kedet, hogy »levetkőzve az ó embert, felöltözzem 
az ujat« és lakozzék én bennem a Kristus ha
talma! Szívem-lelkein szabadulás után vágyódik. 
Ments ki a bűn hatalma alűl, —  segíts, hogy 
azon feltételek és fogadások, melyeket ma előt
ted megújítok, valósággá legyenek életemben! 
Áldd meg e czélból fiad szent vacsorájának él
vezetét, hogy vele egyesülve »éljek, de többé 
ne én, hanem éljen én bennem a Krisztus!« 
Atyám, ki »nem akarod a bűnös halálát, hanem 
hogy megtérjen és éljen« —  el ne hagyj, segíts, 
erősíts, vond magadhoz lelkemet! Ámen.

b ) a  sze n t v a c so ra  é lveze te  e lő tt.

Leikeink hív pásztora, hitünk fejedelme, Jé
zus Krisztus, — a te megváltottaid egyike kiált 
hozzád segedelemért, a por űa az ég szülöttjéhez,



a beteg az orvoshoz, a rab a szabadítóhoz. Szá
momra is terítetted a kegyelem asztalát, — de 
én nem vagyok arra érdemes, hogy méltó ven
dégeid sorában helyet foglaljak, — csak a mor- 
zsalékokat engedd felszednem, melyek ez asztal
ról hullanak! Bűneim tudatától sújtva, a gyar
lóság porába sülyedve, alig merem szemeimet 
felemelni hozzád, ki isteni dicsőségben trónolsz, 
kit menynyei dicsfény környez. »Ne vess el en- 
gemet a te orczád elő l!« Ki magad mondád, 
hogy nem jöttél az egészségesekhez, hanem a 
betegekhez, ki — míg emberi alakban jártál — 
a bűnösöket magadhoz fogadtad s velők társa
logtál, — oh bocsátkozzál le én hozzám is, hogy 
meggyógyítva sebjeit, magadhoz emeljed fel lel- 
kemet, a tökély, az üdv honába!

A mire hő vágyam irányul, a mit szívvel, 
szájjal fogadtam, hogy lelkemben, értemben »a ré
giek elmúltával mindenek meg fognak újulni,« — 
csak a te segedelmeddel, isteni üdvözítőm, lehet 
és lesz valósággá. Lebegjen előttem dicső életed 

, teljes isteni nagyságában! Ha küzdenem kell, 
harczolj velem s győzedelmeskedni fogok! Ha 
életem terhe fáraszt, osztozzál sorsomban s nem 
fogok leroskadni! Ha a világ átka sújt, tárd fel 
előttem szíved sebjeit, hangoztasd áldásra nyíló 
ajakid végfohászát, s áldani fogom én is azokat, 
kik engemet átkoznak! Ha szívem indulatai, a 
világ kisértetei ostromolják hitemet, bizalmamat,
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járj előttem s viszsza fogom verni a sátán táma
dásait! S ha végórám üt és körültem homályba 
borúi minden, gyújtsd meg előttem a remény 
fáklyáját, ki biztatsz: »én vagyok a feltámadás 
és az élet, a ki én bennem hiszen, ha meg
hal is, é l !«

Életem élete, világ világossága, lelkem meg
tartója, végy fel ismét szent szövetségedbe, me
lyet most megújítani készülök! Feltárom előtted 
.szívemet, készíts magadnak benne lakást! Ma
radj te én bennem s én is te benned maradok. 
Értem is szenvedtél, értem is meghaltál, —  add, 
én is meghaljak a bűnnek s uj életre ébredjek! 
E kéréssel közeledem asztalodhoz s áldva szent 
emlékezetedet, keresek nálad vigaszt régi nyomo
rúságomban, erőt az uj harczra.

Járj, oh Jézusom,
Velem útamon,
Tőled úgy el nem maradok, 
Nyomdokidon hűn haladok.
Indulj karöltve
Velem menynyekbe ! Ámen.

c ) a  s ze n t v a c so ra  é lveze te  u tá n .

