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_ Vágy-va így szól ne-ked é - gi A-tyád.

"Add át szi - ved. add né-kem át!"-

~

__ :"J~__ ~_J~ ~~ ~ _
=9==-!:-- "4-· --t--==±.f=S==.~f==I===j=========---- ===-=-===iJ-~~1' ,-1-"--:3

Hal - lod - e szi-ved-ben hi - vó sza -vát?

~
::;::---=---=---,\.,-~:~-----"- ~:::h::=:h~~==I~
-f}-------j-l- -.I.-;!of+'-1I --" -...J..l ·11.-=r=r=:" ===1'1"---. -11-" --_

Bú - ból. ho-mályból a fény-be ve - zet.~~, ~;=~=====f~~=:=ffi!=1'~;~
Hű sze - re-tet sza-va: "Add át szi - ved!"

3



2. "Add át szived 1" kiált Üdvözitőd. Hallod-e
egyre kiáltani őt? Nézd, a kereszfen ott vérzik a szent,
Add neki, érted halálba ki ment,

("Add át szived, add nékem át lU stb.)

3. "Add át szived l" szól a Szerit-Lélek, halld,
"Add ide mindened, add át magad, Bú, baj helyébe
kapsz békét, vigaszt, Add ide szívedet, add nékem
azt lU

("Add át szived, add nékem át [" stb.)

2. Az éj im érkezik ...

~---m-==fffi---· ~=:j----j-~"'~p=g==i==l ===J=--v=i-~=--- =.•-=;=;::d- :::t;:• • _--=.•- -:::==f::==':::::-~-===--61= L
.+

1. Az éj im ér - ke-zik, Be -bo - rit - ja a föl-det;
AL.Úr nem tá - vo-zik, Meg-vi-lá - go - sit min-ket,

.~LfT~@~f=.!-~~=t!=f===~~
Te vagy oh Jézusom Én napom s vi-lá-gom.

2. Szent igéd fáklyáját, Óh Jézus, gyújtsd meg
bennem; A hitnek szikráját Élesszed én szívemben;
Világa űzze szét A bűnnek éiielét,

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

4



3. Az Úr énnékem Őriző pászt~rom...

.~~~ij2~ _~lJ-.~IJ--J~~-J4f~;
1. Az Úi én-né-kem ő - ri - ző pász-to-rom,

A-zért semmiben meg nem Io-gvat-ko-zom.

~~~ =~FF_F?~.=====a:~=-e==:j*,-, €--~_-=±:::-~=---'= -.9--=I=:íf=====~_~-t9n-3:~==-=
Gyönyörű szép mezőn en-ge-met él - tet,

~k==::~=H==t:Ei=;:::j==r-=t=;:iI-±J -~;=~--=--~~EE~I-o-~o· =--_~~--r~-==
És szép ki-es fo-lyó víz -re. Ie - gel - tet,

!=~í2 ~~=E~=--::j=f=+=-i-l-=j;=-=t:r=::j_==:tl_=~l==!@======E_--61-·o __o-=t~--?±I-61--iZ:3:= 61-~I::t---=
Lel-ke-met megnyugtat-ja szent ne-vé-ben,

~~~-=f-S=m~·FI ~~=J~~; ?-'f@----I-±~== -----B-o-==-::=E:~ =-_ ~I1
És ve-zérl en-gem i-gaz ös - vé - nyé-ben,

2. Ha a lialál árnyékában járnék is, Oe nem
félnék még ő sötét völgyén is ~Mert míridenütt te jelen
vagy énvelem, Vessződ és botod megvigasztal engem;
És nekem az én ellenségím ellen, Asztalt készítesz,
eledelt adsz bőven.
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4. Az Úr szent 8árányá;a ..

~

i1'J,f~~t:~----=I------;--j -=I - -===-~ -- --==It-'i'f- ~- -i2-~-----.:j- --=l---i- ~---i--=----%-0- :1==-~-iJ- ---I=(==~~=-o--~

Az Úr szent Bárá - nyá -ra Teszem le bű-

nö - met, S ott a kereszt al - já - ba'

Bé-kes-sé-get le - lek. A szívem min-

de - nes - tül Az Úr e - lé vi - szem,

;
#-#"~--í----'-- --~------~'-~- --ll t=-t _,, L . --0-- ----=1---. --

::~ ~o-- ~ ~~- t J- ~-o --- o ~

Meg - tisz - tul min - den szenny-tűl A

~
~J;;~~-~===l===l~-- ---~---~---

!!"i-'~t "o---O--d-- -====- -===I==::j- --
'" ==-----:--o--~-=--==--- -o~~=_ =~..::-~~.:===;==~

Jé - zus vé - ri - ben. A Jé - zus vé _-ri-

j--~.#~-=..-=- ::-3] -=-=-=:H==--==========---=-.....:.~-=---===-=- .J.-:.'!..-====.J:J==-----:3l===-==:=====--==--==---===-----.e6'~ ~-~ ----------~--

ben. Á- men!
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2. Megtörve és üresen Adom magam neki, Hogy
újjá O teremtsen, Az űrt O töltse ki. Minden gon-
dom, keservern Az Úrnak átadom, O hordja minden
terhem, Eltörli bánatom, Eltörli bánatom. Ámen!

3. Örök kőszálra állva, A lelkem megpihen;
Nyugszom Atyám házába' Jézus kegyelmiben. Az
O nevét imádom Most mindenek felett, Jézus az én
királvom, Imámra felelet, Imámra felelet. Ámen!

4. Szeretnék lenni, mint O, Alázatos,' szelid,
Követni hiven, mint O, Atyám parancsait, Szeretnék
lakni, nála, Hol mennyei sereg Dicső harmóniába'
Örök imát rebeg, Örök imát rebeg. Ámen!

5. Áldjad én lelkem, áldd
:t:~~-=:t=-+= ::j=!=:J===c=+=5--r=----g--!--61~3!@==% -61--0- -61_±~-61~ 61-Et~ __ -F=_=t:3

1 Áld-jad én lel-kem, áldd a nagy Is-tent,
. A - míg a föl-dön jár - ha - tok itt lent,

,
:t:~-~~-~~=r- ~- _~=[H±:-~ ,!@ I t== ~~ ==t:=E +=±=-~-t __

Mind a ha - lá - lig ál-dom Ot,
Meg-haj-lom én az Úr ,e - lőtt. Ki

H--~~ =]~=~-:Í=~~EE=~==f--d-d-J:3
ad - ta tes - tern, lel - ke - met, Ot il-le-

.,.



~
-t::Iz====-.:-::cz~_=- -t!)~ -~f== """-:-~~======----

- jt--Q--- - -- __ r:;;I __ --t!)--- --_ ---=--=====---- -=-~ ======- -======---=--=
jah, Hal - le - lu - jah!

2. Boldog, óh boldog, akinek pajzsa Jákób erős
nagy Istene, Ki bízó hittel indul a harcba, S Jézus
keresztjén függ szeme; Ki mellett ez az Isten áll,
A bajban az segélyt talál, Hallelnjah. hallelujah I

-3. Hogyha a hivőt méltatlan bántják, Annak
ügyét Ő fölv~szi, Életkenyérrel élteti nyáját, Élni fog
az, ki azt eszi; Feloldja rabnak láncait, Kegyelme
bizton megsegít: Hallelujah, hallelujah ! -

4. Ám a gonosznak elvesz az útja, Hiába sző
rossz terveket; Hogy hova jut majd, maga se tudja,
Önönhélóia fogja meg. Király az Úr, uralkodik, Rólad,
Sion, gondoskodik. Hallelujah, halleluiah !

5_. Dicsérje minden, -szerit nevit annak, Aki
cselekszik sok csodát. Merre a földön emberek lak-
nak, Mindent dicsének hasson át, S te, lsten népe, J
zengve zengd Atyát, Fiát s a Szent Lelket! Hallelu-
jah, hallel uj ah !

...

~Iz= t!)~~_ =t!)--~===r*~~~3~---- - -f::== - - --~r----=3
0.1 ---- ---- ':o;;;;;:::::;.

ti a tisz - - te - lel, Hal - le - - lu-

6. Bízd minden útad Arra ...
;~~la~~~~==nr:--":=§==i= - 1- ~=-~-_-.---.oI~-.--.----:= -

1. Bízd minden ú - tad Ar - ra, S min-den

S



~~~~_}=n=ttt±~= --r=
ke-ser-ve - det, Ki - nek hű - sé -ges kar - ja

~~ri=~~~=t§=t~~.~~-~~
Ve-zet föl- det s e - get. Ki felhőknek s a szélnek

~
==I~ ~ r-~~---~~p---.1 ----t:1=,=l ,,- --l----j'i~-_--=- ~- -~ - -----1--_-'1----

-~ -- -. .-----
Út ~ját ki-ren -de - li, Az majd ve - ~r - li;p~~=iS J~J%fE-?httJ1§Eí -~

lép-ted, Míg út - ját meg - le - li.

2. Az Úrba' kell remélned, S jól mennek dol-
gaid, Az Ö művét szemlélned, S munkád megáldva
itt. Ne aggódjék a szíved. Sok gondod mitsem ér,
Istent nem kényszeríthetd, Ad annak, aki kér.

3. Atyám, kegyelmed Íátja, S örök hűséged is,
Mi van ember javára, S mi az, mi vészbe visz;
S amit jónak találtál, Mit elgondolt szíved, Abban
erősen áll tál, S azt véghez is viszed.

4. Utat mindig találsz Te, S van eszközöd elég,
Áldás van, hol munkálsz Te, És fény, amerre mégy.
Tettidnek nincsen gátja, Munkád meg nem pihen,
Ha gyermekid javára Munkálkodol hiven.

5. Mondi búcsut, csüggedt lélek, Annak, mi bánt
s gyötör, A bút ereszd a szélnek, Örömre, kedvre
föl I A korrnányt Isten tartja, Nem gyönge két kezed,
Ö mindeneknek Atyja, S Ö mindent jól vezet.
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6. Engedd Ot kormányozni, Mert O bölcs fej'-
delem, Oly sok jót fog kihozni, Nem fogy csodád
ezen, Ha majd, méllón nevéhez, Dicsőséggel teli,
Míndent jól s bölcsen végez, Mi lelked terheli.

7. Dicső király az én Megváltóm.
:!:~f7 ~J::::= ---t-;-----=h--~==::::j=t=:J -,!@ - _~=tr-=-- =~--=-----.--==-:--.I--~~-=R-- '~~

1. Di - cső, ki - rály az én Meg - vál - tőm,

~-JF-~~ r ~--~===:~=- --.-. -.---.---.1-- .-=--~:=r_~-
-,1- • ,

. Se - gít, a - kár - ho - vá me - gyek,

:!:~~=td -1-_L_f_" "1ffi=J- t!@ •
Cso - dá - i - ról . tu - dok be - szél - ni,

~- _B§~, ~ _-}=~~ !~
Min - den - ki hadd las - sa meg!

~jL-j_-I_-"'_~_...J--.j_~ ~
lf-~::----I__ =J'~ . '=:=I=~-,,=-,,--,,-~=- =

========~. ~- "r:;J.

Min-den - ki Iás - sa 'meg, Min-den-ki lás-sa meg,

~ -$FS~f===~--d==f-==~~~=
Di - cső ki - rály az én Meg-vál-tórn,

~~E-=2-==~-==- e~ggj
Min - den - ki hadd lás - sa meg!
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2. Hű szive úgy boldogít engem, Mióta vele.
lehetek; Legszebb O a kerek világon, Bár látná min-
denki meg! Mindenki stb.

3. Segít, ha a sátánnak tőre Megeitni készül
engemet, Dicsérem megmentő hatalmát, Mindenki
hadd lássa meg! Mindenki stb.

4. Övé a szivem és az éltem, Csak Ot szolgá-
. lom úntalan, Hisz lelkemet csak O menté meg, Dicső,

királyom, Uram I Mindenki stb.

8. Egy forrás van ...

~~=r3%f~J~1~P~@%g~==-~----
1. Egy for - rás van, mely -böl fa - kad

1-5. E for - rás er - tem is bu - zag,

i~~-=-~~~~~~~-
-1. Bűn - tör - Iő. drá - ga vér.

1-5. Ö - - röm - mel 'val - lom ezt.

i5=-~~J==tJ-*~-~:-g~~~~
1. E vér csa - dás nyu - gal - rnat ad,

1-5. Je - - - zus a bűn - ért ál - do - zott,

, i:t--~-j=R==---I-~-B=(:;411---§t~~t=:13-~~--~---a=E-----=-:l=--=---=
1. Itt bú. baj. vé - get ér.

1-5. S e - nyérn is a ke - reszt.

ll·



2. Kereszten az egyik lator E forrást meglelé,
És tisztán ment a rnennybe, hol Üdvösség int felé-
E forrás stb.

3. E vér. Isten Báránya, még Ma is erőt jelent.
Óh, öntsd ki Lelked lánghevét. Mely új embert te-
remt. E forrás stb.

4. Gyötört a bűn, nem volt remény,/ S a vér.
im, megsegít, Halálomig dicsérem én E forrás erejit. '
E forrás stb.

5. E vér. míg itt földön lakom, Örömforrás ne-
kem. -S örök dicsének ajkamon, Óh Jézus, kebleden,
E forrás stb.

9. Egy munkanap az Úrért.·

1:~~llP~-~~ ={ ~=E-~---=-~=g
~-+-iII- .-,,~~-.- ==--,,- . ~-==---.- ill.

1. Egy munkanap az Úr - ért, Ezt él - ni ér-de-mes.

fi~---==±i----+.-~EJ M-"~ ~:::EE----W ~ ~ ==~---·-~t'=--~--F
Nem vonz a föl - dio Szi-vünk be - töl ." ti

~~~~~f---l~~
Ő, .kit lel-künk ke - res. Szen! Lel - ket ád,

~-~-~-~-~ --. =t-t -+-~-- - - ~=::j::: - ==1= =±=:::b.=--=b =1==+
- ~ -1Io__.:s=,;-::-u =-r-- =ii~~ :. .-

Kö-vet-iük így sza-vét.tö. Egy munkanap az Úrért,
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Úr - ért, Ezt él - ni ér - de - mes.

2. Egy munkanap az Úrért. dh, mílv nagy hiva-
tás! Nem ember-elme, Krisztus szerelme Indít és
semmi más. Övé szivern, Övé már rnindenern.: Refr.e

3. Egy munkanap az Úrért, Mily édes munka
ez, Jó magot hint ni; Örö~hírt vinni, Óh, mily üdvöt
szerez! Jutalmat ad Urunk inát' itt alant. Refr.;

4. Egy munkanap az Úrért Elbággyaszt néha
bár, Erőnk megújul, Mert az eJ;ŐS Úr Mindig mellet-
türrk áll, Hűséges Ö Segítségünk~e jő. Refr.: '

5. Egy munkanap az Úrért, Óh, töltsük bé hí-
ven S bár itt vagyunk lenn, Szivünk a -mennyben,. .
S a zajban is pihen. S az Ur segít Híven dolgozni
itt. Refr.: Ezt élni érdemes.

10. Erős várunk az Úristen 1
=E-- iLE:L---=t==- ?=~--+=~-=!=~r L W-=!=-· r=-~ ~~=.-

1. E-rős vá-runk az' Ur - is - ten, V é-dő-sán-cunk és

~

.-:--_- .-:---~ ~ ~ ---r-t===i9 ;==+=:J=:;=.- -~Y7? -1 13~-~~
fegy-verünk. Minden baj-ból ki-ment hi-ven, Mely
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;~~~~~
most fel - zú-dult el - Ie-nünk. A bősz el - len-

-
ség Csak most kezdi még f Szörnyű fegyve-re: Fur-

, . -;=~~r ~--=L~~)
-6lo

fang-ja, e· re . je. Nincsen itt a föl-dön má - sa!

·2. Erőnk magába" mitsem ér, Mi nagyhamar
mind elveszünk. De küzd velünk a hős vezér, Akit
Isten rendelt nekünk. Kérded, hogy ki az? Jézus
Krisztus az, Mennybéli Isten És más Isten nincsen:
Győztes csupán csak 6 lehet!

