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AZ IMÁDKOZÓ GYERMEK.
imádkozz gyermekem, imádkozzál gyakran,
Imádkozó gyermek olyan, mint az angyal.
M ikor a jó Isten földre küldött téged,
A két szárnyacskádat elfelejtettétek.
De ha imádkozol, szinte-szinte látom,
Hogy száll, száll az ima kicsiny fehér szárnyon,
Felrepül a lelked mennyei Atyádhoz,
Onnan szüleidnek édes biztatást hoz.
Míg te imádkozol, kezed összetéve,
Isten szavát hallom szívem közepébe.
Isten a te Atyád, Isten az én Atyám,
Mindannyiunknak ő „M iatyánk“ igazán.
Mindannyiunkra ő mosolyogva néz le,
Hogyha tiszta, kedves ima száll feléje.
Imádkozz gyermekem, imádkozzál gyakran:
Imádkozó gyermek olyan, mint az angyal.
(Kemény Lajos.}

IMÁDSÁGOK.
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.
Reggeli imádság.

1.
Jó istenem, felébredtem,
Te őrködtél én felettem
Köszönöm, hogy megtartottál,
Hogy felettem virrasztottál.
Óvj meg ma is szent kezeddel.
Tekints reám szeretettel.
Vezesd minden lépésemet,
«Óh hallgasd meg kérésemet.
Ámen.

')
Hozzád fohászkodom
Óh Isten, jó Atyám,
Te őrzél engemet,
Homályos éjszakán.
Vezesse szent karod
Ma is gyermekedet,
Hogy el ne tévesszem
A te ösvényedet.
Óh adj erőt nekem
A jóhoz Istenem,
Engedd áldásidat
Hálásan érzenem.
Óh védje szent karod
Kedves szülőimet,
Istenem és Atyám,
Halld meg kérésemet.
Ámen-

Tanulás előtti imádság.

Jó Isten add áldásodat,
Hogy jól töltsük el napodat;
Hogy ne legyünk itt hiában,
E szent célú iskolában.
Álad meg ,mai leckéinket,
Hogy jól műveljük lelkünket.
Ámen-

Tanulás utáni imádság.

Hála neked, jó Istenünk:
Vígan lehet hazamennünk.
Dolgainkat elvégeztük,
Szívünk, lelkünket műveltük.
Add, hogy ami jó t tanultunk,
Otthon is meglássék rajtunk,
Jó szüléink örömére,
Szent neved dicsőségére.
Ámen-

Étkezés előtti imádság-.

Jövel Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk.
Ámen.

Étkezés utáni imádság.

Aki ételt, italt adott:
A jó Isten legyen áldott.
Ámen

Esti imádság.

1.
Én Istenem, jó Istenem,
Becsukódik már a szemem.
De a tied nyitva Atyám,
Míg én alszom, vigyázz reám.
Vigyázz kedves szüléimre,
Meg az én jó testvérimre.
M ikor a nap újra felkel,
Csókolhassuk egymást reggel.
Ámen.
2.

A nap lemegy, az éj beáll,
Álom jön szememre.
Jó Istenem viselj gondot
Alvó gyermekedre.
Add, veszély nélkül aludjam
Szent karjaid között,
Adj csendes éjt szülőimnek,
Őrködj házunk fölött.
Ámen.

1. Az ember teremtése.
(Mózes I. könyve 1. fejezet.)

A világot a jó Isten teremtette. így szólt: „Legyen“ és meg
lett minden. Ő teremtette az eget, a napot, a holdat, a csilla
gokat; ő teremtette a földet és a földön a füveket, fákat,,
állatokat és az embert.
M ikor Isten az embert teremtette, így szólott: „Teremtsünk
embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék
az egész föld felett.“ Teremtette pedig az Isten az embert a
föld porából és lelket lehelt bele. Az első ember neve Ádám volt.
M ikor Isten látta, hogy Ádám egyedül van, mondá: „Nem
jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat.“ És
teremtette Isten az első asszonyt, Évát és Ádámnak feleségül
adta.
Mindez hat nap alatt történt. A hetedik napon Isten meg
szűnt teremteni és megszentelte azt a napot.
Mindent Isten teremtett: ő a világ Atyja. Luther Márton
Kis Kátéja azt tanítja: Istent mindennél jobban féljük, szeressük
és őbenne bízzunk.
Pál apostol azt mondja Jézusról: ,,Ő a képe a láthatatlan
Istennek, minden teremtménynek előtte született.” (Kolossé 1,15.}
Dicsőség mennyben Istennek,
Ég és a föld őt áldja,
ö teremtője mindennek,
Örök az ő jósága.
Védő szárnnyal minket béfed,
ő ád igaz békességet.
Csak ő a mi oltalmunk.
(Saját daliamára. Keresztyén Énekeskönyv 1.)
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Isten a világ Atyja.

Ahogy a szüleim én reám vigyáznak,
Isten úgy őrzője az egész világnak.
Ahogy a szüleim szüntelen szeretnek,
Isten úgy szereti mind az embereket.
M int mennyei Atya néz szét a világon.
Az ő kezét látom fűszálon, virágon.
Kék égen, zöld erdőn, hegyeken és réten,
Mindenütt az Isten szeretetét érzem.
Ki a nagy világot szeretettel nézed,
Add meg, amit tőled tiszta szívvel kérek:
Édes apám, anyám tovább is szeressed
S engedd, hogy engem is tovább szeressenek!
(Kemény Lajos.)

2. Ádám és Éva.
(Mózes I. könyve 2. és 3. fejezet.)

