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Miért készült ez a könyv 
és hogyan használjuk? 

1. Sokan kérnek lelkipásztoruktól útmutatást 
házi istentiszteletek tartásálioz. Még több hittest-
vérünkl)en él titkos vágyként a házi áhítat. Milyen 
boldogító lenne, ha minden nap egész családunkkal 
együtt lehetnénk Isten színe előtt! De hogyan? 
Milyen legyen a mi házi istentiszteletünk? Ez a 
könyv a válasz és az útmutatás. 

2. Az állítatok sorrendje ez: ének, kezdő fo
hász, szentírási szakasz, imádság, Miatyánk, egy 
részlet hitvallási iratainkból, dicsőségmondás és be
fejező ének. 

a) Énekeink az ú. n. Dunántúli Énekeskönyv
ből valók. Az énekeknél jelezzük, hogy énekes
könyvünkben hányas szám alatt találhatók meg. 
Ajnennyire lehetett, igyekeztünk énekeinket az egy
házi évnek megfelelően elhelyezni. Mivel azonban 
liála Istennek, jóval több énekünk, illetőleg dalia-
lmunk van, mint az egyes ünnepkörök heteinek a 
száma, természetes, hogy szándékunkat csak reszten 
valósíthattuk meg. Azt a törekvésünket azonban, 
hogy a Dunántúli Énekeskönyv valamennyi dal
lamát megismertessük — néJiány temetési énektől 
eltekintve — Ijeváltottuk. 

b) Szentírás. A könyv két sorozat szentírási 
helyet tüntet fel. Az első újszövetségi, a második 
ószövetségi. Ez két évre szól. így az első évben az 
egész Újszövetséget, a második évben az Ószövetséget 
olvassuk el. A szentírásnak azokat a részeit, melyek 
felolvasásra kevésbbé alkalmasak (pl. nemzetségi 



táblázatok, stb.), kiliapytiik. Vasárnapokra az ó-
e^yliázi perikopákat jelöltük ki. Vasárnaponként 
xniiHlkút előírt szentírási szakaszt felolvassuk. 

c) Az imádságok lefrnafryobb részét az ősi 
evanjiélikus imádságos kincsből vettük. Ezek az 
imádságok a minden idők emi)erénok gyermeki hi
téből fakadtak. így a mai onilxír imádságai is. A könyv 
iitolsó lapjain külön jegyzeteken közöljük a l'or-
ráshelyeket. Az egyházi évet az imádságoknál is 
figyelembe vettülc. — Az itt közölt imádságokhoz 
csatlakozhatik a családtagok szabadon mondott 
imádsága. 

d) Hitvallásainkból is adunk minden liétrc 
egy-egy szakaszt. A Szentírás mellett leginkább 
ezekben cl az evangéliumi lélek. Itt találjuk meg 
Anyaszentegyházunknak a Szentírásból merített 
alapvető tanításait és ezekkel az évszázados igékkel 
teszünk vallást hitünk alapjairól. A hitvallási igék 
emellett a Biblia teljesebb megértéséhez is nélkü
lözhetetlenek. Szentírásból élő istenfiak hitbeli ta
pasztalata tükröződik bennük. Külön hangsúlyozzuk, 
hogy imádságainknak és hitvallásainknak lelki éle
tünkben igen fontos szerepük van. Azért kívánatos, 
hogy ezeket ne csupán elolvassuk, hanem teljesen 
lelkünkbe véssük. Ez a célunk, amikor az imádsá
gokat és hitvallási részeket 7—7 napra közöljük, 
így reméljük, hogy ezek pár esztendő alatt személyes 
lelki kincsünkké lesznek. 

3. Könyvünk használatához szükségünk van a 
következőkre: 

a) Szent Biblia. Teljes Ó- és Újszövetség. Ká-
roli Gáspár fordítása. Kiadja a Brit és Külföldi 
Bibliatársulat. Ara: 2.— P-től feljebb. (Ennek a 
kiadásnak nyelvezetét mintegy 50 évvel ezelőtt 
javították.) 

A Biblia mai magyar nyelven is kapható. Az 
1938-ban átdolgozott kiadást a Bibliatársulat 5.— 
pengős áron hozza forgalomba. 



h) Keresztyén ÉnekeskOuyv. Kiadja a Dunán
túli Evangélilius Egyliázkerület. Ára 2.50 P-től 
feljebb. 

c) Dallamos Könyvecske a Keresztyén Éne-
keskünyvli(")z. Kiadja a Dunántúli Evangélikus .l''gy-
házkerüiet. Ara 80 fillér. 

d) Naptár. Mivel egyes üiine]iek naptári helye 
változik, különösen figyeljünk a következőkre: 

Advent I. vasárnapja, vízkereszt, hetvened va
sárnap, virágvasárnap, Szentháromság vasárnap
ja. Szentháromság vasárnapja utáni utolsó va
sárnap. Azokban az években, melyckljen új
év és vízkereszt ünnepe között vasárnap nin
csen, az újév utáni vasárnap hete kimarad és 
közvetlenül csatlakozik a karácsony utáni vasárnap 
lietéhez a vízkereszt utáni első vasárnap hete. —• 
Húsvét időpontja évenként változik. Emiatt a víz
kereszt utáni és a Szentháromság tnniepe utáni 
időszak tartama is változik. A vízkereszt utáni idő
szakot elhagyjuk akkor, amikor naptárunk szerint 
lietvened vasárnap következik. ^Nlég ha mindjárt 
négy heti anyagot kellene is átugranunk. Ugyancsak 
ügyeljünk arra, hogy a Szentháromság imne])e utáni 
utolsó vasárnaptól (ill. az advent előtti vasárnaptól) 
az erre a hétre előírt útmutatást használjuk, méjcr 
akkor is, ha a Szentháromság ünnepe utáni 23—26. 
hetet el kellene is hagyimnk. 

4. a) Házi istentiszteletet minden nap tartunk. 
.fiikor? Az időpontot minden család és minden 
eml>er a maga viszonyai szerint választhatja meg. 
Lehetőleg olyankor tartsuk, amikor a család minden 
tagja jelen van. Legjol)b reggel, a munkába indulás 
előtti idő, illetőleg este a nund^a utáni megpihenés 
ideje. Igen alkalmasnak kínálkozik még pl. a fő
étkezések előtti vagy utáni idő is. 

b) Egy-egy házi istentisztelet kb. 8—10 percig 
.tart. Az ószövetségi évfolyamban valamivel tovább. 
-Feltéve, hogy mindenki ismeri az előirt ének 
dallamát. Az ismeretlen dallamokat külön tanuljuk 
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TíiGg a dallamos könyvecskéből. Egy liét alatt min
denütt akad lehetőség az énekek megtanulására, ha 
komolyan akarjuk. Áz előírt két ének egész hétre 
szól. Naponkint felváltva énekelhetjük őket. Igen 
sok szé]) énekünk van, melyeket e könyv terjedelme 
(miatt nem vehettünk fel. Ha valaki két éneket 
hét napra kevésnek tartana, természetesen gazda-
gítliatja a házi istentiszteleteket itt nem közölt evan
gélikus egyházi énekekkel is. 

Hangsúlyozzuk, hogy az egész hét minden 
napjára ugyanaz az imádság és hitvallási rész szól. 
Ezeknek a felolvasásánál nagyon ügyeljünk arra, 
hogy lassan, értelmesen, gondolkozva történjék. 
Hiszen Istennel beszélünk imádságainkban. Ne le
gyen ez gondolat nélküli hadarás. 

A szentírási igékben naponkint haladunk előre. 
c) Az áliítatot a család egj'ik tagja, lehetőleg 

a családfő tartja, ö vezeti az éneket, ő olvassa fel 
a szentírási szakaszt, imádságot, hitvallást, stb. A 
Miatyánkot azonban az egész család vele együtt 
hangosan imádkozza. Xagyobb létszám mellett, ahol 
nincs annyi énekeskönyv, hogy mindenki nézhetné 
a nyomtatott szöveget, úgy is lehet énekelni, hogy 
az áhítat vezetője előre felolvassa az egész ének
verset (dallam nélkül), majd utána még egyszer 
kétsoronkint olvassa és most már énekli az egész 
család. 

d) Természetes, hogy a családi állítat, illetve 
istentisztelet megkívánja a legteljesebb rendet, fe
gyelmet, csendet és komolyságot. Míg ez tart, nem 
szabad se beszélgetni, se járkálni. Áhítatunk órájába 
ne engedjük be a külső világ zavaró hatásait. 

Sí. Ha ezt az útmutatást követjük, a teljes 
Szentírásból szól hozzánk Isten, továbbá megtanuljuk 
egyházunk általános használatban lévő gyönyörű 
énekeit és olyan imádságos, valamint hitvallási kin
csünk lesz, melyet későljb Istennel való közössé
günkén nem tudunk és nem is akarunk majd nél
külözni. Azt szeretnénk, ha minden evangélikus 
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ember élő tagja leiine a Krisztus testének (Róm. 12., 
I. Kor. 12.) az AnyaszentegyMznak, a szentek 
közösségének. Ha erre valaha szükség volt, most 
van az az idő. 

Engedje Isten, hogy mindig több és több evan
gélikus ember életében valósuljon meg az ige: 
»Hiszek Uram!« (Márk 9:24) és »anüt csak cse
lekesztek szóval vagy tettel, mindent az Ür Jézusnak 
nevében cselekedjetek!« (Kol. 3:17.) 

Budapest, 1939. októljer 31. 

vitéz VIRÁG JENŐ 
evangélikus lelkész, 

székesfővárosi vállástanár. 
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Advent első hete. 

Énekeljünk: 
I. 105. ének 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Jöjj népek Mejívúltójal lixy kér a fölil lak('ija, 

Jöjj lelkünk dráfja lénye, Szivünk édes reménye! 
Te érkezel Atyádtól, Mennybéli palotádból. 

Hogy itt nieprvivj miértünk És légy mi pajzsunk, 
vértünk. 

n. 106. ének (!., 7. vers. Dallama: Küldé az 
Üristen... 

Jézus, e világnak Hű Üdvözitője, Eltévetlt nyá
jadnak Újjá tei-emtője, Mi hozzánk is jöjj le! 

Élet fejedelme, ílsdve kérünk Téged, Te állj 
mellettünk őrt, Te adj békességet, Ho.iíy érjünk 
jó véget. 

Á tiii scgítségioik az Ürtól jöit, aki icrcinlclle 
a mcnniict és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: II. év: 
Vasárnap Eóma 13:11 - 14. Máté -JH—ít. 
Hétfő Márk 1. 1. Móz. 1—2. 
Kedd Márk 2. I. Móz. 3—4. 
Szerda Márk :5. I. Móz. 6—7. 
Csütörtök Márk 4. I. Móz. 9:1-- 1;»; 

11:1—'.); 12. 
Péntek :\íárk 5. I. Móz. 13-1.'). 
Szombat Máik 6:1 2ít. 1. Móz. 18. 



Imádkozzunk: 

Örvendezve várunk l'r Jézus Krisztus. Te közel 
jössz hozzánk szeyéiiy, veszendő eniljerekliez cso
dálatos megjelenéseddel és örök megváltásodat fel
kínálod nekünk. Öli jöjj és szíintesd meg az ellen
ségeskedést Isten és miköztünk. Engesztelj ki ben
nünket az Atyával. Jöjj szívünkte, hozd magaddal 
a kegyelem és imádság lellvét. Jöjj és kegyelmedből 
válts meg minket egészen, ezért jelentél meg köz
tünk. Jöjj, tégy bennünket szíved szerinti emberekké 
és mutasd meg rajtunk megváltásod erejét. Jöjj 
hozzánk kegyelmeddel és mi bizakodva emeljük fel 
fejünket. Könyörginik: Jöjj! És te felelsz: Bizony, 
hamar eljövök. Ámen. Bizony jövel Uram Jézus 
Ámen.i 

Imádkozzuk mindnyájan hangosan a Miatyánkot: 
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szentel

tessék meg a te neved. Jöjjchi el a te országod. 
I.«gyen meg a te akaratod, mint a mennyten, 
úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add 
meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik elleiüink 
vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de sza
badíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország 
és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen! 

Tegyünk vallást hitünkről : 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek teremtőjé))en. —• Hiszek a Jézus 
Krisztusl)an, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunk
ban, aki fogantatott Szentlélektől, ,született Szűz 
Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, meg
feszíttetett, meghalt és eltemettetett; alászállt a 
poklokra, hannadnapon feltámadott halottaiból, fel
ment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható 
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Atyának Jobbján, ahonnan eljö ítélni élőket és hol
takat. — Hiszek a Szentlélekben, egy keresztyén 
Anyaszentegj^házat, szenteknek közösségét, bűnök
nek bocsánatát, testnek feltámadását és az örök 
életet. Ámen.2 

Dicsőség legyen az Atyánálc, a Fiúnak és a^ 
Szentlélek Istennek, a)niképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyeti most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 105. ének. 5. vers 
Öh szállj közénk királyunk! íme eléd kiállunk: 

A sötétség elmúljon, A hit fénye ragyogjon! 
n. 106. ének. 8. vers. 
Csak tebenned bízunk. Igazgasd éltünket. Bo

csásd meg kegyesen Sok súlyos vétkünket, Vidd 
mennybe lelkünket. 
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Advent második hete. 

Énekeljünk: 

I. 107. ének. 1., 4. vers. Dallama: Mennyből 

Áldott az élet Istene, Hogy bár vétkeztünk* 
ellene, Mégis adott boldogítót, Bűneinkből szabaditót. 

Jézus a világ javára, Mily nagy terhet vesz 
vállára! Eonilásunkban ő nyújt kezet. Szabadulásra 
ő vezet. "<•. 

II. 308. éljek. 3. vers. Dallama: Készítsd magad... 
Én megváltóm, én királyom. Békességedet kí

vánom ; T^elkemben a szent vágy éget. Hogy lehessek 
te vendéged, Hogy tebenned, néked éljek, Minde
nekkel megbékéljek; Hogy lélekben megújuljak. Hű 
kebledre ráboruljak. 