Leikeink megtartója, Jézus Krisztusnak 
atyja s általa a mi atyánk, fogadd kegyesen szívünk 
hálaáldozatát! Te atyailag viselsz gondot testünk
ről, »mindenek szemei te reád néznek és te adsz 
nekik eledelt alkalmatos időben.« Atyai gondvise-
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lésed kiterjed lelkünkre is, élet kenyerével táp
lálod, örök élet vizével oltod el szomját. »Miké 
pen a szarvas a folyó vizekre, aképen kívánko
zott az én lelkem te hozzád, oh Isten,« és te 
magadhoz fogadtad, evangéliomi vigaszod bal
zsamát cseppegtetéd szívem sebjeibe. Hála, hála 
neked, hogy nem hiában zörgettem kegyelmed 
ajtaján, hogy irgalmasságod zálogaival lelkem 
viszszanyerte nyugtát és szent fiad szenvedései és 
halálának emlékét megújítva, dicső hivatásom, 
menynyei polgárságom boldogító hitét ismét meg
erősíthettem !

Ünnepi hangulatban térek viszsza köznapi 
munkáim körébe. De ah! » a régi ellenség 
nem távozott el még!« A kísértő megújítja majd 
ellenem támadásait, önszívem, e daczoskodó, csüg
gedő kis zsarnok, újra hallatja majd követelő 
szavát, a világ kéjeinek fénye újra kápráztatja 
majd szemeimet! Uram, erő, kegyelem Istene, ki 
biztattál, hogy velem lészsz, velem örömben-bánat- 
ban, jó és rósz napokban, —  oh ne hagyj el, 
segélj, —  »vigyázzak és imádkozzam, hogy kísér
teibe ne essem*! Legyen hatalmas a te erőd az 
én erőtelenségemben, hogy előtted megújított foga
dásomat híven megtartsam! Szent lelked által 
erősíts, buzdíts, dorgálj, büntess, hogy »ama 
nemes harczot megharczoljam, futásomat elvégez
zem, a hitet megtartsam«! Tied vagyok, —  te 
el nem hagysz. Velem vagy —  s ha te vagy
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velem, ki lehet ellenem ! Benned hízom —  s a 
ki te henned bízik, soha meg nem csalatkozik! —- 
»Áldjad, én lelkem, az Urat és el ne felejtkezzél 
semmi jótéteményiről, ki megkegyelmez minden 
te bűneidnek, meggyógyítja minden hetegségidet! 
Áldjad, én lelkem, az Urat és minden belső- 
részeim az ő szent nevét!« Ámen.

8. Vasárnapi istentisztisztelet alkalmával.
Áldások kiapadhatlan forrása, világosság 

atyja! szívünk hálaérzete, ajakink magasztaló 
szava határtalan jóvoltodat dicsőíti. Homályba 
merült a föld, setétségbe a szív, tudatlanság és 
hitetlenség árnyai nehezültek az elmékre, tévely 
és bűn éjjele az emberiségre. Elküldéd fiadat, 
a világ világosságát, —  s oszlott a köd, távo
zott a homály, az ige fénye megvilágítá az el
méket, hevíté a szíveket s feltüntető az emberi
ség dicső honát te nálad, a világosság országá
ban. Hála a dicső ajándékért, az evangéliomért, 
melynek a te lelked által vezérelt apostolok szó- 
val-tettel utat törtek a világ minden részébe! 
Hála, hogy e drága kincset, apáink e legbe
csesebb hagyományát, megőrizted a mi számunkra 
is, —  hogy szent igédet ma is hallgathattuk, 
ez alapra építve lelkűnkben a menynyek or
szágát !

