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K IA D JA : A  B U D A P E S T I P R O T E S T Á N S  
K A T O N A I EG Y H Á Z K Ö Z SÉ G .

AZ ÚR IMÁDSÁGA.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben! 
Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Legyen meg a te akaratod, mint a 
mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, mi
képen mi is megbocsátunk azoknak, 
akik ellenünk vétkeztek.
És ne vígy minket kísérteibe, de sza
badíts meg minket a gonosztól.
Mert tied az ország és a hatalom és a 
dicsőség mind örökké. Ámen.

B eth len  G ábor I ro d a lm i és N y om dai R t 
B u d ap est. M ű szak i lg .: L o m b ár L ászló



MAGYAR HISZEKEGY.
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Ámen.

HIMNUSZ.
Isten áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel;
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel.
Bedsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt; 
Megbűnhödtc már e nép 
A múltat s jövendőt!

Szánd meg Isten a magyart, 
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának.
Balsors akit régen tép,

1 Hozz rá mg esztendőt, 
Megbűnhödtc már e nép 
A múltat s jövendőt!



SZÓZAT.
Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, óh magyar! 
Bölcsőd az, majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon, vagy verjen sors keze 
Itt élned, élned, halnod kell

Légy híve rendületlenül 
Hazádnak, óh magyar!
Ez éltetőd s ha elbukál, 
Hantjával ez takar.

.4 nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon, vagy verjen sor.s keze, 
Itt élned, élned, halnod kell.



I. ZSOLTÁROK

1.
XXIII. Zsoltár.

1. Az Ür énnekem őriző pásztorom, 
Azért semmiben meg nem fogyatko
zom; Gyönyörű szép mezőn engemet 
éltet, És szép kies folyóvízre legeltet, 
Lelkcmet megnyugtatja szent nevében. 
És vezérl engem igaz ösvényében.

2. Ha a halál árnyékában járnék is, 
De nem félnék még ő sötét völgyén is; 
Mert mindenült te jelen vagy én velem, 
Vessződ és botod megvigasztal engem; 
És nekem az én ellenségim ellen 
Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven.



XXV. Zsoltár.
1. Szívemet hozzád emelem, És ben

ned bízom Uram! És meg nem szégyc- 
níttetem, Nem nevet senki rajtam. Mert 
szégyent nem vallanak, Akik hozzád 
esedeznek; Azok pironkodjanak, Akik 
hitetlenül élnek.

2. Utaid, Uram, mutasd meg, Hogy 
el ne téveiyedjem; Te ösvényidre tanits 
meg, Miken intézd menésem; És vezé
relj engcmet A te szent igaz igédben, 
Oltalmazd életemet, Mert benned bí
zom Úr Isten.

3.
XXXV. Zsoltár.

1. Perelj Uram! perlőimmel, Harcolj 
én ellenségimmel, Te paizsodal ragadd 
elő, Én segedelmemre állj elő; Dárdá
dat nyújtsd ki kezeddel, Ellenségimet 
kergesd el, Mondjad ezt az én lelkem
nek, Tégedet én megscgíllek.
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13. Már azok énekeljenek, Kik igaz
ságnak örülnek, Mondván: hála légyen 
az Ürnak, Ki nyugalmat ád szolgájá
nak; Én nyelvem igazságodat Hirdeti 
nagy jóvoltodat, És dicséretedet híven 
Éneklem minden időben.

4.
XT,TI. Zsoltár.

1. Mint a szép híves patakra A 
szarvas kívánkozik, Lelkem úgy óhajt 
Uramra, És hozzá fohászkodik. Te hoz
zád én Istenem! Szomjúhozik én lel
kem; Vájjon színed eleibe, Mikor jutok 
élő Isten.

2. Könnyhullatásim énnékem Kenye
rem éjjel-nappal; Midőn azt kérdik én 
tőlem: Hol Istened, kit vártál? Ezen 
lelkem kiontom, És házadat óhajtom, 
Hol a hívek seregében Örvendek szép 
éneklésben.

5.
LXV. Zsoltár.

1. A Sionnak hegyén, Ür Isten! Tiéd 
a dicséret; Fogadást tésznek néked it-
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len, Tisztelvén tégedet; Mert kéréseket 
a híveknek Meghallod kegyesen; Azért 
feliozzád az emberek Jőnek minde
nünnen.

2. Rajtam a bűn elhatalmazék, Ter
helvén engemet; De nagy volta kegyes
ségednek Eltörli vétkemet. Boldog, akit 
te elválasztál, Fogadván házadba, Hogy 
előtted nagy buzgósággal Járjon torná
codba.

6.
LXVI. Zsoltár.

1. Örvendj egész föld az Istennek És 
énekelj szép zengéssel; Nagy dicsősé
géi szent nevének, Mindenek dicsérjék 
széjjel; Mondjátok ezt az Úr Istennek; 
Csudálatosak dolgaid! Erősséged nagy, 
hozzád esnek, Hízelkedvén ellenségid.

2. A te isteni felségedet E földön 
mindenek áldják, És dicsőséges szent 
nevedet Énekléssel magasztalják, 'tér
ték és ezt jól meglássátok. Minden jói 
ide figyelmezz: Istennek mily csudála
tosak Dolgai az emberekhez.



9

LXXXIV. Zsoltár.
1. Óh seregeknek Istene! Mily ked

ves gyönyörűsége A te szerelmes hajlé- 
kidnak! Az én lelkem fohászkodik, 
Tornácodba kívánkozik, Óh Istene a 
magasságnak! Áhítozik testem, lelkem 
Tehozzád élő Istenem!

6. Mert minekünk fényes napunk Az 
Isten, és mi paizsunk, Nagy dicsőséggel 
szeret minket; Azokkal kegyelmet 
tészen, Kik járnak a jó ösvényen, Sok 
javaival áldja őket, Boldog az ember 
éltében, Ki bízik az Úr Istenben.

8.
LXXXIX. Zsoltár.

1. Az Úrnak irgalmát örökké ének-̂  
lem És hűséges voltát mindenkor hír-: 
delem. Mert mondom, hogy megáll 
mindörökké irgalma, Melyet úgy meg
épít, hogy megálljon mindenha; És

i.
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hogy mind az égig erősíted, megtartod, 
Te szent igazságod és a te fogadásod.

7. Boldog a nép, amely teneked ör
vendez, Minden dolgát, Uram, az viszi 
jó véghez, Fényes orcád előtt ezek 
járnak merészen, És a te nevedben 
örvendeznek szüntelen; Mert nagy 
dicsőségre őket felmagaszlalod, És jó- 
téteményid rajtok megszaporítod.

9.
XC. Zsoltár.

1. Tebenned híztunk eleitől fogva, 
Uram! léged tartottunk hajlékunknak, 
Mikor még semmi hegyek nem voltá
nak, Hogy még sem ég, sem föld nem 
volt formálva, Te voltál és te vagy erős 
Isten, És te megmaradsz minden idő
ben.

2. Az embereket te meg hagyod 
halni, És ezt mondod az emberi nem
zetnek: Légyetek porrá, kik porból 
leltelek! Mert ezer esztendő elölted
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annyi, Mint a tegnapnak ö elmúlása, És 
egy éjnek rövid vigyázása.

10.

CV. Zsoltár.
1. Adjatok hálát az Istennek, Imád

kozzatok szent nevének; Hirdessétek 
dicséretét És minden jótéteményét; 
Beszéljétek a nép elölt Nagy csudáit, 
melyeket tett.

2. Néki vígan énekeljelek, Csuda
dolgait dicsérjétek; Magasztaljátok 
szent nevét, Kik szívből félitek ölet; 
Örüljön azoknak szívek, Kik az Űrről 
elmélkednek.

3. Keressétek e kegyes Urat, És an
nak színét és hatalmát: Meggondoljátok 
dolgait; Ne felejtsétek csudáit; ítéletit 
hirdessétek, Melyek ő szájából jöttek.

11.