A mi segítségünk az Ciiól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: II. év: 

Vasárnap Eónia 15:4—13. Lukács -^1:25—36. 
Hétfő Máik 6:30—56. I. Móz. 20—22. 
Kedd Márk 7. I. Móz. 23—24. 
Szerda Márk 8. I. Móz. 2.5—26. 
Csütörtök Márk 9. I. Móz. 27—28. 
Péntek Márk 10:1—31. I. Móz. 29—.30. 
Szombat Márk 10:32—52. I. :\íóz. 31. 
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Imádkozzunk: 
Jóságos Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy 

az örök kárliozat borzalmaira szüntelen figyelmez
tetsz bennünket igéd által. Világosítsd meg szívünket 
Szentlelkeddel. Hadd tanuljuk meg, hogy e világ 
elmúlik s nagy ítéleted napja ajtónk előtt áll. Add, 
hogy mindenkor boldogan és felkészülten várjunk 
megjelenésedre. Amen.^ 

Imádkozzuk mindnyájan hangosan a Miatyánkot: 
Mi Aii/áiik, ki ccKju a mcmiyekhen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden 

teremtménnyel együtt. Nekem testet, lelket, szemet, 
fület és minden tagot, értelmet és minden érzéket 
adott és ezeket most is fenntartja. Ezenkívül ruhát, 
lábbelit, ételt, italt, házat, udvart, feleséget, gyer
mekeket, szántóföldet, barmot és mindenféle jót ád.. 
A test és élet minden szükségletével és táplálékává] 
naponként bőven ellát. Minden veszedelem ellen 
megoltalmaz és minden gonosztól megvéd és meg
őriz. — Mindezt csupán atyai, isteni jóvoltából és 
irgahnasságából cselekszi, anélkül, hogy arra ér
demes vagy méltó volnék. Mindezért én neki há
lával és dícsér(>ttel, szolgálattal és engedelmességgel 
tartozom. Ez bizony igaz.* 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Islcimek, (uiiiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 1U7. ének. 8. vers. 
Mennyei Atyánk áldassék. Mindenütt magasz-

taltassék. Jézus, dicsérjük nevedet, Hogy meg
váltottad népedet! 

U 



II. 308. ének. 6. vers. 
Te, ki minket úgy szerettél, Hogy a mennyböj 

földre jöttél. Kész voltál meghalni értünk. Hogy 
megváltva újra éljünk; Kínos keresztre jutottál, 
Bűnösökért vért ontottál, íáegélj erről emlékeznünk 
— S az ó-embert levetkezzük. 
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Advent harmadik hete . 

Énekeljünk: 
I. 111. l-nek. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 
óh miként fogadjalak, Világ megváltója, Méltó

kép mint áldjalak, Lelkem megtartója! Óh Jézus 
gyújtsd szívemben Te szövétnekedet, Hogy érthes
sem mindenben Te szent tetszésedet. 

Óh mit nem cselekedtél. Hogy megtartsd lel
kemet, ínségemből kivettél, Megváltvúji engemet. 
Én, aki országodból Méltán kiűzettem, lm abba 
irgalmadból Ismét beléphettem. 

II. 134. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Dicsérd Istent keresztyénség ö dicsőségében. 

Kitől árad ránk üdvösség Atyai kedvében. 
Mert bennünket úgy szeretett. Hogy szent Fiát 

adta. Kii érettünk szegénnyé lett, " A mennyet 
eUiagyta. 

A mi segítségünk az tJrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap I. Kor. 4:1—5. Máté 11:2—10. 
Hétfő Márk 11. I. MÓZ. 32—33. 
Kedd Márk 12. I. Móz. 35 és 37. 
Szerda Márk 13. I. Móz. 39—40. 
Csütörtök Márk 14:1—54. I. Móz. 41. 
Péntek Márk ]4:ö5-töl I. Móz 42—43 

].") :19-ig. 
Szombat Márk lő:20-tól I. :\Ióz. 44-45 

16:20-ig. 
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Imádkozzunk: 
Örökkévaló, igaz, köiiyürülö Isten, hálát adunk 

neked, hogy szent Fiadat emberként küldted hoz
zánk és öt Fejedehniiidcké, Üdvösségünkké és Igaz
ságunkká tetted. Te jössz így egj-házunkba és szí-
vünklxí igéd és Szentlelked által. Könyörgünk i:éked 
szerető Atyáidc, tedd szívünket szent hajlékoddá s 
maradj veiüidv c gonosz világban. Tarts meg nilnkeí 
mindenkor igédben a mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen.-' 

Imádkozzuk együtt a Aliatyánkot: 
3Ii Atjjánl', ki vagy a memiyekhen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Hiszem, hogy Tsieu teremtett engem minden 

teremtménnyel együtt. Xekem testet, lelket, szemet, 
fület és minden tagot, értelmet és minden érzt'íket 
adott és ezeket most is fenntartja. Ezenkívül ruhát, 
lábbelit, ételt, italt, liázat, udvart, feleséget, gyer
mekeket, szánt(>í'öl(let, barmot és mindenféle jót ád. 
A test és élet minden szükségletével és táplálékával 
naponként bőven ellát. Minden veszedelem ellen 
megoltalmaz és minden gonosztól megvéd és meg
őriz. — Mindezt csupán atyai, isteni jóvoltából és 
irgalmasságából cselekszi, anélkül, hogy arra ér
demes vagy méltó volnék. Mindezért én neki há
lával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel 
tartozom. Ez bizony igaz.' 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak é? a, 
Szentlélek lafennek, ai)iiképcn ketdetbe)/ dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörükkó. Ámen. 

Énekeljük a beíejező éneket: 
I. 111. ének. 9. vers. 
Eljön, hogy megítéljen Élőket, holtakat; Ki 
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hozzá hű, ne féljen, Mert annak üdvöt ad. Jövel 
lenyes világunk, Jövel mi szép napunk, Igaz szívből 
kívánunk míg Hozzád juthatunk. 

II. 134. ének. 5., 6. vers. 
A földre, hogy hozzánk leszáll. Vettünk Ígéretet, 

S ím megjelent a nag}- király, Megváltónk született 
Kitárta újra mifelénk Az Éden kapuját; Nincs 

tiltva bemenetelünk, Áldjuk az ég Urát! 
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ÁdTent negyedik hete . 

Énekeljünk: 

L 131. ének. 1., 2., 3. vers. Eredeti dallam. 
Mennyből jövök most hozzátok, Jó hírt mondok, 

jer halljátok, Boldog örömöt hirdetek, Méltán repes 
ma szivetek. 

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

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

n. 135. ének. 1—4. vers. Eredeti dallam. 
Krisztus Urunknak áldott születésén. Mondjunk 

angyali dalt megjelenésén. Mely Betlehemnek me
zején nagy régen. Zengett eképen: 

A magasságban dicsőség Istennek! Békesség 
legyen földön embereknek! És jóakarat mindenféle 
népnek És nemzetségnek. 

Eljött már, akit az atyák rég vártak. Sok ki
rályok is, kit látni kívántak, Kiről próféták jövendőt 
mondottak. Nyilván szólottak. 

Ez az Úr Jézus, a mi Messiásunk, Aki által 
lett bűnünkből váltságunk. Világosságunk, megiga-
zailásunk, Boldogulásunk. 

A mi segítségünk az Úrtól jön, (iki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Xt 



Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Fiiippi 4:4—7. 
Hétfő Lukács 1:1—25. 
Kedd Lukács 1:26—56. 
Szerda Lukács 1:57—80. 
Csütörtök Lukács 2:1—20. 
Péntek Lukács 2:21—52. 
Szombat Lukács 3:1—22. 

János ev. 1:19-
Mikeás 1—4. 
Mikeás 5—7. 
Sofoniás 1—3. 
Aggeus 1—2. 
Habakuk 1—3. 
Malakiás 1—4. 

-28. 

Imádkozzunk: 
. Áldott Ür Jézus te vagy e világ világossága. 

Én ]K)v és liamu vagyok, s méltatlan arra, hogy, 
bűntől í'ertüzött kezeimet hozzád felemeljem. Mind
azáltal megalázott szívvel Felséged színe elé já
rulok kegyes Jézusom és áldalak téged, hogy szent 
Atyádnak irántunk való nagy szeretetét tökéletesen 
kijelentettetl. Szegénységben és nagy alázatossággal 
jöttél e világra, hogy megismertesd velünk buzgó 
szeretetedet és a te sorsodban a szorongatottak, 
szenvedők enyhülést találjanak. Magasztallak ezért 
én Megváltó Jézusom. 

Buzgósággal kérlek, öntsd belém Szentlelked 
erejét, hogy általa a te születésed napját lelki 
épülésemre ünnepelhessem. Uram, építs szívemben 
igaz liítet, hogy té'ged az élő Isten Fiának is
merjelek. Készítsd cl szívemet te magadnak kedves 
hajiékid. Érettem jöttél e világra Ür Jézus, én Üd
vözítőm, neked ajánlom testemet és lelkemet. Adj 
erőt, hogy az igaz hitben álhatatosan megmaradjak 
és irgalmasságodért dicséretet mondliassak. Ámen.^' 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Aiyá7ik, lei vagy a vxennyeh'ben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten 
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az Atyától öröktől fo;rva szüleíett ós valóságos em
ber is, Szűz Mái'iától született; Jiekem 'Uram, aki 
engem, elveszett és elkárhozott embert megváltott 
minden bűntől, a haláltól és az ördögnek hatalmától 
megszabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem 
ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan 
szenvedésével és halálával; hogy egészen az övé 
legyek, az ő országában ő alatta éljek, néki szol
gáljak örökkévaló igazságban, ártatlanságban és 
boldogságban; amiiit ő feltámadott a halálból, él 
és uralkodik mindörökké. Ez bizony igaz." 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a. 
Szentlélek Istenjiek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket : 
I. 131. ének. 8., 11. vers. 
Üdvözlégy drága Jézusom, Én bűneimben or

vosom! Lelkem hozzád kívánkozik, Téged imádlak 
holtomig. 

Tedd hajlékoddá szívemet, Erősítsd gyenge hi
temet. Hogy el ne felejthesselek, Sőt örökké di
csérjelek. 

n. 135. ének. G., 7. vers. 
Haladás légyen az Atya Istennek, Ö szent 

Fiának, a ma születettnek, A Szentléleknek, Mi 
bölcs oktatónknak, Vigasztalónknak. 

Oh örök Isten, dicső Szentháromság, Szálljon 
mireánk tőled világosság. Távozzék tőlünk bűn és 
szomorúság. Legyen vidámság! 

JEGYZET. Erre a hétre igen alkalmas énekele 
még a 180. és a 330. Kiránatos, hogy karácsony 
estéjén, december 24-én Lukács 2:l—20-at is fel
olvassuk. -— Dccemher 24-én a családi istentiszteletet 
este a karácsonyfa gyertyáinak meggyújtásakor 
tartsuk, arnikm- csalddank minden tagja jelen van. 

21 



A karácsony utáni vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 123. ének. 1., 2. vers. Dallama: Istenfélők, 

mily boldogok... 
Szállj lelkemnek minden gondolatja Ahhoz, aki 

mindnyájunknak Atyja, S örülj otenne. Mert Fiában 
megjelent kegyelme. 

Áldjad Istent, s hajts előtte térdet, Aki küldé 
egyszülöttjét érted. Bűnös halandó! Élsz örökké, 
nem vagy már mulandó. 

II. 147. ének. 1. vers. Dallama: Készítsd magad 
kedves lélek. . . 

Szálljon hálánk galambszárnyon, Minden szava 
égbe szálljon, Szívből szájra, szájról égbe, A nagy 
Isten közelébe. Levetvén, mi rajtunk földi, A lel
künket üdv betölti. Ez az öröm oh mily édes, Benned, 
Uram, oh fölséges! 

.4 ini segítségünk az Úrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 

Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

meg a mai napra 
I. év: 

Gal. 4:1—7. 
Lukács 4:1—30. 
Lukács 4:31-től 

5:11-ig. 
Lukács 5:12—39. 
Lukács 6:1—19. 
Lukács 6:20—49. 
Lukács 7:1—35. 

kijelölt szentírási igéket 
II. év: 

Lukács 2:33—40. 
I. Mózes 46—47. 
I. Mózes 48—49. 

I. Mózes 50. 
II. Mózes 1—3. 
II. Mózes 4—6. 
II. Mózes 7—8. 
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Imádkozzunk: 

]\Iindenható Urunk, szent Atyánk, liáLát adunk 
neked, hogy egy esztendőn át kegyelmesen meg
őriztél. Hálát adunk a jó napokért és a rossz na
pokért. Könyörgünk, bocsásd meg vétkeinket. Nagy 
szeretetedért kérünk, adj nekünk békés és neked 
tetsző új esztendőt. Áldd meg minden jóval lelkünket-
testünket. Kegyelmedet kérjük, hogy az ó-eszten
dővel levethessük a mi ó-emberünket és felöltöz-
hessük új-emberünket, melyet akaratod teremtett 
igazságra és valóságos szent életre. Ekkép tarts 
meg minket a múlandóságnak e világában, míg el
jutunk örök országodba, aliol új nyelveken dicső
ítünk téged örökkön-örökké. Ámen.* 

Imádkozzak együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyáiik, ki vagy a mennyekben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten 
az Atyától öröktől fogva született és valóságos em
ber is. Szűz Máriától született; nekem Uram, aki 
engem, elveszett és elkárhozott embert megváltott 
minden bűntől, a haláltól ós az ördögnek hatalmától 
megszabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem 
ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan 
szenvedésével és halálával; hogy egészen az övé 
legyek, az ő országában ő alatta éljek, néki szol
gáljak örökkévaló igazságban, ártatlanságban és 
boldogságban; amint ő feltámadott a halálból, él 
és uralkodik mindörökké. Ez bizony igaz.' 

Dicsőség legyen az Atyánnk, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 123. ének. 7. vers. ' 
Hála néked, mert te vagy az élet, Bűnt el

hagyva, lx>inied, néked élek. Uram, így lészen Szü
letésed ujjú születésem! 

n. 147. ének. 3. vers. 
Mint hajnali szép harangszó, Ébresztőleg messze 

hangzó, A kegyelem Istenének Szerelméről szól az 
ének: Dicsőség és hála legyen Istennek a magas 
égben, És a földön az ég alatt Békesség és jóakarat! 

JEGYZET: Ezen a héien énekelhetjük a 1Ö6. 
sz. éneket is. 
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Az újév utáni vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 24. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Te vafry reményem sziklaszála, Erősségem én 

Istenem! Deríts fényt rám, boríts homályba: Bízom 
tebenned szüntelen. Kiterjeszted szárnyad fölöttem, 
Ha keblem tépi fájdalom, Te vagy velem minden 
örömben, Te vagy fénylő tűzoszlopom. 

Oh légy velem küzdelmeim közt. Erőnek lelke, 
légy velem! Sikernek harmatával öntözd Munkámat, 
édes Istenem! Hozzád sóhajt, aki erőtlen, Segélyül 
hívja szent neved, Hív gyámolom nehéz időkben, \ e 
hagyj el örök szeretet! 

n. 160. ének. Eredeti dallam. 
Ez esztendőt megáldjad, Ez esztendőt megáldjad 

Kegyelmeddel Űr Isten! Bőséggel ékesítsed. Bő
séggel ékesítsed Te szentsége.s Úristen! Téged ál
danak E földnek minden teremtményi. Hegy, völgy, 
és pusztaságok Áldanak, Áldanak, Jóságodat di
csérik Víg kedvvel, Víg kedvvel. Oh boldog az, 
kit te megáldasz Sionnak királya. 