Ádám és Éva egy szép kertben, az Éden kertjében éltek.
Isten próbára akarta tenni az első emberpárt: így szólt Ádámhoz: ,,E kert minden fájáról ehettek, de a kert közepén áll a jó
és rossz tudásának fája, arról ne egyetek. Ha arról is esztek,
meghaltok.“ De a kígyó rosszra akarta csábítani az embert és
azt mondta Évának: „Nem haltok meg, ha a tilto tt fáról esztek,
hanem olyanok lesztek, mint Isten, tudtok majd mindent.“ Éva
látta, hogy a gyümölcs szép, szakított a fáról, adott Ádámnak
is és mind a ketten ettek belőle.
Ekkor engedetlenségük miatt nagy szégyen és félelem fogta
•el őket. Elrejtőztek hát mind a ketten. De az Ür kiáltott:
. Ádám, hol vagy?“ Ádám feleié: „Elrejtőztem, mert félek.“ Isten
azt mondta: „Nem a tilto tt fáról ettél-e?“ Ádám így felelt:
„Az asszony adott belőle.“ Éva mondá: „A kígyó csalt meg
engem.“
De hiába akarták egymásra fogni, Isten megbüntette mind a
hármat. — A kígyónak azt mondta: „Hasadon já rj a föld porá-
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ban.“ Az asszonynak
azt mondta: „Sok fá j
dalmad lesz és a fér
jed parancsol neked.“
Ádámnak pedig azt
mondta: „Arcod ve
rejtékével
keressed
kenyeredet, mígporrá
leszel, mert porból
vagy és porrá kell
lenned.“ És kitiltotta
őket Isten az Éden
kertjéből és őrizőnek
angyalt állított a kert
bejáratához, villogó,
kétélű karddal.
Az első bűn az en
gedetlenség volt. A
bűn mindig engedet
lenség: Istentől való elpártolás. Jézus mindig engedelmes volt,
bűnt nem tett soha.
Uram, rosszul cselekedtem,
Földre sújt a bűntudat.
A jó útról eltévedtem,
Nem lelem nyugalmamat.
Méltó haragodtól félek,
Elkerülni szeretnélek.
(Saját dallamára. Keresztyén Énekeskönyv 322.)

3. Ábrahám.
(Mózes I. könyve 12., 13. és 22. fejezet.)

1. M ikor az emberek elszaporodtak, sok gonosz volt közöt
tük. Isten a gonoszokat özönvíz által pusztította el. Egyedül Noé
és családja volt istenfélő, ők megmenekültek. Noé utódai megint
elfordultak Istentől, csak Ábrahám volt hozzá hű. Isten kiválasz-
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tóttá őt a gonosz emberek közül és ígéretet tett neki. Azt
mondta Ábrahámnak: „Menj arra a földre, amelyet mutatok
neked. Nagy nép atyjává teszlek és megáldom te benned a föld
minden népét.“ Ábrahám hitt az Úrnak, engedelmeskedett és
mikor Kánaánba ért, az Úr ezt mondta neki: „A te utódaidnak
adom e tartományt.“
2. Ábrahám itt igen meggazdagodott és rokona, Lót is.
Annyi juhuk és ökrük volt, hogy a legelő nem volt elég és
Lót pásztorai veszekedtek Ábrahám pásztoraival. Ekkor Ábrahám
í v szólt Lóthoz: „Ne legyen veszekedés közöttünk, hiszen atya
fiak vagyunk Kérlek, válj el tőlem; ha te mégy balra, én jobbra
meg vek, ha te mégy jobbra, én balra megyek.“ És elváltak egy
mástól békével. Ábrahámnak később Isten ígérete szerint fia
született, kit Izsáknak nevezett. Isten egyszer próbára tette
Ábrahámot. Azt mondta: „Áldozd fel egyetlen fiadat égő áldo
zatul." Ábrahám hitt Istennek és kész volt engedelmeskedni.
De az Úr angyala így kiáltott az égből: „Ne bántsd a gyermeket!
Most már tudom, hogy istenfélő vagy. Megáldom utódaidban
a föld minden nemzetségét.“
Ábrahámot Isten hívta el. Ábrahám hitt és engedelmeskedett.
Istentől el nem állok,
A sem áll tőlem el.
Szüntelen vele járok,
Átfogom hitemmel.
Gondot visel reám
És este úgy, mint reggel,
ó áld meg segítséggel,
Az én kegyes Atyám.

Áldásoknak adója,
Dícsér szívünk, ajkunk.
Óh áldott minden óra,
Melyben rád gondolunk.
Legyen itt életünk
Istenünk iránt hála,
Míg egykor mennyben nála
Több jókat nyerhetünk.

(Saját dallamára. Keresztyén Énekeskönyv 367.)

4. Jákob.
(Mózes I. könyve 27., 28. és 32. fejezet.)

1.
Izsáknak két fia volt: Ézsau és Jákob. M ikor felnöveked
tek és atyjuk megöregedett, Jákob előbb elszerezte Ézsau elsősziilöttségi jogát és később csalással az atyai áldást is. Jákobnak
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•ezért messze földre kellett menekülnie Ézsau elől. Útközben
egyik éjjel azt álmodta, hogy a földtől az égig érő lajtorját
lát és azon Isten angyalai járnak fel és alá. És az Ür azt
mondotta neki: „Én vagyok Ábrahámnak és Izsáknak Istene, ezt
a földet neked adom és megáldom utódaidban a föld minden
nemzetségét.“ Jákob ezt a helyet Béthelnek („Isten házának“ )
nevezte el és később oltárt épített ott Istennek.
2. Jákob húsz évig élt idegen földön. M ikor meggazdagodva
hazafelé indult, sok ajándékot küldött előre, hogy Ézsaut k i
békítse. Útközben egyik éjszaka egészen hajnalig küzdött Isten
nel és ezt mondotta: „Nem bocsátlak el téged, míg meg nem
áldasz engem!“ Ekkor nevezte el Isten Jákobot Izraelnek, azaz
Istennel küzdőnek. Jákob még sokáig békességben élt Ézsauval
és Isten nagy gazdagsággal és sok gyermekkel áldotta meg.
Isten a megtérő bűnösnek megbocsát.
Te nálad keresek,
Szent Isten, segedelmet.
Remélhet-e szívem
Bocsánatot, kegyelmet?
Megvallom, előtted
Semmi érdemem nincs:
Irgalmadból mégis
Rám kegyesen tekints.

Te vagy erős váram,
Üdvösségem, mindenem.
Bizodalmám, hitem
Egyedül benned vetem.
A megtérő bűnöst
Ürömmel fogadod,
Kegyelmedet tőlem
Te meg nem tagadod.

(Dallama: Isten, óh szent Isten. Keresztyén Énekeskönyv 336.)