CXXXVI1I. Zsoltár.
1. Dicsér téged teljes szívem, Én Is

tenem! hirdetem neved; Dicsérlek is-
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tenek felett Én tégedet, mert azt ér
demied; És a te szent egyházadban 
Imádkozván, neved tisztelem; Áldá
sodra én kész vagyok, Hálát adok 
néked Istenem.

4. Mindennemű szükségemben, ínsé
gemben megerősítesz, Láttokra ellen- 
ségimnek, Kik gyűlölnek, engem meg
mentesz. Amit az Ür egyszer végez, Az 
jó véghez megyen mindenütt. Jó ked
ved megáll, ne hagyd el, Sőt végezd el 
kezed munkáit.

II. DICSÉRETEK
Kezdő énekelt.

12.
Dallama; Ez esztendőt megáldjad.
Szent Isten! noha néked Az egek 

ülőszéked, Ott dicsérnek tégedet: Biztat 
szent Ígéreted, Hogy azért meg nem 
veted Földön lakó népedet; Együtt 
vagy vélek, Kikben alázatos a lélek.
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Mi is hát térdet hajtunk, Hogy rajiunk 
Könyörülj s kegyelmeddel Fogadd el, 
Mikor tchozzád emel kezet Ez a gyü
lekezet. (Ref. c. k.)

13.
Dallama: Jövel Szent Lélek Ur Isten.

Űr Jézus, mely igen drága A te igéd
nek világa! Mely bölccsé tévén az el
mét, Szüli az Úrnak félelmét; Gerjeszd 
fel most indulatunk, Hogy míg igédre 
hallgatunk, Végyen bennünk épületet 
A hit, reménység és szeretet, Tégy böl
csekké, tégy szentekké! (Ref. é k.)

PRÉDIKÁCIÓ ELŐTT.
14.

Eredeti dallam.
Szűkölködünk Nagy mértékben Se

gedelem nélkül; Reménykedünk, Örök 
Isten, Te légy segítségül! Dicsérhes
sünk És lehessünk Jézus szava hall-
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gatói, Igaz megtartói. (Erdélyi ref. 
é. k.)

15.
Eredeti dallam.

Megáll az Istennek igéje És nem 
állhat senki ellene; A nagy Isten va
gyon mivelünk És szent Lelke lakozik 
bennünk. (Erdélyi ref. é. k.)

ZÁRÓ ÉNEK.
16.

Dallama: Adjatok hálát az Istennek.
1. Meghallgatok szent beszédedet, 

Magasztalunk azért tégedet; Áldunk 
örök Isten mindég, Téged imád a föld 
s az ég; Maradjon rajtunk kegyelmed, 
Legyen velünk segedelmed!

2. Szenteld meg, Atyánk, szíveinket. 
Kegyelmeddel erősíts minket, Hogy 
megtartsuk szent igédet, Éljünk istenes 
életet, Szent neved dicsőségére, Lei- 
keink idvességére, (Erdélyi ref. é. k )
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VASÁRNAPI ÉNEKEK.
17.

Eredeti dallam.
1. Im‘ bejöttünk nagy örömmel, Fel

séges Isten! A te szentidnek gyülekeze- 
libe, A te templomodba, Felséges Atya 
Isteni

2. Itt megállunk te előtted, Felséges 
Isten! Igaz hitből áldozunk te előtted, 
Vallást teszünk rólad, Felséges Atya 
Isten!

6. Prédikáltasd szent igédet, Felsé
ges Isten! Ne hagyd szomjúhozni a mi 
lelkünket, Áldd meg életünket, Felsé
ges Atya Isten. (Ref. é. k.)

18.
Dallama: Mint a szép híves patakra.

1. Istenre bízom magamat, Magam
ban nem bízhatom; Ö formált s tudja 
dolgomat, Lelkem ezzel bíztatom; E 
világ szép formája Az ő keze munkája, 
Mit félek? mondom merészen: Istenem 
és Atyám lészen.
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2. Öröktől fogva ismerte, hogy mire 
lesz szükségem; Éltem határát ki
mérte, Szükségem s elégségem; Lel
kem hát mit sülyedezsz, A hitben mit 
csüggedezsz? Egy kis bajt nem győz
nél-e meg, hogy tántorítana ez meg? 
(Ref. é. k.)

19.
Dallama:

Az Úr énnekem őriző pásztorom.
1. Az övéinek az Űr megtartója, 

Őrző pásztora, hív oltalmazója, Illő 
jóvoltát rejteni szívünkben, Szent nevét 
áldnunk egész életünkben; Mert kegye
lemből érdemeink felett, Sok lelki jók
kal bennünket körülvett.

2. Szent beszédének gyönyörűségé
vel, Áldott lelkének titkos erejével, Bű
nünk álmából minket felébresztett, Ké
tes szívünkben oly hitet gerjesztett, 
Mely bánatában lelkünk vidámítja, Jó 
reménységgel naponként újítja. (Ref- 
é. k.)
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Dalluma: Óh, seregeknek Istene!
1. Óh Jézus! mi idvességünk, Feje

delmünk, dicsőségünk, Szívünknek fő- 
vígaszlalója! Rólad, csak rólad énekel 
Szánk buzgó dicséretekkel, Lelkűnknek 
édes táplálója! Egyedül csak hozzád 
térünk, Mert hív pásztornak ismérünk.

5. Nincs is egyébben oltalmunk, Re
ménységünk s bizodalmunk, Édes Jé
zus! hanem csak benned, Szállj hoz
zánk kedves vendégünk' Oltsd meg 
nagy lelki éhségünk, Mert eledelünk 
csak érdemed; Szívünket ímé kitárjuk, 
Szentségedet várván várjuk. (Ref. é. k.)

21.

Dallama: Óh, seregeknek Istene!
1. Óh könyörgést meghallgató Édes 

Atya, mindenható! Hai lelkem hozzád 
emelkedik, És a buzgóság szárnyain 
Ajakim óhajtásain Elődbe érvén, re-

20.

\ 2
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ménykedik: Érzem, hogy az örök élet 
Már e földön az enyém lett.

2. Ha örömmel gerjedezem, És re- 
begni igyekezem, Te tőled mennyi ál
dást veszek: Feltekintvén rád, Atyám
ra, Könnyű csordul az orcámra; Azáltal 
olyan újjá leszek, Mint a plánta, mi
kor arra Harmatcseppet szülsz hajnal
ra. (Ref. é. k.)

22.
Dallama: Mint a szép híves patakra.

1. Mit használ keresztyénségem, Ha 
nem aszerint élek, Ha nincs igaz ke
gyességem És vétkezni nem félek; Ha 
az Úrnak ösvényét Tudván, rontom 
törvényét, S azt, aki meghalt érettem, 
Csak szám áldja s nem életem.

2. Mit használ nekem a jó hit, Ha 
azt csak nyelvvel vallom, De nem ter
mem gyümölcseit, Inkább a bűnt javal- 
lom; Ha rajtam erőt vesznek És rab
szolgává tesznek A megveszett indula-
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tok, Úgy, hogy velők nem bírhatok. 
(Erdélyi ref. é. k.)

33.
Dali.: Szűkölködünk nagy mértékben.

1. Kire nézzünk, Ki reménnyel Biz
tassa szívünket?! Hogyha vérzünk, Ö 
kegyével Enyhítse sebünket?! Csak az 
Isten, Aki minden Fohászinkat meg
hallgatja, Mert emberek Aiyja.

2. Emberekben Lehetetlen A mi re
ménységünk; Mindenekben Tehetetlen 
Az ő segítségük; ük is enyhet És ke
gyelmet Attól várnak, attól nyernek, 
Ki Ura mindennek.

3. Isten a mi Segedelmünk, Ki soha
sem hagy el; Másban semmi Hiedel
münk, Gondot ránk ő visel: Hatalom
mal, Irgalommal, Igazgatja életünket, 
Oltalmaz bennünket. (Erdélyi ref. é. k.)

24.
Eredeti dallam.

1. Nagy Isten, téged imád Menny
2*



20

minden lakója, Hasson földről is hoz
zád Gyermekid hálája, Atya vagy 
illemben, földön, Minden a te mived: 
Atyánk, megszentelödjön A te áldott 
neved.