A mi segítségünk az triói jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Pét. I. lev. 3:20—22. Máté 3:13—17. 
Hétfő Lukács 7:36-tól 11. Mózes 9—10. 

8:15-ig. 
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I. év; n. év: 
Kedd Lukács 8:16—39. II. Mózes 11—12. 
Szerda Lukács 8:4()-től II. Mózes 13—14. 

9:17-ig. 
Csütörtök Lukács 9:18—45. II. Mózes 15—16. 
Péntek Lukács 9:46—62. IT. Mózes 17—19. 
Szombat Lukács 10:1—24. II. Mózes 20—21. 

Imádkozzunk: 
Örökkévaló Isten, seregek Ura, Atya, Fiú és 

Szentlélek Isten hálát adunk neked, hogy szent 
Fiadat elküldötted hozzánk és a világ minden né
péhez. Nyisd meg minden nép lelkét, hogy be
fogadják Azt, aki a te nevedben jött és üdvösséget 
hozott. Adj hálás szivet, hogy az evangélium győ
zelmes hódításaiban imádságainkkal és áldozata
inkkal mi is részt kérjünk. Adj áldást mindazokra, 
akik szent igédet hirdetik. Segítsd őket, hogy szóval 
és cselekedettel vigyék szent üzenetedet s tanúsá
gukra hozzád térjen minden hitetlen szív, köze] 
és távol egyaránt. Növeld hitünket és szeretetünket, 
oh növeld Urunk! Ámen. 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Alrjánlc, lel vagy a mennyckhen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten 

az Atyától öröktől fogva született és valóságos" em
ber is. Szűz Máriától született: nekem Uram, aki 
engem, elveszett és elkárhozott embert megváltott 
iminden bűntől, a haláltól és az ördögnek hatalmától 
megszabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem 
ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan 
szenvedésével és halálával; hogy egészen az Övé 
legyek, az ö országában ő alatta éljek, néki szol
gáljak örökkévaló igazságban, ártatlanságban és 
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boldogságban; amint ö feltámadott a halálból, él 
és uralkodik mindörökké. Ez bizony igaz.' 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben 'diesöséje 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 24. ének. 6. vers. 
Te vagy, ki az ember szívébe A hit virágát 

ülteted; Oh halld meg csüggedők reménye. Midőn 
lelkem sóhajt feléd. Miként az illat száll föl hozzád. 
Az égbe, esdő sóhajom. Oszlasd el homlokom bo
ruját. Kísérj áldással utamon. 

n. 168. ének. 1., 5. vers. Dallama: Hirdetek 
tinéktek.. . 

Kelj fel, öltözz fénybe Földnek kereksége Nézd, 
miként ragyog rád Az új csillag fénye! A kegyelme? 
Isten Nem hagyá elveszni Népét a sötétlxin. 

Életünk világa, Jézusunk, te űzd el A bún 
éjszakáját, Boldogító hittel. Mint fénylő szövétnekj, 
Igéd világoljon Az emberiségnek. 

^ 
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A vízkereszt utáni elsö vasárnap hete . 

Énekeljünk: 

!. 425. ének. 1., 2. vers. Dallama: Jézus szen
vedésedről . . . 

Áldj meg minket Űr Isten A te ]óvoltodból, Vi
lágosítsd elménket Irgalmasságodból. Orcád vilá
gossága Hasson minket által, Hogj' éltünkben e 
földön Járjunk igazsággal. 

Engedd meg híveidnek, Kegyelmes Istenünk, 
Hogy tégedet mindnyájan Igazán ismerjünk. A 
kicsiny hitüekkel Együtt örvendezzünk, Mikor meg
ítélsz, Uram, Kegyelmezz meg nekünk. 

II. 7. ének. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 

Hogy ne dicsérném az Istent Zengedező ének
kel, Ki dolgában oly bölcs, oly szent És jót tesz 
mindenekkel, ö minden áldások Atyja, Csupa jóság, 
szei'etet, Ki engem bölcsen vezet És hű szívét hoz
zám hajtja. Minden elhagy, elfeled. Isten vég nélkül 
szeret. 

Nem kímélte szent Fiát sem Ű nagy szerete
tében, Kárhozatból, hogy kimentsen, Odaadta én-
értem. Oh nagy az Isten kegyelme, Melynek csodás 
Inélyére, Bármint kutat, nem ér le Az emberi véges 
elme. Minden eUiagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret. 

A mi segítségünk az XJrtól jön, alá teremtetle 
a mennyet és a földet. Ámen. 
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Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igékett 
I. év: 11. év: 

Vasárnap Római lev. 12:1—5. Lukács 2:41—52. : 
Hétfő 

Kedd 
Szerda 

Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

Lukács 10:25-től 
11—13-ig. 

Lukács 11:14—36. 
Lukács 11:37-től 

12:12-ig. 
Lukács 12:13—59. 
Lukács 13:1—30. 
Lukács 13:31-től 

14:11-ig. 

II. Mózes 22—23. 

II. Mózes 24—25. 
II. Mózes 26—27. 

11. Mózes 28. 
11. Mózes 29—3t). 
II. Mózes 31—32. 

Imádkozzunk: 
Örökkévaló Isten, mennyei Atyánk, köszönjük 

szent felségednek, liogy Jézus Krisztusban magadat 
nekünk nyilván megmutattad. Kérünk, vezess igéd 
és Szentlelked által, hogy veszélyek és áldozatok 
árán is keressük s meg is találjuk szent Fiadat 
Add, hogy az egész földkerekséget betöltő világos
ság fényében éljünk s hivatásunk útjait igéd vilá
gosságában járjuk. Te vezéreld a felsöbbséget és 
az egész keresztyénséget. Őrizz meg minket \ie-
tegségtől, szükségtől, veszedelemtől és vérontó há
borúktól. Törd meg országod ellenségeit. Légy Is
tenünk és Atyánk, oltalmazónk és megtartónk. Vi
gasztald a megszomorodottakat, a halállal vívódókat 
és mennyei ürömmel töltsd el őket. S lia el kell 
hagynunk e földi életet, világoltasd előttünk szent 
igédet, hogy a halál sötétségéljen is meglássuk az 
igazság napját, szent Fiadat s az ő érdemében és 
diadalában vigaszt leljünk minden kísértés ellen 
Ámen.3 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekhen. 
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Tegyünk vallást hitünkről: 
HisxeiiK lio r̂y saját t'rtelmemrael vagy erőm-

ma\ nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban 
hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott 
engem az evangéliom által, ajándékaival megvilá
gosított, az igaz hitben megszentelt és megtartott; 
amiképen a földön az egész keresztyénséget hívja, 
gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisz
tusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben a ke-
resztyénséglíen kegyelme gazdagságából nekem és 
minden hívőnek minden bűnt naponként megbocsát, 
az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt 
és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök 
életet ád. Ez bizony igaz'" 

Dicsüs/'cj legyen az Aiyátmk, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, mniképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 425. ének. 4. vers. 
Mindörökké dicsérjük Fennszóval az Urat; "Mert 

hisz csak ő viseli Mindenütt gondunkat. Uram, a 
te nevedben Áldd meg szolgáidat, Kiket bűntől 
megváltott Egyszülött szent Fiad. 

U. 7. ének. 7. vers. 
Minden nap megújul rajtam, Jó Atyám sze

reteted; Hogyne zengne néked ajkam Hálát és di
cséretet! Csak te vagy én boldogságom, Hő imára 
két kezem lm buzgón összeteszem, Későn, korán 
hozzád vágyom. Míg ott fent szól énekem Meg
dicsőült nyelvekon. 



vízkereszt utáni második vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 448. ének. 1., 2. vers. Dallama: Ki dolgát 

csak Istenre hagyja. . . 
Egy Istenünk és egy Urunk van, Egy testnek 

tagjai vagyunk. Egyek legyünk minden dolgunkban, 
Közös legyen minden bajunk. Ne tekintsünk ma
gunkra csak: Szemeink mást is lássanak. 

El ne vonjuk solia másoktól Segélyt adó test
vérkezünk, Még akkor sem, midőn azoktól Jutalmat 
nem remélhetünk. Az igazi felebarát Másoknak is 
nézi javát. 

U. 87. ének. 1., 7. vers. Eredeti dallam. 
Most nyugosznak az erdők, Ember, állat és 

mezők. Mind e világ pihen. De nékem nincs nyu
galmam, Míg hálákat nem adtam Tenéked én jó 
Istenem. 

Jézus, te légy oltalmam. Nálad lesz jó nyu
galmam Hű szárnyaid alatt. Uram csak te vigyázz 
rám. Akkor nem árt a Sátán: S testem-lelkem bé
kén marad. 

.1 vii ,srgí ifié fjünk az Úrtól jön, (tki teremtette 
a mennyei és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: n. év: 

Vasárnap Róm. lev. 12:6—10. János ev. 2:1—11. 
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Hétfő 
Kedd 
Szerda 

Lukács 14:12—3.0. 
Ijukács 15. 
Lukács 16. 

II. 
II. 
II. 

Mózes 33—34. 
Mózes 35—36. 
Mózes 37—38. 



I. fcv: II. év: 
Csütörtök Lukács 17. IT. Mózes 39—40. 
Péntek Lukács 18:1-től 30. ITL Mózes 1—3. 
Szombat Lukács 18:31-töl IIL Mózes 4—5. 

19:10-ig. 

Imádkozzunk: 
Ür Jézus adj erőt, hofíy mi kincsünket, pén

zünket csupa jóra i'orditsuk, liiszen mindent tőled 
vettünk. Adj erőt, ho^y szent neved dicsőségére 
egyházat és iskolát építsünk, szegényeket tápláljunlc, 
mezíteleneket ruházzunk. Sőt kérünk indíts arra, 
iliogy ne csak vagyonunkat, hanem magunkat és 
egész életünket felebarátainkért odaáldozzuk, Szent-
lelked által. Ámen.'i 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atijánli, lei ragu a mcnnyelchen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Hiszem, hogy saját értelmemmel vagy erőm

mel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban 
hinni, sem őliozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott 
engem az evangéliom által, ajándékaival megvilá
gosított, az igaz hitben megszentelt és megtartott; 
araiképen a földön az egész keresztyénséget hívja, 
gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és .Tézus Krisz
tusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben a ke-
resztyénséglien kegyelme gazdagságából nekem és 
minden hívőnek minden bűnt naponként megbocsát, 
az- ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt 
és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök 
életet ád. Ez bizony igaz'" 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdethcn dicsősége 
volt, úgy legye)i most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 448. ének. 4. vers. 
A nag-y napon ég s föld bírája Bűnösre mond 

ítéletet, S az Cr kegyét hiába várja, Ki nem ismert 
szeretetet. Uram, adj lelki szent erőt. Hogy meg
szánjam a szenvedőt. 

II. 87. ének. 8. vers. 
Ti is távol s közeliién, Akik szerettek engem. 

Békén pihenjetek. A sötét éjszakába Az Űr vilá
gossága őrködjék liűn fölöttetek. 
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A vízkereszt utáni harmadik vasárnap hete . 

Énekellünk: 
I. 444. ének. 1., 2. vers. Dallama: Jpzus, ki 

bűnös lelkemet... 
Emberek szeretetére, JÓ/AIS, mily sok ösztüiit. 

ád Igéd életünk vezére 'S előttünk fénylő példád, 
Szei-etetböl áll vallásunk S méltán lesz kárhozta-
tásuidv, Ha tagadjudjuk éltünkkel, Amit vallunk 
nyelvünkkel. 

Uram, ellenséged neked. Ki másokat nem szeret: 
Nem lehet az hív gyeriiioked, Aki téged nem követ. 
Mindnyájan egy vérből lettünk, Temagad haltál meg
értünk, S mily erős, szent láncokkal, Kapcsolsz 
össze másokkal! 

II. 326. ének. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 
Ne szállj perbe énvelem, Oh én édes Istenem; 

Érzem, meg nem állhat Előtted én lelkem, Elkár
hoztathatsz engem. 

Oh töröld el én vétkem, Irgalmas jó Úristen: 
Szent Fiad véréért Könyörülj énrajtam, Tebenned 
van bizalmam. 

A ini segítségünk az Úrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I, év: II. év: 

Vasárnap Kom. lev. 12:17—21. Máté 8:1—13. 
Hétfc) 
Kedd 

Lukács 19:11—40. 
Lukács 19:41-től 

20:19-ig. 

III. Mózes 6—7. 
i r i . Mózes 8—9. 
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1. év: II. év: 
Szerda Lukács 20:20—47. III. Alózes 10—11. 
Csütörtök Lukács 21:1—28. IIL Mózes 13. 
Péntek Lukács 21:29-től III. Mózes 14. 

22:6-ig. 
Szombat Lukács 22:7—23. III. Mózes 16—17. 

Imádkozzunk: 
Mennyei Atyánk, eléd visszük öletünk minden 

nyomorúságát és aggódását. Bevalljuk, tehetetlenek 
vagyunk éppen akkor, amikor a legtöbb erőre volna 
szükségünk. Adj erőt, liogy a bajokkal megküzd-
hessünk. Ments meg hazugságoktól, elbizakodott
ságtól és felfuvalkodottságtól. Láttasd meg velünk 
követeléseidet cs mulasztásainlvat, szeretetedet és 
hálátlanságunl<at, hatalmadat és erőtlenségünlcet. 
Igéddel vezess mindnyájuidvat a te jó útadra. Bá
toríts, hogy minden gondunkat reád vessük. A Jézus 
Krisztusért kérünk. Ámen. 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyckhcn . . . 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Hiszem, hogy saját értelmemmel vagy erőm

mel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban 
hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott 
engem az evangéliom által, ajándékaival megvilá
gosított, az igaz hitben megszentelt és megtartott; 
amiképen a földön az egész keresztyénségct hívja, 
gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisz
tusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben a ke-
resztyénségben kegyelme gazdagságából nekem és 
minden hívőnek minden bűnt naponként megbocsát, 
az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt 
és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök 
életet ád. Ez bizonv igaz'" 



Dicsőség JcgycJi az Atyának, a FhinaJc cs a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 444. ének. 5. vers. 
Ha mégis gyarló szívembe, Harag gyúl s bosz-

szúállás: Szent Atyám, juttasd eszeml>e. Hogy én 
is vétek, mint más. Add elembe kegyelmedet, Szám
talan sok jótétedet; Jgy taníts szelídségre, Szeretetre, 
hűségre. 