5. Józsefet testvérei eladják.
(Mózes I. könyve 37. fejezet.)

Jákobnak 12 fia volt. Ezek között legjobban Józsefet sze
rette. Még szép tarka ruhát is csináltatott neki. A többiek ezért
irigykedtek Józsefre.
József egyszer azt álmodta, hogy testvérei kévéi körülállották az ő kévéjét és meghajoltak az előtt. Máskor megint
azt álmodta, hogy a nap, a hold és tizenegy csillag hajolt meg
előtte. Testvérei az álom miatt is haragudtak rá és azt mondták:
„Talán bizony meghajoljunk teelőtted?“

It

Józsefet atyja egyszer kiküldötte a mezőre: „Nézd meg,
hogy mit csinálnak testvéreid és a juhok.“ M ikor testvérei meszsziről meglátták, így szóltak egymáshoz: „ It t jön az álomlátó, —
öljük meg őt.“ De Ruben azt mondta: „Ne öljük meg, vessük
a száraz kútba.“ Ezt azért mondta, mert később ki akarta szaba
dítani. Mikor József odaért, előbb levették a szép ruhát róla,
azután a száraz kútba dobták. Később vándor kereskedők jöttek
arra teveháton, ezeknek eladták Józsefet 20 ezüstpénzért. Azután
i szép ruhát bemártották egy kecske vérébe és így mutatták meg
atyjuknak, ezt hazudva: „Ezt a ruhát találtuk, nézd meg, nem
József ruhája-e?“ Jákob sírva felelt: „Az én fiam ruhája ez,
bizonyosan valami vadállat szaggatta szét.“ És sokáig siratta
Józsefet.
„Ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden
gonosz cselekedet is van.“ (Jakab levele 3, 16.)
Ha szólnék nyelvökön
Emberek s angyaloknak
S bennem a szeretet
Lángjai nem lobognak:

Olyanná lettem én
És ékes szózatom,
M int zengő érc csupán
És pengő cimbalom.

vDallam: Jer dicsérjük Istent. Kér. Énekeskönyv 442. Sántha Károly tói.)

12

Szeretet.

Jó annak, k it nagyon szeretnek.
Engem szeretnek oly sokan.
Szeret apám, szeret édesanyám,
Érzem mindennap boldogan.
Szeret a testvérem, rokonom,
Szeret tanítóm engemet
És azt is érzem boldogan,
Hogy Isten is szeret, szeret.
Hogy ők szeretnek, azt nekik csak
Szeretettel hálálhatom.
Én is szeretni akarok hát
Istent, szülőt, testvért nagyon.
Mindenkit szeretnék szeretni,
Hogy mindenki boldog legyen . ..
Segíts meg ebben engemet
Szerető Atyám, Istenem!
(Kemény Lajos.)

6. Józsefet Isten felmagasztalja.
(Mózes I. könyve 39—41. fejezet.)

1. A kereskedők Józsefet Egyiptomba vitték és ott eladták
a király főemberének, Potifárnak. Potifár megszerette Józsefet
és egész háza gondviselőjévé tette. De egyszer nagyon meg
haragudott reá és ártatlanul tömlöcbe vetette. József azonban
bízott Istenben. Megfejtette az egyiptomi király, Fáraó pohár
nokának álmát, aki vele együtt volt a tömlöcben. A pohárnok
megígérte, hogy ha kiszabadul, Józsefet is kiszabadítja. De ígé
retéről később megfeledkezett.
József már két év óta volt a tömlöcben, mikor a Fáraó
álmot látott. Azt álmodta, hogy hét szép kövér tehén jö tt ki a
folyóból, azután hét sovány tehén és a soványak elnyelték a
kövéreket, de csak olyan soványak maradtak, mint azelőtt.
Ekkor a Fáraó fölébredt. M ikor megint elaludt, azt álmodta,
hogy hét teljes gabonafej növekedett egy száron, mellette hét
száraz gabonafej és a szárazak elnyelték a teljeseket, de csak
olyanok maradtak, mint azelőtt.
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2.
Fáraó szerette volna tudni, hogy mit jelent ez a két álom,
de bölcsei nem tudták megmagyarázni. Ekkor a pohárnoknak
eszébe jutott, hogy József milyen jó l magyarázta meg az ő
álmát. Elmondta ezt Fáraónak és az előhozatta Józsefet a
tömlöcből és elmondta neki a két álmot. József így szólt:
„A két álom egyet jelent: a hét kövér tehén és a hét teljes
gabonafej hét bő esztendőt jelent, mikor mindenből bő termés
lesz; a hét sovány tehén és a hét száraz gabonafej hét szűk
esztendőt jelent, amikor nagy éhség lesz. Parancsolja meg azért
a Fáraó, hogy a bő esztendőkben gyűjtsék össze a gabona ötöd
részét, hogy legyen mit enni a hét szűk esztendőben.“
Tetszett Fáraónak József beszéde és azt mondta: „Te gyűj
tőd össze a gabonát. Fejedelemmé teszlek, csak a királyi
székkel akarok nálad nagyobb lenni.“ Ekkor bíbor ruhába öltöz
tette Józsefet, a maga gyűrűjét adta az ujjára és aranyláncot a.
nyakába. Azután felültette őt kocsijába; körülhordoztatta az
országban és egy ember mindenütt azt kiáltozta a kocsi mellett:
„Ez az ország atyja.“
Isten nem feledkezik meg azokról, akik ártatlanul szenved
nek. Ki Istenben bízik, nem csalatkozik.
Ki dolgát csak Istenre hagyja
És benne remél mindenkor,
Azt ő csudaképen megtartja
Minden szomorú ínségkor.
Ki magát bízza Istenre,
Nem épít az a fövényre.

Dicsérd Istent s járj utaiban,
Tedd híven minden dolgodat,
Bízzál mennyei áldásiban,
Megvidámítja sorsodat.
Ki benne bízik egyedül,
Az soha meg nem szégyenül.

Saját dallamára. Keresztyén Énekeskönyv 373.)