3. Ördög vőn' bár egész világ És f~lfalni "ágyna
minket, Mi bátran álljuk a csatát, Mert meg kell
nyernünk ügyünket f E világ Ura, Bármint akarja;
Nekünk nem árthat. Rá csak bukás várhat: Az Úr
egy szava ledönti!

4. Hagyják hát az Igét békén S ezért hálát se
várjanak, Velünk az Úr a harc terén, Erői mind ránk
szállanak. - Vesszen bár testünk. Javunk, iónevünk,
Feleség, gyermek, Ezzel mit se nyernek: Kárpótol
Isten országa!
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~~E-=E=r---=t-=1--=~==t-~~g
1) - éd le - gyek én szün - te - len!

j:j~#~ c ~ ~ ·--I-dW~--4'I===-··-C==~~~ ~~~3
Pa - ran - csoli Te és. ~ én me - gyek,

, 'l'
11. Ur Jézus, óh Te ...

·;!~~F~-~--f~~éJJ
1. Úr Jé - zus, öh Te légy ve - lern,

Ho - vá ka - rod en - gem ve - zet.

2. Óh, mily öröm élnem Veled, Csodálva drága
szívedet, Szívern szívedben elpihen S nem űzi onnét
el mi sem.

3. Óh, mily öröm hinnem Neked, Hogy mind~n .
elvégeztetett, Ki a kereszt alá vonúl, Sátán .azon
többé nem úro

4. Úr Jézus, Te velem maradsz, És üdvösséget
csak Te adsz. Te élsz és élted itt ragyog. Mert én
csak a Tied vagyok.
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12. Fogd két kezem

,#~:t:=-J1-1 J-~ ~- -=-=- -- ~o - ~i=:iI·
, ,

1 Fogd ~ét.kezem .ke-zed-be, S v~-zess, U ~ram,
. A sl-ng, s majd a rnennybe, Mmd-un-ta - lan;

~~§-pE@~~}~~=iJ-rff=
Egy lé - pésl nem te - het - nék Te nél-kü-led,

~l+~=a~=I=:-~~~~ .~T=3}1'! - _- ~~..::~-== ••==r-=:E~- ;:.t::=J-- 1
. De hol le jársz, sze-ret-nék Men - ni ve -led ..

2. Kegyelmeddel födözd be Szegény szivem,
Míg bánatba' s örömbe' Benned pihen, Vedd gyer-
meked karodba, .Fáradt nagyon, Szernét behúnyja
nyomba', És hisz vakon.

3. S habár erődet épen Nem érzem is, Veled
a célt elérem Sötétben is; Fogd hát kezem kezedbe
S vezess, Uram, A sírig, s majd a mennybe, Mind-
untalan.

13. Fogjad kezem!
@!~p-t l' ~ .- 4=i#-m===Ett~-+-__d~~

1. Fog-jad ke- zem, oly gyen-ge va-gyok, ér - zem
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E-IL?-_::L= ------=jB=~ ~----I'I ~§Zl~==--~~._- _.- --r-=~~-~3=~:=J
Hogy ná-lad nél-kül jár - ni sem tu - dok.

. ~-~? ~. NW]'- -~~i----.=f?~=i? tz==-1-r"i . :N- - - -- ~~=- -~---.-~.---- '--- .-- ----

• Fog-jad ke-úrn és ak-kor jó Meg-vál-tórn.

2. Fogjad kezem és vonj közelb magadhoz.
Úgy sziveden én megpihenhetek. Fogjad kezem. kü-
lönben tévedezvén, Az igaz útról is letérhetek.

3. Fogjad kezem. az út sötét előttem. Ha fényed-
del meg nem világílod ; Oe' így Uram. e mennyböl
jövő fénynél, Reád tekintve. bi'zton indulok.

14. Föl hivek, énekeljetek!
~~-----s=:j~---±==~

-Pf?J--'-~~ .- L -.+-.--~__
1.. Föl hi - vek, é - ne - kel - je - tek

~~~~Th~=:J~~~~~ ~-J
Ör - ven - dő há - la - dalt. Az Úr na - gyol
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~~~~~t=~ ~mi=------ .-- -- -, =-- - --,,-- -- =------=
tett vé - le - tek, Őt áld - ja min-den ajk;

~~~ j~~~-~ J~ _J--=
Mél - tó a Bá - rány, hogy ne - vit

~~~~,,~~J ~ml====J===+~====:~----
Di - csér - ve zeng - je min - de

;r=±~~~~~
Di - csér - ve zeng - je min - de ~ nik.

nik,

2. Mi hol valánk? oly messze' mind Az Úr
kegyelmitől, S felénk most égi pálya int, Mely visz
a mennybe föl, Hol Megváltónk már vár reánk, S
örökre zeng szivünk s a szánk.

3. Nem látja senki itt alant, Hogy egykor mik
leszünk, Szegényes, árva kis csapat, Sok sebből vére-
zünk, A részünk gúny, megvelletés, Sok fájó könyünk
a vetés.

4. Örvendünk mégis, mert az Úr Folyvástvigyáz
reánk, Közöttünk van, hü támaszúl, S hallgatja hő
imánk. Törhet reánk egész világ, Az Úr velünk, győ-
zelmet ád.

5. A küzdelern majd véget ér, Csak bátran, kis
csapat! Lelkünk örök örömbe tér. S annak, ki üdvöt
ad. A Béránvnak. előtte majd, Zengünk örökre háladalt.
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;p~=-;l J ~=!=-r=-+--R-----=- ~--_~===S=!=--·-·~E~~=
In - di - a, Pe - rú a - rany ös - vé - nyi

15. Grönland jeges vidéki.

i1~~~-- ===!~~--~ --li'_ -- ----1-.- --1 -- -- ~~~~.--.~ -~ =J J =,;- J
1. Grön-Iand je - ges vi - dé - ki, Gyöngykagylós

&JP~~--~~ gr=? -Jd==;!::'R=--·-~b-=92 ~--=J-- -~_~~:
Kö-nyörgve es-de-kel: I - gaz-ság-nak nyomára

I I

i1t:I2==~~ =l ::::j gg ->-~========If-Iz=- ~--=l--1II-.- - - .t.- - --------
- . fJ- III • -.- ~--"'-- - _

Mért nem ve - zet - tek el !

E~l# ~=::::j=v=R=::jm~~~~ • -·~-~L=t=-~ ~ ---.
S a gyászos Af-ri - ka, Kar - ját fe-lénk ki-tér -va,

2. Bár illatot lehelv€' Fuj Ceylonon a szél, Az'
ember árva lelke Ott is csak bűnben él. A földön
im, kitárva Sok égi adomány, Sötétbe, éjbe zárva
Van mégis a pogány.

3. Hozzánk az Úr kegyelme Leküldte az igét.
S a tévelygő szivekbe Ne vinnénk szerteszét ? Igen,
a hír, a drága, Hogy Jézus üdvöt ád, Hadd szálljon
szájról-szájra, Hogy hallja a világ!

4. Hirdessük nagy kegyelmét A teljes föld szi-
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nén, Míg minden szívet, elmét Áth~t e tiszta fény, c
Míg a megbékélt földre Az égi hű barát, Az Úr, a
pásztor jön le Dicső király gyanánt.

16. Győzhetetlen én kőszálom, .

i=CE_l==EAt=E~!~-JE§
Győz-ne - tet - len én kö - szá - lom,

1=~ ::J ~-~- =l~~~~~~=-==~'=~3~~~_
. Vé - del - me, - zőrn és kő - vá - rom,

'~' ~ E==-i--==gpr ---'~~______ .-,-- --J__. :::::j-=--~-- ~
A ke - reszt - fán drá' - ga á - ron

~
JI==::J"C:===I__ ~==~_---=; ~~-l~--= ~--~~~ t; ~\ ~~

------- --
Ol - tal - ma - mal tő - led vá - rom.

2. Sebeidnek nagy voltáért, Engedj kedves áldo-
zatért. Drága szép piros véredért, Kit kiöntél ez
világért.

3. Reád biz tam én ügyemet, ÉtI Jézusom, én
lelkemet, Megepedett bús szívemet És szegény árva
fejemet.

4 . .Irgalmazz meg én lelkemnek, Ki vagy ura
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mennvnek, földnek, Könyörgök csak Felségednek,
Mint kegyes Idvezítőrnnek,

5. Mutass, Jézus, kies földet, Lakásomúl adj
jó helyet, Ez életben csendességet, Jövendőben id-
vességet 1

17. Hadd énekeljek.
~~;:n-=~~~ J .r"1 ==-§!g~- r---=~9=--~-==-~_'_=--=-';_=-:==-=

1. Hadd é - ne - kel- [ek Jé - zu - som - ról,

=!:;::~=~ ::P=r=E±j ~tI~~ ~.r·???§n. I-._=;~F~~~~ .~~
Ke-gvel- mé - ről, hű - sé - gi - röl,

~
=~==--=::;:::==t;~~-.-J.--r=r=~::1==-"'::'-=lz-==::::t!--L tI- _~.. ==-:==~
··--tl---- ---- -------

Ke-reszt-je nagy, ne-héz kín - já ~ ról~ -j\-=;~~~~~fJ-~~~~~--=--=-7-!- -.. tI-tl=-7-:~-~__- ~

V é - ré - ről, mely bűnt el - tö - röl.

g~~~T~====~~i2k=?
É - ne - kel - jünk Jé - zu - som - ról,

~~~~--t-~~.

Ke - gyel-mi - ről, ·hŰ- sé - gé - ről,
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~

;-f, !:::-4.-4.-~~---!-=---1 ~ .~~- -f-_.-L--- p-:---+'---p--. ~+-.--.~..,--.-..--6h---
_lZ --=~~__ __~. _- _ -===--==

Ke·reszt-je nagy - ne-héz kín - já - ról.
1-~~~-P-==~ J--!=~_m~;;j~

Vé-ré - ről, mely bűnt el - tö - röl.

2. Hadd zengjek háladalt 'az Úrnak, Dicsérve
oi a nagy királyt l Övéi vele győzni tudnak, Leverve
bűnt, poklot, halált. Énekeljünk, stb.

18. Halld; az égharangi zengnek ..

~

. ~ 1 ~ ~=r;--,--~-=l==-1~ f • ---M~ "--li---,,-=- -------..•...
1. Halld, az és ha - ran-gi zeng-nek Mesz-sze

föl-dön szer-te - szét. Hi - rül ad - va min - de-

ig~~id=-~-..J--J-@-~~g~
0.1 ••••••

nek - nek Is - ten üdv - ü - ze - ne .- tét, Ál-dott

&g 1--==1~ -ft:t=:--=1 -=t; 1I~--1 --1 -13~----';----T-.---"-:2= -"---,, _ti-ti-=- tI--9-]

Is - ten nagy ke-gyel-me, Hogy le-küld-te szerit Fi-
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$~-=cl~~--==+=---=l===1-~i I ~~::=j
~6J-~.- .,,----.1 ". ." _:::Q::_<L_~_---=3

át l Ben-ne higyj, s az é - let lel - ke Meg-győz

~~-==-~~_.~ -~~~=t-~ h ~j
. ." -e --=-EE=a~3~~ -",3= .. e- !:::3

ben-ned sírt s ha-lált. Szent ha - rang, é - gi

;~~~~~g==--~~
hang Zen-dül szer - te han-go - san, Drá - ga

rU~~m~~~I'
hír: Jé-zus él, S most kegyel-me nap - ja van.

2. Jőjj, az ég harangi hívnak, Vár királyi lakoma,
Vége itt nyomornak, kínnak, Bűnös elfér mind oda.
Jőjjetek, ti fáradt lelkek, Jézusunk életkenyér. Higy-
jelek, s mindenre leltek, Jézus mindennel felér. Szerit
harang, stb. .

3. Halld, az ég harangi intnek, Oh siess, elkés-
hetel, Sátán tőre fog megint meg, Jőjj, hogy egy se
vesszen ell Nézd; az ajtó még kitárva.: Szűk s szo-
ros. felé az út, Hit, remény, szeretet vár ma, Kívül
lelked vészbe jut. Szerit harang, .stb,

4. Halld, az ég harangi zúgnak. Már az ün-
nep-év közel. Örvendj népe égi Úrnak, Üdvözültek
sergivel! A Király jön nemsokára, Légy kitartó kis
sereg, Boldog lesz. 'ki homlokára A koronát nyerte
meg. Szent harang, stb.
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@?===1 =l~~-- I :::::::j==:::j=Fi-r=~-~-i'I~_~19--===.--"---,J-r--:--lI-E~_L-!L.=~3

ét l Ben-ne higyj, s az é - let lel - ke Meg-győz

~t=3=~ -:pFj=:l3~==t3-*==t=-~_____ ~r===a~3==_--~g:==_---tI
ben-ned sírt s ha-lált. Szerit ha - rang, é - gi

~ )"-!-~-~~~~-g~@
hang Zen-dül szer - te han-go - san, Drá - ga

~

~ ~.• - 19~ ---_" "--"-~~~BH-1'
hír: Jé-zus él. S most kegyel-me nap - ja van.

2. Jőjj, az ég harangi hívnak, Vár királyi lakoma,
Vége itt nyomornak, kínnak, Bünös elfér mind oda.
Jőjjetek, ti fáradt lelkek, Jézusunk életkenyér. Higy-
jetek, s mindenre leltek, Jézus mindennel felér. Szent
harang, stb.

3. Halld, az ég harangi intnek, Oh siess, elkés-
hetel, Sátán tőre fog megint meg, Jőjj, hogy egy se
vesszen ell Nézd; az ajtó még kitárva.: Szűk s szo-
ros felé az út, Hit, remény, szeretet vár ma, Kívül
lelked vészbe jut. Szent harang, stb.

4. Halld, az ég harangi zúgnak, Már az ün-
nep-év közel. Örvendj népe égi Úrnak, Üdvözültek
sergivell A Királv jön nemsokára, Légy kitartó kis
sereg, Boldog lesz, ki homlokára A koronát nyerte
meg. Szent harang, stb.
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19. Halld meg a, hivást .lézusodét].
l@h.' g--+--~~-~- -?IL fr -=l===i; *.--=1 -:=i- ~-:--- "-=~===I==
-v __ --==lII-·-lII::..==-"_=,, ----==-~---~ \

1. Halld meg a hí - vást, Jé - zu - so-dét,

~ J ~-~~ -+--=~~-~---~3
1-- -- --=--=tL-=~-r- k~ -:;'-=~ --~

Még ma kö-vesd őt, fog - va' ke -zét,

'~!f-=--=:J-~-=-=1- l' =!=+=t' ,.) 1. ::j:=3.
~--,t---., 1I===!L==t===========--~=J