2. Egész éltünk folytával Téged ma
gasztalunk, Napkölle, vagy hunytával 
Jóságodért áldunk: Keresve igaz ha
zánk, Fényijén igazságod, Tegyük a 
jót s így hozzánk Jöjjön el országod! 
(Erdélyi ref. é. k.)

25.
Di li.: Tebenned bíztunk eleitől fogva.

1. Tebenned hízni, óh áldott Istenség! 
Bell drágább kincs ez minden földi 
jónál; Hová lennék, mi lenne a min- 
denség, Ha mennyen, földön nem te 
országolnál?! Homály körültem, ben
nem félelem, Magam ha nálad nélkül 
képzelem.

5. Van Istenem, kit jó atyának hir
det E nagy világon minden, amit látok;
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Nem kell rettegve hojtnom neki térdet, 
ö  mindig áld, nem jöhet tőle átok; E 
földön engem égnek ő nevel S fokon- 
kint feljebb, mind feljebb emel.

10. ö  el nem hagy, ha szemfödél 
kárpitja Végórád kondultával rád le
hull is; Sőt ekkor utad szebb hazába 
nyitja S Atyád marad mindig a sírQn 
Ilit is. Most hidd, majd tisztán áltál- 
látód ott, Hogy ő neked mindenkor jót 
adott. (Erdélyi ref. é. k.)

26.
Eredeti dallam.

1. Mindenható! leborulva Tisztelettel 
előtted, Lelkesülve, felbuzdulva Dicső
ítjük szent neved! Egy porszemben böl
csességed Egy csöpp vízben, dicsősé
ged Egyaránt kitetsző nagy, Mindenik- 
ben jelen vagy.

2. A kis madár kellemetes Hangja 
téged magasztal, A mennydörgés rette
netes Szava nagynak téged vall; Kelj-
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lünk szelíd sóhajtása. A szélvész vad 
ordítása Hirdetői, nagy Isten, Hogy 
hatalmad végtelen. (Erdélyi ref. é. k.)

27.
Eredeti dallam.

1. Légy csendes szívvel és békével 
Életednek Istenében; Ö bír örömnek 
bőségével, Vele boldogulsz mindenben; 
ö  kútfőd és fényes napod, Őtőle jön 
minden vígságod; Légy csendes szívvel!

2. ö  bír végetlen kegyelemmel, Atyai 
szívvel van hozzánk; Sehol nem sért 
minket semmivel, Kegyelmes szemmel 
néz reánk; S bárha kereszttel látogat, 
Kész segedelmével támogat; Légy csen
des szívvel! (Erdélyi ref. é. k.)

28.
Eredeti dallam.

1. Mennyben lakó én Istenem! Vedd 
fiiledbe dicséretem. Téged dicsér egész 
világ, Néked köszön a kis virág; Erős 
vihar, kis gyenge szél, Tenger, patak
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hozzád beszél; Az ég s a föld telve ve
led: Legyen áldott a te neved!

2. Mennyben lakó én Istenem! Kö- 
nyörgök, légy mindig velem. Ha kél a 
fény napkeleten: A te szemed rajtam 
legyen. És ha leszáll napnyugaton: Te 
légy Atyám, az oltalom. Terjeszd ki 
rám áldó kezed: Legyen áldott a te 
neved! (Erdélyi ref. é. k.)

29.
Eredeti dallam.

1. Örök Isten merre, merre vagy? 
Vájjon hol van a te országod? Vágyik 
hozzád szívünk, óh te nagy! Mert érzi 
a te nagy jóságod. Híveid imája, Mint 
galamb gyors szárnyai Száll utánad, 
hozzád repesve, Égen, földön téged ke
resve.

2. A te csodás öröklétednek Dicső
ségét minden mutatja, A tengerek téged 
hirdetnek, Téged tükröz az égnek 
boltja; Az egész világon Fent, alant s
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akárhol Látszik a te dicső mivoltod, 
Mert az eget s földet te tartod. (Erdélyi 
ref. é. k.)

30.
Dallama: Óh, seregeknek Istene’
1. Óh, mindenütt jelenvaló, Földi 

szemmel nem látható, Örök Isién, meg
foghatatlan! Nézve kezed bölcs mun
káit, A te léted ott világít Kicsinyekben 
úgy, mint nagyokban; Én is bárha föl 
nem érlek, Általad és benned élek.

2. A magasság és a mélység, Világos
ság és sötétség, Téged dicsér, óh vég- 
hetetlen! Téged az ég zendülése, Akis 
madár éneklése, Bujdosó vad a renge
tegben, Rezgő harmat, zúgó tenger És 
a szegény gyarló ember. (Erdélyi ref. 
é. k.)

31.
Eredeti dallam.

1. Egyedüli reményem Óh Isten! csak 
fi vagy, Jövel és nézz meg engem, Ma
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gamra óh ne hagyj! Ne légy tőlem oly 
távol, Könyörülj hű szolgádon, Űr Is
ten el ne hagyj!

2. Ha a nehéz időkben Elcsügged a 
szívem, Vigasztalást igédben, Uram, te 
adj nekem! Ha kétség közt hányódom 
És mentségre nincs módom, Te tarts 
meg, Istenem! (Erdélyi ref. é. k.)

32.
Eredeti dallam.

1. Óh felséges Úr, mi kegyes Iste
nünk, Mily csudálatos a te neved ne
künk, Dicsőséged felhat a nagy égre S 
teljes vele a föld kereksége.

2. Dicsérnek téged még a csecsemők 
is, Ajkukon hordják nagy nevedet ők 
is, Kikkel megejted az ellenséget S a 
bosszúállót megszégyeníted.

5. Felséges Isten, mi kegyelmes 
Urunk, Szent színed előtt ime leboru
lunk, Mely igen nagy a te dicsőséged, 
Örök hálával áldunk mi téged. (E. é. k.)
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SS.
Eredeti dallam.

1. Dicsérd, én lelkem, a dicsőség 
örök királyát, Szállj fel trónja elé. 
mondván neki buzgó hálát, Zúgó ha
rang, Ének és orgonahang Mind csak 
az ő nevét áldják.

5. Dicsérd őt, mert boldogok, kik ő 
benne remélnek; Jöjjetek, zendüljön 
ajkunkon háladó ének. Ki híve vagy, 
Áldd, magasztald őt s vigadj. Dicsőség 
legyen nevének. (Evang é. k.)

34.
Dallama: Jövel Szentlélek Űristen.
1. A hatalom Istenének Zendüljön 

ajkunkon énekl Ki teremtett mindene
ket, A szép löldet, a szép eget; Füvet, 
fát és virágokat, Napot, holdat s csil
lagokat. A szellőnek suttogása Téged 
áld s a tenger zúgása. Dicsőség néked 
Teremtünk!

2 Az áldások Istenének Zendüljön
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Ajkunkon ének! Tőle, kinél nincsen 
árnyék, Száll le minden jó ajándék 
Javait a jóság Atyja Nagy bőséggel osz
togatja; ő  táplálja mi testünket, S kies 
mezőkön mi lelkünket. Áldott légy ál
dás kútfeje. (Evang. é. k.)

35.
Dallama: Szívem szerint kívánom.
1. Dicsőség a magasban Neked, jó 

Istenem, Hogy újra felvirradtam Ma is 
e reggelen. Az éjjeli sötétség, Habár 
körülfogott. De kártól és veszélytől 
Megőrze szent karod.

2. Magasztallak és kérlek, Éltem ke
gyes Ura, Te légy egész nyájadnak Hű
séges pásztora. Felsőséget s a népet, 
Az egyházat, haizát Te óvjad, te segél- 
jed, Nehéz harcain át. (Evang. é. k.)

36.
Dallama: Szívem szerint kívánom.
1. Óh fő, vérző sebekkel Meggyötrött, 

megrakott! Fő, szúró tövisekkel Meg-
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koronáztatott! Óh fő, előbb oly ékes, 
Most olyan megvetett: Végy tőlem, óh 
szentséges, Hálát s dicséretet!