7. József testvérei Egyiptomban.
(Mózes I. könyve 42. fejezet.)

Mikor a hét szűk esztendő bekövetkezett, mindenütt nagy
éhség támadt. Kánaánban sem termett elég gabona és mikor
Jákob meghallotta, hogy Egyiptomban lehet gabonát vásárolni,
elküldte oda fiait, csak a legkisebbet, Benjámint tartotta otthon.
M ikor a tíz testvér Egyiptomba ért, József elé vezették őket,
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mert ő adta el a gabonát. A testvérek földig meghajoltak József
előtt. József rögtön megismerte testvéreit és eszébe ju to tt egy
kori álma, de ezt nem mutatta. Szigorú arccal kérdezte: „Hon
nan jö ttö k? “ „Kánaánból“ , felelték azok. „Bizonyosan kémek,
vagytok“ , mondta József. A testvérek megijedtek és így feleltek:
„Igaz emberek vagyunk mi, gabonát venni jöttünk, sohase vol
tunk kémek. Tizenketten vagyunk testvérek, a legkisebb még
otthon van, egyik testvérünk pedig már nincsen meg.“
József úgy tett, mintha nem hinne nekik és tömlöcbe vetette
őket. Harmadik nap így szólt: „Egyet közületek itt tartok, a
többit hazabocsátom. Vigyetek gabonát is, de csak akkor hiszem
el, hogy igaz emberek vagytok, ha a legkisebb testvéreteket is
elhozzátok.“
Ekkor a testvérek azt mondták egymásnak: „Bizonyosan
azért büntet az Isten, mert vétkeztünk József ellen, m ikor
eladtuk.“
József titokban pénzüket is visszatétette zsákjaikba és el
bocsátotta őket, de Simeont megkötözve ott tartotta. M ikor a
testvérek otthon elmondták, ami történt, Jákob így kiá lto tt'
„József nincs meg, Simeon sincs meg, Benjámint is elviszitek, — mindez megöl engem!“
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A bűnös embert bántja lelkiismerete. Minden bűn és hazug
ság előbb-utóbb kiderül.
Isten, szívem néked adom
Kedves ajándokúl,
Ezt kívánod tőlem, tudom,
Fogadd sajátodul!

Erősítsd gyönge hitemet
S biztass, hogy megadod,
Megtisztítván én szívemet,
A bűnbocsánatot.

(Dallam: A nap immár elenyészett. Keresztyén Énekeskönyv 431.)

8. József megbocsát testvéreinek.
(Mózes I. könyve 43—46. fejezet.)

1. M ikor a gabona elfogyott, Jákob megint elküldötte fiait
Egyiptomba. De Benjámint csak akkor engedte el, mikor Júda
megígérte, hogy vissza is hozza őt.
Mikor megint József elé jutottak, megint földig meghajoltak
előtte. József próbára akarta tenni testvéreit, hogy igazán meg
javultak-e? Ezért megparancsolta háza gondviselőjének, hogy
ezüst ivópoharát tegye a legkisebbiknek a zsákjába. M ikor
azután elbocsátotta a testvéreket, utánuk küldötte háza gond
viselőjét, aki így szólt: ,,Szabad-e a jóért gonosszal fizetni?
Ti elloptátok az én uram ezüst poharát!“ A testvérek így kiáltot
tak fel: „Hogyan gondolhatsz ilyet rólunk? Akinél megtalálod,
az haljon meg, mi pedig szolgáitok leszünk.“ Sorra megnézték
a zsákokat és a poharat megtalálták Benjámin zsákjában. Ekkor
ruhájukat megszaggatták szomorúságukban.
2. Mikor visszavezették őket Józsefhez, földre borultak
előtte. József így szólt: „A ki a poharat ellopta, az itt marad és
szolgám lesz. A többit elbocsátom.“ Ekkor Júda előlépett és azt
mondta: „Ha e gyermek nélkül térünk atyánkhoz, meghal bána
tában. Én megígértem, hogy visszaviszem őt, engedd hát, hogy
én legyek helyette szolgád, ő pedig hazamenjen testvéreivel.“
József ekkor sírva felkiáltott: „Én vagyok József!“ Testvérei
úgy megijedtek, hogy szólani sem tudtak. De József azt mondta
nekik: „Ne féljetek, — az Isten küldött engem ide, hogy általam
megtartson titeket. Ő tett engem Egyiptom urává. Még öt szűk
esztendő van hátra, siessetek hát haza atyánkhoz és hozzátok
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el őt, itt jó dolgotok lesz. Én tiszta szívből megbocsátok nektek.“
Ekkor Benjáminnak nyakába borult és örömében sírt, majd
testvéreit sorra megölelte és ajándékokat adott nekik.
3.
M ikor Jákob meghallotta, hogy József él, igen meg
örült és azt mondta: „Elmegyek, hogy lássam őt, mielőtt meg
halok.“ Isten megjelent Jákobnak álmában és azt mondta: „Ne
félj elmenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott téged
és onnét ismét visszahozlak.“ M ikor Jákob Egyiptomba ért,
József elébe utazott és sírva ölelték meg egymást. József Gósen
földjén adott lakást atyjának és testvéreinek. Mikor. Jákob
meghalt, a testvérek még egyszer kérték Józsefet, hogy bocsás
son meg nekik. József ezt felelte: „Ne féljetek, ti gonoszát
gondoltatok ugyan ellenem, de Isten azt jóra fordította.“ És szeretetben és békében élt testvéreivel.
József jó gyermek és jó testvér volt. Isten ezért megáldotta
őt egész életében.
Jézus is „engedelmes volt halálig, még pedig a kereszt
fának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalta őt.“
(Filippi 2, 8—9.)
Keresztyénnek úgy tart
A kegyelemnek Atyja,
Ha teljes szívedet
A Krisztus lelke lakja;

Ha van, mint Jézusban,
Benned is kegyesség,
Alázatos lélek,
Szeretet, szelídség.

(Dallama: Jer, dicsérjük Istent. Kér. Énekeskönyv 434. Arndt Jánostól.)