Áld - va a kár - ját tár - ja' fe -Iéd,

~~~~~
É - de - sen így szól : "Jőjj!" Óh mi szép s di-

,~, f _t_=i~ ~f:~-- -t ~~_-~~;,
cső lesz majd a nap, Hogy-ha lel-künk

~==!'~~4~'3 '- J=Et ::h- ~~ =1=1
~============-.-= 3=-' ·~=="-==~----:-1II-3

tisz - ta lesz s szabad, S mín-ket az é - gi. -

•

---j---l~~-~ ~ -A= --l--~---.:~ ~--.-"+~--==I ---p- -..,,-.- -'-:t--==--==--==--=---!5'-=II_II. -=:!=--=-=:===~-o---;l,;
,------ -,----------- ----

hon be - 'fa-g ad. "Itt va-gyak, Jé-zus, lásd !"

2. Halld meg. óh gyermek, drága szavát, Nyisd
meg a szíved, add magad ál, Édes' a béke', mit
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neked ád, Bátran azért csak jőjj! Óh mi szép s dicső
lesz majd a nap, stb.

3. Higyj a szavának, nem taszít el, Szívedhez
ott ver szíve közel, Hű szeretettel karja ölel, Jőjj
csak, óh bűnös. jőjj! Óh mi szép s dicső lesz majd
a nap, stb.

20. Hallja ezt meg minden nép.

~=f2--=-~-~~=~=J~::-:F-~-Ed~3
--==l-••--==---~----- ==1_:=3_....
1. Hall-jaeztmegmindennép: Krisztus a ki-rály,

~- J ~ ;- ~=~~~3==~=t=~__r--J.-_ ~ t4
Szerit ne - ve •di - csé - re-tét Zeng-je minden táj.

~=~ ~ -~ -~=~==;.-; ~
Né - pek, mind föl - kel - je - tek,

~

-:::j-:::j----1-~-d--~~---~-~----- -- ----i--1Ii- - ---6'- -r:;;- ----
-=:::::::'1I--=1I'::=='-:==:--= =C::--==== -==-=--= _==--==

- -------- ---- ------ ---
Né - ki é - ne - kel- je - tek!

2. Hallja ezt meg minden nép: O megvált s
szeret : Ezt hirdesse szerteszét Napnyugat s kelet.
Kína Ot dicsérje hát, Ot csupán az Indiák l

3. Hallja ezt meg minden nép: Izlam serge is,'

25



Kardod Krisztus sok hivél Bárha kerget is; Nem
soká fogsz küzdni te, Rajtad is győz az ige.

4. Hallja ezt meg minden nép: OU, hol nap
nevet, Ott is, hol a hó s a jég Mindent eltemet. Hallja
észak, hallja dél: Boldog, ki az Úrban él!

5. Hallja ezt meg minden nép: Krisztus eljö-
v~nd, Őt dicséri föld s az ég, Majd ha megjelent.
Készítsük tehát utál, Várjuk Őt, a nagy Kíráiyt!

1 Ha - za - vá-gyom 1 - gaz ,<?tt.- ho-nom-b~.
. Ott le - he - tek Csend-be .nyu-ga-lom-ba ,

~
--~-~-~---.-j---:::j~-;-I--;-~1:;:--=1 ---,,--.-B: - -,J-. --rj.-.~. ---.l..::.-====-_-====~!__==--==:!==-~------ ----------- ---- ----

A - hol A - tyám la - kik;
Ott csend u - ral - ko - - - - - - dik.

~~p--i-í-:::j -==-j--=:J==:::j~·-:::r==j-=-=-:::j-E;-===--= =.==.:::==:.-===.- ~. -6=E/5/:==- -------- --------- ----

Sok vágy-gyal kezd-tem ván - dor - lá - som,~~*~:r ~ :=:J~!§ ~ :::j§g:
- .--.-.- --. ----/5/ .-. --- --------- -------

Most már csak egy az ó - haj - tá-som:
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~
1::--~=-~~=---=-l--~-j==~1-==-========-~=-=-=-"'-==r- ==.,;== ======~===-=___________ o - _

Ha - za - vá - gyom. .

2. Hazavágyom Fáradtan az élet Küzdelmei
között. Nem keresek Már gyönyörűséget És földi
örömöt. Türelmesen hordom keresztem, Az Istennek,
tudom, igy tetszem. Hazavágyom.

3. Hazavágyom, Ottan boldogságom Szép napja
felragyog; Ott van nekem Örökös lakásom. Itt csak
vándor vagyok. Ősszel a' költöző madárka, Elszáll
messze enyhébb hazába, Hazavágyom.

4. Hazavágyom. Fut a hajó révbe, Tengerbe a
folyam. A kis gyermek Fut anyja ölébe, Én meg
hozzád, Uram; Örömben, búban énekeltem, Egy
ének az, mit nem feledtem: Hazavágyom.

22. -Hű Jézusom kezébe.
t:9=-fj-==-:t;.=r:=~--:t;.~~ ==-=1"le=-----I--- '-]\-=-----==-!@: --&- -. EiII- -. _. :---II!':"--~ ~ .

. 1. Hű Jé - zu - som ke - zé be

-~--~-j --=-===-==-t==-i=~~==1----]\--==1=.i!~~~J.-~:
--]\- --j-~--- =:r;\--"'- --.,,--, --.-fo - --- -r~_:--.,,---.-.=~~--.,,-===-_:==--'-~-----==--=-=
Te-szem kezem be - lé, Ő é - le-lern ve-zé-re,

;

--~~-j--]\-- -1-~-]\-F~·--+-·~t-+--+.1::-k.-:- --j-~~-:tI- --j_-} __L_ --.--. - --~.".---j-
r::.'1::-_ --r _.._--.=-- =@_" -=- -=-_---=-_--=--==--_j!~it:
-- ------ ----------- ----- -

.Ve - zet ha-zárn fe - Ié. A kes-keny ú-ton já-rok,
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:!=-==~E===j~--4~ ----*-E::j=}=~t=F------=~~ ~- J!I-=~::~-=---=~~f='·-"--~=~----:'
. De Ő kö - zei van ám, 'Ma - gas - ból

i-+--~- -=-----1--· ------~---~-1- ,,--l-- ---+-"'----- ----------- --.}-
, "'-"--,-' -~ - - -- -- --,-- - -;\-, ----, ..:--,---::j::::::::::t- ~--::n-_::j: ",__ T-__--- -----,-"- - ---"------r~--,.---",

vet, vi - lá - got A~ Ö ~e - részt-je rám.

2. S ha nem- tudom azonnal, Hogy Jézus mi]
kiván, Várok, szemébe nézek, S szivem nyugodt,
vidám. Mí boldog, édes érzet: Úr Ú éltem fölött,
.Szivern nem ismer kényszert, Önként szolgálorn Őt.

3. S ha szen vedés, baj érne, S az útam is setét,
Az Úr keresztje fénye Annál dicsőbben ég. S tudom,
hogy még dicsőbb fény Ragyog majd én reám, Ha
majd a mennybe érvén, Belépek ajtaján.

23. Imádom én a nagy szerelmet.

~~t--~=Í~~=:~í=~__~~~p J --~=j- --=~~~
"-' .

1. 1 - má - dom én . a nagy sze - rel - met,i ~--f---~-l-----':'l'-'------~---==1I~::'~1I= =~- ,- ~-==::t='=I=--=l-=--~-===__ --====---===-19--===,,==--"-11--===,,=--l:i::'==
Mely Jé - zus-ban a föld - re szállt,

~
~

~__ .j_~_.j~_-j __gJ__ ~
,

+= --=-:..--==+= ==1 ' 11- -"-,1=-,--.= -- :t:-_,,- =~---,j--/9---== -----==== ---=-,,-
E tisz - ta. é - gi lán - got, mely-nek
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~ -~ _ -=; -~~ ~=l-Ff .-;~~=a==
Od' - ad - ja aszi - vem ma - gát.

~~~~ ~~ ffi~=--~-~1=;~;~
Be - lé - me - rü - lök, mit se kérd-ve,

29
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- ~==::j==~..;' ~----..:,--~..;- j ~ 1~
- --.- -..;-..; .-_-~- --1- -..;- -

---- - --(9-";- - --.-' -..;- --1- =1=-
-------- -.- --- --~. -e

Az Úr sze - rel- me ten - ge - ré be.

2. Óh, mily nagyon szeretsz te engem, Szivemre
vágyik a tied, S szerelmedtől vonatva, lelkem S
egész valóm feléd siet, Úgy von magához tiszta lé-

• nyed, Te engem vársz, én várlak téged.
3. Tiéd örökre szivem, éltem, Megváltórn vagy,

legfőbb javam, Te önmagad od'adtad értem, S vé-
redben lelkem üdve van. A mély bukásból megmen-
tönk, te, Tiéd szivem, tiéd' örökre!

4. Óh, drága Jézus, vésd be rnélyen Szivem
mélyére szent neved, Hogy benne hű szerelmed él-
jen, Betöltve teljes' éltemet, Hogy szóban, tettben,
mint tükörkép. Csak Jézus képe tükröződjék.

5. A Jézus drága szent nevébe' Atyánk szive
megnyitva már. S öröm, szeretet, égi béke Friss
forrás vize folydogál. A bűnös erről hogyha tudna,
Az ő szive is lángra gyúlna.



~

'- ~--+---t:=:::j-~-m---':'---t I '-~--+-:::j----+~~••"---1-- - - - - -- ---- ~- -0- - ---1. =-11:=--=-==.-~i==l= =;-==1=_===---- ----~~! -
----. -- -------- --- -----

A ke-resz-ten: "EI-vé-gez-tem. el- vé-gez-tem 1"

24. Isten Báránya, Te ott a Golgotán.
~.H- . ;

;~~'[\'~-3-_-===- § so :::j=tg~ t==;4@=
-' --!t--'---l-:J '==1--"1- --- ----- - -'-

. ---~-iÍ-#II ---.#.---- ----- --
1. Is - len Bá - rá - nya, Te ott a Gol-

~
. ~~# -b; -=i-i* === k~ --+~-i1-~----1 -===1------ :::j -:::J==!=, -'--=~--::=::. "- -. --J :;:=- -.~ - .-~

go - tán Tel - jes győ - zei - met

~~#-=:::j. :::j·:::j=í==t; ---gg --:::j~- ~a~=f3!§t=-----.- -••-Fj- .•.---._~••_E~_.~-_--'::3
oi1' il

Vet-tél a harc u-tán. Üd-vöt ta - lál - hat

~t~===~=--;=í~-~-~f l;-~~~~-~~=i~
Már az e· gész vi-lág, Mert meg-fi - zet-ted ott

2.. Isten igéje, Rajtad nyugszik hitem, E köszik-
Íára Üdvöm felépítem. Teljes a váltság, Mit Iste~
készített, Bünös, fogadd el azt S mindenestől tied. Hozzá

- mitsem tehetsz, Ö meglevé, Váltságodat elvégezé.

30



3. Győzelmi szózat! Sátán ha jön felém, Ki öt
eltiprá, A hősre nézek én. Szerit vére által Szabad
lett életem, Hangos halálszava Győzelmi énekem.
Nem tarthat fogva már Sátán keze, Jézus mindent
elvégeze.

4. Jézus, Megvállóm, Hála és üdv neked, Néked
győzelmes, Zengek dicséneket. Védő kegyelmed
Nékem menhelyt adott, Véredbe rejtve én Tiszta s
igaz vagyok. Bárány, légy áldva, ki Elvérezél, S ér-
tem mindent elvégezél!

25. Isten, szívern néked adom.

~

----j----~----I----=-"'-~- ~=---j-----'- :J=---j--~-,,-- --= _! i :- -. - _.- .- =- ~
Is-ten, szí - vern né - ked a -dom

~~

:::::j----' -~- ----~
- ~.~ =-,,===:::j====::::j--- - =;=j~j---=:::j=. -~~ -~--.~.--- -#.--=.=--.-

Ezt ki· - vá - nod fő - lern. tu - dom.

~-~~ __h_~- J-l -~~===~--
Fo - gadd sa - já - to - dúl!
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"2. Ez teljes ugyan, oh Isten, Bűnnel és hívság-
gal, És fölékesítve nincsen Hittel és jósággal.

3. Oe im lábaidhoz borul Töredelmességgel.
És édes bizalomra gyúl, Hogy léssz kegyességgel.

4. Fogadj magadhoz, Jézusom, Moss meg szent
véreddel; Meghaltál értem, Krisztusom, Bűneimet
vedd el!

5. Erősítsd gyönge" hitemet, S biztass, hogy meg-
adod, Megtisztítván én szivernet, A bűnbocsánatot.

26. Itt vándorol a földön.
~~-~ ~-=::j==~- l ~-=::j--I--=13-=---+-==:j==i'-u=- -".~--~j-----I::I--I-"=E--I---+-'\ - 1-- ===---=-- ~.'>-.~=-=-iL -= ---,-'.-=:

1. Itt ván - do - rol a föl-dön Az üd - vö-

~ ~-~Ef::j--í-::j-~-l--~--?---;;,=.-. -=--a=i=-=--=•• -.-==_--j= ~--==-J
v --- -~ "1= =-=-==--. -=--=.--6---.-

zült se - reg És min - de - nik-nek aj •. kán

~=T-==-a-J-E~~~ " ~=1--+-+~~~- ~ .--E*"-- - ~-3~3 --c;-=-.=
Csa - dás é-nek ze-neg. A könnyek bús ho-ná-ban

~~~~n-~~*~J ) .J g ~
Uj-jang-va zeng e dal, Van benne mély só-vár-gás.
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E_ ~~~~::::::r-~~~~ __ "W=-- ---------- --, -------
De tel - jes di - a - dal.

2. Csak zengik a dicső dalt. A Bárány énekét,
Mely a keresztről indult A. mindenségbe szét. Szél-
nak Jézus sebéről, Győzelmit hirdetik, A váltság
erejéről, Mely már itt üdvözít.

3. S ha lelkek összejönnek, Az egyik dalba
kezd, S tovább dalol a másik, S mit zengnek, a
kereszt. Egymásra rátalálnak, Nem kell beszélni sem,
Ismertető: az ének S örömsugárzó szem.

4. Bárány dalát Előtte mikor zenghetiük el?
Mikor jössz hajnalcsillag? Úgy várunk, óh jövel I
Hamar gyűjtsd serged össze, Készíts bennünket el,
Serget, mely fönn , Előtted Örökre énekel.

27. Jézus én bizodalmam.
J~ "_ _+ '=g-L__ -J j_- --- ------1- --,;---_- -

- ---:::j====:j -------.- -"---- "~1---. ---- --------------.-- " -----
1 Jé - zus én hi - za - dal - mam, .
". Ö ben - ne van nyu - gal - mam,

~
--l---l ~- ~-~-- --1---'; ----I"'-l-" --- ------ --==1 .---=---=-::J::==1"-= ~-:::::::1--::j ----:t= ~~

,t/ --------. .----r:) ~-. --- -

Ö - rök é - let - re ve - zé - rem.
Mert ve - le azt mind el - é - rem.
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A mi itt vi-gasztalhat, Holtomban bol-do-gít-hat.

2. Jézus, Üdvözítőm él, Vele együtt én is élek
Szebb hezámban, Istennél. Mért csüggednél bá-
gyadt lélek? Tagjait ő nem hagyja, Sőt mind magá-
hoz vonja.

, 3. Hozzákötött engemet Szent reményem min-
den szála : Hozzáfűzle lelkemet Siriga hit és a hála.
Nem szakít el tőle már Sem élet, sem a halál!

4. Föld porából vett porom Vég órámmal porba
tér meg; De föltámaszt egykoron Üdvözítőm s nála
élek. Hol látássá lesz a hit, Mely örökké üdvözít.

5. Ami itt fáj és epeszt, Ott meggyógyul és
megenyhül; Megkönnyebbül a kereszt; Nem hull
könnyzápor szemembül. Itt a sírba' hervadok, Ott
többé meg nem halok.

. 6. Hívek, ama szép hazát Már e földön keres-
sétek, S az üdv hajnalcsillagál Már e testben köves-
sélek. Ahol a' ti kincsetek, Ott legyen a szívetek l

28. Jézus légyen útadon tevéled ..

~--t-~,~ F~- ~==t=i- i -~~= -'j=l=__ =====--_- II-::E----==:::-~ -!:=:
1. Jé - zus Ié - gyen ú - ta ~don le ~ vé -led,
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~--=?_ -~~. -~~- -=~ _8:=@ =l~t~
Jé - zus tölt-se áld - va bé az él - ted,

it·~--1;;~~~;~--~~~~~
Jé - zus ar - ca fényl-jék né - ked egy - re, .

~
~--+----;----i--H--~ ~-~ §~!i'- __~-!--j--~ -----fi --1- - -_ .- .-_ J~ __~_ ~~ _ -.- -cd -~-t-:-.

Jé - zus ad - jon bal-zsa-mot se - bed - re.

2. Jézus vére bűnöd elfödözze, Jézus képét lé-
nyed tűkörözze, Jézus szent nevét szivedbe véssed,
Jézus édesítse szenvedésed.

3. Jézus karja lépted et vezesse, Jézus hő imá-
dat meg ne vesse, Jézust zengjed, dalra dal ha
támad, Jézusért mondi bucsut a világnak.

. 4. Jézusod parancsa légyen étked, Jézus szent
igéje védje lépted: Jéz"us légyen itt alant amennyed,
Jézus nyissa meg neked a mennyet.

29. Jézus örömmel fogadlak.
í:ii~ I ~--l--t--1------1---.::j§ j----:-----=1

~=t~E=-~~-É=~---=~Q=·:--J~-l=3
1 Jé - zus, ö - röm - me! . fo - gad - lak,
. Hit - tel té - ged meg - ra - gad - lak,
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~~p -----~d= --------~9------~__=1---- ,-----.- --=:j==--=-==---=.=--- +==-=1====::r::-;-----.--------.- ----.---,t----6---

ÁI - dott légy, hogy el - jöt - tél;
Hogy Meg - vál- tóm - má let - tél.

i::~~--=1---,~ ±=-~-----:===l~~t=--r---.==-~~-.-~--- -!9=~3
Már töb - bé 'el nem e - reszt-.lek,

~~~~~- -~_ ~ -~~- :-L= J=Eb~!A
Szál- lás - ra szi - vern - be vesz - lek.