6. Buzgó ‘hálával áldlak, Óh Jézus 
tégedet! Halálodért imádlak, Hogy ad
tál életet. Ki hű voltál halálig És útad 
mennybe vitt: Add, éltem alkonyáig 
Kössön hozzád a hit! (Evang. é. k.)

37.
Dallama: Szívem szerint kívánom.
1. Ha Istenem velem van, Ki lehet 

ellenem? Ha ő az én oltalmam, Nem 
ér veszedelem. Ha Krisztus én Meg
váltóm, Ha Istenem szeret: Ellenségim 
hadától Megvédnek engemet.

2. Hiszem s tudom, mert immár Sok
szor tapasztalául, Hogy az Isten énné- 
kem Kegyelmes jó Atyám, ö  minden 
esetemben Mellettem áll híven, ő  paj
zsom és megtartóm, Öt áldjad én szí
vem. (Evang. é. k.)
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Dallam: Szívem. szerint kívánom.
38.

1. Hagyjad a jó Istenre Minden te 
útadatl Ha bánt szíved keserve, ő  né
ked nyugtot ad. Ki az eget hordozza, 
S oszlat felhőt, szelet: Napját rád is 
felhozza, Atyád ő, áld s szeret.

2. Az Úrra bízzad dolgod, S köny- 
nyebbül a teher, Ezer haj közt is bol
dog, Aki nem csügged el. Minek a gond, 
a bánat, Mit gyötrőd lelkedet? Az Is
tent kérd, imádjad, S megnyered ügye
det. (Evang. é. k.)

39.
Dallama: Mint a szép híves patakra.

1. Keresztfán én üdvösségem, Te, óh 
édes Jézusom, E világ mit használ né
kem, Csak te vagy én vigaszom' Szí
vem, óh bűnbánó szív, Légy hozzá 
mindvégig hív, Örömben s keserűség
ben — Keresztfán én- üdvösségem!
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2. ö t szeretem, ő t kívánom, öt, ki 
értem szenvedett. Töviskoronás kirá
lyom, Fölveszem keresztedet, Így kö
vetlek én téged, Így nyerek békességet 
Élet harcán, sír ölében — Keresztfán 
én üdvösségem. (Evang. é. k.)

40.

Daliama: Mint a szép híves patakra.
1. Jézus, szent világosságom, Ki sze

retted lelkemet S lettél a bűnből vált- 
ságom, Kedveld dicséretemet. Óh vajha 
kegyességed Arra bírna, hogy téged 
Méltóképen szelhetnélek, Én, drágán 
megváltott lélek.

4. A te szent igéd vezessen Életem
nek útjain, Tanítson élni helyesen, Ha 
jól folynak napjaim; Oktasson bölcses
ségre, Keresztyén kegyességre, El
mémben az világítson, Hogy a bűn el 
ne csábítson. (Evang. é. k.)
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41.
Dallama: Mint a szép híves patakra.

1. Keressétek serénységgel Az Isten
nek országát; Munkáljátok nagy hűség
gel Lelketek boldogságát. Térjetek meg 
emberek, Hogy örök jót nyerjetek; Ne 
csüngjetek e világon, Szent vágyatok 
mennybe szálljon.

2. Boldog, aki híven harcol S a harc
ban állhatatos; Testnek, vérnek meg 
nem hódol, Sőt abban foglalatos, Ami 
lelki nyugtot ád S ott talál dicsőbb 
hazát, Hol csalódás, gond viharja, Örö
münket nem zavarja. (Ev. é. k.)

42.
Eredeti dallam.

1. Maradj meg kegyelmeddel Velünk, 
óh Jézusunk, Hogy a. bűnös világnak 
Tőrébe ne jussunk.

2. Maradj meg szent igéddel, Velünk, 
óh Megváltónk, Földi vándor pályán
kon Te légy útmutatónk.



4. Maradj meg áldásoddal Velünk, 
gazdag Isten, Kegyelmedet áraszd ránk 
Minden szükségünkben. (Evang. é. k.)

43.
Eredeti dallam.

1. Isten felséges adománya, Vallás, 
te vagy legjobb hívem; Midőn éltemet 
szélvész hányja, Mit tenne nélküled szí
vem! Te bölcsességre tanítasz, Ha ha
nyatlóm, gyámolítaisz.

2. Te gyújtasz elmémben világot, El
oszlatod az éjszakát; Keblemben élesz
tesz szent lángot, Mely tűr, szeret, Istent 
imád. Te vagy erős vándorbotom, Te
rád bizton támaszkodom. (Evang. é. k.)

44.
Eredeti dallam.

1. Ki.dolgát csak Istenre hagyja És 
benne remél mindenkor, Azt ő csuda
képen megtartja Minden szomorú in-

12



ségkor. Ki magát bízza Istenre, Nem 
épít az a fövényre.

3. Imádkozzál, szenvedj békével, 
Vesd gondodat Istenedre, Elégedjél 
meg tetszésével, Mely céloz üdvössé
gedre; Atyád ő, el nem hagy téged, 
Tudja, mire van szükséged.

7. Dicsérd Istent s járj útaiban, Tedd 
híven minden dolgodat, Bízzál meny- 
nyei áldásiban, Megvídámítja sorsodat. 
Ki benne bízik egyedül, Az soha meg 
nem szégyenül. (Evang. é. k.)

45.
Eredeti dallam.

1. Győzhetetlen én kószálom, Védel
mezőm és kővárom, A keresztfán drága 
áron Oltalmamat tőled várom.

2. Sebeidnek nagy voltáért, Engedj 
kedves áldozatért, Drága szép piros vé
redért, Kit kiöntél ez világért.

3. Reád bíztam én ügyemet, Én Jé
zusom, én lelkemet. Megepedett bús

35

3
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szívemet. És szegény árva fejemet. 
(Evang. é. k.)

46.
Eredeti dallam.

1. Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, 
Hozzád sietünk lélekben S miként ma
gad parancsolád, Imádkozunk, mint 
egy család. Add, fohászunk ne az aj
kon, De szivünk mélyén fakadjon.

2. Szenteltessék meg te neved! Ta
nuljuk szent beszédedet És míg a sír 
ránk nem borul, Éljünk, mint hívek, 
jámborul. Tévelygéstől óvd nyájadat, 
Hű pásztorunk te légy magad.

3. Jöjjön el a te országod, Terjeszd 
a fényt, igazságot; Vezérünk Szentlel- 
ked legyen, Hogy néped el ne tévedjen. 
Törd meg a Sátán erejét, Egyházadat 
te áldd, te védd. (Evang. é. k.)

47.
Dallama: Hirdetek tinéktek.

1. Ti sötét felhői A haragvó égnek
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Szárnyatokra lelkem Kímélve vegyétek; 
Vágyván, hova vágyik, Az égnek Uráig 
Szállni engedjétek.

2. Dicséreti ahol Soha el nem múl
nak: Áldó halleluját Hadd zengjen az 
Űrnak. Hadd nyerjen erőt ott, Míg rá 
bősz viharok Ütései hullnak.

6. Isten! ki szent neved Ajkaimra ad
tad, S érdemesítél, hogy Szenvednék 
miattad; Csak te maradj vélem, S go
nosz ellenségem Soha meg nem hajt
hat. (Evang. é. k.)

BŰNBÁNATI ÉNEKEK.

48.
DaWama: Szívem szerint kívánom.
Uram! a töredelmes Szívet te szere

ted, Soha az engedelmes Lelket meg 
nem veted; Ezzel a reménységgel Te- 
hozzád óhajtunk; Kérünk, légy segít
séggel Könyörülvén rajtunk. (Ref. é. k.).
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Eredeti dallam.
1. Ne szállj perbe énvelem, Óh én 

édes Istenem! Mert meg nem igazulhal 
előtted lelkem: Kárhozatra kell mén- 
nem.