Add, jó Istenünk és atyánk, hogy »a Krisz
tus beszéde bőséggel lakozzék bennünk« és kö-
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/öt) iinl< ! Áldd meg egyházadat lelkes tanítókkal, 
kik igédet hirdessék úgy alkalmatos, mint alkal
matlan időben! Add, hegy a jó mag, melyet a 
szívek földébe vetnek, ne essék sem a keményre 
tapodott útra, sem kősziklára, sem tövis közé, 
hanem jó földbe, hol százszoros gyümölcsöt te
remjen ! Yirágoztasd fel mind azon intézeteket, 
melyek igazságod terjesztését, országod építését 
tűzték ki czélul! Különösen add áldásodat evan- 
gélmi anyaszentegyházunkra, annak minden tan
intézetére s e mi iskolánkra is ! Szövetkezzék ben
nünk az elme világossága a szív melegével, pá
rosuljon a tudomány kegyességgel, egyesüljön az 
igazság nemes erkölcsökkel! Add áldásodat ha
zánkra, áldd meg koronás királyunkat; a felső
séget, hogy szem előtt tartva szent akaratodat, 
bölcsen éljen a reá bízott hatalommal; az alatt
valókat, hogy isteni félelemben meghajoljanak a 
törvény szava előtt! Áldj meg mindnyájunkat a 
te szent igéd által, hogy a Krisztus lelke mind 
inkább meghódítsa a szíveket és elméket, meg
szentelje a családokat és népeket, —  hogy földi 
életünk iskolája legyen az örök életnek, előcsar
noka a tökéletesség és üdv égi templomának! 
Ámen.

9. Keformatió ünnepén.
Menynyei szent atyánk, Sión őre! »nagy dol

gokat cselekedtél mi velünk, azért vigadunk«!
11



Nagy, szent napok emlékei hirdetik, megerősítik 
áldott üdvözítőnk prófétai szavát: »az ég és a 
föld elmúlnak, de az én beszédim soha el nem 
múlnak!» Kősziklára épült a te anyaszentegyhá- 
zad s »a pokol kapui nem vehetnek rajta dia- 
dalmat«. Lángba borúit a világ, midőn kegyel
med lelkesült hírnökei az igazság fáklyáját lo
bogtatva, fényével elűzték a setétséget, megvilá
gították az üdvnek homályba borúit útját. E vi
lág hatalmasai síkra szállottak az ige ellen, — 
de a te erőd az elvtelenekben megszégyenítette 
a hatalmasok hatalmát. Vakság és álnokság- 
kénytelen volt letenni a fegyvert, melylvel szent 
evangéliomod ellen véres, de sikertelen harczot 
folytattak. Diadali ünnepet ült az igazság, a 
hitszabadság —  s az ige, mely drágább arany- 
nál-ezüstnél, édesebb a színméznél, közkincsévé 
lett az emberiségnek. Atyai oltalmadnak köszön
jük ezt. Te ébresztői szent lelkesedést a hitbaj
nokok szívében, lángoló buzgalmat apáink kellő
iében, —  mindenüket árúba bocsátva, megmen
tették unokáik számára a legdrágább kincset, 
szent fiad dicső örökségét. A te parancsodra si
multak el a szenvedély felkorbácsolt hullámai s 
ragyogott fel —  anynyi vész és vihar után —  a 
vallásbéke napja; a te szavadra tették le a né
pek, a testvérháborúban kifáradva, a pusztító 
fegyvert s tanulták egymást túrni, egymást be
csülni, a munka terén vetélkedve egymással a 
diadal pálmájáért. Magasztaljuk érte szent nevedet.