II. 326. ének. 6. vers. 
Csak tégedet dicsérlek, Mig a világon élek; 

És ha napjaimnak Véget vet hatalmad, Nálad lelek 
nyugalmat. 
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A vízkereszt utáni negyedik vasárnap hete. 

Énekeljünk: 
I. 405. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Te világ szép ékessége, Ám szeressen bárki 

más; Örömidre majd cserébe Gond jön és csalatkozás. 
Kik az éggel nem gondolnak, Ám éljenek vigalom-
nak: Én hozzád kívánkozom, Oh én édes Jézusom! 

Kik a napnak hevét, terhét Hordozzák meg
fáradva És várják a csöndes estét JMunkától ellan
kadva: Megpihenni hazatérnek, iSTyugodalmat ott 
remélnek; De én benned nyugoszom, Oh én édes 
Jézusom. 

II. 289. ének. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 
Örül mi szívünk, Mikor ezt lialljuk: A temp

lomba megyünk. Hol Úr Istennek Szent igéjét halljuk 
Áldd meg, Cristen A te népedet. Kik téged 

szeretnek, Tartsd meg közöttünk A gyülekezetet. 
A •nú segítségünk az Úrtól jön, aJci teremtette 

a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

I. év: 
Eómailev. 13:8—10. 
Lukács 22:24—38. 
Lukács 22:39—03. 
Lukács 22:54—71. 
Lukács 23:1—12. 
Lukács 23:13—32. 
Lukács 23:33—43. 

II. év: 
Máté 8:23—27. 
III. Mózes 19. 
III. Mózes 21—22. 
III. Mózes 23—24. 
III. Mózes 25. 
IIL Mózes 26—27. 
IV. Mózes G—7. 
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Imádkozzunk: 
Kegyelmes Atyánk, k()szüiijük, hogy elküldted 

hozzánk egyszülött Fiadat. Köszönjük, hogy az igaz
ság fejedelme. Megváltónk által kivezettél a sötétség 
birodalmából és üdvösséget adtál nékünk. — Kö
nyörgünk, az ö megismeré.se által világosíts éa 
erősíts meg minket az igaz keresztyén hitlxin. Igen, 
adj igaz hitet, hogy elfogadjuk őt királyunknak és 
szabadítónknak, magasztalván őt szívvel-lélekkel 
Hadd lakozzék ő közöttünk és Ijennünk, mi pedig 
mindenkor az ő országál)an neki szolgálunk. — 
Fordítsd magadhoz a népek vezetőit, hogy meg
nyissák szíveik kapuját előtted s te szállást vehess 
bennük. Hozd el közénk a te országodat, hogy az 
egész világ együtt dicsérjen téged a mi Atyánkat, 
Megváltónkat, a Jézus Krisztust és a vigasztaló 
Szentlelket. Ámen.'-

Imádkozzuk együtt a miatyánkot: 

Mi Atyánk-, Iti i-agy a menuyclihen ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Valljuk, hogy Isten senkivel sem közli lelkét 
vagy kegyelmét másképen, csak megelőzőleg hir
detett ige által. Isten velünk, emberekkel nem akar 
(másként érintkezni, csakis az ő hirdetett igéje és 
szentségei révén. Mindaz, amit ily ige és szentség 
nélkül a lélekről regélnek, ördögi dolog. Egyetlen 
próféta sem nyerte meg a Lelket az igén kívül 
vagy anélkül. Ámen.'' 

Dioiő.'iéq Jpgyrn az Aiyánalc, a Fiúnak 'és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy Irgycn most és mindnrnkké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 405. ének. 8. vers. 
Megdicsőültek hazáját, E megszentelt égi hont. 

Itt szonieim még nem látják, Itt még bánt a Toldi 
gond: Élek azért vágyaimnak. Melyek hozzád 
mennyije vonnak; Csak hozzád sóhajtozom, Oh én 
édes .Tézusom. 

II. 289. ének. 4., 5. vers. 
Ijegyen ))ékesség. Felséges Isten, Anyaszent

egyházban, Oltalmazz minket Minden háborúnkban. 
Dicséret néked, Atya Üristen, A te szent Fiaddal 

£s Szeiirlélekk<'l, Ali vigasztalónkkal! 
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A vízkereszt utáni ttttfdlk vasárnap hete . 

Énekeljünk: 

I. 322. ének. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 
Uram rosszul cselekedtem, Földre sújt a bűn

tudat; A jó útról eltévedtem, Nem lelem nyugal
mamat. Méltó haragodtól félek. Elkerülni S2ierel-
nélek. 

lm, bevallom alázattal: Vétkeim sokaik s nagyok-
Beismerem bűnbánattal: Gyermeked már nem va
gyok. Kegyelmeddel állj énmellém. Ne büntess, 
mint érdemelném. 

II. 321. ének. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 
Eltévedtem, mint juli; Eltévedtem, mint Juh A 

bűnösök útjára; Oh segíts Jézusom, őriző pásztorom, 
Hogy ne jussak romlásra. Te ontál drága vért El
veszett juhokért. Viselj gondot a nyájra. 

Ln előtted állok, lm előtted állok, Ajtód előtt 
zörgetek. Bár titkos bűnökkel És nyilvánlevökkel 
Vétkeztem te ellened: Kérlek mindazáltal, Is agy 
irgalmassággal. Fogadd vissza gyermeked. 

A mi segítségünk az Úrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: II. év: 
Vasárnap Kolos. lev. 3:12—17. Máté 13:24—30. 
Hétfő Lukács 23:44—57. IV. Mózes 8—9. 
Kedd Lukács 24:1—35. IV. Mózes 10—11. 
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I. év: n. év: 
Szerda Lukács 24:36—53. IV. Mózes 12—13. 
Csütörtök .láiiosl. lev. 1:1-től IV. Mózes 14. 

2:17-ig. 
Péntek János I.lev. 2:18-tól IV. Mózes Lő. 

3:24-ig. 
Szombat János I. lev. 4—5. IV. Mózes 16. 

Imádkozzunk: 
Hálát adunk neked mennj^ei Atyánk, liogy bű

neink miatt nem veszed le kezedet rólunk. Köszön
jük szeretetedet, amellyel igédet szüntelenül hir
detteted közöttünk, bűnösök között. Hálát adunk 
azért, hogy erőtelenségünkön diadalmaskodik a 
Krisztus és szent országod e földön állandóan nö
vekszik. Kérünk Urunk, adj türelmet és ki
tartást, ne keseredjünk meg sokak ellenállásán. T̂ o 
ejtsen kétségbe a magunk bűnössége se. Vezess 
vissza minden nap igédliez, szólj általa hozzánk, 
emelj fel minket. Adj minden nap erőt arra is, 
liogy igédről bizonyságot tegyünk, szóval és cse
lekedettel. Adj szívünkbe igaz szeretetet, hogy igéd
nek ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk. 
Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket 
Ámen. 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánlc, ki vagy a mennyelchen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy az emberi akaratnak van vala

melyes szabadsága arra, hogy az ember tisztességes 
polgári életet tudjon folytatni és választani olyan 
dolgok között, melyek az ész ítélete alá tartoznak. 
De nincsen ereje arra, hogy a Szentlélek nélki).' 
létrehozza az Isten előtt való igazságot vagy a lelki 
igazságot, mert az érzéki ember nem érti meg a 
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Szentlélek dolgait. Ez az Isten előtti igazság a szí-
vekten akkor jön létre, lia az ember az ige által 
a Szentlélek adományában részesi'il. Anien.i* 

Dicsőség legyen az 'Alyánalc, a Fiának és a 
Szmtlélek Istennek, amiképen kezdetheti dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 322. ének. 7. vers. 
Reád liagyoni lelkem terhét, Vesd a tenger mé

lyéhe; ]\Iosd tisztára bűnöm szennyét, öltöztess fel 
feliérlje. Erűt a te lelked adjon, hogy szívem tied 
maradjon. 

II. 321. ének. 4. vers. 
Bár a hit szívemten. Bár a hit szívemben Oly 

kicsiny, mint mustármag, ^[égis bármily gyenge, 
Szentlelked nevelje, Nevelje fel nagy fának, Hogy 
terjedjen ága És legyen virága Kedves néked. 
Urának. 
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X vízkereszt utáni hatodik vasárnap licte. 

Énekeljünk: 

I. 410. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Minden e földön csak elmúlandó. Semmi nincs 

itten megmaradandó. Ne kívánd lelkem a mulan
dókat, Keressed inkább az égi jókat. 

Jézus, hát téged én szívem várjon. Téged, örö
möm kútfejét, áldjon. Benned örvendez csupán én 
lelkem. Akiben békét, nyugalmat leltem. 

n. 328. ének. 1., 6. vers. Eredeti dallam. 
Kegyes Jézus én imádságomra. Hajtsad füled 

én kiáltásomra; Kérésemet kegyelmesen fogadd, Ne 
tekintsed méltatlan voltomat. 

Te szent kínod én oltalmam légyen. Szent ke
reszted az én erősségem; Szent halálod egyetlen 
érdemem. Tiéd legyen lelkem és mindenem. 

A mi segítségünk az tjrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. cv: II. év: 

Pét.II.lev. 1:1G—21. Máté 17:1—9. 
Filippi 1:1—14. 
Filippi 1:15—30. 
Filippi 2:1—18. 
Filippi 2:19—30. 
Filippi 3. 
Filippi 4. 

IV. Mózes 17—19. 
IV. Mózes 20—21. 
IV. Mózes 22—23. 
IV. Mózes 24—25. 
IV. Mózes 27—28. 
IV. Mózes 29—30. 
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Imádkozzunk: 
Hálát adunk neked Úr Jézus Krisztus, hogy 

utat készítettél a mennybe és megnyitottad előttünk 
az Atya szívét. Adj Jiekünk odafelvaló szívet és 
kegyelmed őrizzen meg minden hiú földi vágytól. 
Űgy gyűjts bssze mindnyájunkat, hogy 'te is köztünk 
légy. Nyisd meg szemünket, hogy meglássuk csodás 
nagy dicsőségedet és kicsorduló szeretetedet. Add, 
hogy teljes szívből törekedjünk a mennyek országa 
felé. Adj erőt, hogy színed előtt, szentül éljünk, 
szeressünk téged, hiszen te olj^an forrón szeretsz 
bennünket. Hallgasd meg imádságunkat. Ámen.'* 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 

Mi Atyánk, Tci vagy a mennyekben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Valljuk, hogy jócselekedeteket tenni szükséges, 
de nem azért, hogy a kegyelmet kiérdemlő erejük
ben bizakodjunk, hanem mert Isten akarat-a. A 
bűnbocsánatot és kegyelmet csak hittel lehet meg
ragadni. Mivel pedig a hit által egyszersmind a 
Szentlélek adományában részesülünk, a szívek is 
legott megújulnak, új indulatokkal tehiek meg s 
így válnak képesekké jó cselekedetekre. Ámen.'« 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 

I. 410. ének. 6. vers. 
Oh áldj meg engem, oh szánj meg végre, Sze

memet függeszd a magas égre; Könyörgésemre fi
gyelmezz, kérlek. Hogy egykor nálad boldogul éljek. 
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U. 328. ének. 7. vers. 
Szent halálod halálunk óráján Erősítsen, ha kí

sért a sátán; Te általad vegyünk diadalmat, Uram 
Jézus, áldassék irgalmad! 

t 
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Hetvened vasárnap hete. 

Énekeljünk: 
I. 588. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Vigyázzatok, azt kiáltják Az őrállók s zengjen 

imádság. Sión, közéig a nagy király! Éjfél immáron 
az óra. Ajkuk megnyílik égi szóra: Szüzek serege 
készen állj! Xosza, ébredjetek, Jön vőlegényetek! 
Lámpástokkal Késziiljetek, Ürüljetek, Eleibe sies
setek! 

Sión hallja ezt öröniniel És álmából serkenve 
fölkel, S a^ 'Úr elé sebten siet; Alert Jézus jön 
kegyelemmel. Igazsággal s nagy szeretettel. Csil
laga vidít sok szívet. Ki ülsz a trónuson, Jövel én 
Jézusom, Hozsiánna! Minden kebel így esdekel: 
Ma.ga(llioz vigy az égbe fel. 

II. 173. ének. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 
A próféták megmondották, Atyáinknak ]Beg-

jósolták. Hogy Jézus Krisztus eljövend S bűnünkért 
szenved, ő a szent. 

Oh mily nagy, csuda dolog ez! Isten Fiánalc 
nem kedvez; Álnokságunkért őt veri És ö békén 
elszenvedi. 

A mi scgítsérjímk az Úrtól jön, aki teremtette 
a meJinyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: 11. év: 

Vasárnap Kor. I. lev. í):24-től Máté 20:1—16. 
10:5-ig. 
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Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
J'éntek 
Szombat 

I. év: 
Kolosié 1:1—20. 
Kolosse 1:21—29. 
Kolosse 2. 
Kolosse 3:1—If;. 
Kolosse 3:16—25. 
Kolosse 4. 

Imádkozzunk: 

V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 

II. év: 
Mózes 1. 
Mózes 2-
Mózes 4. 
Mózes 5-
Mózes 7-
Mózes 9-

-3 . 

-Ü . 
-8. 
-10 

Cr JÓZU8 Krisztus, te vagy a mi élő megváltónk 
és nagyhatalmú közbenjárónk. Élj mibennünk. Tedd 
elevenné bennünk véred igazságát és halálod erejét. 
Te látod, mennyire él és erős Tjennünk az igazta
lanság, tisztátalanság, gőg, önfejúség, harag és go
noszság. Kíniyörülj meg rajtunk és tedd élővé, 
erőssé lx?nnünk a te igazságodat, szentségedet, tisz
taságodat, alázatosságodat, szelídségedet és enge
delmességedet. Ahol eddig a bún hatalmaskodott, 
t«dd ott még liatalmasabhji kegyelmedet, könyörü-
letességedot és erődet. Ne a mi ó-eml>erünk éljen 
bennünk, lianem le élj és munkálkodj mibennünk 
Űr Jézus, hogy győzhesstink minden gonosz ellen. 
Ámen.i' 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, Id vagy a memiye1che7i... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy az egy Anyaszentegyház örökké 

megmarad. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, 
melyben az evangéliomot igazán tanítják és a szent
ségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi 
egységére elegendő, hogy egyetértés legyen az evan-
géliom hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására 
nézve. Ellenben nem szükséges, hogy mindenütt 
hasonló emljeri hagyományok vagy szokások vagy 
szertartások legyenek; amint Pál mondotta: egy hit, 
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egy keresztsóg, egy Isten és mindenek Atyja. 
Ámen. (Efez. 4:5—6.)!^ 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnalc és 0 
Szetitlélek Istennek, amiképen kezdetheti dicsősége 
voCt, tigy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 588. ének. 3. vers. 
Xéked örök liála zengjen, Dícséretedi'öl éne

keljen Emberi és angyali ajk. Tündökletes trónu
sodnál ^lennyeiek serege ott áll És térdet szent 
nevedre hajt. Nem látott soha szem, Nem hallott 
a fül sem Ily örömöt, örvendezzünk, Zengedezzünk, 
S örökké áldunk Istenünk! 