2. Néked bűnőm megvallom, Mert azt 
tisztemnek tartom, Te bocsáthatod meg 
bizonnyal, jól tudom, Segítségedet vá
rom.

7. A te áldott Szentlelked, Kérlek, 
tőlem el ne vedd: Sőt újítsd meg ben
nem, hogy dicsérjem neved, Szolgál
hassak tenéked.

9. Vigasztald meg szívemet, Búban 
epedt Telkemet; Ne hányd szemeimre 
én sok vétkeimet És cselekedetimet. 
(Ref. é. k.)

50
Dallama: Uram rosszul cselekedtem.

1. Gondviselő jó Atyám vagy Óh én 
édes Istenem! Látom én, hogy minden

49.



elhagy E világon, csak te nem. Hozzád 
vágyom, benned élek, Üdvöt mástól 
nem remélek.

2. Mint az áléit bús virágra Megújító 
harmatot: Sebhedt szívem fájdalmára 
Csak te hintesz balzsamot: Könnyül 
sorsom terhe rajtam S imádságra nyí
lik ajkam. (Evang. é. k.)

51.
Dallama: Emlékezzél, mi történik.
1. lm nagy Isten, most előtted szívem 

kitárom, Menedékem nincs sehol a 
földi határon; Ha te nem jössz bána
tomhoz bíztató szóval, Italom könny, a 
kenyerem keserű sóhaj.

3. Jézusommal reszketek most a ke
reszt alatt, '  Nincs szívemnek nyugo
dalma vétkeim miatt. Ó ne büntesd, 
Uram azt, kit megtört a bánat, Szálljon 
reám irgalmadból béke, bocsánat.

4. Szent Fiadért, ki engemet véren 
megvallott, Hallgasd meg, ha bűnbá-
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nattal hozzád kiáltok! Vigaszoddal térj
kegyesen beteg szívemhez, Hozzád térő 
gyermekednek, Atyám kegyelmezz! 
[(Evang. é. k.)

ŰRVACSORA-VÉTEL ELŐTT.

52.

Dallama: Mint a szép híves patakra.
1. Jer, lássuk az Ür keresztjét, Me

lyet felvett érettünk; Megszánván em
bernek vesztét, Megfizetett helyettünk; 
Úr lévén lett szolgává, Mindeneknek 
csúfjává; Istenségét elrejtette, Midőn 
testünket felvette.

2. A Gecsemáné kertjében Kezdette 
szenvedését, Érezvén a kínt lelkében, S 
a halál rettentését; Ivek zavaros pohárt, 
Fizette értünk az árt, Véres cseppjei 
testének Nékünk gyógyulást szerzőnek. 
(Ref. é. k.)

i
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ÚR V ÁCSOK A-VÉTEL UTÁN.
53.

Daliama:
Az Ür énnékem őriző pásztorom.
Uram! Bocsásd el népedet békével, 

Idvezítésed kivánt örömével; Mert 
megtaláltuk, amit lelkünk kedvel, 
Megragadjuk hittel s nem bocsátjuk 
el; Már ő miénk s mi vagyunk az övéi, 
Véle egy testek, java részesei. (Ref. 
é. k.)

ADVENTI ÉNEKEK.
54.

Dallama: Mint a szép híves patakra.
1. Óh, Isten bölcsességének Mélysé

ges gazdagsága, Kegyelmes ígéretének, 
Változhatatlansága! Amit a titok fogva 
Tartott öröktől fogva, Azt az idők 
rendi szépen Kinyilatkoztatták épen.

2. 5 A sötét éjnek homálya Hajnali 
fénnyé leve; Amit az igazság szája 
Megigért volt eleve, Maga frigyes népé
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nek, Hívei seregének, Amaz asszony
nak magvárói: Bizonyságokat tett ar
ról. (Ref. é. k.)

55.
Dallama: Mint a szép híves patakra.

1. Jöjj be, óh mért állasz ott künn, 
Isten áldott embere? Várva várlak, 
nyitva házam, Nyitva szívem, szállj 
bele! Jézusom, te hű barát, Nézd szí
vemnek nagy baját; Fájó kínos seb 
van rajta, De kezed meggyógyíthatja.

2. Fájó seb a bűnnek átka, A rossz 
lelkiismeret; Ez mardossa kínzó vád
dal Éjjel-nappal lclkemet. Törvé
nyeddel felfedéd, Uram, bűnöm rejte- 
két; És azóta nincs nyugalmam, Szen
vedésem •kimondhaüan.

8. Hogyha csábít a kísértő, Vész, 
csapás ha látogat: Óh ne csüggedj, 
hisz teneked Krisztus fogja pártodat 
Légy azért te is híve, Hallgass szent 
beszédire, S áldjad szent nevét szünet-
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len Itt a földön s fent a mennyben. 
(Evang. é. k.)

KARÁCSONYI ÉNEKEK.
56.

Eredeti dallam.
(Tündöklő hajnali csillag.)

1. Szívünk vígsággal ma betölt, Mert 
Ígéret szerint felkölt Istenfélők számá
ra Az igazság fényes napja, Üj szövet
ség felkent papja Eljött, kit sok szent 
vára. Csillog, villog, Már fenn ragyog, 
mint a látnok látta régen: Fénylik, 
mint szép nap az égen.

2. Megszáná az Űr estünket, Felöl- 
tözé portestünket; Szent kegyelme 
mily drága! Győzelmei már megszűn
nek A kárhozatszerző bűnnek, Tör
vénynek nem sújt átka. Mérge, férge 
A pokolnak megromolnak ma végkép
pen, Nem árthatnak semmiképpen. 
^Erdélyi ref. é. k.)
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Sí.
Eredeti dallath.

1. Krisztus Urunknak áldott születé
sén, Angyali verset mondjunk szent 
ünnepén, Mely Betlehemnek mezejé
ben régen Zengett eképen:

2. Dicsőség magasságban az Isten
nek, Békesség légyen földön emberek
nek És jóakarat mindenféle népnek És 
nemzetségnek! (Ref. é. k.)

58.
Eredeti dallam.

1. Tündöklő hajnali csillag, Öröm
könnyek közt áldalak, Hogy nekünk 
felragyogtál, Hű pásztor, ölök kirá
lyom, Vágyó szívem feléd tárom, Ál
dást, üdvöt te hoztál, Mily nagy s jó 
vagy, Alázatos es magasztos fejedelem! 
Dicsőséged zengi nyelvem.

7. Szívből szeretlek, Jézusom, Bát
ran megyek a jó úton, Amerre karod
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Vezet. Te értem éltedet adád, Mennyben 
mutatsz dicsőbb hazát, Hol vigadok 
teveled. Ámen! légyen Akaratod, ott 
megadod, mire vágyom. Jöjj, ne késsél, 
nagy királyom! (Evang. é. k.)

59.
Eredeti daliam.

1. Mennyből jövök most hozzátok, 
Jó hírt mondok, jer, halljátok, Boldog 
örömet hirdetek, Méltán repes ma szí
vetek.

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

3. Ez Krisztus, Istennek Fia, Ki 
mennyből földre szállt le ma; Ő üdvö
zít, ő  törli el Világ bűnét szent vérivel.

4. Mit annyi szív epedve kért, Amit 
Isten rég megígért, ö  hozza, tőle nyer
heted Az üdvöt, örök életet. (Evang. 
é. k.)
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Mennyből jövök most hozzátok.
1. Boldog örömnap derült ránk, Vi

gadjon szívünk, zengjen szánk; Az 
egész világ vigadjon, Istenünknek hálát 
adjon.

2. Mint sok ezer szív kívánta, Vég
tére az Űr megszánta A sóhajtozó vilá
got S szerzett számára vált ságot

3. Az idők teljességében Nekünk 
Jézus személyében Im‘ Üdvözítőnk 
született, Hogy nyerjünk örök életei. 
(Evang. é. k.)

ÓÉV-ESTI ÉNEKEK.
, 61 .