—  163 —

Erős yárunk Talál a múltban, bizodalmunk, 
reményünk kőszála vagy most s lészsz ezután is, 
jóságos Istenünk. Oltalmazd meg egyházadat 
minden Teszélytől és ellenségtől! Plántáld az 
unokák szűrébe őseik erős hitét, hogy »megtartsák 
azt, a mi nálok Tagyon és senki el ne vegye 
koronájukat!« Ébreszsz lelkesedést szÍTeinkben, 
hogy megismerTén az igazságot, meghajoljunk 
isteni hatalma előtt és szolgálatában szabadokká 
legyünk! Adj igéd hirdetésének sikert; tartsd s 
erősítsd meg anyaszentegyházadat s áldd meg 
mind azon intézeteket, melyek országod terjesztését 
elősegítik ! Tároztásd körünkből a hideg közöny, az 
egyenetlenség pusztító lelkét, tartsd fenn és szilár
dítsd meg köztünk »a léleknek egységét a békes
ségnek köteléke á lta l!« Engedd, hogy a kölcsö
nös türelem, az atyaíiui szeretet mind inkább 
tért foglaljon szíveinkben, életünkben s a közös 
czél, mely felé különböző úton haladunk, fűzzön 
szoros kapocscsal egymáshoz, mint egy test tag
jait, mint egy üdvözítő megváltottad! Kedveld 
szívünk hálaáldozatát, menynyei szent atyánk, 
hallgasd meg buzgó könyörgésünket! Ámen.

10. Gyámintézeti ünnepen.
Világosság atyja, kitől minden jó és töké

letes ajándék származik, számtalanok a jótétemé
nyek, melyekkel atyai jóvoltod eláraszt bennün
ket. De minden földi javaknál becsesebb az aján-

n *
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déle, melylyel megáldottál minket a te szent igéd 
által a Jézus Krisztusban. A te igéd »lábaink 
szövétneke és ösvényünknek világa«. Fényénél 
felhat rövidlátó szemünk az egekig, látja meny- 
nyei dicsőségedet, bölcs akaratodat; látja »a 
kecskeny utat, mely az életre viszen.« Sugarai 
megvilágítják az élet setét titkait, s »lia a halál 
árnyékának völgyében járunk is, nem félünk a 
gonosztól«, mert látjuk a sújtva áldó kezet, mely 
vezet. Világossága körűlsugározza az enyészet 
birodalmát is, —  földi szerencsénk romjait, a 
sírt is, melyre bánatunk könynyei hullanak, igéd 
dicső remény, örök élet hitének oltárává avatja.

Szívünk mélyéből mondunk neked hálákat, 
kegyes Istenünk és atyánk, a drága örökségért, 
mely az apáktól a fiákra szállott. Mi epedő lei
keink számára mindennap meríthetünk üdítő italt 
a forrásból, melyből örök élet vize fakad, ■— 
ah de hányán kiáltanak az élet kenyeréért 
és ki nem olégittetnek, hányán szomjuhozzák az 
igazságot és szomjukat senki el nem oltja! Há
nyán, kik az élet kietlen pusztájában bujdosnak, 
kiknek élethajóját a sors hullámai elhagyatott 
partra hányták, —  nem találnak menedéket, 
oltárt, melynek lángjánál meggylíjthatnák hitök 
kialudt szövétnekét; templomot, hol az ige har
matával éleszthetnék lankadt szíveiket; iskolát, 
hol az evangéliom tejével táplálhatnák gyerme
keik lelkét!



»Sok az aratásra való gabona, de az arató 
kevés!« azért kérünk, aratás ura, »bocsásd ki 
az aratókat a te gabonádnak aratására!« Min
ket is hívtál s hívsz folytonosan művesekül a te 
szőlődbe. A próféta szavával: »vigasztaljátok, 
vigasztaljátok az én népemet!« legdicsőbb hivatá
sunkra emlékeztetsz. Oh nyisd meg füleinket, 
halljuk a testvérek jajkiáltásait! Erősítsd ben
nünk az atyafiul szeretetet, a szeretetten mun
kás hitet, a hittől vezérelt nemes lelkesedést, 
hogy testvéri részvéttel felkaroljuk elhagyatott 
hitsorsosink szent ügyét! Add szent lelkedet, a 
jótékonyság, a jókedvű adakozás lelkét, hogy a 
szeretet gyengéd kezével gyógyítva a lelki sebe
ket, letörölve a könynyeket, keressük a veszen
dőket, új életre ébreszszük a haldoklókat! Atyai 
oltalmadba ajánljuk szentegyházunkat, a Krisz
tus testének minden, különösen beteg tagjait. 
Légy te lelki orvosuk, elszólcdt nyájadnak gond
viselő pásztora; tartsd meg, terjeszd országodat, 
szent fiad, az Úr Jézus nevében kérünk! Ámen.