9. Dávid és Góliát.
(Sámuel I. könyve 17. fejezet.)

Jákob fiai Egyiptomban igen megsokasodtak és nagy nép,
Izrael népe, lett belőlük. Isten teljesítette Jákobnak tett ígéretét
és az izraelitákat visszavezette Kánaán földjére. Itt sokat kellett
harcolniok, hogy az országot maguknak megtartsák.
Saul király idejében a filiszteusok támadták meg Izrael
népét. Saul sereget gyűjtött és a két sereg egymással szemben,
egy-egy hegyen tábort ütött. A két tábor között völgy volt,
azon patak futott keresztül. Ide jö tt mindennap a filiszteusok
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közül egy Góliát nevű óriás. Páncél volt
rajta, fején acélsisak, kezében hosszú
dárda és a pajzsot egy ember vitte mel
lette. Mindennap csúfolta Saul seregét,
«zt kiáltva: „K i mer velem megvívni?
Válasszatok magatok közül. Ha legyőz
engem, mindnyájan szolgálunk nektek,
ha én győzöm le, ti lesztek a mi szol
gáink“ . De nem mert kiállani az óriás
ellen senki.
Egy Isai nevű embernek legkisebb
fia, Dávid, egyik nap éppen akkor vitt
a táborba eledelt három testvérének,
m ikor Góliát csúfolta és szidalmazta
Izrael népét. Dávid a királyhoz ment és
azt mondta: „Én megvívok ezzel a filiszteussal“ . Saul király így szólt: „Gyer
mek vagy te még, hogy bírnál vele?11
Dávid felelt: „Oroszlánt és medvét öl
tem már én, m ikor pásztor voltam. Az
Ür megszabadított engem azok karmai
közül, bizonyosan megszabadít a filiszteus kezéből is“ . Saul látta, hogy Dávid
mennyire bízik Istenben, azt mondta
neki: „Menj hát Isten nevében“ .
Dávid lement patakhoz, ott kivá
lasztott öt síma követ, tarisznyájába tette és elindult az óriás
felé. Csak botja és parittyája volt a kezében. M ikor az óriás
látta, hogy fegyvertelenül jön, így kiá ltott: „Eb vagyok-e én,
hogy bottal jössz ellenem?“ Dávid felelt: „Te jössz én ellenem
fegyverrel, dárdával és pajzzsal, én pedig megyek ellened Isten
nevével“ . És egy követ parittyájába tett, elhajította és az óriást
úgy homlokon találta, hogy az a földre esett. Dávid oda futott,
kirántotta Góliát kardját és azzal Góliát fejét levágta. M ikor
a filiszteusok ezt látták, megrémültek és elfutottak. Dávid ké
sőbb Izrael királya lett. Vitéz és istenfélő király volt. Az ő csa
ládjából származott Jézus Krisztus, a világ Megváltója.
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„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?“ (Róm. 8, 31.)
Erős vár a mi Istenünk.
Jó fegyverünk és pajzsunk.
Ha ő velünk, ki ellenünk?
Az Ür a mi oltalmunk.
Az ős ellenség
Most is üldöz még,
Nagy a serege,
Csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön.

Erőnk magában m it sem ér,
Mi csakhamar elesnénk.
De küzd velünk a hős vezér,
Kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed: ki az?
Jézus Krisztus az!
Isten szent fia,
Az ég és föld Ura,
Ö a mi diadalmunk.

(Saját dallamára. Keresztyén Énekeskönyv 256.)

(Luther Márton.)

10. Jézus születése.
(Lukács evangéliuma 2. fejezet.)

Augusztus római császár megparancsolta, hogy számlálják:
meg a népet. Elment hát mindenki beiratás végett a maga váro
sába. József is elment Názáretből feleségével, Máriával együtt
Betlehembe, Dávid városába, mert Dávid családjából való volt.
Betlehemben Máriának fia született, bepólyálta és jászolba
fektette, mert nem volt más helyük a vendégfogadó háznál.
Akkor éjjel a pásztorok, akik a mezőn vigyáztak nyájaikra,,
nagy fényességet láttak, az Ür angyala leszállt hozzájuk és ők
megijedtek. De az angyal azt mondotta: „Ne féljetek, ime nagy
örömet hirdetek, mely minden népnek öröme lesz: ma született
néktek a megtartó Krisztus a Dávid városában. Arról ismeritek,
meg, hogy találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a
jászolban.“
Ekkor sok angyal jelent meg, kik Isten dicsérték, ezt
mondván:
„Dicsőség a magasságban az Istennek!
Békesség a földön a jó embereknek!“
M ikor az angyalok eltűntek, a pásztorok így szóltak egy
máshoz: „Menjünk el Betlehembe.“ El is mentek sietve és meg
találták Máriát és Józsefet és a jászolban fekvő kis gyermeket..
Mindent elmondtak, amit az angyaltól hallottak, aztán dicsőítet-
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ték és áldották az Istent. Mária pedig minden szót megjegyzett
és szívében megőrizte azokat.
Nyolc nap múlva a kis gyermeket elnevezték Jézusnak, azaz
Szabadítónak.
Az idők teljességében Isten elküldötte az ő Fiát,- a világ
Üdvözítőjét.
Jézus születését karácsonykor ünnepeljük.
Mennyből jövök most hozzátok,
Jó hírt mondok jer, halljátok.
Boldog örömet hirdetek,
Méltán repes ma szívetek.

Ez Krisztus, Istennek fia,
Ki mennyből földre szállt le ma;
Ő üdvözít, ő törli el
Világ bűnét szent vérivel.

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

Óh kedves vendég, nálam szállj!
Bűnömtől ne iszonyodjál.
Emeld magadhoz hívedet,
Jer, térj be, örök szeretet.

(Saját dallamára. Keresztyén Énekeskönyv 131.)

(Luther Márton.)

11. A napkeleti bölcsek.
(Máté evangéliuma 2. fejezet.)

M ikor Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkelet felől
Jeruzsálembe és azt mondták: „H ol van a zsidók királya, aki
most született? Láttuk az ő csillagát napkeleten és azért jöttünk,
hogy hódoljunk neki.“ M ikor ezt Heródes, a zsidók királya
hallotta, igen megijedt. Összegyűjtötte a papokat és írástudókat
és megkérdezte őket, hogy hol kell a Krisztusnak születnie?
Azok azt mondták: „Betlehemben.“
Ekkor Heródes titkon hivatta a bölcseket és megkérdezte,
hogy mikor jelent meg nekik a csillag? Azután azt mondta:
„Menjetek és ha megtaláljátok a gyermeket, mondjátok meg
nekem is, hogy elmenjek és én is imádjam.“ A bölcsek elmentek
és a csillag előttük ment odáig, ahol a gyermek volt. M ikor
meglátták a kis Jézust anyja ölében, leborultak és ajándékokat:
aranyat, tömjént és mirhát adtak néki. És Isten álomban meg
intette őket, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, azért más
úton tértek hazájukba.
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Józsefnek is megjelent az Ür angyala álomban és azt monda:
„Menekülj a gyermekkel, mert Heródes meg akarja ölni.“
József még akkor éjszaka elindult velük Egyiptomba és ott
maradt Heródes haláláig. Mert Heródes, mikor hiába várta a
bölcseket,' Betlehemben csakugyan megöletett minden gyerme
ket, aki kétéves és két éven alul volt.
János apostol azt mondja Jézusról: „ Királyoknak Királya és
uraknak Ura.“ (Jel. 19, 16.) Jézus a pogányoknak is Megváltója.
Sok csillag jár az égen,
De egy sem ég oly szépen,
Mint Betlehem csillagja,
Mely a békét ragyogja.