Dallama: Óh seregeknek Istene
1. Ismét egyik esztendeje, Istentől 

kimért ideje Telék el a múlandóságnak; 
Az égi testek órája Lefolyván, lett új 
példája A közös változandóságnak. 
Elmúlt vége, mint kezdete, Már van 
csak emlékezete.

60.
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2. Boldog, ki csendes lélekkel, És 
nem könnyező szemekkel Tekinthet 
vissza folyására; Ki ha magát meg
kérdezi, Belső örömmel érezi, Hogy 
szolgált ez jobbulására; Hogy ment 
mind az ismeretben Előbb, mind a 
szeretetben.

5. Uram! csupán te teheted, Véghez 
egyedül viheted, Hogy a jót akarjam és 
tegyem; Engedd, hogy a múlt eszten
dői, Mint már vissza nem jövendőt, 
Magamnak tükörül felvegyem: A jót 
benne követhessem, A rosszat elkerül
hessem, (Bei. é. k.)

62.
Dallama:

Ki dolgát csak Istenre hagyja.
1. Az év haldoklik; hála néked Ez 

alkonyon, óh mi Urunk! Örök a te 
királyi széked, Zsámolyodnál leboru- 
kmk. Te voltál megtartónk nekünk, 
T. hozzád szálljon énekünk.



2. Ez évben e nap az nlolsó, Élűink, 
mint árnyék elsuhan; Egymáshoz böl
cső és koporsó Olyan közel van, óh 
Uram; Add, hogy e rövid életet Hosz- 
szabbítsa a szeretet! (Evang. é. k.)

ÚJÉVI ÉNEKEK.
63.

Eredeti dallam.
Ez esztendőt megáldjad, Ez eszten

dőt megáldjad, Kegyelmedből Úr Isten! 
Bőséggel ékesítsed, Bőséggel ékesítsed, 
Te szent Jehova Isten! Tégedet áldnak, 
Kik lakoznak e földnek színén; És a 
puszta helyek is Bőséggel, Halmok 
áhítozódnak Víg kedvvel. Boldog, kit 
magadnak választál, Sionnak királya! 
(Erdélyi ref. é. k.)

64.
Dallama: A Sionnak hegyén.

1. Örök Isten, kinek esztendők Nin. 
csenek létedben, Jelen vannak múltak,
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jövendők Egy tekintésedben: Minket 
pedig, Mihelyt születünk, Már a kopor
só vár, A bűn miatt lefoly életünk S a 
halál velünk jár.

2. Adj minekünk megújult szívet És 
új indulatot, Tehozzád mindenekben 
hívet, És szent akaratot; Újítsd meg 
rajtunk a te képed, Mely áll szent élet
ben, Hogy lehessünk választott néped. 
Él vén szeretetben. (Erdélyi rcf. é. k )

VIRÁGVASÁRNAPI ÉNEKEK.

65.

Dallama:
Óh felséges Űr, mi kegyes Istenünk!

1. A nagy király jön, hozsánna, ho
zsánna! Zeng e kiáltás előtte, utána; 
Zöld ágakat székiéinek útjára, Békes
séget hoz népe javára.

2. Áldott, aki jött az Úrnak nevében, 
Általa léptünk az Isten kedvébe, Bé-
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kesség olt fenn a mennyországban^ Ál
dó! 1 az Isten a magasságban.

,r> Oh áldott Jézus, ki bírsz a világ
gal, Jöjj mihozzánk is alázatossá ggal, 
Tégy tulajdon népeddé bennünket, Ve
zéreld jóra egész életünket.

<>. Áldott királyunk, leikeink királya 
Jött üdét néped ma is várva-várja, Jöj 
hál hozzánk is nagy hatalommal, Ter
jeszd országod diadalommal! (Evang. 
é. k.)

66.
Dallama: Szívem szerint kívánom.
1 Készülj, lelkem, serényen, Kísérd 

el Uradat, A szent város felé tart, Kö
vesd és el ne hagyd. Kísérd szent áhí
tattal, Tekintsd nagy kínjait; Hordozni 
a keresztet Téged is megtanít.

5. Te léssz, Uram, a győztes, Veled 
van szent Atyád, Felhozza ő sírodra 
Jlusvélnak hajnalát. Ám menj a véres 
ólra: Már a pálmalevél, Melyet elődbe



49

hintnek, Győzelmedről beszél. (Evang. 
é. k.)

NAGYPÉNTEKI ÉNEKEK.
67.

Dallama: Mint a szép híves patakra.
1. Minden népek hirdessétek Az Is

tennek jóságát; Háladással dicsérjétek 
Az ő irgalmasságát; Mert ő minket sze
retett, Idvességre vezetett, Szent Fiát 
elbocsátotta, Ki lelkünket megváltotta.

2. Az Istennek igazságát Ez kielégí
tette, A bűnösök adósságát Egészen 
kifizette, Mind kegyes életével, Mind 
sok szenvedésével; Ami több, ériünk 
megírnia, Noha ártatlanság valu. (Ref. 
é. k.)

68.
Dallama: Mint a szép híves patakra.

1. Óh Isten' ki a törődött Szívet 
meg nem utálod; Sőt a bánatból ejtő- 
dült Könnyeket megszámlálod: Ked-
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veljed érzékimet És elmélkcdésira^t, 
Melyek szívemben támadnak, Halálán 
le szent fiadnak.

2. Mint sír a kertben magában, Mint 
küzködik a harccal, Mely a sötét éj
szakában A földre ejti arccal; Hol kín
jait lelkében Érezvén és testében, Vér- 
c.seppel verejtékezik, Elalél és csügge- 
dezik.

7. Elhal énbennem is a szív, Ez 
iszonyú látásra, Bánatba merüli lelkem 
hív Bűneimért sírásra; Mert tudom, 
hogy helyettem, Ki sokképen vétettem, 
Szenvedéd e vereséget, Mely így vet 
éltednek véget. (Ref. é. k.)

HÚSVÉTI ÉNEKEK.
69.

Dallama: Ez esztendőt megáld jód.
E húsvét ünnepében, E búsvét ün 

népében Örvendjünk, keresztyének! 
Szívünk teljességében, Szívünk teljes-
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ségében Illik szánkba, víg ének; A föl- 
támadott Jézus nekünk zálogot a;loll, 
Hogy bár a föld gyomrába Tételünk, 
Megújul valójába1 Életünk; E biliéi 
midőn ünnepelünk, Te légy, Jézus, ve
lünk! (Ref. é. k.)

70.
Dallama: Perelj, Uram, perlőin mell

1. Jézus, ki a sírban valál, Általad 
megholt a halál, Az élet pedig föltá 
madott, Mert szent tested meg nem 
rothadott. Él a Jézus, a mi fejünk, 
Keresztyének, énekeljünk, Ülvén hús- 
vét ünnepeket, Űj győzedelmi éneket.

2. Hol van, koporsó, hatalmad? El
vesze nyert diadalmad; Hová lön, óh 
halál, a fulánk, Melyet fensz már rég
óta reánk? Már nem rettegünk miatta, 
Mert Jézus meghódoltatta Ama félel
mek királyát, Megnyitván sírjának szá 
ját. (Ref. é. k.)
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71.
Dallama: Mini a szép híves pataira.

1. Jézus meghall bűneinkért, Har
madnap föltámadotl. Mi megigaznlá 
síinkért, Mindenről számol adoll Meny 
nyei széni Atyjának, Annak igazságá
nak, A vállságol megfizelle, A bíínösök- 
nek helyelle.

2. liletét maga letétié Önként és jó
kedvéből, Azl maga ismét felvette Isteni 
erejéből, Oh csudáknak csudája! íme 
az Isién fin Halálával is dolgozik, Holt
ból élővé változik. (Ref. é. k.)

72.
Eredeti dallam.

1. Jézus, én bizodalmám, Örök életre 
vezérem, őbenne van nyugalmam, Mert 
vele azt mind elérem, Ami itt vigasz
talhat, Holtomban boldogíthat.

2. Jézus, Üdvözítőm, él, Vele együtt 
én is élek Szebb hazámban, Istennél;
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Mert csüggednél bágyadt lélek? Tagjait 
ő nem hagyja, Sőt mind magáhozvonja.