~
~ll- -I =;::::1====:1=-1~====~:~ 3"'=
!I'_h ---~.--- __ -- -- _~_3 •~--=.-----'1=:========-._ .- --=--===-_==3

Hoz - zád köt a sze -. re - tet
.~

~~z J . ~,- -J _=' ~ l J SJ =--~~.
Mind - ő - rök - ké •en - ge - met l

2. Nincs, feledet hova hajtsad, Elhagyott vagy
és szegény; Mégis, Uram, kit óhaitsak ? Csak téged
kereslek én. Elrejtett kincs van tenálad: Vigasztalás,
bűnbocsánat. Hozzád köt a szeretet Mindörökké en-
gemet!

3. E világ bár ne szeressen, Én csak téged
választlak : Bár mindkettőnket megvessen, Én mégis
megmarasztlak. Tetőled el ne hagyj válnom, Tied
éltem és halálom. Hozzád köt a szeretet Mindörökké
engemet!



4. Szivem néked már ajtót tárt, Uram Jézus
hozzám szállj; Jövel, régen óhajtva várt, Maradást
nálam találj.' Törüld könnyem, szüntesd bajom, Így
víg örömmel mondhatom: Hozzád köt a szeretet
Míndörökké engemet!

30. Jézus, sebeidnek mélye

~~-:f3~~=;~_=;=~-.-~ -=~;__j~ ig
1 Jé - zus, se - be - id - nek mé - lye
. Min-den föl - di nagy in - ség - be'

.~~~Q- ~~-=-~~~J -w ~--~-~~
Vi - gasz - tal - ja lel - ke - met,
Ott . lá - tom ke - resz - te - det.

~~ ~J-=_-!=-~ - ~~--~-~~=~ ~~:d
Ha ki - sért - nek a ba - jok

~~~ ~===T-=-._--J~J. _ --~--'=-5'-~. ----. ----------" ---=-: ~----. ---------
És már bün - re gon - do - lak,

~~Q -=~----F-=-=l===::j=---E=:t:=-=1=-==---~=i3--=---===:===--,,---'=::::r=!=--=--r-===<9=:E~o:;:=-=3
Szen - ve - dé - sed em - lé - kez - tet,
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2. Ha a gonosz kivánságra Hajol a test és a
vér, És a romlottság útjára Inkább, mirit a jóra tér;
Vagy ha Sátán tőrbe csal Csábító szavaival: Állj
előttem sebeid del, Jőjj és megrontómat űzd el.

3. Ha e világ csalogalja Örömökkel szivem et
S édességgel kinálgatja A tiltott gyümölcsöket: Add,
hogyakisértetet, Mielőtt megeilhetett, Meggyőzhes-
sem, rágondolva Értem szenvedt halálodra.

4. Ha te lakozol szivemben. Kegyelemnek ki-
rálya, Nem találhat készületlen Halálomnak órája.
Ha kebled én rejtekern. Ki árthatna én nekem?
Bízva te szent sebeid ben Győzve távozhatom innen .

. 31. Jól figyelj s a drága hírt ...
~ o -h-~=E-J-====l--3
"'-~JL-_---t--J-\-~--_-:/~"~-=.,,=',-_=-=-=f_=:±=---~--o_-_-_-==--=----=~3

1. Jól fi - gyelj s a drá - ga hírt halld,

.~. -.:j-~-~-~-- --~ --~-- •.-,,----P---P-~---- ---~-.. ----=====--=--==.---tJ~-_=~~$ :j_ ~----------------,,- --.-
Bü - nös ~ nek, óh, mily _ vi - gasz !
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__ --j__ -'\" -b---4._-'\"~0 ~
- ---j--_f.1---,\,,-.-----_f.1 _-+1 -0'-.)-====~=.L..:-T-===~-="~·-:==--:===-;\;------ ---

Jé - o zus aj - kán hang - zik az.

~ __ o -00 ~-- ~~--'\"=t -J---l-~- ~==---1-==- T- _ -._ .:..-T- --O~~=

A - ki ér - ted kín - ha - lált halt,

;
----_0----134 I-~..j- -------]:--j - - --o~ 1. .- - •- ~-- ~ -=

Óh szenl, di - cső i - gaz .: ság,

~ ,==r===1.==~-E~~-~ ~j
Óh szent, di - cső i- - gaz - ság,

o ;--J--~---~--l----'--~::j-==+==-=-~~~-=-~~~Ji~- --~-=-:L__---------- ----
Óh szent, di - cső i o - gaz - ság,

~ ~=-f~ --,\-~ ::j ff: -§j T=====-~-==="-:==P- -=.-=== -,.- ===::j==- 0_- _ _~---,;_

Bár o hin - nék a bű - nö - sök o mind ezt,

Hogy Krisz-tus el - jött, Hogy Krísz-tus el - jött,

~ ~~ ~----.-J~~1d==:~j
Hogy Krisz-tus el - jött. S vált - sá - gunk-ká
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----l--1~--l---l-I------~----d ---61 -(!)-~~O- ----- -- ---- ------------ --------------- ---- ---
lett a ke - reszt.

2. Oh, ragadd meg üdvödet ma, Tedd le nála
terhedet, Szíved, lelked néki adva; Aki téged úgy
szeret, Óh szent, stb.

3. Bűnöd meg van mind bocsátva. Jézus eltö-
rülte már, Nem maradhatsz a halálba', Rád az élet
fénye vár. Öh szent, stb.

4. Öh, fogadd el bízva, hittel Jézus kész aiándo-
kát, L-elki sírod éjét hagyd el, Törd át bátran a ho-
mályt 1 Óh szent, stb. .

. '5. Ki kereszten függe érted, Halld, még egyre
hivogat, Őt imádva hajtsd meg térded, Vár reád, add
át magad 1 Öh 'szent, stb.

32. Jőjjetek be.

&~- -1- !-~~·n-ti_ j~ !g§~~
1. Jőj - je - tek be bű - nö - sök, kik

&,---=--h-~-~-~-§ ::t='-b--.-.,,- .;:--lJI -~===-;..i--.-,-1=--- -- - --------==.. ---_!.-.-

Jár - tok tá - vol és kö - ~el.

& M~E~~--il==i-==f-~--l-==::j=9--...----- -_--'----'==-=-----_-~ '-.
-------

Kész az üdv mit Jé - zus szer-zett.
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it- =1- ~f~-f~--f~~- J4 ~-.~~
Vár re - á - tok. Jöj - je - tek!

~ f 'Jt=4 J\_~ F ~' -- ---.--~--==--==- ------- ---. _'12-. \

Jöj - je- tek fo - gad - ni el.

~ ,~~~~-l f__.~~ ~-
Jöj - je - tek gyen - gék, sze - gé - nyek,

~~ -f ~:! ~~~ -f~~~
L , '

Kik meg - ter - hel - tet - te - tek.

~~ -1:=~=&~.-_f ___~A-I ~ ~-
Jé - zus meg - nyu . goszf - ni ké - szül,

2. Jöjjetek zsidók, pogányok, Vár királyi lakoma.
Gazdagok, előkelöek S koldusok hosszú sora, Vár
Atyátok tárt karokkal, Bármit is vétettetek. Új ruhát,
sarút, gyűrűt ád. Vár reátok, jöjjetek!

3. Jőjjetek, kis gyermekek, ti, Megváltotok úgy
szeret. .Nern kell várni, míg megnőttök, Még ma vár
Ű bennetek 1 Jöjjetek csak pyomdokába, Boldog az, J

kit .0- vezet. Némák, bénák és vakok, ti, O meggyő-
•. gyit, jöjjetek 1

4. Jőjjetek, ti elbukotíak, Kiknek arcán szégyen ':~
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ég l Halljatok dicső örömhírt: Megváltót küldőtt az
és. Im az árnyak egyre nyúlnak; Már az éj is köze-
leg Jézus eljő, hát sietve, Míg nem késő: jőjjetek!

~-- ~ ~1=- -t=t- -J- ~~=r__~
Igy kér a föld la - kó - ja,

33. Jőjj népek Megváltója!

~~~---:-~=. ~- .~- ~~~ ~ =5 J
1. Jőjj né - pek Meg - vál - tó - ja!

i=ii...----l---1--~-_i j=~---j-~-jf@~===~-t==:E:=:'=-- ---._~--:::=:--~-3
Jőjj lél - künk drá - ga fé - nye,

i=ii~==~--j--l =:t::::::E=l-===1- ~- sj~~- ---=.--'. _-::=r::=-=-------=-=-= ~----=_
Szí - vünk é - des re - mé - nye!

2. Te érkezel Atyádtól Mennybéli palotádból,
Hogy itt megvívj miértünk, És légy mi pajzsunk,
vértünk.

3. Im készen vár a jászol, A szív többé nem
gyászol, Az éjszaka világos, Az ösvény barátságos.
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4. Oh szállj közénk kírályunk l Ime eléd kiál-
Junk: A sötétség elmulion. A hit fénye ragyogjon I

34. Jövel Szentlélek Úristen!

~ c- ~ =±=(~=:J_=i5L~~ ~-=i=3-----==:.='' --- ----- --r------r--=.-~
1 Jö - vel, Szent - lé. - Jek Úr - is - ten,
. Meny-nye - i a - ján - dé - kod - dal,

~

. . ~
.---:J----:t=== - .--------~-==----=II====l===-=--t :r:::=:=~-=::t===l i :Jl====--===--·-==--=-~~E:=!.._::.._II -==--II-l

Töltsd bé szí - ve - in - ket bö - ven
Szív - bé - li szent buz - gó - ság - gal;

~ _~-~~~~~~~;I~_-F-E-=f==~
Mely - nek is. - te - ni e - re - ,je

~~-~- ~i-~~2~=--=f=J===E==r~
Sok né - pet egy hit - re ví - ve.

~~ ===~- frJ- ~====1 ~==3====;:--=--.J~-==~ . - --11 ==-=;=:=1-
Légy ve - lünk is te né - ped-del,

~
'--- ~ ~-~--~~=!~-, ---1=::::1 .~- ---- .J-_--:~- ::II ..-----~ - -=::===~--~~-~~-

Hogy tel -jünk meg di - csé - re - ted - del.

43



~P---:_ -~~-;it=~:--=-~=~--~===~~=~_~~=§)
Di - cső - ség lé - gyen Is - ten - nek I

2. Te szeatségnek új világa, Vezess igédnek
útjára, Taníts - az Istent vallanunk, Szívből Atyánk-
nak mondanunk. Add az igaz vallást nekünk, Egy
legyen a mi Mesterünk, Benne higyjünk, éljünk, hal-
junk, Jézus legyen csak bizodalmunk. Dicsőség lé-
gyen Istennek!

3. Oh mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes meg-
oltalmazónk, Hogy megmaradjunk a hitben, Veled
való egyességben. Erősítsd reménységünket, Szálld
meg elménket. szívünket, Hogy végre hitünknek
végét. Elnyerjük lelkünk üdvösségér. Dicsőség légyen
Istennek!

35. Karácsonyi dal zeng égből le.
~ it -~~---,l..----,l..------;---~---- --- - -. ---+'--+' -- ---;- - -- ------- -.-.---=t;--.-::=t;-- --:::j ~--+=-

:--8------- -==-~~~~__===. - =.~--=.-
1. Ka - rá - eso - nyi dal zeng ég - böl le,il h~ =h=_~-$.:j=1--~--~

----- ---,r- ---=- ---,-'~-!J-~- - -- --.-.~.:
Cso - dá - la - tos an - gyal - ze - ne:.

~-=---~ h ~-j--~-t=::::j- h-7--=
!@~=--7 -~~==-- =~~:=j~- ~-=--!J-

"Meg-tar - tó szü -le - tett ma ti nék - tek!
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jelen, Jön s békességet ad nekem, Jön s békességet
ad nekem, A jászol édes nyughelyern.

36. Keresztyén vagy, mondod.

~
~~--J-Jti=-~t=:;~H--==J:=-~---=i~-1~. -17· - - --~~..--- !~ !3~--. ~
----- --- ---._~ ---

1 Keresz-tyén vagy. mondod, Mert Krisztus ne-ve raj-
. Sa menny, föld Is - te - nét U - rad -nak vall-ja aj-

~~
'1-==:::--==-:-=~·- -=1-'""'---~-=1 -~==F@--9=T.- =l-==J-=::I- -.--. ..=1-==1--,,----- .-
'---Ii -.-~ -. ----.--.- ==--1-
~:~. Oe Is -tent U - rad-nak Hi - á - ba ne - ve-

, -

, "'"J_' I '"'" '"'"19 +-F""--J=f:-=j==l==1==l-I:::": -1--i:Ej 31
9 ~- _ ~ __·:::":I=-=--. • ·=EJ-:·· F~H~3]

~ -
zed, Ha pa-ran - cso-lat-ját Egy-szers-mind nem teszed __

2_ Keresztyén vagy, mondod, Igaz neved ez
úgy lesz, Ha a bűnt megveted És úgy élsz, amint
hiszesz. Nem szereti Krisztust, Aki még bűnt szeret,
Ám ha viseli is A keresztyén nevet.

3. Keresztyénnek úgy tart A kegyelemnek Atyja,
Ha teljes szivedet A Krisztus lelke lakja; Ha van,
mint Jézusban, Benned is kegyesség, Alázatos lélek,
Szeretet, szelidség.

4. Uram, te adj erőt Az igaz megtérésre, Hogy
méltó lehessek A szép keresztyén névre, Add"hogy
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valósággal Legyek Krisztus híve S építsem üdvömet
Az ő érdemire.

47

37. Ki dolgát csak Istenre hagyja.
~. --~-~~J---l-::r==:J~--~. ---I--~~~--I--.;.==~-::j-----~-J--' • === • -- -. --= ~.- ~ -

1 Ki dol- gát csak Is - ten ~re hagy - ja,
. Azt ő csu - da - ké - pen meg-tart - ja

~
~-J-+==~ =l- 1· -::j~-~==I~ =~=J=t.~-=. --- ==1 ,--, lf!= -. -.--==:=3-- --.- -- -----

És ben - ne re - mél min-den-kor,
Mín-den sza - mo - rú in _ ség-ker. Ki ma-gát

~ I j -1-1- --+-.i--l---i- - - - -~- - '::::
~ --.~'- •=t=t-~-a='=~~~
bíz-za Is - ten - re, Nem é - pit az a Iö-vény - re. .

2. Imádkozzál, szenvedi békével, Vesd gondo-
dat Istenedre, Elégedjél meg telszésével. Mely céloz
üdvösségedre; Atyád ő, el nem hagy téged, Tudja,
mire van szükséged.

3. Dicsérd Istent s járj útaiban, Tedd híven
minden dolgodat, Bízzál mennyei áldáaiban. Meg-
vid ámít ja sorsodat. Ki benne bizik egyedül, Az soha
meg nem· szégyenül. .



38. Ki eljött éretted.

j
. ~~~~' 10. I """ .-2=1::=--""'.-- •• ---:;K------ ---}.l. ===-]--fl-=i!:--j--~-ill2~9~!= -!==~- li_ ·:3-. _ -·=-==·=3

1. Ki el- jött é - ret-ted, Vár té - ged Ő,

=!:~~-I::--~----.t--~--~-'-r~-I -r-- ----j•. .....:~E~~~-· _ ~ _.=-~~--t~:= =__ !E:=:~.=~

Ke-reszt-fán vé - re - zett, Hiv té - ged Ő,
~ """

j-n-I::-A-.--~~-,--~--:::j-.~- I .~9"'-tt.-·2-·===':' .==::=-~-=;==~==••_-==-=-E-~-e=======-:.-====---==--·--.==-~~~~
El - tör - lé bű - nő-det Szent vé - ri - vel,

.~ ~ .
í:-12-9----~~-.---~---3]-------!@tE=~~;;" -(10 ;;.. _ ~~3] - ._ =

Fo-gadd, fo-gadd el Őt !