II. 173. ének. 10. vers. 
Uram, te drága érdemed, Értünk kiontott szent 

véred. Tisztítsa gyarló szívemet, Hogy mennyben 
éUiessek veled. 
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Hatvanad vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 262. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Térj magadlioz drága Sión, Van még neked 

Istened! Ki atyádként felkaroljon, 'S szívét ossza 
me^ veled. Azt bünteti, kit szeret, Máskép ő nem 
is tehet! Sión, ezt hát gondoljad meg. Szabj határt 
bús gyötrelmednek! 

Hullámok ha rémítenek. Mérhetetlen víz felett, 
S a habok közt szíved remeg. Hogy sírod is ott 
leled; Ha aludni látod őt, Ki reményed és erőd: 
Sión, sohase feledd el, ö megvívhat tengerekkel. 

II. 46. ének. 1., 6., 7. vers. Eredeti dallam. 
Oh felséges Atya Isten, Ki uralkodói nieny-

nyekten. Dicsértessél híveidben. 
Részesíts szent áldásodban. Hogy napról-napra 

buzgóbban Járjunk el minden dolgunkban. 
Add, hogy éljünk igaz hitben, f]s isteni félelem

ben. Hogy megtartliass kegyelmedben. 

A mi segítségünk az Úrtól jön, alci teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

1. év: ' I I . év: 
Vasárnap Kor. II. lev.ll :19-től Lukács 8:4—15. 

12:9-ig. 
Hétfő Thess. I. lev. 1. V. Mózes 11—12. 
Kedd Thess. I. lev. 2. V. Mózes 13—15. 
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I. év: II. év: 
Szerda Thess. I. lev. 3. V. Mózes 16—18. 
Csütörtök Thess. I. lev. 4. V. Mózes 19—20. 
Péntek Thess.I.lev. 5:1—11. V. Mózes 26—27. 
Szombat Thess. I. lev. 5:12-28. V. Mózes 28. 

Imádkozzunk: 
Örökkévaló Atyánk, hála néked, hogy szent 

evangéliomoddal örökkévaló egyházadat magadhoz 
gyűjtőd és Szentlelkeddel megszenteled az örök üd
vösségre. Erre a nagy kegyelemre te Jiívtál él 
minket, szegény bűnösöket. Te bocsátod meg minden 
bűnünket, te fogadsz magadhoz kegyelemből a Jézus 
Krisztusért. Te vonod magadhoz szívünket Szent-
lelked által a hitben, te adsz nekünk életet, egész
séget, jó kormányzatot, igaz evangéliomi tanítást 
és te viselsz gondot hajlékunkra. Vedd minden jó-
teményedért szivünk Jiáláját. Légy Ivegyebnes hoz
zánk a Jézus Krisztusért, hogy kincseidet vissza ne 
utasítsuk, mint ellenségeid teszik s így el ne vet
tessünk az öi'ökkévalóságban. Engedd, hogy teben
ned örvendezzünk, neked zengjünk hálát és dicsé
retet mindörökké. Ámen." 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.,. 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy jólleliet Isten teremti és tartja 

fenn a természetet, a bűn oka mégis a rosszaknak, 
t. i. az ördögnek és az istenteleneknek az akarata, 
mely Isten segedelme híján. Istentől elfordult, amin/: 
Krisztus mondja: amikor hazugságot szól, a saját
jából szól. Ámen. (János 8:44.)="' 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 262. ének. 3. vers. 
Bár hegyek megrendülnének, Miket égi kéz 

emelt, S indulása a nagy égnek, Végromlásra adna 
jelt: Ne gondold, ha látod ezt, Hogy téged e perc 
elveszt: Sión, tudd, te meg nem dőlhetsz, Míg ol
talmad Istentől lesz. 

II. 46. ének. 8. vers. 
Hallgasd meg könyörgésünket, Atya Isten tarts 

lüjög minket. Add meg minden szükségünket. 
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ötvened vasárnap hete . 

Énekeljünk : 

I. 442". ének. 1., 2. vei's. Dallama: Jer, di
csérjük Is tent . . . 

Ha szólnék nyelvükün, Emterek s angyaloknak 
S bennem a szeretet lángjai Jieni lobognak: Olyanná 
lettem én íls ékes szózatom. Mint zengő érc csupán 
És pengő cimbalom. 

Tudnék titkot s jövőt És minden bölcseséget, 
Hogy felfognám vele A kezdetet és véget, S bár 
volna hegyeket Mozdító nagy hitem: A szerétéi 
nélkül nem volnék semmi sem. 

n. 191. ének. 1., 2. vers. Dallama: Az én időm, 
mint a szép nyá r . . . 

Te, ki bűntelen szenvedtél És szerzettél Mind
nyájunknak váltságot: Ne hagyj célodtól elesnem 
És keresnem Bűnökben bátorságot. 

Hogy érettünk kínt vallottál, Nem .nyitottál 
Azzal utat bűnökre; Nem háramlik szent váltságod 
S mennyországod Meg nem tért bűnösökre. 

A ini segítségünk az tjrlól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: IL év: 
Vasárnap Kor. I. lev. 13:1—10. Lukács 18:31—43. 
Hétfő Thess. IL lev. 1. V. Mózes 29—30. 
Kedd Thess. IL lev. 2. V. Mózes 31. 
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1. év: n. év: 
Szerda Thess. II. lev. 3. V. Mózes 32. 
Csütörtök Titus 1. V. Mózes 33—34. 
Péntek Titus 2. Jób 1—3. 
Szombat Titus 3. Jób 4—6. 

Imádkozzunk: 
Mindenható Istenünk, szent Fiadért, í'dvözí-

tőnkért kérünk, nyújtsd felénk ajándékaidat, me
lyeket őbenne megi^értél és mej^szereztél. Nevelj 
igaz ismeretedben, adj igaz hitet és erős bizodalmat 
benned. Bocsásd meg bűneinket. Szentelj meg és 
kormányozz Szentlelkeddel. Gyújts bennünk szívbéli 
szeretetet irántad s mindenki iránt. Vigasztalj szo
morúságunkban, őrizz és vezess Szentlelked által. 
Oltalmazz a gonosztól, tarts meg mindvégig a hitljen 
és az igazságban. Ámen.=i 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekhen .,. 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy Ádám bűnteesése után az em

berek a származás természetes rendje szerint mind
annyian bűnnel születnek, vagyis Isten félelme és 
Isten iránti bizalom nélkül, vétkes kívánságtól fer
tőzötten. Valljuk, hogy ez az eredetl)eli l)etegség 
vagy bűn valóságos bűn, mely az eml)ert kárhozatra 
méltóvá teszi és most is örök halált hoz azokra, akik 
a keresztség által és Szentlélektől újjá nem szü
letnek. Ámen.22 

Dicsőség Jegyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istc7ifiek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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-Énekeljük a befejező éneket: 
I. 442. ének. 10. vers. 
Szeretet Istene, Buzgón imádva kérlek, Szerető 

szívet adj. Míg odafenn dicsérlek. így innen a síron 
S a síron messze túl Áldott s boldog leszek, Ki
mondhatatlanul. 

II. 191. ének. 4. vers. 
jMegdicsőült üdvözítőm! Légy segítőm, Hogy a 

vétket letegyem. És ha meghalok, halálod, Szópz<j-
lásod Difső hasznát elvegyem. 

JEGYZET: E~on a héten éneTcelKeiő a 362. 
ének is. 
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Böjt első hete. 

Énekeljünk: 
I. 176. ének. 1., 2. vers. Dallama: Gondviselő 

édes Atyám. . . 
Oh mi kegyelmes Krisztusunk, Ki vagy nekünk 

igazságunk, Békességünk és váltságunk, Jusson 
hozzád imádságunk! 

Erősíts minket a hitben, Benned való remény
ségben, Hozzád való szeretetben, Hogy bízhassunk 
érdemedben. 

II. 174. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Krisztus ártatlan bárány! Ki miértünk meg

holtat; A keresztfa oltárán. Nagy engedelmes voltál. 
Viselvén bűneinket. Megváltottál minket. Irgalmazz 
nékünk. Oh Jézus, Oh Jézus! 

Krisztus ártatlan bárány. Ki miértünk meg
holtat; A kei-esztfa oltárán. Nagy engedelmes voltál.. 
Viselvén bűneinket, Megváltottál minket. Hallgass 
meg minket. Oh Jézus, Oh Jézus! 

A mi segítségün'k az tJrtól jön, aki teremietle 
a mennyet és a főidet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: n. év: 
Vasárnap Kor. Il.lev. 6:1—10. Máté 4:1—11. 
Hétfő János ev. 1:1—28. Jób 7—10. 
Kedd János ev. 1:29—52. Jób 11—14. 
Szerda János ev. 2. Jób 15—18. 
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I. év: II. év: 
Csütörtök János ev. 3:1—21. Jól) 19—21. 
Péntek János ev. 3:22—36. Jób 22—26. 
Szombat János ev. 4:1—26. Jób 27—29. 

Imádkozzunk: 
Ür Jézus Krisztus, tépd ki belőlünk gyökeresen 

kárhozatos tévelygésünket, mintha bátran tovább 
vétkezhetnénk, vagy legalább is egyes bűneinkhez 
tovább ragaszlíocUiatnánk, jóllehet gyermekeiddé let
tünk. Oh eleveníts meg aléltságunkban, hogy fel
ébredjünk, kívánjuk győzelmedet a bűn felett, melyet 
te halálos tusán szereztél meg nékünk. Keményítsd 
meg akaratunkat, hogy ne engedjünk töljbé kísér
téseinknek, ne kíméljük magunkat, ha hibáztunk. 
Segíts, hogy niegszeníeltetésünkért folyvást vias
kodjunk, testünknek se óhajtsunk nyugalmat, ál
landóan liarcoljunk önmagunk ellen és így legyen, 
részünk bűn feletti diadalodban. Hozzád könyörgünk, 
ki minden gonoszt legyőztél, légy bennünk is dia
dalmas. Szcntlclkedet kérjük, hogy ne cselekedjük 
a bűnt és ne is akarjuk. Add, a hitben élliessünk, 
mint a te megváltott gyermekeid. Ámen.-^ 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a viennyekhen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
A Szentírással valljuk, hogy »nincs igaz, nincs 

aki jót cselekednék, nincsen egy sem; mindnyájan 
elhajlottak és haszontalanokká lettek«. (Róma 3:10.) 
»Isten parancsolja az eml:>ereknek, nündenkinek, 
mindenütt, hogy megtérjenck.« (Csel. 17:30.) Tehát 
senki sem kivétel. Ez az ige mutatja meg, hogy 
egyetlen részecskénk se jó s egészen új emberekké 
kell lennünk. 
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Ez a bűnbánat noni részletező és nem koldus
szerű, mint az, amelyik a lénylepes luinökre vonat
kozik. Nem vitatja, melyik bűn, melyik nem bűn, 
hanem valamennyit összefoglalja, hiszen bennünk 
minden esupa bűn. S nem írondolhatunk semmi ér
tékre, amivel a bűnért ele,í^et teüietnénk. Elfog a 
teljes kétség és elesüggedés mindenre vonatkozólag, 
amit Isten nélkül gondolunk, szíjkndc és cselekszünk. 

Elégtételünk nem a mi bizonytalan, bűnös cse
lekedetünk, hanem Isten Fiának ártatlan szenvedése 
és vére, aki elvette a világ bűnét. Ámen.=' 

Dicsőség legyen az Alijának, a Flútiak és a 
Szentlélek Islennek, aniiképen kezdetheti dicsősége 
volt, tign Jegyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 176. ének. 5. vers. 
Őrizd lelki országodat, Véi-eden váltott nyá

jadat, Tévelygéstí'il, ellenségtől, Bűntől és minden 
veszélytől. 

II. 174. ének. 3. vers. 
Krisztus ártatlan bárány, Ki miértünk meg

holtat: A keresztfa oltárán, Xag.\' engedelmes voltál. 
Viselvén bűneinket. Megváltottál minket. Adj bé
kességet, Oh .lézns. Oh .Jézus! 
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Böjt második hete . 

Énekeljüiik: 
I. 291. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Uram Jézus, fordulj hozzánk, Szentlelkedet 

áraszd ki ránk, Hogy hitünkben erősítsen, Az igaz 
útra segítsen. 

Nyisd meg ajkunk haladásra, Szívünket szent 
buzgóságra; Értelmünk, hitünk neveljed, Éltünket 
jóra szenteljed. 

II. 319. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Oh nagy Isten, sok a vétkem. Irgalmadat ke

resem. Halld meg esdő fohászomat És bocsáss meg 
énnekem. Oh ne űzz el orcád elöl. Hittel jövök én 
eléd, Bánatomban te vagy. Isten Az egyetlen 
menedék. 

Kérlek, velem ne szállj pörbe, Atyám, örök 
irgalom! Szüntelenül vádol lelkem És a bűnnek 
terhe nyom. Ám fenyíts meg, elismerem. Méltán ér 
a büntetés; Oh de Atyám, elégeld meg. Szűnjék 
már e «zenvedés. 

A mi segítségünk az Úrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámetl. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Thess. I. lev. 4:1—7. Máté 15:21—28. 
Hétfő János ev. 4:27—54. Jób 30—32. 
Kedd János ev. 5:1—16. Jób 33—35. 
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I. év: II. év: 
Szerda János ev. 5:17—47. Jób 36—38. 
Csütörtök János ev. 6:1—21. Jób 39—42. 
Péntek János ev. 6:22—40. Ámos 1—3. 
Szombat János ev. 6:41—71. Ámos 4—6. 

Imádkozzunk: 
Úr Jézus Krisztus, te vagy az élő Isten Fia». 