3. Hozzákötött engemet Szent remé
nyem minden szála; Hozzáfűzte lelke- 
met Sírig a hit és a hála. Nem szakít 
el tőle már Sem élet, sem a halál! 
(Evamg. é. k.)

Aldozócsütörtöki é n e k .
73.

Dallama: Dicsér téged teljes színem.
1. Úr Jézus! aki felséggel, Dicsőség

gel mentél az égbe, És oltan vettél ha
talmat, Birodalmat nagy teljességbe; 
Lelkünk áldja Istenséged S híven téged 
1'elmagasztalunk; Bár nem látunk is 
szemünkkel, De hitünkkel megtapasz
talunk.

2. Te is e dicsőségedből, Szent szé
kedből fordítsd le szemed S erőtlen 
teremtés-idre, Híveidre öntvén érdemed: 
Mennyben léted hasznaiban, Javaiban 
részesekké tégy; Szent Atyád előtt éret-
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tünk, Kik vetettünk, esedezünk légy. 
(Ref. é. k.)

74.
Dallama:

Ki dolgát csak Istenre hagyja.
1. Üdvözítő, te mennybe szálltál Di

csőségben részesülni, Oda vágynék, 
hová jutottál, Én is veled egyesülni, 
Engedd, ki vándor vagyok itt, Látnom 
mennyed ha jlékait.

5. Megdicsőült! a hit szemével Kö
vetlek égi utadon, Míg a főid vonz alá 
terhével, Nem szállhatok fel nyomodon; 
De tudom, hogy hozzád jutok, Ha mint 
te, én is úgy futok. (Evang. é. k.)

PÜNKÖSTI ÉNEKEK.
75.

Dalian;: Ez esztendőt megáldjad.
E püsköst ünnepében, E püsköst 

ünnepében Dicsérjük a nagy Istent, Ki 
Szentleikét szívünkbe, Ki Szentleikét
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örüljünk Szívvel, szájjal, buzgó lélek
kel, Kik a Jézusban hiszünk, Adjuk 
meg, Adjuk meg Neki a dicsőséget! Vi
gadjunk, Vigadjunk, Miként a fák, lü- 
vek, virágok Újulnak örömben.(Evang. 
é. k.)

76.
Dallama: Jövel Szentlélek Úristen.
1 Isten lelke, buzgón kérünk, Légy 

mindenkor bű vezérünk! Tedd templo
moddá szívünket, Világosítsd értelmün
ket. A jót te munkálod bennünk, Segélj 
híveiddé lennünk ; Oktass, hogy a hí tét
lenek S gonoszok el ne szédítsenek; 
Benned, csak tcbenned bízunk. (Evang. 
é. k.)

77.
Eredeti dallam.

1. Jövel Szent Lélek Úr Isten! TölDd 
be szíveinket épen, Mennyei szent aján
dékkal, Szívbéli szent buzgósággal;

5 5
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Melynek szentséges ereje, Nyelveket 
egyező hitre, Egybegyüjle sok népeket, 
Kik mondván így énekeljenek! Alleluja! 
Alleluja!

2. Te, szentségnek új világa, Igédnek 
vezéríj útjára; Taníts téged megismer
nünk, Istent Atyánknak neveznünk: 
őrizz hamis tudománytól, Hogy mi ne 
tanuljunk mástól Es ne légyen több 
más senki, Hanem Krisztus, Kiben kell 
bízni. Alleluja! Alleluja!

3. Őh mi éde-s vigasztalónk! Légy ke
gyes megollalmazónk. Hogymaradjunk 
utaidban, Ne csüggedjünk háborúnk
ban; Erőddel elménket készítsd, Gyenge 
hitünket erősítsd, Hogy halál és élet 
által, Hozzád siessünk nagy vágyással. 
Alleluja! Alleluja! (Ref. é. k.)

REFORMÁCIÓI ÉNEKEK.
78.

Eredeti dallam.
1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fogy-
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verünk és pajzsunk; Ha ő velünk, ki 
ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk. Az 
ős ellenség Most is üldöz még, Nagy a 
serege, Csalárdság fegyvere, Nincs ilyen 
több a földön.

2. Erőnk magába mit sem ér, Mi 
csakhamar elesnénk; De küzd velünk 
a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. 
Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, 
Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, ü  
a mi diadalmunk.

3. E világ minden ördöge, Ha elnyel 
ni akarna, Minket meg nem rémítene, 
Mirajtunk nincs hatalma. E világ ura 
Gyűljön bosszúra: Nincs ereje már, 
Reá ítélet vár, Az ige porba dönti. 
(Evang. é. k.)

79.
Eredeti dallam.

1. Térj magadhoz, drága Sión, Van 
még néked Istened! Ki atyádként fel* 
karoljon, S szívét ossza meg veled! Azt
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bünleti, kit szeret, Máskép ő nem is 
teliét. Sión, ezt hát gondoljad meg, 
Szabj határt bús gyötrelmednek!

2. Hullámok ha rémítenek Mérhetet
len víz telelt, S a habok közt szíved 
remeg, Hogy sírod is -ott leled; Ha 
aludni látod öt, Ki reményed és erőd: 
Sión, soha se feledd el, Ö megvívhat 
tengerekkel, (lévaiig, é. k.)

80.
Dallama: Jövel Szentlélek Űristen.
1. Atyánk a mennyben, im neked 

Buzgón szentelünk ünnepet! Hálától 
dobog mi szívünk, Hogy felfogad igaz 
ügyünk, Saszent forrás megnyíltvala, 
Melyben a lélek itala, Szomjúhozóí 
hogy enyhítsen. Erős várunk nekünk 
az Isten! Dicsőség légyen Istennek!

2. A világ Világossága Fényt szórt 
s/i'p célunk útjára. És az emberek el
rejtek E fényt, h'ogy ne fényeskedjék;
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De te bölcs s hatalmas Jóság, Szukái: 
Legyen világosság! És fényiéiül ezer 
sz vbni. Erős várunk nekünk az Isteni 
Dicsőség légyen Istennek! (Ev. é. kJ

81.
Dallama: Erős vár a mi Istenünk.
1. Ne csüggedj el kicsiny sereg, Ha. 

bár zajong az ellen; A veszélyben az Ür 
veled, Bízzál, higyj az Istenben! Nap
pal és éjjel őriz szemével, Kinyújtja 
karját, S az ellen csapalját Hatalma 
porba dönti.

3 Mi az Isten páncéljával övezzük 
derekunkat, Az igazság mellvasával 
Védelmezzük magunkat; Jézus szent 
tana Hitünk alapja; Váltsága ériünk A 
mi erős vértünk, A hit a mi jó paj
zsunk. (Evang. é. k.)

HAZAFIAS ÉNEKEK.
82.

Dallama: Jövel Szentlélek Űristen.
1. Nagy Isién, ki a világot Alkotád
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s bölcsen kormányzód, Érzi a szív jó- 
vollodat, Melyből minden áldás fakad. 
Te adtad nekünk e hazát, Itt munkálod 
néped javát, Itt az egyház drága kin
csünk, Gyámolunk, míg a célhoz érünk, 
Irgalmadnak hirdetője.

2. Lelkünk csak léged magasztal, 
Uram, aki jobh karoddal Hazánkat ez
redéven át Zord időkben oltalmazád, 
Nemzetünket vész ha érte És patakban 
omlott vére: Te tariád fenn élő hitét, 
A baj tengerén átsegíted. Dicsőség le
gyen nevednek. (Evang. é. k.)

83.
Dallama: Jövel Szentlélek Úristen.
í.  Ez a nap, mit az Űr szerzett, ö r 

vendezz, óh magyar nemzet! Millió szív 
mind egy hitben Mondjon hálát néked, 
Isten! Minden szívből ima szálljon, 
Ének zengjen minden szájon. Aki e na
pot elhozta, Szabadsággal megaranyoz- 
la; Áldott legyen a nagy Isten!
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2. Mennyi bú hervasztá orcád, Édes 
anyánk, Magyarország! Gondunkból 
nőitek bérceid, Siralmunkból a vizeid; 
Mert fiaid rabok voltak. Élőkért sírtak 
a holtak. De míg földed könnytől ázott, 
Szabadság fája kivirágzott: Áldott le
gyen a nagy Isten! (Evang. é. k.)