Hogyha utam homályos,
Tövises, akadályos:
Én Uram, téged hívlak
S eligazít e csillag.

(Dallam: Adjunk hálát az Úrnak. Kér. Énekeskönyv 146. Sántha Károlytól.)

Szeretem Jézust!

Betlehemben, a jászolban
Egy kis gyermek mosolyog.
Vigyáznák rá fényesszárnyú,
Fényesarcú angyalok.
Pásztorokra, napkeleti
Bölcsekre, nézd, hogy nevet!
Kis szívéből mindenkire
Sugárzik a szeretet.

Hogyha ott állnék előtted,
Rám nevetnél, jól tudom,
Mert én nagyon szeretlek
Téged, drága Jézusom.
Te értem is földre jöttél
S ma is szeretsz engemet:
Kérlek szépen, adj nekem is,
Boldog, tiszta életet.
(Kemény Lajos.)

12. A 12 éves Jézus a templomban.
(Lukács evangéliuma 2. fejezet.)

A zsidóknak csak egy templomuk volt az egész országban
és pedig Jeruzsálemben. Nagy ünnepeken mindenkinek oda kel
lett menni. M ikor Jézus 12 éves lett, szülei húsvétkor őt is
elvitték Jeruzsálembe. Ünnep után haza indultak és nem vették
mindjárt észre, hogy Jézus még ott maradt. Azt hitték, hogy
a rokonokkal és ismerősökkel előre ment. De mikor egy napi
utat is megtettek már és hiába tudakozódtak Jézus után, vissza
tértek Jeruzsálembe és ott keresték. Harmadik nap megtalálták
a templomban a tudósok között, amint hallgatta és kérdezgette
őket. És mindenki csodálta eszét és feleleteit.
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Mária így szólt hozzá: „Fiam, miért tetted ezt velünk?
Atyád és én búval, gonddal kerestünk téged.“ Jézus felelt: „M iért
kerestetek? Nem tudjátok-e, hogy nekem Atyám házában van
a helyem?“ De mindjárt útnak indult velük Názáretbe és enge
delmeskedett nekik. Jézus otthon tovább növekedett testben és
bölcseségben és kedves volt Isten előtt is, meg az emberek előtt is.
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„Uram, szeretem a te házadban való lakozást.“ (26. zsolt. 8.)
A harmadik parancsolat azt mondja: Az ünnepnapot megszentel
jed. Szívünket is Isten templomává kell szentelnünk.
Örül mi szívünk,
M ikor ezt halljuk:
A templomba megyünk,
Hol Úristennek
Szent igéjét halljuk.

Megállunk itten,
Örök Úristen,
A te templomodban
És tiszta szívvel
Dicsérünk tégedet.

<Saját dallamára. Keresztyén Énekeskönyv 289. Bornemisza Pétertől.)

Isten házában.

A templom Isten háza, csend, béke otthona.
Békés, csendes legyen szíved, ha mégy oda.
Ha tiszta hittel lépsz be e háznak ajtaján,
Szíved megérzi: itt, itt közel van jó Atyám!
A templom Isten háza, de az a szíved is
És szíved templomában is mindig ott lakik.
Templomban és szívedben, hétköznap, ünnepen,
Az Isten rád tekint, lát téged szüntelen.
A templom Isten háza, az Isten otthona,
De Isten a te Atyád, te beléphetsz oda.
Mint jó gyermek siess, Atyád vár és szeret, —
Mondd el s ő teljesíti minden kérésedet!
(Kemény Lajos.)

13. Jézus szereti a gyermekeket.
(Márk evangéliuma 10. fejezet.)

Egyszer kis gyermekeket hoztak Jézushoz, hogy áldja meg
őket, de a tanítványok nem akarták a gyermekeket hozzá
engedni. M ikor Jézus ezt látta, így szólt: ,,Engedjétek hozzám
jönni a kis gyermekeket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké
a mennyek országa.“ És magához ölelte, kezét a fejükre tette
és megáldotta őket.
„Szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket." (János apos
tol első levele 4, 19.)
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Kezeteket tegyétek össze,
Ártatlan, boldog gyermekek!
Az arcot örömkönny fürössze:

A mennyország a tietek.
Ki megnyitotta ajtaját:
Jézus ő, a gyermekbarát.

(Dallama: Ki dolgát csak Istenre. Kér. Énekeskönyv 129. Sántha Károlytól.)
Szívből szeretlek Jézusom,
Ne hagyj el e vándorúton,
Maradj velem a sírig.

Egész világ nem vidít meg,
Menny és föld sem elégít meg,
Lelkem csak benned bízik.

(Dallama: Jertek hozzám, Krisztus mondja. Kér. Énekeskönyv 402.)

Otthon.
Fészke van a kis madárnak,
Hol boldogan megpihen.
Énnekem is adott fészket
Az én áldott Istenem.

Édesapám, édesanyám
Testvéreim laknak ott.
Megölelnek, megcsókolnak,
Szeretnek, ha jó vagyok.

Itt a földön soha ennél
Nagyobb kincsem nem lehet,
Köszönöm jó Istenemnek,
Hogy így szeret engemet!
(Kérvény Lajos.)

14. Az Úrtól tanult imádság.
(Lukács evangéliuma 11. és Máté evangéliuma 6. fejezet.)

Jézus sokszor buzdította az embereket, hogy imádkozzanak,
ö maga mindennap imádkozott. M ikor egyszer éppen abbahagyta
az imádságot, egyik tanítványa kérte őt: „Uram taníts meg min
ket imádkozni.“ Jézus azt mondta: „M iko r imádkozol, ne légy
olyan, mint a képmutatók, kik úgy szeretnek imádkozni, hogy
az emberek lássák őket. Ha belső szobádba mégy, bezárod az
ajtót és ott egyedül imádkozol Atyádhoz, ő akkor is lát téged
és megadja, amit kérsz. M ikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, úgyis jó l tudja a ti mennyei Atyá
tok, hogy mi kell nektek, mielőtt kérnétek. Ti azért így imád
kozzatok:
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te
neved, Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, mint
a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen
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mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket
kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, Mert tied az
ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké, Ámen.
M ikor imádkozunk: Istennel beszélgetünk. Ő a mi mennyei
Atyánk; bátran elmondhatjuk neki kéréseinket. Jézus azt ígérte:
„A m it kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek."
(János ev. 16, 23.)
Jer dicsérjük Istent szívvel, szájjal, lélekkel,
Ki nagy, dicső dolgot cselekszik mindenekkel.
Ki bölcsőnktől fogva mindeddig eltartott
És számtalan jókkal minket elárasztott.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek,
A Szentháromságnak, mi kegyes éltetőnknek
Dicséret, dicsőség, legyen magasztalás,
Most és mindenkoron örök hálaadás.
(Saját dallamára. Keresztyén Énekeskönyv 2.)