1 1 . Nemzeti ünnepen.
Népek líra, nemzetek hatalmas Istene, ki

rályok királya! méltókép mint áldjuk nevedet, 
tiszteljük felségedet, magasztaljuk kegyelmedet! 
Te honszerelmet plántáltál kebelünkbe, ragasz
kodást, gyengéd vonzódást a hajlékhoz, hol böl
csőnk rengett, —  a helyhez, melyhez gyermek-
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és ifjúkorunk legkedvesebb emlékei fiizvék, —  a 
földhöz, melyet apáink verítéke, nemzeti hőseink 
vére megtermékenyített, — az országhoz, hol őse
ink bölcsessége, erős karod oltalma alatt, meg- 
alapítá a polgárszabadság dicső templomát. Ez
redéves történetünk minden lapján fényes betűk
ben ragyog a csudatettek emléke, melyeket te, 
mindenható, kegyelmes Isten, e maroknyi néppel 
cselekedtél. »Nagy és igen dicséretes vagy te, 
úram, a te nagyságodnak nem mehet senki vé
gére. Egyik nemzetség a másiknak hirdeti a te 
dolgaidat és a te hatalmasságodat beszélik.«

Te támasztat hős Gedeonokat, midőn az el
lenség vaskarja nehezült e nemzetre; bölcs 
Mózeseket, kik törvényidet hirdetve, a szolgaság 
pusztájából diadalmasan kivezették népedet a 
szabadság Kánaánjába; tetterős prófétákat, kik
nek lángelméje utat tört a nemzetnek a jólét, 
az erkölcsi-szellemi fejlődés azon polczára, hol a 
testvér-népek köztisztelete környezi; kegyes Dá
vidokat, fejedelmeket, kik felelősségűk tudatá
ban, a hatalom fegyverét szelídséggel párosult 
erélylyel forgatták. Oh hála, hála atyai jóvol
todért, melynek drága áldásaival hazánkat 
elhalmoztad; hála, hála az alkotmányért, mely
nek védő karjai kiterjesztvók felettünk; hála, 
hála a jó királyért, kinek koronáját a legbe- 
csesb drágakő, fejedelmi bölcsesség, királyi igaz
ságszeretet, atyai hűség díszíti; kinek trónja a
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legszilárdabb oszlopon, alattvalói áldó szeretetén 
nyugszik!

Úrunk, Istenünk, vedd kedvesen szívünk há
lafohászát, —• hasson fel égi trónod zsámolyához 
ajkunk esdő szava! Ki eddig atyailag örködéi 
hazánk felett, —  oh lebegjen mindenható oltal
mad néped felett ezután is! Őrizd meg minden 
csapástól, mely békés fejlődését megakaszthatná! 
Erősítsd, védelmezd kifelé, —  durva kézzel ne nyúl
jon senki Isten — adta szent jogaihoz, gonosz szán
dékkal ne lépje át senki hős —  vérrel jelelt hatá
rit ! Tartsd fenn a békét, hogy a nemes hivatást, 
mely a testvérnemzetek körében neki osztályrészül 
jutott, híven betölthesse, békés feladatát, fiai ja
vára, megoldhassa! Őrködjél a te felkent szol
gád, úrunk királyunk s mind azoknak drága 
élete felett, kikhez a vér nemes kötelékei fűzik! 
Áldd meg buzgó törekvéseiben, hogy a törvény 
iránti tisztelet, a renddel párosult szabadság di
cső eszméit, melyekért nemes szíve dobog, minél 
nagyobb mértékben valósulni lássa! Hoszszabbítsd 
napjait, hadd élvezze, e hon felvirulásában, bölcs 
uralkodásának dicső jutalmát! Rendelj melléje 
bölcs tanácsosokat, igaz, őszinte, hitben erős, sze- 
retetben munkás, igazságban s jellemben meg- 
rendíthetlen férfiakat, kik könynyítsék, sikeresítsék 
nehéz munkáját! Add lelkedet a törvény őreinek, 
hogy lelkiismeretesen gyakorolják fontos tisztüket, 
—  ébreszsz irántok tiszteletet az alattvalók ré-