2, Megszánta életed, Hiv téged 6, S mert oly
nagyon szeret, Vár téged Ő. A szive meghasadt, Hogy
légy Övé ... Fogadd, fogadd el Őt I

3. Most itt van s vár reád, Fogadd el Őt. Menj
Hozzá végre már. Fogadd el Őt. Legyen Kírálvod
Ő, A nagy Király. Fogadd, fogadd el Őt 1

4. Szent vére elfedez, Légy csendesen. S az
üdv, mit ez szerez, Tied leszen. Ő mindened lehet.
Idvezitőd, Fogadd, fogadd el Őt l

5. Hófehér lesz ruhád, Tiszta fehér. Bűn nem
48
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tapad reád. Ha jön feléd, Megmos szent vérivel.
Mind egyre mos, Fogadd, fogadd el Őt.

6. Mi más lesz az utad, Fogadd el Őt INem
léssz többé magad, Fogadd el Őt. Jézusod lesz
veled, Bárhova mégy. Fogadd, fogadd el Őt.

39. Leszállt a csöndes estve.

~P--tt- ~*;-~_~~=;-~~====-f-~--
1. Le - szállt a csön - des est - ve,

I """F=-::j~-I -, - ~---~-~= ---- ~ ~ -=-- ==----=t==::- ------- - --.--
Szi - vern, Té' - ged ke - res - ve,·

~ ~ --::l=-~~"""=m- 1---I---1~- ~-=-~-J==.-. - --,,= - ~--~__ -= • - -(9.- -,,-_==
Há - lá - tói fel- do - bog. Szerit ar - co-dat, Meg-

F=---I---+--::jffi--I---~--m--~-. 1::---+---1--- - --"--.--::j-- -- ::j---~_ (9-,,---,,~~--==-==-.=---::-" = ===j==
----- - --.--

vál - tórn, For - dítsd fe - lém meg - ál - dón,

~
-~=t- ----I--~- ~~::j. ~-- ~-=H
_ - ::j ::1d __~-4 " -: --,j- _ - -~3~

-# .

Míg ben - nem fény s tűz fel - 10 - bog.

2. Uionnan hadd teszem le Magam Te hű ke-
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zedbe, S védő szivedre is. Sok földi Iéredalmat, S
minden sötét hatalmat Ittléteddel eltávolils. '

3. Hogy hű szerelmed oly nagy, Hozzám hogy
oly közel vagy, S igéd Benned mara szt. Hogy szívem -e

Tőled éled, S betölti tiszta lényed, Oh, hadd tekint-
sem szentnek azt!

4. Egyik nap szól a másnak, Az éltem vándor- .
lás csak, Öröklét vár reám. Oh drága örökélet, Feléd
sóvárg a lélek, E földön nincs az én hazám.

40. Maradj meg kegyelmeddel.

~

---- J - - ~--i- - ~-- -- - - ,;- ==1-- ---,/-- ---=1--=rn-i-J::---~J~ ~-'-lf--===:? .§j
--~------ --------

1. Ma-radj meg ke - gyel-med - del Ve-lünk oh

~~h~ __ -""' -J--l 1-'- __.-j_'"
1L----1--1----l--=l=t--.--.-'- ._~ __~ 1:==-+-- --1--. ------- .-~--=-.-.-.=:::._- . ----=---=-

Jé - zu-sunk, Hogya bű - nős vi - lág - nak

,

2. Maradj meg szent igéddel. Velünk oh Meg-
váltónk, Földi vándorpályánken Te légy útmutatónk.

3. Maradj meg, Világosság, Velünk szép fényed-
del ; Te vezess a sötétben, Hogy ne tévedjünk el.



4. Maradj Meg áldásoddal Velünk, gazdag Isten,
Kegyelmedet áraszd ránk Minden szükségünkben. .

5. Maradj meg oltalmaddal Velünk, erős paj-
zsunk, Hogyevilág diadalt Ne vehessen rajtunk.

6. Maradj meg hűségeddel Velünk, Uram Isten,
Adj erőt, hogy megállj unk Mindvégig a hitben.

41. Megváltómnak keresztjén.
,

=i::~er:-.=~ -=l=-=t--=l-,--=it===+=-=l-:::::t--d--=---:-=l-==§Zr.=1L~.?- ~=1==C1·- _ CI----~. -CI 3 __~==
, .

1. Meg - vál - tórn - nak ke - reszt - jén

I

~

-l..._"---~--=l---]---j---~-J- -t--ll--'----+"-- ----=1-- ---+---+"-- =1-- -----=Jz=-_-;- - =- ~=-_=-.,.- . .,- --- ---.= =~=--=
ár - nya véd For - ró, si - vár ú - ton.

i::~!z==::'j-t=l--~=--==:--~=t==1==---=it--===I==
§Z -=Jz--::---l=-=".- =i~- =~- - :::::=1 -~ - --=

I

Itt lel - tem é - des men - he - lyet,

~plz~ ~~t=~-F~-=~~t=:=~·~~;~~=~-=
Hol szi - vern meg - pi - hen, Ki' - fá - radt
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~'23=r~.~~_.~_-;l~
bár a szen-ve - dés Ne - héz küz-del - mi-ben.

2. Oh biztos, édes otthon, Kipróbált sziklaszál,
Hol szentség és az irgalom Örökre frigyben áll! Mínt
Jákób egykor, látok itt Létrát, mely égbe visz, Az
Úr keresztje ég felé Nyit útat nékem is.

3. Az Úr keresztje mellett Nem rettent a halál,
A Jézus drága vériben Szivem nyugtot talál. És Ö
kitária karjait, A bűnöst mentni kész, S az égre int,
hol vár reánk Örökség, s 'drága rész.

,e 4. S Isten Bárányát látom,' Szemem ha Iölte-
kint, Véres kereszthalálban ott Szenvedni annyi kínt.
Két nagy csodát találok itt, S a szégyen elpírít, Isten
szerelmét látom én, S szivem nagy bűneit.

5. Kereszted csendes árnya Borul folyvást fölém,
Te lettél napsugárom is, Más fényt nem kérek én-
Omolj on össze a világ, Mit tartozik reám? Magamba
nem dicsekszem én, Keresztedben csupán.

42. Meleg sugár a, szeretet.

~
12' -~~'-- ==1==j-==l-=1~1.t ==-~~-~--~-." --.--. -.-.,- ~ --:j-.----_rl=U=__ •• =-=~--.----------- ---'------- -.-----

1. Me - leg su - gár a sze ~ re - tet,

~
-ml :j==l---~-------~-=::j-j

ho __ ._ -ll ...• ==.==~__=j~~~= _.=_.=-._~-==- ~--=---===!..-= -=-?:).- •• -= ===----====--===
Szí-vünk de - ri - ti fel; Ho - vá ra-gyog-"
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va be - ne - vet, A bú - nak tün - ni

~
-t..-----+---~~-~-~~---1--I~..j21---t;-W=-_ fcll----J--...,-"'- --------_-- --~ .,,-- -~g=~--~,,-~~.--==--======== ==~!=:~=-~--==-------- -------- --------

kell. Bár - mily bo - rús, sö - tét az éj,
- I I

~i~~~-~~- ;;~~~~~ - .-.
A nap - tól el - ri - ad. Ha - bár a sziv

- 1- ~=Et..-~F~-4---l--t---l-j J:::::r-/;;I-.-33~~3~1~=.I-=-~~~-_~-=!=~11-'-. -~3=-~::B

fáj - dal - ma mély, A sziv - nek is vir - rad.
r-~ ~ ~ ~í:-~======---=~~f~".--:=::-..-.l~t=+ -=t=

!@:~Iz-~ 1; - =t=- - r~ -'-
Di - cső lJ - runk sze - rel - me nagy

~~~g ls- t _~~~~ _~~i -1;
Cso-dás, ö - rök, - de új ma « rad,

í:-Iz-===----C~~f=-~ ~ -.~ ~: --~:::F=;j- ~ ~
!@:~~-=~_=1; ----í -=:- - ~í-'---=- '-

Ra-gyog ne - kern, ra-gyog ne - ked,

- ~ 1'1 ~ ! 1 ~ 1

~~~-. -~~~-=E. · -- -';;'.~~---~----- ------- -- ----------- -------- --- --
S ma-gá-hoz von min - de - ne - ket!

53



2. Mikor bűnömnek éiibe Jézus keresztjiről A
napsugár özönle be, Álomból kelte föl; Azóta már
tudom ki Ő, Ki értem szenvedett S szivem megnyerte
e dicső Örök szent szeretet. Dicső Urunk stb.

(

3. A nap, mely búmat űzi el S mely nékem él-
tet ad, A Jézus az, Immánuel, Sörökre Ő marad,
Örömdalom csak néki zeng Már itt e földtekén, S
örökké majd a mennybe fent Hol Őt meglátom én!
Dicső Urunk, stb. .

43. Mely igen jó az Úristent ... '

· i=t~~~__~~ft~-=J~-~--m-=-~_~
1. Mely i - gen jó az' Úr - is ~tent di-csér-ni,

~---1----.J-...,- -..j-..j --.,)- 1_~..j---1-:r-=:::==I
~:=! P--==~~~=-iII -.. -_.-- -ill -~ ::~~.J

Fel- sé - ged-nek, óh U - ram, é - ne - kel- ni,

~

- '_J---l ---1--1- - -~- - .:...~-~~==.-~~:=t==:j-==1===_3==--=====-==.====r====----===----=:::±:::=!.-- --:-~--3
Szent ne - ve - det há - lá - val em - le - get - ni
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2. Korán reggel irgalmadat éneklem, Jóvoltod-
ti-



ról éjjel is elmélkedem; Felségedhez lelkemet fel-
emelem És eltölti szívemet szent félelem.

3. Megtartőm vagy, Én lelkemet éltetvén. Ki
nem örülsz a bűnösnek elvesztén; Oe örvendesz
inkább a meglérésén És örökkévaló boldog életéri.

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

2. Adj bátor szívet, Hogy legyünk hivek! Igy,
ha terhet kell viselnünk, Mégsem ejt panaszt a nyel-
vünk, S bár nehéz útunk. Hozzád így jutunk.
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3. Hogyha szivünk majd Önsebétöl sajg, Vagy
ha mások búja éget Adj türelmet. békességet, Óh,
taníts tehát Föltekintni Rád I

4. Kísérd lépteink Éltünk végeig S hogyha ros-
kadozna lábunk, Benned támaszt hadd találunk, Míg
csak tart az út, S akkor nyiss kaput I

45. Mennybe föl, mely vezet ....

~I~it::<=---~ --=F~--'\ -~-~~=~~=t-==1'-i--B~ 1'~_t=t~·~=E~:J

1. Menny-be föl, mely ve - zet, hol van a kéz?

~~,~~-~---=Et--===t;~==- =:=:&3==j::==j~~- ~_ F-=f-=:E:::::_ .-::~ - l' =Cl-.!?:=:3
"--

Ott fenn Si - on - ba nincs fáj - da -lom,

~j



~jL~~-~-~-±ft'-=t=-·g;~-s-~,'.i'I'~ --. -j-l-- - --j-l--- - ~'=1L..-==_-r---=_- - - - - ~:: -
-------- -- -----tJ- - •

Óh, csak Si - on - ba vá - gyom na-gyon.

2. Szárnyam, ha volna, óh, beh szállanék, Hal-
mokon át.: ahol tiszta a lég, Pihenne a földi baj s
kinok után A lelkern a mennyei szent lakomán. Ott
fenn Sionba, stb.

3. Senkise koldus ott. dús a szegény, Jézus
uralkodik hű seregén, A gyöngykapun útat a
bűn sohse tört, Az Úrnak az angyali állanak őrt. Ott
fenn Sionba, stb.

4. Hárfakisérettel énekesek Zengnek az Ur előtt
énekeket. Fehér a ruhájuk, a szenny tovatünt, Bárány-
nak a vére lemosta a bűnt. Ott fenn Sionba, stb.

5. Csendesen járom itt vándorútam, Míg haza
nem szólít drága Uram, Majd akkor elébe örvendve
megyek, Mert otthon itt, nem, csak ott fenn lehetek.
Ott fenn Sionba, stb.

46. Mennyből jövök most ...

~

_J--I-~-J-=j J-t 'T'- -.--,/ -- -- -.-~~==::===~--~- ==- .~~-= --=
1. Menny - böl iö - vök most hoz - zá - tok,

~ _~~ -~SF;~~ -=~; _
Jó hirt mon - dok, jer, hall - já - tok,
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~--f/-.-~~~ j -t=~==Hff-----f/ • -=i~- . -=-3~
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Mél- tán re .: pes ma szi - ve - tek.

2. A Megtartó ma születék, Kiben vigad a föld
s az ég, Egy ártatlan kis csecsemő, Lelketek üdve
lészen ő.

3. Ez Krisztus, Istennek fia, Ki mennyből földre
szállt le ma; Ö üdvözít, ő törli el Világ bűnét szent
vérive!.

4. Óh én szerelmes Jézusom, Édes megválto
Krisztusom, Vedd fel kegyesen ügyemet, Tedd ma-
gadévá szivem et.

5. Tedd hajlékoddá szivemet, Erősítsd gyenge
hitemet, Hogy el ne Ieleithesselek, Sőt örökké di-
csérjelek.

47. Mennynek, földnek teremtője."

~=t~===1:;;~-t:t=J~- I ~~:j-t~,~=--------- ,-----G-- -c::J.-:3 j

1 Menny-nek, föld - nek te - rem - tő - je,
. E vi - lág-nak él - te- tő - je,
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.j::j== . - ~=-=+=- ----=nt

.~--~~--==-~-g-= ~ , ~l
Óh. szent - sé ...-.ges Há - rom - ság,
Vég - he - tet - len boI - dog - ság I

~
==+= 3. r--~~=====l==--~----~--=:::.--- __-=~~- ==-====-----=12.=------ ---~- .

Te bölcs ren - de - lé - sed - nek

!:~---E =1 j -=;_=E~~ __ -:$=:n ..§Z==---~_,,-----==---===:I==--"----E3l
A menny és föld en - ged - nek.

2. Szívból hálát adok neked, Mindenható Iste-
nem, Hogy megőrzött szent Felséged És nem ért
veszedelem; Hogy békével nyughattam S mára fel-
virradhattarn.

. 3. Múliék az éj sötét jével Bűneimnek homálya
.És szivemet szent fényével Lelked derítse, áldja
Jézusomnak sebében Legyen én reménységem.

4. Szent oltalmad alatt légyen Lelkem, testem,
mindenem; Mint gyermek anyja ölében, Nyughassam
meg, Istenem. Én. Atyám. tied vagyok, Gyermekedet
nem hagyod.

48. Messzi hang .
~

E~~"--3=-~--=-E=t==Tq=~~-~--3~~--!t---+-_- -==-__ ----=_ ----==-~-==3
1. Mész - szi hang csen - dül fe - léd,
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Ván - dor, hí ha - zád, az ég,

i~--~---4I---~--~~-~~
______ J.l. --=-.":'i=-- ---.- -.---';--=1--

. =Iz _.. -. =-- =----= =---_----~
Itt a föl - dön nincs ha - zád,

1=~~==-is ~ --=1==--=~~+;-=± ;==1, ~il==- _~_=-L~ ,;- -.. -=r-=---=--===.s>--=:3
Ott vagy ott - hon, menj to - vább !