15. Az irgalmas samaritánus.
(Lukács evangéliuma 10. fejezet.)

Egy törvénytudó azt
kérdezte Jézustól: „KI
az én felebarátom?“ Jé
zus példázatot mondott:
Egyszer egy ember Je
ruzsálemből
Jerikóba
ment és a rablók meg
támadták, kifosztották,
meg is verték és félholtan otthagyták. Éppen
arra jö tt egy pap, de
amint meglátta, elkerül
te. Jött egy levita és
az is elkerülte. Aztán
samaritánus jö tt és amint meglátta, szívből megsajnálta. Oda
ment hozzá, sebét bekötözte, olajat és bort töltvén azokba.
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azután feltette barmára, elvitte a vendégfogadóba és gondját
viselte. Másnap, m ikor tovább indult, két pénzt adott a ven
déglősnek és azt mondta: „Viseld gondját, ha újra megjövök,,
költségedet megtérítem“ .
„Ki volt a három közül felebarátja?“ kérdezte Jézus a tö r
vénytudót. Az így felelt: „A ki könyörült rajta.“ Mondá azért
Jézus neki: „Eredj el és te is úgy cselekedjél!“
A bajban lévőn segíteni tartozunk. Ez a felebaráti szeretet
próbája.
Testvéreim javáért fáradnom, küzdenem:
Erre segélj, óh Isten, én édes Istenem!
Én földi életemben ragyogjon szeretet,
Mert aki boldogít mást, boldog csak az lehet.
Ne legyen életemben soha egy pillanat,
Melyben elhagyna engem e nemes indulat.
Ajándékozz meg engem jó szívvel, jó Atyám,
Hogy boldogítva boldog lehessek igazán.
(Dallama: Szívem szerint kívánom. Kér. Énekesk. 446. Sántha Károlytól.y

16. Jézus lecsendesíti a tengert.
(Máté evangéliuma 8. fejezet.)

Egyszer Jézus tanítványaival hajóra szállt a galileai ten
geren. Nagy vihar támadt s a hullámok elborították a hajót.
Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá és felköltötték:
„Uram segíts, mert elveszünk.“ Jézus így szólt: „M it féltek, ti
kicsinyhitűek?“ Azután felkelt, megdorgálta a szelet és tengert
és nagy csendesség lett. Az emberek pedig álmélkodva mondták:
„Kicsoda ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskednek néki?“
Jézus mondotta: „ Nekem adatott minden hatalom mennyem
és f ö l d ö n (Máté ev. 28, 18.)
Ha Istenem velem van, ki lehet ellenem?
Ha ő az én oltalmam, nem ér veszedelem.
Ha Krisztus én Megváltóm, ha Istenem szeret,
Minden veszélytől, bajtól megvédnek engemet.
(Dallama: Szívem szerint kívánom. Kér. Énekesk. 352. Gerhardt Páltól.)
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17. A naini ifjú.
(Lukács evangéliuma 7. fejezet.)

M ikor Jézus Nain városába ment, nagy sokaság kísérte és
a város kapujánál halottas menettel találkozott. Egy özvegy
asszony egyetlen fiát vitték temetni. Jézus megsajnálta a síró
édesanyát és azt mondta neki: „Ne sírj.“ Odalépett a halotthoz,
megérinté azt és így szólt: „Ifjú , mondom neked, kelj fel!“
És a halott felült és megszólalt, ő pedig visszaadta az anyjának.
Ezt látva, mindenkit félelem fogott el, dicsőítették az Istent
és azt mondták: „Nagy próféta támadt közöttünk és Isten rá
tekintett az ő népére.“
Jézus mondotta: „Én vagyok a feltámadás és az élet; aki
hisz énbennem, ha meghal is, é l" (János ev. 11, 25.)
Jézusomban van az én hitem,
Szabadulásra ő viszen.
Megtöri a sír zárait,
A haláltól megszabadít.

Óh
Te
A
Te

légy velem, én Jézusom.
benned én megnyugoszom
bűn, halál meggyőzetett,
szerzél örök életet.

(Dallama: Uram Jézus fordulj hozzánk. Keresztyén Énekeskönyv 212.)

18. Jézus halála.
(Máté ev. 26—27. Márk ev. 16—17. Lukács ev. 22—23. János ev. 18—19. f.)

A főpapok és a farizeusok ellenségei voltak Jézusnak.
Féltették hatalmukat, mert a nép szerette és követte őt. Mikor
Jézus húsvét ünnepére Jeruzsálembe ment, egyik tanítványát,
Júdást, 30 ezüstpénzzel rábírták, hogy Jézust elárulja. Az ő
segítségével azután elfogták Jézust és a főpapi tanács elé vitték.
A főpapok Jézust halálra ítélték és Pilátust, a római helytartót
kényszerítették, hogy a halálos ítéletet megerősítse.
Pénteken reggel kilenc óra előtt kísérték ki Jézust a
Golgota hegyére, hogy ott megfeszítsék. Jézus maga vitte a
keresztfát és az asszonyok sírtak, mikor a keresztfával látták őt.
A Golgota hegyén azután megfeszítették Jézust és ugyanakkor
két gonosztevőt, egyiket jobb-, másikat balkeze felől. Ekkor
éppen kilenc óra volt.
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Jézus sokat szenvedett a keresztfán. Ellenségei még most
is gúnyolták és csúfolták, de Jézus még fájdalmai között is imád
kozott ellenségeiért. így szólt: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, hogy mit cselekesznek.“ Anyja ott állt a kereszt
alatt és Jézus őt legkedvesebb tanítványára, Jánosra bízta.
Délután három óra tájban Jézus így kiáltott: „Atyám, a te
kezedbe ajánlom az én lelkemet!“ így halt meg Jézus ártatlanul
a keresztfán érettünk, bűnös emberekért. Holttestét egy közeli
kertbe, kősziklába vágott sírban helyezték el.
Luther Márton, a nagy reformátor, azt tanítja Jézusról.
„Hiszem, hogy Jézus Krisztus engem megváltott . . . nem arany
nyal, sem ezüsttel, hanem az ő szent és drága vérével, az 6
ártatlan szenvedésével és halálával. .." Ezt mi is mindnyájan
hisszük.
Jézus előre megmondotta: „Szükség az ember fiának át
adatni a bűnös emberek kezébe (Lukács ev. 24, 7.); megcsúfolják,
megostorozzák, megköpdösik és megölik őt, de harmadnapon
feltámad." (Márk ev. 10.)
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Törvényt felette ül a sötét gonoszság.
Nézd, mily kegyetlenül verik és gúnyolják'
ö szenved szótlanul érted
S szerez neked üdvösséget,
Megmentvén lelkedet.
Töviskoronától arcán a vér pereg,
Hóhér ostorától szent teste megremeg.
Óh ember, jól eszedbe vedd:
Vétked miatt te érdemied
E kínt s gyalázatot.
<Dallama: E szomorú napot. Keresztyén Énekeskönyv 198.)