—  168 —

szérűi, hogy meghajolva a törvény előtt, kegye
lettel s bizalommal tekintsenek fel azokra, kikre 
legfontosabb érdekeik oltalmazását bíztad! Fojtsd 
el csirájában az egyenetlenséget, a viszályt, mely 
e haza egységes polgárságát ellenséges pártokra 
szaggathatná! Adj mindnyájunknak önzetlen ha
zaszeretetei, hogy —  ha különböző hangok tol
mácsolják is érzelmeinket, ha különböző tem
plomokban hajtjuk is térdeinket szent felséged 
előtt —■ egyek legyünk a haza javára irányuló 
buzgó törekvésben, egyek amaz apostoli szó hív 
követésében: »mindeneket tiszteljetek, az atyaíiú- 
ságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt 
tiszteljétek!« így leszünk méltó hívei annak, 
ki prófétai lelkében látva hazája dicsőségé
nek sírját, népe bűneiért a hazafias bánat köny- 
nyeivel áldozott! Népek hatalmas Istene, nem
zetek bölcs vezetője, királyok királya! hallgasd 
ineg imádságunkat, —  hallgasd meg, szent fiad, 
Jézus nevében kérünk! Ámen.

12. Reggeli imádság.
Oszlott az éji homály, fénytengerben úszik 

ég és föld, útat tör magának a napsugár palo
ták a-kunyhób a, új erő, új kedv, új élet ébred 
mindenütt. Élet úra, világosság atyja, jóvoltodból 
én is üdvözölhetem az új napot. A harmatgyöngy, 
mely a fűszálon rezeg, a fényár, mely végig öm
lik az egész természeten, irgalmadat magasztalja.



Az én gyenge szavam is beleolvad az öszszhang- 
zatos zsoltárba: hallelujah, —  áldott, áldott, 
áldott a seregek úra, Istene! Őrállókul rendeléd 
mellém angyalidat, s ők mély álomba merült fi
adtól minden veszélyt távol tartottak; csendes 
pihenést engedtél fáradt tagjaimnak s üdülve, 
megerősödve folytathatom munkámat; híven őr
ködtél azok élete felett is, kikért szívem dobog 
s uj reménynyel haladhatok velők a czél felé. 
Menynyei szent atyáin, »kisebb vagyok minden te 
jótéteményidnél«, —  magasztalom jóvoltodat, 
mely minden reggel megújul rajtam.