• 1 .L; ~ ~ -...
~~p_ ~~- -Jt:--: .- @=~-E~

Itt a föl - dön nincs ha - zád,

~

p--~-~---l----I ~-t;--- -...~.p-F==~-·=- " -=.=- --" ~ --:::j--
.==--=--.;--=.s>-

Ott vagy ott - hon, menj to - vább l

2. Ütközépen meg ne állj, Hol virág illatja száll !
[:Fáradság, ha visszatart, Énekeld az égi dalt l]
. 3. Éj sötétle mért riaszt? Atyád szeme fönn vir-
raszt. [:S hogyha Iábad tántorog, Támogat hű pász-
torod .l

4. Messzi hang csendül feléd, Vándor, hí hazád,
az ég. [: Légy örömmel útra kész, Nemsokára haza
érsz! :]
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49. Mondd, még rrure vársz ...

~4- bg ~ ~~==-=~-===::j==fT~=-t'I __ ~ t>--/~- jl. -==-li-=
_-.S2--=7- --.--.--.---.-~li- .-----

1. Mondd, még mi - re vársz te, óh, lé - lek,

r~==l~-1: "1- f-~- "1-~;~~-_~
Éb - red] ha - mar és jer e - lő I
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~~l ~=jl. ;" jl._~-=jl._ --=-.$f::-i~- .~=--=T-=-l-.---.- ~---=i3=-.+~===
Oly rég hi - vo - gat már a Jé - zus.

fJ-~~::E~- 1\- .l--+:----tl.L.--=:I:~=H
~~t! ==--=E- ~~~- _t-~ )3=~i-~::!:3]

Bé - két s nyu - go - dal - mat ad Ö.

~~: ;m.-~~-+:=±~?=~_~=:L ~;3r§t~--- __I:::= =;:_._=T--!=I:-._::E~._~
Mi-ért ? mi- ért? mi-ért nem jössz kö-ze -lebb?

.. ~~l ~.'~-,_E--.T.-=l~,-F:::;::--=± ;"=$ M@-=-I~=--=---==E==iII-E7-=t:-.-=..:=:.--.-.----
Mi-ért? mi-ért? nem kell a bé-ke ne - ked?

. 2. Mit ér habozásod, óh, lélek, Lejár a kegyelmi
idő. Csak Jézus az, aki megáldhat. Örök nyereség
neked Ó. Miért ? stb.



3. Nem hallod-e, érzed-e lélek Az Úrnak a
Lelke ha vonz, Nem vágyol-e futni a bű~től Ki
megszabadíthat, Ahhoz? Miért ? stb.

4. Mondd, még mire vársz te, oh lélek? Halál
s az ítélet ijeszt. De tárva előtted egy ajtó Még meg-
menekülsz, ha sietsz. Miért? stb.

50. :Ne szólanánk az Úrról 1

~
~~I=:::j __ ~=l::::::::j=j_~~=F=:-i-~ r= /'i=l=~--=;=:--li-.-E-·-------=I---------I-------- -------- --------- --

het - iük azt! S ha a· vi -lág ki - gúnyol.

~~~E-- -~ l' -~~~-L I - - -. ---j'<; ___.--_- - ===l--
------1-- .--~-_ ---- _.--_-.•. -,t _

Ak - kor se hall pa - naszt.

~
jf-#·-~-~--I-~-m-' --~-11' L -- - --I--j'<;- o - - -~- _--

-~- - -;-- -li ------1--- -~ -=+==1-- ---===-==_:7- ====!===.==!......~- -= _-==
Mi el nem hall-gat - hat-juk, A - mit
Hall- gat-tesd el ta - va sz-szal A zen-
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...••••..... ' 1

~~~~~_.J ~~_~
meg - is - me - rénk, El kell, hogy mondia

gő fül - mi - lét S lásd meg - re-pesz-ted

~I+ I I~Iflf1!t=Ii._~-- , --=:L:::==-f'I-...:'L=l?1 I -. ===--;or- ---.- ---Ii - - -~------ --.- d--tl-~~~=E~~ -------- ---- ---.--
aj-kunk, A - mi szi - vünkben ég.
az - zal Ö - römmel telt szí - - - - - vét.

2. Ki kell, hogy öntse, szerte, A rózsa illatát,
Nem tartja fogva kelyhe, Mit Isten abba ád, A gyer-
tyaszálnak égve Kell hasznot' haitni itt, Hogy szórja,
szét az éjbe Aranysugárait, A forrásnak buzogni És
folydogálni kell, Csak úgy tud megnyugodni, Ha ten-
gerágyra lel.

3. Urunk, legyőzve tőled, Győzelmesek vagyunk,
Ha Szent Lelked betölthet, Helyt áll egész hadunk,
Az ellen táborán át Keresztültörhetünk, Csak néz-
zünk szüntelen rád S maradj te is velünk. Ha igéd
hangja terjed S áthatja szivemet, Mint fülmiléd, úgy
zengek Neked dicséneket.

4. Kegyelmed napja szórja Reám sugárail, S a
lelkern mint a rózsa, Neked nyílik s virít. Igazságod-
nak fénye Fölgyujtja lelkemet. S mint gyertyaszál,
elégve, Szolgálok így neked, Sziklák között is éltem
Feléd siet hiven, S kegyelmed tengerében A lelkem
megpihen.
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51. Óh, egy a szükséges ...

f~--~-==::::;===J----.l~= --=i--~m~_ -p3-7- --~-- _--.--- _~
-- ---

1 Oh. egy a' szük - sé - ges <;lo· log!
. Min-den más a - kár- mint ra - gyog,

f~~- =:j~ =~ _F~==t~-=--==i=~:.:::P~.__=. ~-3::::::E-.-_,;- _g)

Add U - ram, meg - ér - te - nem.
Csak sú - lyos te - her ne - kem,

fg J ~ :.::.:j-:::::::::F=F==I-===l- E' =t==;==:f:1
~fl-- -- ==--.==-~-.==--.=--= --=-E,l:=~3
--- ----, -- ----- -(9.-

Mely szi - ve - met fel - zak - lat - ja,

~~~~ -=-~=-==l _J3::-==t:::--1 ~---:::::::E====t=l-=--=J_-L_...:·--_-==E:::Ji==~_~ -J-~3
, .

Nvu - go - dal - mát meg n,em ad - ja.

~==- --i- J- +== g=--~ ~---J'3~==~ -=--~--~-.-~ -~ .3
Csak egy, a - mi szük - sé - ges,

~
~ J _~ ~ ~-~ __~_ ~~- ~
-~----------- --~---- . -- ------

Egy, a - mi üd - vös - sé - ges.

2. Ha kívánod ezt megnyerni, Hagyd el, mit e
világ ád : Más örömöd lesz ezernyi, Keresd Isten
országát. Égiekre törekediél, Örök kincsed lesz Isten-
nél; Hogyha Jézust követed, Nyugalmadat megleled .
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3. Mária is élő hittel fm a jobb részt választá,
Midőn áhítatos szivvel A Megváltót hallgatá. Egész
lelke rajta csüngött, Benne talált békét. üdvöt; S míg
ott lábainál ült, Istenével egyesült.
_ 4. Jézus, nincs más kivánságom, Nyomdokidon
üdv' fakad; Benned van én boldogságom, Szent és
bölcs minden szavad. A te igéd lélek s élet, Mindent
megnyerek tevéled, Csak szívből szeresselek És híven

I kövesselek.
, 5. Bűneimnek bocsánatját Ha tőled megnyer-

hetern, Felejtvén szivem bánatját, Nyugalmamat meg-
lelem, Istenem kedvében élek, Azért senkitől nem félek;
Jézus, te vagy váltságom. Te vagy én boldogságom.

6. Legyen bő kegyelmed rajtam, Öh, én édes
Jézusom, Hogy dicsérjen éltem, ajkam És járjak a
jó úton. Adj erőt, Szent Lelket nékem, Te légy az
én segitségern : Bűntől vond el szivern et. Áldd meg
egész éltemet.

7. Édes Jézusom, egyedül Te légy üdvöm, min-
denem, Vizsgálj engem kivül-belül, Ne tűrj foltot lel-
kemen. Ha járok csalárd ösvényen, Igéd ió útra
vezérljen ; Légy enyém s ez egy elég, Mint legna-
gyobb nyereség.

52.. Öh fő, vérző sebekkel.

~
--~--§----~""'-~§--l--l---,...,- - --j---- --- - -rJ--lf--_U=--'== ==. =-1-==1_=::1= == =--===-::.--==

---_---- -1II--.-I:J -~.-- ---~

1 Óh, íö vér - ző se - bek - kel Meg-gyöt-rött,
. Fő, szú - ró tö - vi - sek - kel Meg - ko - ro-
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meg - ra - kott !
náz - ta - tott I Óh Iö, e - lőbb oly é -

~
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kes, most o -lyan meg - ve - tett: Végy

~---- -~ ~=_ -~~~~~=a ~ _ ~_~
tö - lern, óh szent - sé - ges, Hé -

2. Bűnömnek büntetése Volt rajtad, oh igaz!
Megváltóm szenvedése Lőn nékem a vigasz. Ki
méltó a halálra, Itt állok én szegény, Irgalmad'
esdve, várva; Add, el ne vesszek én!

3. Ismerj meg én hűséges, Kegyes JO pász-
torom! Üdvömnek kútíeiéhez, Hoz~ád óhajtozom.
Hányszor megédesíté ' Igéd keservemet! Hányszor
lecsendesíté Lelked bús lelkemet!

4. Buzgó hálával áldlak, Oh Jézus, tégedet!
Halálodért imádlak, Hogy adtál életet.' Ki hű voltál
halálig, És útad mennybe vitt: Add, éltem alkonyáig
Kössön hozzád' a hit! '

5. Midön eliő halálom, Vigesztalom te légy;
Előtte~ képed álljon, Amint halálra mégy. Míg csak
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egyet lehellek, Szívem benned remél, Hitemmel át-
ölellek, Ki így hal: él az, él!

. 53. Óh lélek, elhagyva hazád ...

~

.-" -~~~-->o.---t'i---~------&- --1-....,--1-'-.., --t'i-- - --t'i- ----.~- --- -IJ----,,--,,--li---I'L--==1'L ~-~-t'i-=1-
--R-- ~_~~-==-~!_.-_--;)-=- tI-~, _~==-~=...

Óh lé - lek, el-hagy-va ha - zád s az A - tyát,

;
---7=t~------~ .r- -~-=- ~ ~ -"t -~ =;p- -::i'L == --=
--li-- -li--tl-- -_o -- ---li- - ---=1-

'1 •.•••.•

Ben - söd - ben a bú se - be ég,

~
1::--=-=--t------..-=~_1'1 - --r ~------"-I--Io.----->.--=-t'i-=1=1"--. ---P-lI-tl---tl--.---4-l- --I-'----~~J---_I·-lIi---==-::.±;= -tl-=--------===--=====-.!=~li==li~·--:--...

Nézd, Bet -Ie-hern csil-Ia - ga hint- ve su-gárt

ve - zet ma m...cé...:;:;g __ ,

i~--~f=~-::t;- =h.-=X=~~~-=;. - -~;~~~- --.- -tl-tl--tl-tl-"-l;!- ----tl-fl.- r-
--- ---------- -~-~--~ -

Té - ged ha - za tud - na ve - zet - ni ma még.
~ mú - Iik a gyász ,

=!:(j ·_f-~=f-_lIi--j~ l-=~~I~= tI- - ~=
~--- ------------ -.-~-fl.-tl-

. ~ ~ I
Óh jőjj, ha - mar el - mú- lik bú. meg a gyász,

az ö - r6m ta - nyáz .

~~__~"J-=f-=~21" -:- ~-=t~~~~~. = .
__ --=1 . 3_-~-~-C-~-

Szi -ved-ben ö - röm meg a bé - ke ta-nyáz,
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~

~::::tL ~ ' ---i'<~-+L-+'-~-~----1'1 - ~-4-"' ---!'I---j~ -r-- -==. =------~---,j-~-~-- -=-==-=-~-=
Bo - csá-na - tot ad ne - ked é - gi A-tyád,

~-~==r=--;J~=J E-=~===-t\ - "~- 1"=fI~-=-~-=--==.---- ---------=-~•.~
Ő vár ha - za, óh jőjj ha - za" hát!

2. Ha nincs kenyered, mivel éhed elűzd, "És
tested a kíntól eped: Éhséggel Atyádnál a szolga se
küzd, Óh jőjj, ami neki van, mind a tied. Úh jőjj, stb ..

3. Úh jőjj, ha nehéz teher rajtad a bűn, Feléd
nyugalom helye int, Atyád. szeme rád figyel s vár .
szíve hűn, Hogy majd a tehertől Ö megszabadit.
Úh jőjj, stb.

4. Fiának elismer, elédbe siet, Kezében a gyűrű,
ruha. Úh vedd öröködbe mi már a tied, Nem bán-
hatod ezt meg örökre soha! Úh jőjj, stb. '

~~
" -,~-~-l ~---i~i~- ""~---i-- - ---,;- .-~----+- -" ---.-1---

- --~-- ~__ ---_ "--:.:_.-= -==-. II = -=.sl=~
. Aj - kunk nagy ha - tal - mad áld - ja,

Sal - ko - tá - - si - dat csa - dál- ja,
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54. Óh nagy Isten;~!--~r.~-- ~...,....~----+===1 ====l - - -o_-=-s;;. =L .-~=== -. ~ ~ _..!.

1 Úh nagy Is - - - ten áld - - - va légy
. Né - ked hó - dol föld s az ég,



~_ ~ J~~~~:j-=~~
A - ki vol - - tál. vagy s ma - radsz,

~- ~~-==th*~~~=r=~=i~
Mind - ö - - rök - - ké u - - gyan - az I

2. Minden élő hangja, írn. Angyaloknak égi
serge, Kerubim és szerafím Néked hódol, énekelve,
Szüntelen csak rád tekint, S ..szent, szerit. szent l"
ezt zengi. mind.

3. Csak tiéd a hatalom, Sergeidnek nagy Ki-
rálya. Bajban, vészben oltalom! Ég, föld. lég s a
tenger árja Szent neveddel van tele, Mindennek
te vagy feje.

4. Óvd meg, áldd meg népedet, Óh, vezesd
kegyelmesen, Hogy ne bántsa, rontsa meg Ellenség
hatalma sem; Hogyha megtér s esdekel. Hozzád
jusson. mennybe fel.

5. Irgalmazz, Urunk, nekünk, Néped hadd
legyen megáldva, Jóságod közöld velünk, Szerit
igéreted beváltva, S mert. reményünk csak Te vagy,
Veszni minket, óh, ne hagyj! .

55. Óh nyissatok ajtót, kaput.

~9~~~ -W?Hg- -~=Fí
1. Óh nyis - sa - tok aj - tót, ka - put.
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J \ '~=-~--~~~=í~-=-~~~-1~=~
Az Úr e - lött nyíl - [ék az út !

~--_-~~-=~--~=í~~~~~~~-=l~~~~i=
Di - cső Ki - rály a föld fe - lett

~ gt==l-' ~j-= --4~--1~~~--1-=-~= =0 -~=- li J~---=li------=~_-- =li:i=
----- -' --- ------- ---- --

S Meg-val - tó is, ki áld s sze - ret

~ -~~ -~j~-~~~~~---
Üd - vöt hoz és él - tet ne-künk,

~~- -;~ - ~~~=~_-~~~~l~-=t
Hadd új - jong- jon .hét é - -, - ne - küpk:

~

I ----

-- ~í_ I 1J=-----;J- =;=1 - I:J -~-=t==_-=--==-==-::I:--~_ li=--,__ =--:- 3--15>+ : ---===
Az Úr ál - dalt le - gyen,
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i9- ~=@ - -~=~~ ~~~~ J=!~~
Te - rem - tő Is - - - - te - - nem!

2. Mégtartó Ö s igaz Király, Jóság, szelídség
véle jár, A koronája tisztaság, A kormányhot irgal-
masság. Mind meggyógyítja sok sebünk, Hadd újjong-
jon hát. énekünk: Az Úr áldott legyen, Megválto
Istenem!



3. Boldog kimondhatatlanul A nép, hol ily ki-
rály az úr, És boldog szív az mindenik, Amelyben
Ö uralkodik. Igaz örömnek papja Ö, Üdvöt, gyönyört
hoz, hogyha 'jő. Az' Úr áldott legyen, Szent-Lélek
Istenem!

4, Óh jőjj, megválfó Jézusom, A szívem néked
megnyitom, Hadd lássam nyájas arcodat, Vonulj be,
szívem béfogad. Szent-Lelked hadd vezessen írn,
Örök dicsőség útjain, Áldott legyen neved, Szálljon
rá tisztelet!

56. Oh vajha ezer nyelvem volna.
:!: ---1- ---'-~-I - - .-,...~~=~~~~-~-~-§p=

1 Oh vaj - ha e - zer nyel-vern vol - na,
. Mind - e - gyik ver - se - nyez - ve szól - na

~

. b'--~ l-~==:::f:==j====~'-""~-. ~11'---- -- ---,j--.-- --- ---.-~ ~-==-==--==:::::::.:--==__ O

San - gya - 10 - ké - val ér - ne' föl,
Tel - jes szí - vern - nek mé - lyi - böl

~~-t=t=::]- ---+--~-I----~--1:-- ~---+--_ .,,-~--.--
11'- -- ---p-- -.-- --====---.---=----: -' - ---~--=--==.

DÍ - csé - re - ted - -re Is - te - nem,

í:~~ -::] -J ~-=-T-:::=1-~~===-- ~ .======== --:-----.===---
Ki any - nyi jót mí - vel sz ve - lern I
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2. Bár szavam elhatna odáig, Hol a nap ragyog
fényesen, Szívem amíg ver, mind halálig Szeretné
Istenét híven; Bár mindegyik szívdobbanás Lenne
egy-egy hálaadás!

3. Oh hát hogyne dícsérne szívem, Hogyne
áldana tégedet! Ha e világo! elveszítem, Ugyis
nyertes leszek veled. Ha jön. majd értem a halál,
Hitem még akkor is megáll.

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

,
57. Pásztorként vezetni nyájad.,

~-1-=a -=r%~i$-J=-1=~~- ==4=~11'---- ~-. -".+ _==-_ --=_--,1_
---- --- --- ----

1. Pász - tor - ként ve - zet -- ni nyá - jad,

E~ !-=43=---J~-- =~~..j--~ :~---"=r~~ .~ ::==1:=0 --t --
El - ha - gyád di - cső e - ged,

í:~j--=4§JF :j~,tt -=1-=1=) ;==:J§l ~- • =-:Q - - • =.;=:." ~3-=r.-== --==:J- .
Gaz - dag ál - dást lel Te - ná - lad,

í:--:j--==r:F~::r--§o -===::Ej:::::-==H§l~-~===="=E -.j.=::=r ~~=1 _ :31

Kit Pász - tor - bo - tod ve - zet.
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2. Ajk el mindent nem beszélhet, Hogy mi vagy
nekünk, Urunk, Szenvedünk-e szomjat, éhet ? Jézus
a mi pásztorunk.

3. Baj s veszélytől kell-e félnünk, Míg erős
kezed ölel? Vessződ és botod vezérünk, Félelmünk
az űzi el.

4. Gond, betegség, hogyha fáraszt, Békét és
vigaszt ki nyujt? Megváltó erőt ki áraszt? Meggyó-
gyítni úgy ki tud?

5. Vedd kegyedbe nyájadat hát, Végy kegyedbe
engemet, És a föld 'minden határát Érje el pásztorkezed I

58. Pásztorunk a Jézus.
E~-==i===t> ~- =rr=,-~ -~==~-~f@=-=t=~- -=~:F=~= ~ ---=3
. 1. Pász - to-runk a Jé-zus, Hoz-zá tar-to-zunk,

~
-f.---'-~--j-m-~1 -~--1-~ ~~==~~-----T-------j-L=. j- ----== - .:J . ::j==---iII- ~ -
'----------=- - -d- -,,-,,-=-==--- =-

Hű ö - lé - be rejt-ve, Fél- ni nincs o-kunk,

~~--;~---=E~~~I-~~ i-----~=~~
Bár - ho - vá ve-zes-sen, Csak kö - ves-sük Öt,

&~~ f~-=i=I=l =~=E=j==::1-~~~31.. =====-....:.::==::!:::E~~L_J-==Z"=======~
Jár - va pusz-ta - sá-gol, Har-ma - tos me-zőt,
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2. Pásztorunk a Jézus, Rája ismerünk. Hogyha
tiszta hangja Lágyan szól nekünk. Megpirongat néha,
Édes a szidás, Ő vezessen minket, Ő és senki más.

3. Pásztorunk a Jézus, Meghalt nyájaért; Min-
denik juhára Hullt a drága vér, Rajta. van pecsétje
Minden gyermekén, "Lelkem adtam néki", Szól "és
így enyém" .

4. Pásztorunk a Jézus, Karja fegyverünk, Jönne.
bár a farkas, Mitsem árt nekünk, A halál völgyé-
ben Szívünk nem remeg, Tudjuk a halált is Jézus
győzte meg.

59. Sokáig az éjbe, a bűnbe valék .
.~~~~-=-%_j=F::~--:::~=--FF=~==1-=-l-=L~-± -f-=F-+~=_ -4--.=E=====-==E==="O.--.-E".-"--==E~=... .

1. So - ká - ig az éj - be, a bűn - be va -Iék

•
-to--ffi --~-f=-.J-~-::J-~-i--;--l-~-jt-- -h---+- ••-.,- -- --i-----:---.- _i--=lt==-l=-j-T---.- ===~.- _. .....=--==-(5;-

. --.- -.---- , ----- -
Shit - tem, so - ha nem de - rül rám fel a ég,

~
g-~~---~----~-j--l-~-ll- l- ---=l==-"-= c;i==:b===t;- -.._67- .- -(5;-=__ •- .-1i__ .- ----==.~.-= =====--== -

Hal-lám, a - kik hisz-nek, mily bol-do - gok őkrf W-r ~~:OI ~ _E~~--t-F~
S úgy vágy-tam is - - mer-ni az Üd-vö - zi - tőt.

74
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---- ",~,,- 0----_ ===--r-=

ov

Úgy vágy-tam er - re- én l Ah, úgy vágy-tam
/'1 I

~

-I::--m -~==:J-~-~-.~.-~_c:::=-== ---- - __.==.- - _--g-===:$ - -==+- --- -------.-.- -.- ------ -----
er - re én! Úgy vágy-tam: a Jé - zus bár