19. Jézus feltámadása.
(Máté ev. 28. Márk ev. 16. Lukács ev. 24. János ev. 20. fejezet.)

Húsvét reggel az asszonyok elmentek a sírhoz és vittek
magukkal drága keneteket, hogy bebalzsamozzák Jézus testét.
Útközben előre tanakodtak: „K i veszi el a nagy követ a sír
szájáról?“ De az Ür angyala leszállt és elgördítette a követ.
Tekintete olyan volt, mint a villám, ruhája hófehér. Azt mondta:
„Ne féljetek! Ti a megfeszített Jézust keresitek, — nincs itt,
feltámadott. Mondjátok meg a tanítványoknak, hogy meglátják
m ajji őt!“
Az asszonyok elsiettek és a hírt megmondták a tanítványok
nak. Péter és János a sírhoz futottak, bementek, de csak
a lepedőket találták ott, melyekben Jézus teste volt. Ezalatt
Jézus megjelent a kertben Mária Magdalénának és így szólt
hozzá: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én
Istenemhez és a ti Istenetekhez.“ Jézus még aznap megjelent
tanítványainak is.
Ezután még negyven napig maradt a földön s akkor fel
ment a mennybe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján,
ahonnan eljő ítélni élőket és holtakat.
„Az Isten az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az
ő hatalma által.” (I. Korinthusi levél 6, 14.)
Jézus feltámadását húsvétkor ünnepeljük.
Jézus mennybemenetelét áldozócsütörtökön ünnepeljük.
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Örvendetes hír jö tt ma angyalszárnyon,
Minden ajakról szent zsolozsma szálljon.
Édes zengéssel töltse be a tájat:
Az Ür feltámadt.
Fel, Isten népe, az igazért, jóért!
Fel áldozatra, az el nem mulóért!
Az igaz élet: az igének élte,
Élj s halj te érte!
(Dallama: Krisztus Urunknak á ld o tt... Kér. Énekesk. 223. Sántha K.-tól.)

Én evangélikus keresztyén vagyok.
„Én keresztyén vagyok“ — azt jelenti: „Én Krisztus követője
vagyok."
Keresztyén ünnepek: Karácsonykor Jézus születését, nagy
pénteken Jézus ártatlan halálát, húsvétkor Jézus feltámadását,
áldozócsütörtökön Jézus mennybemenetelét ünnepeljük. Pün
kösdkor Jézus leküldötte a Szentlelket és megalapította a
keresztyén egyházat. Október 31-én a reformációt ünnepeljük.
Minden héten van egy ünnepnapunk: ez a vasárnap. Vasárnap
szüléinkkel együtt templomba megyünk.
A keresztyének szent könyve a Biblia. A Biblia két főrésze
az Ószövetség és az Újszövetség. Az Ószövetség a tízparancso
latot és a zsidók történetét mondja el, az Újszövetség pedig
Jézus életét és tanítását. Szentkönyvünket ismernünk, szeret
nünk és naponta olvasgatnunk kell.

FÜGGELÉK.
1. Imádság a családi otthonért.

Jó Istenem, hálásan köszönöm neked, hogy eddig meg
tartottad édes szüléimét. Engedd, hogy tőlük sok szeretetet
tanuljak. Segíts engem, hogy engedelmes, jó és szerető gyer
mekük maradjak és nekik bánatot soha ne okozzak. Hálásan
köszönöm, hogy testvéreket is adtál nekem. Tarts meg minket
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együtt még nagyon sokáig, hogy együtt áldhassunk téged min
den napon. Ámen.
2. Imádság a hazáért.

Édes jó Istenem, az én drága magyar hazámért imádkozom
hozzád. Add vissza régi dicsőségét, hatalmát és boldogságát.
Segíts engem, hogy én is dolgos, komoly, jó és becsületes gyer
mek legyek. Segíts, jó Atyám, hogy derék magyar keresztyén
gyermekké növekedhessem. Ámen.
3. Templomba érkezéskor.

Mindenható Isten, ki osztasz kegyelmet, Igédet hallgatni
adj nekem figyelmet. Ámen.
4. Templomból való távozáskor.

Igédnek áldását köszönöm Istenem. Add, hogy jó gyümöl
csöt teremjen életem. Ámen.
Az angyal és a lepke.

Látod azt a fényes
Csillagot az égen?
Ott játszik egy angyal
A virágos réten.
Aranyos virágon
Ezüst lepke szálldos,
Gyémántharmatot gyűjt
Most a vacsorához.

Lepkém, édes lepkém,
Szálljunk le a földre,
Ott is a gyönyörű
Nagy magyar Alföldre.
Ott sok sápadt, szegény,
Jó gyereket láttam,
Hadd legyen mosolygós
Legalább álmában.

A kis angyal lassan
A kezét kinyújtja,
Odaszáll a lepke
A mutatóujjra.
Legyezgeti magát
Két szárnyával gyorsan.
Szól az angyal: „Mondok
Én valamit mostan.

Megmutatjuk neki
Vígan kergetődzve,
Hogy szoktunk játszani
Az égi mezőkbe;
Cseppentünk a gyémánt
Harmatból szájára:
Édes csókot kap majd
Reggel anyuskája“ . . .
(Kemény Lajos.)’

BAROSS-NYOMDA:
UZSALY ÉS KONCZ.
(Harangszó nyomdája)
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