Te jöttél az Atya nevében, liogy bűneinktől meg
válts és üdvösségre vezess minket. Hálát adunk, 
hogy egyházadba ma is naponkint eljösz igédben 
és szentségeidben. Urunk, jöjj el mihozzánk is s 
lakozzál szívünkben. Te Megváltónk és Üdvözítőnk 
vagy. Azért nem kutatunlí ég és föld után, elég, hogy 
te velünk vagy. Segíts, hogy nyíltan és szégyen
kezés nélkül tudjunk rólad bizonyságot tenni a világ 
előtt s mindenkor készen legyünk a színed előtt 
való megjelenésre. Segíts, hogy életünk végéig neked 
szolgáljunk, szentségben és igazságban. Add, minden 
erőnkből neked dolgozzunk és megkészítsük eljöve
teledet embertársaink között. Adj erőt, hogy szükség 
esetén mindent oda tudjunk áldozni Teérted, ki 
szegénnyé lettél miértünk. Ámen.̂ ^ 

Imádkozzak együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánl^, ki vagy a inemiyekhen ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy azok, akik a keresztség után 

bűnbe estek, bármikor részesülhetnek bűnbocsánat
ban, amikor megtérnek és az egyház az ilyeneket, 
akik bűnbánatra térnek, feloldozásban részesíteni 
tartozik. A megtérésnek pedig igazában két része 
van. Az egyik a törödelem vagy az a rettegés, mely 
a bűn megismerése folytán fogja el a lelkiismeretet. 
A másik a hit, mely elfogadja az evangéliomot vagy 
a feloldozást és a Krisztusért bízik a bűnök bo-
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csánatában, megvigasztalja a lelkiismeretet és meg
szabadítja rettegéseitől. Azután kell, hogy jócsele-
kedetek következzenek, melyek a megtérés gyü
mölcsei. Ámen.26 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, ainiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 291. ének. 4. vers. 
Atya, Fiú és Szentlélek! Téged áldjon minden 

lélek, T^éged, dicső Szentháromság, Dicsérjen az 
egész világ. 

II. 319. ének. 5. vers. 
Jézus Krisztus, én Megváltóm, Légy te az én 

kövárom, A te véres sebeidben. Üdvömet megtalálom. 
Menedékem, vigasztalóm Légy te végső órámon, Ha 
meghalok, fáradt lelkem, Szent kezedbe ajánlom. 
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Böjt harmadtk hete . 

Énekeljünk: 
I. 376. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Mind jó, amit Isten tésaen, Szent az ö aka

ratja; E hit hív gyámolom lészen S szívemet meg
nyugtatja. Van Istenem, Bár ellenem támadjon ve
szély s halál. Felfegyverkezve talál. 

Mind jó, amit Isten tészen, Szava meg nem 
csal soha! Megfogadta, velem lészen S nem hagy 
el, mint mostoha; Sőt kegyelme, Nagy szereim© 
Intézi dolgaimat. Csak ráhagyom magamat. 

II. 180. ének. 1., 5. vers. Eredeti dallam. 
Jézus, Istennek báránya, Kínjaidat ég s föld 

szánja. A nap, A nap Setétté változik, A föld, A 
föld Reng és ingadozik. 

Fiát a szeretet atyja Kereszt kínjaira adja, Ér
tünk, Értünk, Hogy eleget tegyen. Urunk, Urunk 
S Üdvözítőnk legyen. 

ai A mi segítségünk az XJrtól jön, aki teremtette 
1 a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Efezusi lev. 5:1—9. Lukács 11:14—28. 
Hétfő János ev. 7:1—36. Ámos 7—9. 
Kedd János ev. 7:37—53. Ésaiás 1—2. 
Szerda János ev. 8:1—30. Ésaiás 3—5. 
Csütörtök János ev. 8:31—59. Ésaiás 6—8. 
Péntek .János ev. 9:1—23. Ésaiás 9—10. 
Szombat János ev. 9:24—41. Ésaiás 11—14. 

«2 



Imádkozzunk: 
Mennyei Atyánk! Enpcdd, liofíy a te kegyel

medet keresztünkkel és terhünkkel epyütt hoi'doz-
zuk. Adj kep:yelniet, hogy e nyomorúságot mind
addig tűrhessük, amíg tenéked úgy tetszik, hogy 
megszabadíts minket, hogy jól megpróbált és meg
tisztított gyermekeid lehessünk. Engedd, hogy a m.i 
Urunk, a Jézus Krisztus bennünk éljen szelídsé
gével, alázatosságával, békességes tűrésével, hogy 
ne mi, hanem ő éljen bennünk. Adj megbántóink 
iránt szelídséget, szánakozó szeretetet, hogy veled 
inondhassuk: Atyánk, bocsáss meg nekik! Adj csen
des szelídséget, segítő, adakozó kezet, hogy te
veled és a te szereteteddel összeköttetve együtt 
maradliassunk örökké. Ámen." 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk\ ki vagy a mennyekben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy hitre jutásunk céljából rendelte 

Isten az egyházi hivatalt az evangéliom hirdetésére 
és a szentségek kiszolgáltatására. Az ige és a szent
ségek szolgálnak ugyanis azon eszközökül, melyek 
által a Szentlélek adományában részesülünk, aki hitet 
ébreszt, ahol és amikor Istennek tetszik, azokban, 
akik az evangéliomot hallják, azt t. i., hogy Isten 
nem a mi érdemeinkért, hanem a Krisztusért iga
zítja meg azokat, akik hiszik, hogy Isten őket a 
Krisztusért kegyelmébe fogadja. "Amen.̂ ^ 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
rolt, úgy legyen most és mindöröklcé. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 376. ének. 6. vers. 
^lind jó. amit Isten tészen. Ö éltem kegyes 

Atyja; Bár öríimnapom enyésszen, Ismét rám vir-
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rasztliatja. Nem káromra, Sőt liasziiomra Céloz itt 
minden műve, Leszek hát lioltig liíve. 

11. 180. ének. 7. vers. 
Jézus, ki értünk szenvedtél, Hogy éljünk, ha

lálra mentél: Néked Néked Szívből hálát adunk. 
Holtig, Holtig Híveid maradunk! 
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Böjt negyedik hete. 

Énekeljünk: 
*- 349. ének. 1., 2. vers. Dallama: Eljött hozzánk 

az üdvösség... (Eredeti dallama is van Luthertől.) 
Bűnösök hozzád kiáltunk A mélységből, nagy 

Isten, Oh hallgass meg, kérünk, ne hagyj Elveszni 
láíneinkben. Ha te mindazt számba veszed, Amit 
vétettünk ellened: Ki állliat meg előtted? 

Nálad nincs is másnak helye, Mint csak az 
irgalomnak. Az emberek jótettei hívságnak bizo
nyulnak. Előtted nem kérkedhetünk, Nekünk nincs 
semmi érdemünk, Csak kegyelmedből élünk. 

II. 198. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
E szomorú napot Oh ember gondold meg; Hagyd 

el e világot, Istenedhez térj meg. Imádva nézd ma 
Jézusod Kínos halálra mint jutott, ]\íunkálván üd
vödet. 

Nézd, ott Getsemánén A porban mint térdel, 
Mint sóhajt remegvén, Véres verejtékkel. Érted, 
Ádám bűnös fia. Nehéz harcát, nézd, mint vívja, 
A mcnnV) s a föld Ura. 

A mi segítségünk az XJriól jön, oVt, tercmiclle 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Római lev. 5:1—11. János 6:1—15. 
Hétfő . Jánosev. 10:1—21. Ésaiás 15—19. 
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I. év: 
Kedd János ev. 10:22 ~42. 
Szerda János ev. 11:1—26. 
Csütörtök János ev. 11:27—57. 
Péntek János ev. 12:1—19. 
Szombat János ev. 12:20—'56. 

II. év: 
Ésaiás 20—23. 
Ésaiás 24—26. 
Ésaiás 27—29. 
Ésaiás 30—32. 
Ésaiás 33—36. 

Imádkozzunk: 
Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánlv, szent 

Fiad, a Jézus Krisztus keserű szenvedéseiért és 
haláláért kegyelmezz meg nekünk, bűnösöknek. 
Urunk, ne aszerint bánj velünk, amint igazságod 
értelméten megérdemelnénk, hanem végtelen kö-
nyörületességed szerint. Minderdiató kezeidben va
gyunk. Mindenható Isten, jóságos Atyánk, ne hagyj 
el minket. Senki se vigasztalhat és senki se menthet 
meg tenniuiket, egyedül te. Te vagy igaz segí
tőnk, minden bajunkban. Benned bízunk és remé
lünk. Ámen.=» 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Ati/ánJi', ki vagy a mennyekben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Valljuk, hogy az emberek nem igazulhatnak meg 
Isten előtt saját erejükből, 'érdemükből vagy csele
kedeteikből, hanem ingyen igazíttatnak meg a Krisz
tusért hit által, ha hiszik, hogy Isten őket kegyel
mébe fogadja és bűneiket megbocsájtja a Krisz
tusért, ki halálával bűneinkért eleget tett. Ezt a 
hitet tudja be Isten őelőtte való igazságul. Ámen.^' 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 349. ének. 5. vers. 
Akármily sok a mi bűnünk, Még több az Úr 

kegyelme; Kész ő mindig, hogy a bűnöst Kezével 
felemelje, ö népének hű pásztora, A nyáj az ő tu
lajdona, ö a mi szabadítónk. 

II. 198. ének. 7. vers. 
Szegény, gyarló ember. Ha bánt a bűntudat, 

Buzgó lélekkel jer. Lásd, mit szenved Urad! Sirasd 
s utáld meg bűnödet. Hittel ragadd meg üdvödet 
8 kegyelmet nyersz ma itt. 
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Bol t ü t ő d i k h e t e . 

Énekeljünk: 
I. 181. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Jézus, szenvedésedről Mostan elmélkedem, Erőt, 

áldást mennyekből Lelked adjon nékem. Jelenj meg 
most szivemnek Ama na.cry kínodban, Mellyel voltál 
lelkemnek Orvosa holtodban. 

Add látnom sebeidet, Kínos fájdalmidat, Meg-
verettetéscdet, Gyaláztatásaidat, Csúf töviskoroná
dat S más szenvedésedet, Megváltó nagy munkádat 
S minden érdemedet. 

II. 323. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Előtted állok, drága Jézusom, Reád szorult én 

kétséges sorsom, Én Uram, királyom és bírám. Légy 
szószólóm, bűnösnek, tekints rám! 

Szívem bűntől terhes, tisztátalan. Azért hozzád 
könyörgök untalan; Fogadj be, tisztíts meg, könnyíts 
meg, Lelkem orvosa, kérlek enyhíts meg! 

-1 mi segitségibik az tJrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: 

Vasárnap Zsid.írt lev.9:11—15 
Hétfő János ev. 12:37—50. 
Kedd János ev. 13:1—20. 
Szerda János ev. 13:21—38. 
Csütörtök Jánosev. 14:1—14. 
Péntek Jánosev 14:15—31. 
Szombat Jánosev. 15:1—17. 

II. év: 
János ev. 8:46—59. 
Ésaiás 37—38. 
Ésaiás 39—41. 
Ésaiás 42—44. 
Ésaiás 45—47. 
Ésaiás 48—50. 
Ésaiás 51—52. 
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Imádkozzunk: 

Teljes szívüukljöl mondunk neked hákit jóságos 
mennyei Atyánk, ho^y szeretett Piád drága vérét 
áldozatul adtad miértünk. Hálát adunk kimondhatat
lan nagy szeretetedért, hogy szent Fiad miéi-tünk 
elszenvedte a halált és őt főpapunkká, közbenjá
rónkká, hűséges pásztorunkl-ui tetted. íSegíts meg, 
hogy az ő szenvedése és halála indítson minket 
mindenkor tisztaszívű szolgálatra. Add kegyelmedet, 
Siogy nagy könyürületességedért teljes lelkünkből 
dicsérjünk téged szent Fiaddal és a Szentlélekkel 
ogvütt mindörökké. Ámen.'"' 

Imádkozzuk együtt a miatyánkot: 

Mi Atyánk, lei vagy a mcnnyeklen ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Hisszük, hogy Jézus Krisztus a mi Istenünk 
és Urunk a mi bűneink miatt halt meg és a mi 
igazságunkért támasztatott fel. (Hóm. 4:25.) És 
egyedül ő Istennek ama Báránya, aki elvette a világ 
bűnét. (Ján. 1:29.) És az Isten mindnyájunk bűnét 
reá rakta. (Ésaiás 53:6.) Valljuk, hogy minden 
ember vétkezett és ingyen igazul meg kegyelemből, a 
Jézus Krisztus vérében való váltság által. (Róma 
•i:25.) Mivel az üdvösséget másként semmiféle cse
lekedet, törvény avagy érdem által meg nem sze
rezhetjük, minket egyedül az ilyen hit igazíthat 
meg. Valljuk, hogy az ember a törvény cselekedetei 
nélkül a hit által igazittatik meg. (Róma 3:28.) 
Ámen.32 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, x'igy legyen most és mindörökké. Ámen. 



Énekeljük a befejező éneket: 

I. 181. ének. 6. vers. 
Oh add, hogy keresztemet Békével viseljem. 

Engedelmességedet Örömmel kövessem. Szerelmedért 
szerelmet Néked én adliassak. Buzgó hittel tégedet 
Holtomig áldjalak. 

II. 323. ének. G. vers. 
Tenéked ajánlom én lelkemet; Az én számtalan 

sok nagy vétkemet Szent véred bő árja elmossa, 
Sebhedt szívemnek áldott orvosa! 
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N a g y h é t . 

Énekeljünk: 
I. 182. éuek. 1., 8. very. Eredeti dallam. 
Szerelmes Jézus, vajjuu mit vétettél? Ily íté

letet mivel érdemeltél? Mi büut találtak benned 
és mi vétket, Kik elítéltek? 

Tudom, magamban erőm arra nincsen, Hogy 
szívemlx^u a gonoszt megfeszítsem; Erősségem te 
légy s a te Szentlelked, Te adj kegyelmet. 

II. 205. ének. 1., 2., 3. vers. Eredeti dallam. 
Oli siralom! Szívfájdalom! A lelkem hogyne 

sírna? Isten egyszülött Eiát Most teszik le sírba. 
Könny árja luiU: Elluinyt az t r , Keresztfán 

lön halála; De megnyílt a menny nekünk, Hogv ö 
sírba szállá. 

Gondold meg ezt, kit bú epeszt. Hogy ezt ma
gad szerezted, Mert sok bűneid miatt Lőn halálos 
veszted. 

A mi sc(j!tü(';iii)il- a~ í'rlól jön, aki tercmteüe 
a mennyet és a földel. Ámen. 

Halloassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
1. év: 11. év: 

Virágvasárnap Fiüppi 2:5—11. Máté 21:1—9. 
Hétfő Ján. ev. 15:18-27 Ésaiás 53—54. 
Kedd Ján. ev. 16. Ésaiás 55—57. 
Szerda Ján. ev. 17. liiaiás 58—60. 
Nagycsütörtök J án. ev. 18. Ésaiás 61-64. 
Nagypéntek Ján. ev. 19. Zsoltár 22:1—20. 
Szombat Ján. cv.2;):l-18. Ésaiás 65—66. 
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Imádkozzunk: 
Űr Jézus Krisztus, Istennek vétek nélkül való 

báránya, ki a világ bűneit liordozod! Hálát adoki 
neked teljes szivemljöl szenvedésedért és halálodért, 
melyből nekem örömöm és életem származott. Hálát 
adok neked buzgó imádságodért és alázatos térdre
esésedért, amidőn magadat szent Atyád akaratának 
engedve, áldozatul szántad. Hálát adok megkötözé
sedért, kínos ostoroztatásodért, mellyel az én en-
gedetlenségemet, lelki kevélységemet, haragomat és 
bosszúállásomat eltörölted. Hálát adok "töviskoro-
nádért, amivel számomra a mennj'el dicsőség koro
náját megszerezted. Hálát a kereszt gyalázatos ha
láláért, aminek elszenvedésével az ítélet gyötrel
métől megmentettél. Sz^eretett Jézusom, én vétkez
tem s a véteknek zsoldját te viselted. Jól tudom, 
hogy a töviseknél és szegeknél jobban megsebesí
tettek téged az én fertelmes bűneim. Éii feszítet
telek meg téged vétkeimmel és te imádkoztál értem. 
Érzem, nem érdemeltem meg végtelen szeretetedet, 
hogy a földre leszálltai, romlandóságba öltöztél és 
magadat halálra adtad. Te mégis könyörültél rajtam, 
a bűnnek rabságától megváltottál és az örök életre 
vezető utam lettél. Alázatos szívvel kérlek tégedet, 
légy ezután is nékem, megtérő hívednek könyörülő 
Istenem. Csendesítsd le lelkem szomjúságát az élet 
vizével és ajándékozz meg Szentlelkeddel, hogy a 
te engesztelő áldozatodat méltókép megbecsüljem, 
soha többé ne vétkezzek és gyönyí')rűségemet a \e 
szeretetedten találjam. Ha megkísértetem, légy tá
maszom nekem, ha elesem, emelj fel irgalmas ke
zeddel. Adj belém oly indulatot, hogy folyton és 
lirömmel járjak útadón, nevedért kötözést, ostorozást, 
mindent el tudjak szenvedni. Légy nekem örökös 
vezérem és én legyek egészen a "tied, Ámen.-'̂  

Imádkozzuk együtt a Ifliatijánkot: 

Mi Aiijánl^, hi vagy a mennyeieden... 
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Tegyünk vallást hitünkről: 
Hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, 

az Atyától öröktől fogva született és valósájíos ember 
is, Szűz Máriától született; nekem Uram, aki engem, 
elveszett és elkárliozott embert megváltott minden 
bűntűi, a haláltól és az ördögnek hatalmából meg
szabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem 
ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szen
vedésével és halálával; hogy egészen az övé legyek, 
az 0 országál)an, őalatta éljek, néki szolgáljak, örök
kévaló igazságban, ártatlanságban és boldogságban; 
amint ű feltámadott a halálliól, él és uralkodik 
mindörökké. Ez bizony igaz.' 

Dicsőség Jegyen az Atyának, a Fii'mak és a 
SzenÜélek Isieiuielc, nmiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen viost és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 182. ének. 10. vers. 
Azért Uram, amint reám kimérted. Elszenve

dek bajt, üldözést teérted; Veszélybe vagy bár a 
halálba küldj el: Megyek örínnmel. 

II. 205. ének. 8. vers. 
Oh Jézusom, Én Krisztusom, Sírván könyörgök 

néked: Add, téged szeresselek, Mind sírig csak 
téged! 
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Húsvét hete . 

Énekeljünk: 
I. 208. ének. 1., 2. vers. Dallama: Mennyből 

jövök most hozzátok... 
Föltetszett gyönyörű napunk, Alelyen méltán 

vigadliatunk; Krisztus ma győzedelmet vett, Megvert 
minden ellenséget. 

ös ellenünk, a bún, halál, Hatalma többé 
meg nem áll. Rajtok győzelmet aratott tlézus, ákl 
feltámadott. 

n. 214. ének. 1., 2. vers. Dallama: Jézus éle
temnek . . . 

Az í r feltámadott, Diadalmaskodott Már a ha
lálon; Erejét elvette, Megszégyenítette, — Az Urat 
áldom! Megverte és megnyerte. Lelkünk minden 
ellenségét. Zengjük dicsőségét! 

Lelkünk boldogságán. Mindvégig munkálván. 
Meghalt keresztfán. S e nagy Yildozatot, Melyet ér
tünk hozott. Istenünk látván. Dicsőén és győztesen 
Csakhamar életre hívta És felmagasztalta. 

A mi scfjíi.séfjünk az ílrtúl jön, aki teremi ette 
a meJinijet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: II. év: 
N^asárnap Kor. I. lev. 5:6—8. Márk 16:1—8. 
Hétfő János ev. 20:19—31. Zsoltár 1—6. 
Kedd Jánosev. 21:1—14. ZsoUár 7—11. 
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II. 
Zsoltár 
Zsoltár 
Zsoltár 
Zsoltár 

év: 
12-
18-
21-
25-

-17. 
-20. 
-24. 
-29. 

I. év: 
Szerda Jánosev. 21 :lő—25. 
Csütörtök Római lev. 1:1—IG. 
Péntek Római lev. 1:17—32. 
Szombat Római lev. 2. 

Imádkozzunk: 
Ür Jézus Krisztus, hatalmas Urunk és győző 

Fejedelmünk! Hálát adunk szent szenvedésedért, 
halálodért és feltámadásodért. Mindezt miértünk 
cselekedted. Győzelmeddel kivezettél a kárhozat fog
ságából és a halál birodalmából. Elvetted ezek erejét 
és örök rabságunktól megváltottál minket. A halál
ból feltámadtál s diadalmas hatalommal keltél életre. 
Vezérünk és Pásztorunk, add, hogy mi se raaradjuidv 
a sírban, hanem általad feltámadjunk örök dicső
ségre. Örvendező lélekkel magasztalunk: »Tjegyen 
hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a 
mi 'Urunk Jézus Krisztus által!« Ámen. (I. K'or. 
15:57.)'^ 

Imádkozzuk együtt a il/liatyánkot: 
Mi Atyánk, lei vagy a mennyelcben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy a szentségek nem csupán azért 

rendeltettek, hogy az emlx?rek között a hitvallásna'k! 
külső jelei legyenek, hanem inkább, hogy jelei és 
bizonyságai legyenek Isten irántunk való akara
tának, hogy azokl)an. akik velük élnek, a liitet 
ébresszék és erősítsék. A szentségekkel tehát úgy 
kell élni, hogy vele járjon a hit, mely liízik azokban 
az Ígéretekben, melyeket a szentségek jeleznek és 
szemeink elé állitanak. Ámen." 

Dicsőség legyeit az Atyának, a Fiúnnlc és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, i'igy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 208. ének. 4. vers. 
Azért jer, örvendezzetek, Mondjunk az Űrnak d 

éneket! Jézus szivünk örökre ákl. Hogy meggyőzted I 
a "bűnt, halált. i^ 

II. 214. ének. 7. vers. 
Mily nagy öröm leszen. Hol jutalmat vészen 

Hived, Jézusom! Hogy hozzád mehessek S szén- ,1 
tiddel élhessek. Csak azt óhajtom. Légy velem hát, U 
hogy helyem Nálad lehessen az égben, Örök di- U 
csőségben. i| 
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Húsvét utáni clsö vasárnap hete. 

Énekeljünk: 

I. 184. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Jézus, sebeidnek mélye, Vigasztalja lelkemet. 

Minden földi nagy inségte' Ott látom keresztedet 
Ha kisértnek a ]:)ajok És már bűnre gondolok. Szen
vedésed emlékeztet, Hogy keiüljek minden vétket. 

Ha a gonosz liivánságra Hajol a test és a vér. 
És a romlottság útjára Inkább, mint a jóra tér; 
Vagy ha sátán tőrbe csal Csábító szavaival: Állj 
előttem sebeiddel, Jöjj és megrontómat űzd el. 

II. 351. ének. 1., 2. és 4. vers. Dallama: Dicső
ség mennyten Istennek.. . (Eredeti dallama is van 
Luthertől.) 

Jer, örvendjünk keresztyének. Jer énekeljünk 
vígan; Gyülekezzünk ifjak, vének, Az Ür szent 
hajlékiban; Ki atyai szeretetből Alcgváltott vesze
delmünkből. Dicsérjük haladással. 

Vergődtem én boldogtalan. Az ördög hálójában. 
A bűn gyötört minduntalan. Nyögtem halál átkában. 
Ks mind mélyebbre süllyedtem, A kárhozat rabja 
lettem, Beszennyezve lelkemet. 

De áldom jó Istenemet, Ki megkönyörült raj
tam. S megengedte, hogy fejemet Hű kebelére hajt
sam. Atyai szívét mutatá S megmentésemre azt 
adá, Mi néki legdrágább volt. 

A mi segítségv7ik az Úrtól jön, oJci teremtette 
a mennyet ós a 'földet. Ámen. 
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Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I, év: II. év: 

Vasárnap .Tán. 1. lev. 
Hétfő llóniai lev 
Kedd Római lev. 
Szerda llómai lev. 
Csütörtök Római lev. 
Péntek Római lev. 
Szombat Római lev. 

Imáókozzunk: 

5:4-
3. 
4. 
5. 
G. 
7. 
8. 

-10. János ev. 20:19-
Zsoltár 30—33. 
Zsoltár 34—36. 
Zsoltár 37—39. 
Zsoltár 40—43. 
Zsoltár 44—48. 
Zsoltár 49—52. 

-23 

Könyörgünk hozzád Cr Jézus Krisztus, életnek 
íeiedelme, hadd éljünk veled együtt mi is, itt hitbenj 
odafont látásban, iít rejtve, odaát szemtol-szembe. 

Jól tudjuk Uram, most még el van rejtve a mi 
életünk Istenien, de majd ha eljössz, mi is megje
lenünk veled a dicsőségben. Addig pedig növeld szl-
vünkl>en békességedet, melyet sírodból hoztál ma-
jAacUlal. Áldj meg minket kegyelmeddel, Szentlelked 
bátorításával, add az új életet nékünk, az igazság 
örömét, a szabadság nyugalmát, testünk tisztaságát 
és lelkünk üdvösségét. Ha pedig eljím ítéleted napja, 
jiadd legyen az nekünk boldog husvé'tá, hogy fel-
tf'madásod ere'ével mi is életre leéljünk és örök 
üdvösségre jussunk. Ámen.'" 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánl.', ki vagy a viciiiiyelíhen ... 

Tcgijünk vallűst hitünkről: 
Valljuk, hogy a keresztség nem csupán közön

séges víz, lianem az Isten parancsolatába foglalt 
és Isten isréjével egybekapcsolt víz. Krisztus Urvmk 
Máté evangélioma végén ezt mondja: ;;lMenjetek el 
i^zéles e világra, tanítsatok minden népeket és ke
reszteljétek meg őket az Atvának és a Fiúnak és a 
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tízentléleknek nevébe.« — Valljuk, liogy a kereszt
ség eszközli a bűnük bocsánatát, megszabadít a 
haláltól és az ördögtől s őrök üdvösséget ád mind
azoknak, akik hiszik azt, amit Isten igéje és Ígérete-
mond. Istennek ez az igéje és Ígérete Márk evau-
géliomának végén ezt mondja: aki liisz és megke-
lesztelkedik üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 
Ámen." 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
S::e7itlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
coll, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 184. ének. 6. vers. 
Ha te lakozol szívemljen, Kegyelemnek királya, 

Xem találhat készületlen Halálomnak órája. Ha 
kel)led én rejtekem, Ki árthatna énnekem? Bízva 
le szent sebeidben. Győzve távozhatom innen. 

II. 3,51. ének. 8. vers. 
Amit Krisztus tett s tanított. Csak hirdesd s 

cselekedd azt, így országát gyarapítód S lelsz 
benne erőt, vigaszt. Kerüld az ámítók tanát. Mint 
veszedelmes nyavalyát, Vigyázz, megront s rabbá 
t«sz. 

bl 



Húsvét utáni második vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 373. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Ki dolgát csak Istenre hagyja És benne remél 

mindenkor, Azt ő csudaképen megtartja ^findeu 
szomorú ínségkor. Ki magát bízza Istenre, Nem 
épít az a fövényre. 

Mit használnak nehéz gondjaid, Mit használ 
zúgolódásod, IMidön sokasodnak bajaid és késik sza
badulásod? Csak nehezíted terhedet, Ha meg )ieui 
győzöd szívedet. 

II. 409. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Győzhetetlen én kószálom, Védelmezöm és kő-

várom, A keresztfán drága áron Oltalmamat tőled 
várom. 

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

A mi segítségünk az tJrtól jön, aki icrcmfeile 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: 11. év: 

Vasárnap Pét. I. lev. 2:21—25. János 10:11—16. 
Hétfő Római lev. 9. Zsoltár 53—58. 
Kedd Római lev. 10. Zsoltár 59—64. 
yzerda Római lev. 11. Zsoltár 65—68. 
Csütörtök Római lev. 12. Zsoltár 69-72. 
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I. év: II. év: 
Péntek Római lev. 13. Zsoltár 73—7(3. 
Szombat Római lev. 14. Zsoltár 77—78. 

Imádkozzunk: 

Ür Jézus Krisztus, Urunk és Mesterünk, hála 
neked, hogy szent életed példáját ragyogtatod előt
tünk és azt kívánod, hogy nyomdokaidon járjunk. 
Könyörgünk, konnányozz minket Szentlelkeddel, 
hogy igaz tanítványaid legyünk és felebarátaink 
iránt mindenben szeretetet gyakoroljunk, hiszen te 
is ezt cselekedted velünk. Kimondhatatlan irgalom
ról tettél tanúságot irántunk. Segíts, hogy mi is 
elkezdjünk már jót tenni másokkal. Segíts, hogy 
erősödjünk a hűségben és a mindenki iránt való sze
retetben, míg majd az örök életben teljes lánggal 
éghet szeretetünk és húségünk. Amen.^* 

Imádkozzak együtt a Miatyánkot: 

Mi Atyánlc, ki vagy a mcnnyekhcn... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy a keresztség ajándékait nem a 

v'iz műveli, hanem Istennek igéje, mely a vízzel 
<'gyütt van és a hit, mely a vízzel kap
csolatos igében bízik. Mert' Isten igéje nélkül 
a víz csupán csak víz és nem keresztség. Isten igé
jével együtt azonban keresztség, vagyis az életnek 
kegyelemben gazdag vize és a Szentlélekben való 
újjászületésnek fürdője, miként azt Pál apostol Ti-
tushoz írt levelének harmadik részében mondja: Az 
újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása 
iltal, melyet kitöltött reánk bőséggel a mi Üdvözí
tőnk, a Jézus Krisztus által, hogy az ő kegyelméből 
inegigazuljunk és örökösei legyünk az örök életnek, 
u reménység szerint. Ez bizony igaz.'" 
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Dicsőséf] lepycn az Atyának, a Fiiínak és a 
SzcnÜéJek Isicnnek, amiképen kezdetben dicsőséc/e 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 373. ének. 7. vers. 
Dicsérd Istent s járj útaiban, Tedd híven műi

den dolffodat. Bízzál mennyei áldásiban, Mcfjvidá-
mltja sorsodat. Ki benne bízik egj-edül, Az soha 
mefí nem szégyenül. 