~~~~~~.-d\-~~_ -jf=- ==
len - ne e - nyém! -

2. Hallottam a drága kegyelmi Igét És benne
szivemnek is kedve telék, S szivembe lopódzva ki-
kelt a remény, De csak félve reméltem, hogy Jézus
enyém. Reméltem, Ö enyém! Úgy reméltern. Ö enyém!
Csak félve reméltem. hogy Jézus enyém.

3. Csodás kegyelem, melyet nyujla felém. Igy
szóla: "A bűnödet elveszem én". S e szóra, im.
hitre is vált a remény S most már biztosan is tudom:
Ö az enyém. Tudom. hogy Ö enyém, Jól tudom.
hogy Ö enyém. Már biztosan is tudom: Jézus enyém .

•4 60. Szegény fejem, hová hajtnálak ?
~f=~- -~ _j ~_:§=r::::~- - - l =j=E:::::t:3-----=-- • ==,,-----===-~-~-.-.:::::EJ. 3

1 Sze - gény fe - jern ho - vá hajl-ná -Iak.
. Ha té - ge - det nem ó - hajt-na -Iak,
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;~~ - j-- -;~ ~=-!=I=~F=~4=m~
Ha a val - lás _ ö - lé - re nem?
Kit ó - hajt - nék mási, Is - te - nem?

~
----I_J_-J--1~-1---;:± I~~---.--.--lI---1-- ----1----- =t-
- ---_----- --.- II ;- _~ __ ~

Te szá - nod a seb-hedt szi - vet,

~ J-3 --;--1=td= -..L---1-tr- ~01+---1- ---,,-;----1- - -.---l-- +-)-11-----!- - -l+"--. ----'L_ ~.-i
fr- ------ ------- ----- -------

Bol- dog, a - ki 'hoz - zád si - et!

2. Szemern. oh Isten, könnybe lábadt, Hol lel-
, .jek nyugtot én szegény? Szivem ben kél igaz bűn-

bánat, Hogy szent törvényedmegszegém. Oh magas
ég, rám ne szakadj, Irgalmas Isten, el ne hagyj!

3. Emlékezzél te szent Fiadra: Nem jött ő az
igazakért; Hanem magát halálra adva, A bűnö-
sökért onta vért. Kik eltévedtek az úton, Azokért
jöttél. Jézusom.

4. Tested piros vérrel virágzott Értem, ki száraz
ág vagyok; Szemed sűrű könnyektül ázott Értem,
aki meghervadok. Szelid olajfa, oh segíts: Olts te
magadba s idvezíts !

61. Szent, győzedelmes élet.;~~~4=1~-=::1==::1 ~-J- - --ER:-~~- - -=1==_19---- ~-~-- -1-
~~- ~ _ --~ _~ --1-

- 1. Szent győ - ze - del-mes é ', let, mely - böl
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~~I_ -;J =+=~-='::-T===F-1 =1--d -J=]
----::t--""----ISI-- -~--,-=1=E"" -::1---~-- ----"'--",,- --

e - rő fa - kad, Ez lé-gyen osz-tály-

2. De hogy lehetsz te győztes, kit bűn tart fog-
Iyaul ? Ha téged is legyőzhet a győzedelmes Úr.
Csak összetörni engedd kevély, bűnös szíved, Az
Úr keresztjét felvedd s a győzelem tied.

3. Szíved majd dalra gerjed, dicső egy dal lesz
ez, Mely von sok bünös lelket, az Úr keresztjihez,
Amelynek zengzetétől az ellen megriad, Mert abból'
ég felé tör győzelmes öntudat.

4. A harc hevesb lesz egyre, közelg a nagy
király, Oh boldog, kit fegyverbe', ébren s talpon
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-~~~-- Jg@ -..j- =1*~_=~-=-d--jf~--"" j 1- - ==::12=-6>-- --~-""- ---

_11 ""- _"" ===-_-_ _ __
ré -szed, e föl-dön már a - lant. A bűnt

tiJ<~--l--=t==~:r=;---==l--t=I~===I - I -=::1
~~_-""- 0_ -~=I~~-o:-- 3__ "" -0= ~::I
v ,

az Ur le - győz-te, min-dent el - vé - ge-

~~~I -~--=T-Et=r-.~- ~-~~=8J=_ T--"" ~ _

zett, A - harc ki van már küzd-ve,

~~I- _~~~~-- =~~=-p:g-=-?1~__====='____~==-EJ __"".-=3)--------~-

győz - tes lett a ke - reszt.



talál. Légy kész elébe rnenni, álld bátran meg he-
lyed. Nem árthat annak semmi. akit az Úr szerét.

62. Szent karácsonyestharangja.

~
==1---1 C::.+= +-=~.=;=---if-=~- . :j~-- .--.-----1--_---1- •----.------.-

1. Szerit ka - rá - csony est - ha - rang - ja,

~
. ~-~~---l-- I ~~==ll==:1 ---'-1 ==1- -,,- ~-.--~--f?' . ~--1 .-----------.--_._._-,,--.---_. ------------

An - gya - lok - nak é - des- hang - ja.

~--J-=i~ -=1- +---!---j---=j~===--1-~~1• ~. - -.-._ -. ~===="- -..... -~---,,--:3
Zeng - ve' száll a lé - gen át.

i----------l~--I-------1-_· -;-~--==1--+-l--:j---"- --1---1:::j--.---.•-~___ "- .-....- • -.- _JC.. _ ---

. Hir - det né - kÚnk nagy ke - gyel - rnel,

~

J--J---l---1~-~-J--~--,;---..----'----1-- -- --,,--1-- ---1-~~-==--=::-_:::.-==-.- --,,--. ,,==-:-.--~==
------------ ------------

Bűnt el - tör - ·lő nagy sze - rel - met .
. ~ J__ ~ --1--...j~--_l-----=+---,;---=-==F==·--,,--1---.--i-=:n

-:::j-~------ =I=-======·-=--=="-==:H--.--------- ------------
Mely kö - zénk a föld - re szállt.

2. Zengjetek csak égi hangok. Üzzetek szét
minden gondot. Bűnt. halált. bús éjszakát, Hadd
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ragyogjon tiszta fénnyel, Szálljon a világba széjjel
A hír: Jézus üdvöt ád I

3. Tudja meg sok szív, mely árva, Jézus mentő
karja tárva, Ő megtart és üdvözít! Nála békét és
kegyelmet, Nála üdvösséget lelhet, Ki megbánja
bűneit.

4. Angyalhangok lágy zenéje, Hass a nagy
tömeg szivére, Míg kegyelme napja tart! Óh bár
sok szív még ma estve. Jézus szent igéit lesve,
Benne békét lelne majd!

~.. __ j==--=--l-~==- --;-=c l==-==-::::::a~
JL-- --. "~ _ ~ --= --_;::- ,;_=:=Lj)

Szí - ved, lel - ked, el - méd,
Vedd az Ur - nak Lel: két!

~~ ~~~-- -a=-@ ~ ~; -=~ ~
Hadd le - gyen szün - te ', len

~ ••--::f-==----===::r;-==l-=t==-l- -i:!- ==l-::::::3~~_ -,,~ ~ -a- _,,-_=I:=-i!!- _~!-- --/!'J =3
Min - de - gyik - nek nyel - - - ve
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63.. Szent olajjal kenve meg.
f:j~-rl :=i=~==---=.::j- '-E I ==--=1 :]w=lf- -- _"=--.J~~_ -=,; -- ,,- -" -J -~==...3

1 Szent o - laj - jal ken - ve meg,
. Oh. i - mád - ko - zó se - reg



~

--.,----l--- I_g__~~-
-----<----,;------- --------=====._------_..:== - ==~===--,-==

-------~--.------- --t!f.L----zoj--- -

Hö i - má - val tel - ve.

2. Amit kér a szent csapat Buzgón és kö-
nyörgve, Istenhez a mennybe hat, Oltárára öntve. S
erre már egyre vár Jézus Krisztus, áldott Főpapunk
s Megválténk.

3. Hogyha egy hívő ajak Buzgó, hő imája
Istennek szívébe hat. S célját eltalálja, Hátha mind
rátekint, S mind elébe lépnek S egyetértve kérnek!

4. Majd ha Isten szentiei, Ifjak és a vének,
Földi nép s a mennyei. Szövelségre lépnek, S min-
den ajk zengi majd Mit mind együtt érez, Óh, az

, mily dicső lesz!
5. Hö imádban szent erő Rejlik, Isten népe,

Égből válasz erre jő, Jó vagy rossz időbe: Ez hevít,
ez segít Jó ügyet kivívni, Ellenünk lebírni.

6. Óh, hát csak könyörgietek, Erre int a Lélek.
Szent kezet emeljetek, Szent legyen az élet, Szerit
ima szálljon a Menny dicső Urához, Mely áldást
alához.

7. Míg meglátjuk jönni már Azt a boldog órát,
Melyben Krisztus, mint király, Elfoglalja trónját.
Mennyei sergei V életek könyörgnek : Óh Urunk,
jelenj meg!
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~~-----I-~----1~~-~=t:~f!'ot---Q - --6} -~- - -::1!::==== _=_~======-==--=--~ --=----- ---- -- - -
. A' - zok pi - ron - kod - ja - nak,

i!.-~--~-l -$p-'-.-j~==l-©t 6} 1 :-31. _~- ~. -- -6} _-12 --(;; - - --=3:)
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A ~ kik hi - lel - le - nül él nek.
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64. Szívemet hozzád emelem.
_

i . _
-~---;--- ---- ----;- -- ---~- ==:::--;-===!=-r== - --6l- --3--~ -(;;~...!2= _ff:=-b==-~~~~

1. Szí , ve - met hoz - zád e - me -lern,

-

~----I~-~-"--~ -~-ft--r:}--:J:t:= -6}--C)-- -- ~ -~~-======--- -===--==-~-- -==------ ------ ------
És ben - ned bí - zom, U - ram,

~l+~ :=.=J .=i=B-~ R-o==f--=- -==)W.Jt=---==-=-~--~E--6}- _ - -~ ~O 3
És meg nem szé - gye - nít - te - lern,

_~~- ~~.__-J~~T:-gJ. .Jttt=C-=~
Nem ne - vel sen - ki raj - tam;

~-~----1-~d=--.:j=:=r=~-~~
~~~- -~~=-~~~ ~

Mert szé - gyent nem val - la - nak,

-~ --1'I'--=t=- --- ---~ - ---~====~==- ---===l== - -- -__-==--g;~ _~=l~ ~--6} ~o~
A - kik hoz - zád e - se - dez - nek ;



2. Útaid. Uram. muíasd meg. Hogy el ne téve-
lyediem, Te ösvényidre taníts meg, Miken intézd
menésem És vezérelj engemet, A te szent igaz igéd-
ben; Oltalmazd életemet, Mert benned bízom Úr Isten.