Életbalzsamot szí a harmatból a tikkadt 
növény; újra kezdi pályafutását szemhatárunkon 
a kelő nap; a hová sugara terjed, sürgés-forgás 
váltja fel a nyugalmat. Nekem is munkálkodnom 
kell, »míg nappal vagyon«. Szép, nemes, dicső 
az út, melyen a czél felé kell haladnom. De 
hoszszú és fárasztó, mely teljes erőt kíván. Oh 
ne engedj lankadnom, ébreszd, fokozd törekvése
met, tartsd ébren bennem a felelősség tudatát, 
hogy lelkiismeretesen élve komoly hivatásomnak, 
minden órámnak leszakaszszam virágját! Ha 
erőm gyengül, hadd lássam a távolból intő 
dicső czélt s szent lelkedés kitartóvá fog tenni! 
Ha akadályok gördülnek útam elé, hadd lebegjen 
előttem szent fiad dicső példája, ki harcz, szen
vedés útján ment be a dicsőség honába! Add 
lelkét, a te szent lelkedet, —  fáradjak s bízzam 
te benned, —- te munkámat meg fogod áldani!
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Harczolva vívja ki a napsugár az uralmat. 
A hajnali fény diadalmasan tört előre és az éj 
árnyai kénytelenek voltak távozni. Világosság és 
setétség küzd én bennem is. Vajha teljesen osz- 
lanék lelkemben a homály s a te szavad, min
denható teremtő Isten, bensőmben is megvalósulna: 
»legyen világosság!« Uj harcztérre szólít az új 
nap. Adj erőt, jó Istenem, hogy a harczot em
berül megvívjam, a kísérteiét lelked fegyverével 
legyőzzem! Maradj velem segedelmeddel, velem 
kegyelmeddel, velem lelked áldásival, hogy értem
nek e napján is közelebb jussak a czélhoz, hoz
zád, a tökéletesség kútfejéhez. Ámen.

13. Estvéli imádság.
Leáldozott a nap, homályba borúit a föld, 

elnémult a munka zaja s ünnepi csend templommá 
avatja a mindenséget. Egy láthatlan kéz gyújtja 
meg az ég szövétnekit s fényüknél hozza hála- 
áldozatát minden, miben élet lehellete vagyon. 
S a mire az esti szellő suttogva figyelmeztet s 
az esti harangszó ünnepélyesen int, viszhangra 
talál lelkemben: »áldozzál az Istennek dicsérettel 
és add meg a magasságban lakozó Istennek a 
te fogadásidat!« Mély alázattal borúlok le előt
ted, irgalmas, kegyelmes Istenem. A végére siető 
nap jóvoltodnak újabb bizonysága. Te adtál erőt, 
hogy le nem roskadtam a nap terhe alatt, te



—  171

áldottad meg fáradozásomat s most nyugodtan 
tekintek viszsza a segedelmeddel végzett munkára.

Az éj setét árnyai nehezültek a földre. Üd
vözölhetem-e még egyszer a kelő napot? —  
csak te tudod, Istenem. Adj keresztyén bölcses
séget, hogy számláljam napjaimat! Alázattal is
merem —  s töredelmesen vallom meg előtted, 
hogy a nap, melynek áldásaiért neked dicséretet 
zengek, bűneim újabb emléke. Ha minden köte
lességemet megtettem volna is, »haszontalan 
szolga volnék, mert a mit kellett cselekednem, 
azt cselekedtem.« I)e szólásom és hallgatásom, 
cselekvésem és mulasztásom tesz bizonyságot ar
ról. hogy ma sem éltem hivatásomnak úgy, mint 
kellett, mint lehetett volna. Oh takard be bűnei
met kegyelmed szárnyaival! Irgalmas vagy te, 
—  az éj homályát megvilágítod a csillagok fé
nyével, —  bűneim éjjelébe is áraszd kegyelmed 
sugarait!

Nyugszik a természet, pihenni tér a fáradt 
vándor. Nyugalomra hajtom én is fejemet. Bát
ran teszem le pihenésre fáradt tagjaimat, —  te 
örködül felettem, míg a csendes álom karjai közt 
öntudat nélkül nyugszom. »Nem szunynyadsz s 
nem aluszol te, Izrael őrizője«. Nappal erős ke
zed vezet, éjjel éber szemed vigyáz reám. Oltal
madba ajánlom testemet, lelkemet, mind azoknak 
életét, kikhez gyengéd szeretet kapcsa fűz. Áldd 
meg nyugvásomat s ha bölcsességednek úgy tét
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szik, add, hogy a holnapi napon új erővel foly
tathassam munkámat s hitein erősödjék, szeretetem 
gyarapodjék, reménységem megszilárduljon! Ben
ned bizom, kegyes Istenem és atyám, tied legyen 
szívem, tied életem! Ámen.