84.
Dallama:

örvendj egész [öld az Istennek.
1. Örök Isten! népeknek Atyja! Ei 

örködéi hazánk felelt; Nagy jóságod 
szívünk meghatja És leborul hű nem
zeted. Hozzád száll fel lelkünk hálája, 
Téged magasztal énekünk; Nagy a mi 
szívünk boldogsága, Mert te vagy védő 
Istenünk!

3. Tudjuk Uram, magyar népedet 
nem azért hoztad ide le, Hogy e hazát, 
melyet úgy szeret, Ellenség tőlünk el
vegye; Adtál erőt harcaink alatt, Adtál
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hitet, ha csiiggedénk; Megmutattad 
nagy hatalmadat S kegyelmed ragyo
gott felénk.

4 Örök Isteni imádva kérünk; Ma
ra jd velünk továbbra is. Jó-balsorsban 
te légy vezérünk, Atyánk! te légy a véd- 
paizs! Hogy boldog és szabad nép ajka 
Hirdesse itt addig neved, Míg szent 
eged tündöklő napja Ragyog édes ha
zánk felett! (Ref. é. k.)

85.
Dallama: Mint n szép híves patakra.

1 Nagy Isten! aki vezérled Mind
nyájunknak életét, Tartsd meg, védd 
meg Kormányzónkat,Áldd meg minden 
lépését' Hogy bű népét vezesse Bol
dogabb jövendőre, Lássa nagynak és 
erősnek Országodban örökösnek.

‘2 Ezeréves drága hazánk Add vissza 
nekünk újra, Hadd legyen ismét hatá
ra, Kárpátok koszorúja, Igéd legyen
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.örvénye, Szövétneke, élete; Hogy áll
jon meg mindörökre, Mint országod 
drágaköve.

86.
Dallama: Jövel Szentlélek Űristen.

1. Imádkozni gyűlt e sereg, Dicsérni 
a Te nagy neved, Jó Istenünk, ki nem 
vetsz el, Sőt támogatsz kegyelmeddel! 
S ha nehéz úton is vezetsz, Nem ha
gyod el Te népedet, Sötétben gyújtasz 
világot, Legyen áldott a Te jóságod! 
Szenteld meg most is ünnepünk!

2. Halld meg néped esdő szaval. Mi
kor Hozzád azért kiált: Áldd meg, 
tartsd meg őt minekünk, Kit Te adtál, 
hogy vezérünk, Kormányzónk, Had
úrunk legyen És őrködjék c nemzeten 
Mosl, mikor porig alázva Jár szomorú, 
nagy éjszakába: ő  gyújtsa fel élő 
hitünk!

3. ő  gyujLsa fel élő hitünk: Hogy
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soha el nem veszhetünk, Amíg Te vagy 
erős várunk S a Te útaidon járunk, 
Vele kötünk szövetséget, Megtartod 
örökre néped. Magyaré lesz Magyar- 
ország, Felkél napod: örök igazság! 
S boldog nép áldja nagy Neved!

87.
Dallama: Perelj Hmm perlőimmel.
1. Óh egek kegyes Királya, Hozzád 

száll szívünk fohásza: Kormányzónkat 
oltalmazd, óvjad, Aki vezérli sorshajón
kat! Áldásod szálljon rcája, Kicsiny 
ország nagy fiára Vigye népét boldog 
révbe, Áldott legyen küldetése!

2. Népek Ura! fent az égbe1, Hu 
népedre nézz le, nézz le! Igazságért 
esdeklünk Feléd: Törd meg ellenségink 
erejét! A világon más nincs velünk, 
Egyedül csak Te, Istenünk: Milliók
nak ajka zúgja: Szálljon áldás Had
urunkra!
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Ima templomba menetelkor.

Atyám! Íme, színed előtt állva, hálát 
adok neked azért, lioyy Előtted lelkem 
újból kitárhatom! Hálát adok a testi 
én lelki áldásokért, melyekkel érde
meden voltom ellenére engem szünte
len elhalmozol; a szenvedésekért és 
csapásokért, melyekkel lelkem meg
tisztítod s alkalmassá teszed dicsősé
ges életednek sugárzására. Hálát adok 
Neked azért, hogy magyar katonának 
teremtettél s megengedted érnem, hogy 
résztvegyek nemzetem megpróbáltatá
sában és őrömében. De különösen hálá
val borulok le Előtted azért, hogy raj
tam megkönyörülvén, a Jézus Krisztus
ban lehajoltál hozzám s az ő  kereszten 
alácsurgó vére által bűneimből meg
váltottál s gyermekeddé fogadtál.

Arra kérlek, hogy ebben az órában 
is az ö  drága képében jelenjél meg
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előttem s mulasd meg nekem mind
azokat a gondolatokat, terveket és cé
lokat, melyeket éppen általam akarsz 
ezen a földön megvalósítani. Igéd fé
nyénél mulasd meg Országod minden 
szépségét, gazdagságát és a szeretet 
parancsában egyetlen törvényét, hogy 
ennek betöltésével szolgálhassak Ne. 
ked, embertestvéreimnek és drága 
hazámnak. Végül mutasd meg Benne 
édes atyai szívednek mélységét, hogy 
abból bűnbocsánatot, vigasztalást és 
reménységet meríthessek ingyen való 
kegyelmedből. Ámen.

Ima templomból távozáskor.
Hálaadással bonilláin le színed előtt 

a lelki épülés órájának kezdetén, 
Atyáin, jó Istenem! Háláiéit szívvel 
mondok köszönetét most is, amikor 
elhagyom a közös buzgósúgnak házát, 
szent Igédben kinyilatkoztatott kegyel-
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medert, rám árasztott jóságodért, hogy 
bajtársi körben együtt szállhatott a 
lelkem az ének és imádság szárnyain 
Tehozzád azoknak leikével, akiknek 
öröme az én örömöm, bánata az én 
bánatom, sorsa az én sorsom.

Atyám! aki Lelkeddel tisztítottad, 
vigasztaltad, bíztattad lelkemet, szen
teld meg továbbra is az én életemet, 
hogy ne csak az imádság óráin érez 
zeni atyai szereteted közelségét, hanem 
szolgálatomban, fáradozásaim, küz
delmeim között is tapasztaljam, hogy 
közel vagy a benned bízókhoz és meg
segíted azokat, akik Téged hívnak se
gítségül a nyomorúság idején. Áldj 
meg engem áldd meg minden elöljá 
rómat, baitársaimat hű lélekkel a kö
zös szent ügy, a magyar nemzet és a 
magyar haza szolgálatában. Kegyel 
medböt add meg, hogy hazánk halárai 
között megtalálhassuk valamennyiéi1
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boldogságunkat, építhessük a Te or
szágodat. Áldj meg hű lélekkel a 
múlandó szolgálatban, hogy egy na
pon elvehessem Tőled az örök élet 
koronáját a Krisztus Jézus érdeméért.
Ámen. -----

AZ APOSTOLI HITVALLÁS,
Hiszek egy Istenben, mindenható 

Atyábain, mennynek és földnek terem
tőjében.

És a Jézus Krisztusban, ö  egyszülött 
Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték 
Szentlélektől, szülétek Szűz Máriától, 
szenvede Poncius Pilátus alatt, megfe- 
szítteték, mcghala és eltemettetek; 
szállá alá poklokra; harmadnapon ha
lottaiból feltámada, felinéne mennyek
be, ül a mindenható Atya Istennek 
jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni 
eleveneket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy 
közönséges keresztyén anyaszentegy- 
házat; hiszem a szentek egyességét, 
bűneinknek bocsánatát, testünknek 
feltámadását és az örök életet. Ámen