65. Szívem királya .. ó

fi3 ~..?-j-=l--r::-~----
~~~ • -' J=-;-~;= ~- =

1 Szí - vern ki - rá - lya, né - ked
. Ki - csinyt s ha - bár sze - gé - nyet,

~==t==F---F-3- ~ffi-J----~~-!=F-±=====-E--.=-ti •__ .-==~===;
A - ka - ra - - tom s az é - nem

~Ig=i=-'=l----- ~-~_ -~--;;====:j_~_--j =-_2
--!.-=- ======-~.-.-==-.-~__ --o==-·

A - - ján - - - dé - kot vi - sz ek ;
Te, szi - - - - ve - sen ve " szed.

~
_-=l-*M~~'~ =l- =4~ Jg J.__
--.- -J;----.--~!_--- ------- -- ----

Mit né - - - ked át - - - - a - dok,;9 -~g=~~=l-===I====-l=::-jre- -=--=". =-::-11'. --. -;; - • =~=
Hogy tölt - - sön be e - gé - szen,
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E--~~------~=';;=::H~= -=_~3=·- - -~-~==-T-~~~~I1
Te szent a . - ka - - - ra - tod.

2. Kétségföl. félelemtől Szívem már nem remeg;
A Jézus karja vett föl, Keblén pihenhetek. Ki értem
éllé! adta, Megmos szent vériben. Ugyan mikép nem
adna Mindent, mi jó, nekem.

3. Tudom. mily nagy kegyelme, Kimondni sem
lehet. Átfogva tar! szerelme Szorosan- engemet. Szent-
lelke egyre munkál, Hogy tiszta, szent legyek S míg
lelkem csendesen vár, Amint vezet, megyek.

66. Szólj Uram!
~~=t-~ =ti ::j =B=J-==1=~ ~-=~::j- =l=r::;::j{$=-'::',j;::=,;_-=.==-:::..:::::::E=-==e='-~----=1'f"'-·-E~3

1. Szóli U - ram, mert vá - rok, Várom szent sza-vad,

~.

~
--I-.b==:J-~-==1=~'----~~-#.=-~·--==.==.fttF=---~--- '~--~-~ =--' 11- -- ..- - ---.-.-- ----------- - --- - -::-- -c::;>

Vá-rorn, hogy je-lentsd meg Én-ne-kem ma - gad.

2. Minden szó, mit mondasz, Kinccsel is felér,
Éhező szivemnek Éltető kenyér.

3. Vágyom jól megértni Akaratodat. És betöltni
híven Szerit parancsodat.

4. Hadd lehessen éltem, Mint a gyors patak,
Melynek tiszta habja Kebledről fakad.

5. Fáradt vándoroknak Szomját enyhitö, S tük-
rin a te képed, Óh Idvezítő!
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67. Te benned bíztunk ...

;
--__~-~---I---l-~--l-~-l ~_l- --,----,- - ~~=-j=- -1--/51-- ---j- -- -,.~----:;--~~::.

L~ ~O - ===:.:t2==~__ _--:-- -= -
----- ----- -- --- ----

1. Te ben-ned bíz-tunk e - le - i - lől fog -va
•

fi==:j=Fi -==:=f~- iJ=gd-~F@~E~E--~!W-==-~R-=d~ - -=- ~- _ ~E
U - ram, Té - ged tar - tot-tunk haj-lé-kunk-nak,

~-f!= rE- -ft?) ~F='=~~=-~ -/51- _--=-~ -/51 :t2_~~ /5I---rj-

Mi - kor még sem - mi he-gyek sem vol- ta - nak,

;~ ~+--l:==F<J--'=F:/-1--I-~-l---l@ R'-~ -- . !J=~~3=.9-=;;l~/SI-/SI-E::o-~- ~==t~

Hogy még sem ég, sem föld nem volt for- mál-va,

,~-~t~~~~-_ ~--=g----~~-
Te ·vol- tál és Te vagy, e - rős Is - ten,

;~-~11-~~J~~~ --JH=~;~
És Te meg - ma-radsz min-den i - dö - ben.

2. Az embereket Te meghagyod halni, És ezt
mondod az emberi nemzetnek: Légyetek porrá, kik
porból lettetek I Mert ezer esztendő előtted annyi,
Mint a tegnap nak ő elmúlása, És egy éjnek rövid
vigvázésa.
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68. Teljesen a Tied vagyok.
~liJz-r;---' ~-=~===:J~=;=---~_~ :::j----j

jf--__ -~ --T •. -=::"=S~- _-T" li .-f-

1. Tel- je - sen a Ti - ed va-gyok, U - ram,

:!:~Jz-_L~f ~==1 -1:- ~~= - =h==.tB§Z==--==-~====-tt== li--:J=~~==--li ~j.•.
Tel- je - sen a Ti - ed, mind-un - ta-lan,

i-h.----~-j-~~~--l~-~--I§rlL -=1 ~-+'- ---P--l-l- -li---+'-li---!=-=_ -li:==· ~. - -- ,. - --~_-==---
Ti - ed, ha bá - nat ér, ha vi - ga - dok,

~F ~~t ~-t" ~~-~-~1:-~~=tj~•..
Min - dig és min - de - nütt Ti - ed va-gyok.

2. Teljesen a Tied, még nem oly rég, Bűnöm-
nek oly soká rabja valék. Megnyitád, Jézusom, bőr-
tönömet, Hogy szabad s teljesen Tied legyek.

3. Teljesen a Tied, óh mily öröm! Nagy legyen
vagy kicsiny munkaköröm, Munka és nyugalom ide-
jiben, Lelkem csak Rád tekint, Benned pihen.

- 4. Teljesen a Tied hadd maradok, Nálad, Uram,
óh mi boldog vagyok, Békét adsz, s győzelmeI bűne
felett, Annak, ki teljesen csak a Tied!
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69. 'Térj _magadhoz, drága Sion.

~
~~~~-~-=1---==-- ~=t-:-:J~ ,""i ',==1 F-B-!-j=-~ 1:2--.:- .=1---11- .= -,-. II-~E::::-i?o- 3

.•.. j

r Térj ma -'gad -hoz, drá - ga Si - .on..
. Ki a - tyád - ként fel - ka - ral - jan,

:9::;::!2=~==-==1-====-=--==i=--=l=:;'-~' =:t= 3'--:31~~=-~-=r·=--=j-===-II--:::--·-~-"':'=---=-·--c;;!--~33.
-.:;--------.------- -----o---

Van még ne - ked Is - te - ned!
S szi - vét osz - sza meg ve - led!

~

I-:;::~=~===--=~-==:::I==--~~====~:-~-~-~t--~I---~9 17-------.-, ------ ---, ------.,\j-,.....-------------- ---------
-------,---- --------

I Azt, bün - te -.ti,kit. sze - ret,
.:!.=~k=~==--=:::I==--===--=:::j'.,-j--:-1==;=--==1' ' ~ -=j ;
'f@~g-=-- --,,- -_!~-.~_ ·--f - II _..::.~ 3

Más-kép ő nem is te- het!

:!.=~~~~.=j - - :::1--:::I--F=-:::I. --~- ~:---j~~ -:--11- -J-~.--. ==·-===::-~__===3
Si - on, ezt hát gon - dal - jad

E~;J ~-,1=1=1- =1,- j3~-; ~:J~;=t=jl.!@:===--~+-f~_:::I-.=-·=r::::=--===-~=E=o.-33
. .•. ..

meg, Szabj ha - tárt bús gyöt-rél-med - nek !

. 2. Bár hegyek megrendülnének, Miket égi kéz
emelt, S indulása a nagy égnek Végromlásra adna
jelt: Ne gondold, ha látod. ezt. Hogy téged e perc
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elveszt: Sion, tudd, te meg hem dölhetsz, Míg oltal-
mad Istentől lesz.

3. Oh, ne csüggedj, im az estnek Már leszáll-
tak árnyai! Kihez aikid oly hőn esdnek, Halld,
Atyádnak hangja hí l Ő gyalázat, kin helyeit, Néked
jobbján ad helyet. Sion, a menny lesz te részed,
Föld gyötrelmet hát ne nézzed.

4. Angyalok, ti fényes .lelkek, Zengjetek víg
éneket! Mert már biztos partot lelt meg, Kit bús
szélvész hányt-vetett; Már meggyőzte a halált, Iste-
néhez égbe szállt. Sion, onnan számkivetn! Nem fog
téged soha senki!

70. Utánam! - Krisztus így kiált.

~--=!==t==.F---l------l--~-~--::;'-31
~#- ~ __==-===-;; .r t~m ~- i3J

Ke - resz - tyé - nek - nek ser - ge!
Ki jön, en - gem kö - vet - ve;

~

~--l -+- --. _._-~=-::i --_--.===::i---!-- -1- ---_#_-.=! -----.--=-t==-<--==1--::r:===--==--3-=====_-====E:::::::---=::=.-=_:::=
Ve - gyé - tek föl ke - resz - te - tek,

b7



i=~~----==j:=F::j===~~j-=~-=t-+· -==--+- ·-3l
§1-1'!- -----.3::::::::::~- ~ - .- - ::±--~~ ~ -~=S;3]

És- en - gem úgy kö - ves - se - tek. .

2. Alázatos az én szivem És szeretettel teljes
Ajkam túlárad szüntelen, S szavarn szelid és ked-
ves, Lelkem, szivem, erő s az ész, Istentől függ s
csak Rája néz. .

3. Nehéz a harc? Imé, jövök, s a hadnak élin
állok, Utat mindenfelé török, S a nagy veszélybe'
járok; Oe gyáva az, ki .félreáll, Midőn elől rnegy a
Kírálv.

4. Ki önmagának tartja csak, Az elveszíti lel-
két, S kik elveszítni látszanak, Jézusban azt meg-
lellék. Keresztiivel ki nem követ, Az hozzárn méltó
nem lehet.

5. Kövessük hát a hű Urat, Testünk, lelkünk
od' adva, S a szenvedést, nehéz útat, Örömmel el-
fogadva; Ki híven küzd egy élten át, Az nyer. csak
égi koronát.

71.Vándorútam Jézusommal járom.

;-~---L-~-I-=l-~-·---m---'~--=~:------,-o. _ ::h==~~ ~--j- t!===--===--==-------.--.------,j----: --===
1. V án-dor -ú - tam Jé - zu- som-mal já-rom,

;~~-1 iJ=~.--t=--~-~-~::-1~r=i=j·~
Boi-do - gan csak Vé - le jár szi > vern,
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72. Várunk, Urunk, reád.

~
~~- *--=---1--:j = ~-í=::j~-I=--I-í--I -=--==-~--~~tt----K-_ --j---6i'-- -- --~.--I---I-- --1------::j- -~ -==~:.l2::_--====-= =-~.-6i'- =~===::j--6i'=~_-: -6"- "",.

1 V á - runk U - runk re - ád, Óh jőjj ha - mar!
. E bús vi - lág - ba, tudd, Min-den ki - hal.

89

j~~--~~=,--~~-~ \~ !dI=~=~==!;
Ú- tam s cé-lom más-ba' nem ta - lá - lom,

~Q--~ ~~~-f==f-==f==1==f~l~~l=
Szív-be, ház - ba üd - vöt 6 vi - szen,

_~f~- ~l~- Í' f iI'_ ~~_ 1-~
Sziv-b~, ház - ba üd - vöt 6 vi - szen.

2. Völgyön, halmon, zöld mezőn, s a réten,
Vígan járok Jézusom kezén, Hogyha 6 nem volna
hű vezérem, [: Nem találnék jobb hazámba én.:]

3. 6 vigyáz rám, ha szemem behúnyom, 6 áll
mellém, hogyha fölkelek, Jó tanácsot 6 ad válasz-
úton, I. 6 vigasztal, hogyha szenvedek.i]

4. Hű Uramhoz térek én be egyre, Csillapítni
szomjam, éhernet, S hogy fölöttem úr legyen ke-
gyelme, [: Rája bízom testem, lelkemet.r]

5. Míg az este rám borul egészen, S föl az
égbe Jézus hivogat, Szent örökség vár a rnennybe
készen, [: S tiszta béke honja béfogad.:']
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--1--l- -- -- - --d- L -l~--J~12-:t=-51--'2=F::'=1-=l--=i-E-~---tSl-E~.-M=i--O::::J~ _ -E5I• li _-51-- E=;sJ . - _E::: ~. :3

, Itt szél- vi-har sü-völt, El-Ien-ség- zúg, ü-völt,

1

Halld meg sza-vunk: Óh, jőjj ha - mar!

2. Óh, halld a bősz' hadat, Gúnyol s kiált,
Téged bánt s megtagad. Isten Fiát! Nem szólalsz
mégse meg? Szívünk úgy fél s remeg, Halld meg
szavunk: Óh jőjj hamar!

3. Óh, lásd, hogy szenved itt Mind, aki hív!
Kis serged gyötretik, S vérzik a szív. Belső harc is
gyötör, Testvér testvérre tör, Halld meg szavunk:
Óh jőjj hamar! .

4. Értünk ontál, Urunk, Szerit. drága vért, Igy
hát Tiéd vagyunk, S Te a miénk! Hitnek Feidelme,
Te, Vígy nyugalmadba .be, Halld meg szavunk! Óh
jőjj hamar!

,.

73. Vigyázzatók, azt kiáltják.
~

~
==========---~- ==--.-=J--~i-==~------;---=l -=l- ---=l=:=l-- - --.- -- --+----.--.- -.-- - -------=l- .-------- -------- -----... .

,.

1 Vi - gyáz - za - tok. azt ki - ált [ák
. Ej - fél im - má - ron az ó - ra,
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~ -=::j_-==;=-::j-~--~ J_ -.::~_=~r~i-;--::j:-~-~=-.---. ------- .---.---------- ------- --

Az őr - ál - lók, s zengjen i - mád-ság. Si - on,
Aj - kuk meg-nyi - Iik é - gi szó - ra: szű - zek

1--1. -:-1 I--Il--:---j

~
~::t--::t=--=-::;:::::t-,--==---=--=:ifI===1== --==---1=:::::]

~~ -.- =~==J:::;_~ ::t=~=..- ~- ::t=--=:!3
...•.. ---

kö-zelg a nagy ki - rály !
se - re - ge ké-szen állj. No-

~ ~---=;~~~--=~~; =~=I=~~~-=--=-~~~;I-~-!j!@----.--,,---6\--.------.-,,-- .•.•...:
sza, éb - red - je - tek, Jön Vő -Ie - gé - nye - tek!

~
----~""--E ""~""-~--l-Jj- -----===1- ----j- ---'- ,,-~--.--.-;~-~~~-~-. - • - --=~ --- -===--==-

Lám-pás-tok - kal Ké-szül-je - tek, Ö - rül- je-

2. Sion hallja ezt örömmel És álmából serkenve
fölkel, S az Úr elé sebten siet; Mert Jézus jön ke-
gyelemmel, Igazsággal s nagy szerelemmel, Csillaga
vidít sok szívet. Ki ülsz a trónuson, Jövel én Jézu-
som, Hozsiánna! Minden kebel Igy esdekel: Magad-
hoz vígy az égbe fel.

3. Néked örök hála zengjen, Dicséretedról éne-
keljen emberi és angyali ajk. Tündökletes trónusod-
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nál Mennyeiek serege ott áll És térdet szent nevedre
hajt. Nem látott soha szem, Nem hallott a fül sem
Ily örömöt. Örvendezünk, Zengedezünk, S örökké
áldunk, Istenünk!

l'
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