II. 409. ének. 4., 5. vers. 
Irgalmazz meg én lelkemnek, Ki vagy Ura 

mennynek, földnek. Könyörgök csak Felségednek, 
Mint kegyes Üdvözítőmnek. 

Mutass, Jézus kies földet. Lakásomul adj jó 
helyet, Ez életben csendességet, Jövendőben üd
vösséget. 

^^^^^Sfe,^^:í=^ 
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Húsvét utáni harmadik vasárnap Iiete. 

Énekeljünk: 
I. 377. ének. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 
Én lelkem, miért esüirg-edsz el? Van neked Is

tened, Öt nem vesztheted el; Ki veszi el üdvösséged, 
A mennyet. Amelyet Jézus szerzett néked? 

Földi kincsem, testem lelkem, 'Mindenom Iste
nem Kegyelméből nyertem. Ila ö mind ezt vissza
kéri, Nem bánom, Ót áldom, Ajkam őt dicséri. 

II. 461. ének. 1., 2. vers. Dallama: Minden 
ember csak halandó . . . 

Tűrd kereszted mindlialálig, Legyen példád. Jé
zusod; Jobb, ha szemed könnyben ázik. Mintha 
rád nap mosolyog. Bár nehéz az élet terhe, Ez 
tanít, hogy nézz a mennyre. Véle nj-ertes lesz szí
ved S boldogít majd szent hited. 

Örvendeznek nagy hitednek Az ég minden an
gyali; S lesznek példás életednek E földön is nyomai. 
Nemes harcban szép a pálya. Jézusé így lön a 
pálma; Aki mennybe így jutott Iá néked utat mu
tatott. 

A mi scgUscgünk az tirtól jön, alii tercnürite 
a mennyel és a földet. Amcn. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
1. év: II. év: 

Vasárnap Pét. I. lev. 2:11—20. .Tános ev. lG:l(i—23. 
Hétfő Római lev. 15. Zsoltár 79—83. 
Kedd Kómái lev. 16. Zsoltár 84—88. 
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Szer ti a 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

I. év: 
Galatákhoz írtlev.l. 
Galatáklioz írt lev.2. 
Galatákhoz írt lev.3. 
Galatáklioz írt lev.4. 

II. 
Zsoltár 
Zsoltár 
Zsoltár 
Zsoltár 

év: 
89—91. 
92—97. 
98—102. 
103—104. 

Imádkozzunk: 
Dicsérünk és magasztalunk téged Űr Jézus 

Krisztus, liogy a szent keresztségl>en felvettél min
ket gyermekeid közé. Kérünk tarts meg minket 
szüntelenül a tűz és Szentlélek keresztségében, hogy 
ne csupán névleg és külsőleg, hanem valóságban 
is gyermekeid és igaz keresztyének legyünk. Ha 
pedig majd felhangzik ítéleted és megtisztítod szé
rűdet, mint jó búzát takaríts be minket csűrödbe 
örök üdvösségre s ne vess bennünket, mint poly
vát, az örök gyötrelemre. Hallgass meg Urunk, ki 
az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és ural
kodói mindörökké. Ámen." 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, Jci vagy a mennyekben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy a vízzel való keresztelés azt je

lenti, hogy a tennünk lévő régi ember naponkint? 
bűnbánat és töredelmesség által vízbe fojtassék és 
meghaljon minden bűnnel és gonosz kívánsággal 
együtt és viszont naponkint új ember jöjjön elő és 
támadjon fel, aki Isten előtt igazságban és tiszta
ságban örökké éljen. — iErröl a Szentírás ezf 
mondja: Krisztussal együtt eltemettettünk a kereszt
ség által a halálba, hogy amiképen feltámasztatott 
Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, 
azonképen mi is új életben járjunk. Ámen. (Róma-
6. rész.)*' 
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Dicsőség legyeit az Atyáiiak, a Fiúnak és d 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámejt. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 377. ének. 10. vers. 
Enyém vagy, el nem eresztlek, Hitemmel, Lel

kemmel, Jézus, átölellek. Oh hagyj ott fent hazát 
lubiem. Szíveden, Kebleden, Boldogan pihennem 1 

II. 461. ének. 4. vers. 
Bízd Istenre mindhalálig Jámbor szívvel ma

gadat S szenvedésed üdvre válik. Ha bizalmad hú 
marad. Mit az t r nyújt, azzal érd be, S tied lesz az 
égi béke; Keskeny útról le ne térj S tied lesz a 
menny, ne félj! 
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Húsvét utáni negyedik vasárnap Itetc. 

Énekeljünk: 
I. 51. ének. 1., 6. vers. Dallama: Istentől el 

nem állok.. . (Eredeti dallama is vaii.) 
Szívem szerint, Úristen, Xeked zeng énekem Ma 

és míg élek itten. Minden új reggelen. Buzgó fo-
Mszomat Fiadnak szent neveljen, Ivi vérét ontá 
értem. Kegyelmesen fogadd. 

Te vagy én bizodalmam. Szerető jó Atyám, 
Vezetsz minden útamban S van gondod énreám. 
Most is reád bízom Magamat mindenemmel. Végy kö

rül kegyelenmiel S megnyugszom sorsomon. 
II. 424. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Jertek hozzám, Krisztus mondja. Kiket a gond 

s a bűn zsoldja Megterhel ós rettegtet: Gyönyörű
séges én igám, Tekintsetek hittel reám, S meg
nyugtatlak titeket. 

Mind e világ üdvért sóhajt. Ám a keresztet 
és a bajt Eltűrni nem akarja. De te engedj és 
hajts fejet, Atyád cselekszi ezt veled. Ki gyermekét 
nem hagyja. 

A mi segítségünk a:: Ürtól jön, aki ícromlctle 
a mennyet és a jöldel. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: n. év: 

Vasárnap Jakab Icv. 1:16—21. János ev. 10:5—15. 
Hétfő Galatákhozírtlev.5. Zsoltár 105—106. 
Kedd Ga'.atákhozirtiev.ü. ZsoUár 107—lO'J. 
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Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

I. év: 
Efezusi levél 1. 
Efezusi levél 2. 
Efezusi levél 3. 
Efezusi levél 4. 

II. év: 
Zsoltár 110—117. 
Zsoltár 118—119:54. 
Zsoltár 119:55—176. 
Zsoltár 120—131. 

Imádkozzunk: 
Mindenható Isten, vigasztaló Szentlélek, ki az 

örök Atyától és Fiútól eredsz, hálát adunk neked, 
hogy eljössz a keresztyén Anyaszentegyházhoz. 
Szent lángot gyújtasz szívünkben, hogy fényénél 
igazán megismerjük Istent és őt hívjuk segítségül. 
Kérünk világosítsd, melengesd át, hevítsd lángra 
szívünket és értelmünket, hogy felismerjük az örök
kévaló Atya és az Úr Jézus Krisztus szei-etetét. Adj 
tiszta látást, hogy megrettenjünk Isten félelmetes 
haragjától, melyet az örökkévaló Atya a kereszten 
szent Fiára vetett. Kérünk, óvj a bűntől. Az Atya 
és a Fiú irántunk való szeretetének láttán pedig 
vigasztalj meg bennünket. Engedd, hogy itt is, az 
örökkévalóságban is magasztaljunk és dicsőítsünk 
téged. Ámen.̂ 2 

Itnádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, Tci vagy a mennyekhen . . . 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy a gyónás két dolgot foglal ma

gában. Az egyik az, hogy bűneinket megvalljuk; a 
másik, hogy a feloldozást vagy l)űnboc-sánatot úgy 
fogadjuk a lelkipásztortól, mint Istentől magától és 
scmmiképon ne kételkedjünk, sGt erősen higgyük, 
hogy bűneinket ezáltal Isten is megbocsájtotta. — 
Isten előtt, mint ahogyan a Miatyánkban tesszük, 
niinden ))űnben vétkeseknek kell magunkat valla
nunk, még azokban is, amelyekről nem tudunk^ 
Ámen. '3 



Dicső.'ic'íj legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, tígy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 51. ének. 7. vers. 
Legyen úgy, mint akarod, Ku nem kételkedem. 

A te liatalmas karod Megőrzi életem. E hittel in
dulok munkámra most vidáman. Itt e földi hazámba^ 
csak ügy boldogulok. 

II. -124. ének. 9. vers. 
És amit az örök Isién Fogadott szent beszé

diben S pecsételt esküvésben, Ö azt nekünk meg 
is adja, Ö mindnyájunk édesatyja, A Jézus által. 
Ámen. 
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Húsvét utáni ötödik vasárnap hete . 

Énekeljünk: 

I. 47. ének. 1., 8., 12. vers. Eredeti dallam. 
Ékes dolog ismerni, uram, felségedet, Énekléssel 

dicsérni A te nagy nevedet. 
Mily jót tettél velem is A Krisztus Jézusért, 

Ki a kínos keresztfán Értem is onta vért. 
Hogy teljesen tenéked Adhassam szívemet. Kér

lek, öntsd ki reám is A te Szentlelkedet. 

II. 286. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Jövel Szentlélek Isten, Tarts meg minket igéd

ben; Xe legyünk sötétségben, Maradjunk igaz hitben. 
Szenteld meg mi szívünket. Világosítsd elmén

ket. Hogy érthessük igédet, Tanítómesterünket. 

A mi segítségünk az tJrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: II. év: 
Vasárnap Jakab lev. 1:22—27. János ev. 16:23—30. 
Hétfő Efezusi levél 5. Zsoltár 132—137. 
Kedd Efezusi levél 6. Zsoltár 138—144. 
Szerda Timoth. I. lev. 1. Zsoltár 145—150. 
Áldozócsütörtök Ap. csel. 1. Józsue 1. 
Péntek Timoth. I. lev. 2. Józsue 3—5. 
Szombat Timoth. 1. lev. 3. Józsue 6:1—20; 7. 
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Imádkozzunk: 

TJr Jézus Krisztus, ki mennybe távoztál és fel-
luagasztaltattál az Atya jobbján, küldd el liozzáidc 
Szentlelkedet, a bölcseség és vigasztalás Lelkét, 
hogy agó úton, az igazság ösvényén vezessen minket. 
Ellenségeid közepette is uralkodjál felettüiüv és n© 
engedd, hogy drága véreddel megváltott egyháza
don a poklok kapui diadalt vegyenek. Légy szün-
iclenül küzljenjárónk, hogy hitünk meg ne fogyat
kozzék. Te vagy örök főpapunk, te üdvözíted azokat, 
akik általad az Atyához jönnek. S ha majd letelnek' 
napjaink és eljön a vég, fogadj magadhoz Urunk, 
hogy mi is ott legyünk, ahol te vagy és lássuk di
csőségedet. Ámen." 

Itnádkozzuk együtt a Miatyánkot: 

Mi Atyánli, ki vagy a mennyeTcben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Valljuk, hogy az úrvacsora a mi Urunknak, 
Jézus Krisztusnak valóságos teste és vére, a kenyér 
és bor színe alatt nekünk keresztyéneknek magától 
a Krisztustól rendelt étel és ital. A Szentírás ezt 
Jnondja: A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éj
szakán, melyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret 
és hálákat adván megtörte és tanítványainak adta 
ezt mondván: vegyétek és egyétek, ez az én testem, 
amely tiérettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre. •— Hasonlóképen, miután vacsorált, 
kezébe vette a poharat is és hálákat adván, adá 
nékik ezt mondván: igyatok ebből mindnyájan, e 
pohár amaz új szövetség az én véreml>en, mely 
tiérettetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. 
Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én 
emlékezetemre. 

Az úrvacsorai evés és ivás áldásait ezelc az 
Igék mutatják: érettetek adatott és kiontatott bűnök 
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bocsánatára. — Valljuk tehát, hogy a szentségben 
ezen igék által bűnbocsánatot, életet és üdvösséget 
nyerünk. Mert ahol bűnbocsánat van, ott élet és 
üdvösség is van. Ámen.''^ 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy lcgye?i most és mindörökké. Ámen. 

I 
Énekeljük a befejező éneket: 

I. 47. ének. 13 .vers. 
Egyet kérek főképen. Hogy szent országodat 

Keressem én először, Mint legfőbb javamat. 
II. 286. ének. 4., 5. vers. 
Vigasztald meg elménket, Mindenben segíts 

minket. Erősítsed hitünket. Távoztassad bűnünket. 
Hogy téged az Atyával És az ő szerit 'Fiával 

Dicsérhessünk mindnyájan. Itt és a mennyországban. 
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Húsvét utáni hatodik vasárnap heto. 

fnekeljűnk: 

I. 236. ének. 1., 2. ver.s. Eredeti dallam. 
Jövel Szentlélek Űr Isten, Töltsd bé szíveinket 

bőven, Mennyei ajándékoddal, Szívbéli szent Iniz-
Í2:ósággal; Melynek isteni ereje Sok népet egy liitre 
vive. Légy velünk is te népeddel, Hogy teljünk, 
ineg dicséreteddel. Dicsőség légyen Istennek! 

Te szentségnek új világa Vezess igédnek út
jára. Taníts az Istent vallanunk, Szívből Atyánknak 
mondanunk. Add az igaz vallást nekünk, Egy le
gyen a mi ]\Iesterünk, Benne liigyjünk, éljünk, hal
junk, Jézus legyen csak bizodalmunk. Dicsőség le
gyen Istennek! 

n. 56. ének. 1., 4. vers. Eredeti dallam. 
Tenéked, Uram liálát adok Hozzám való jó-

voltodért £s teljes szívemből vigadok Rám áradott 
áldásodért. Mert ím meghallgattál. Sokszor kira
gadtál Nyavalyáimból. 'Szívliéli vidulást. Adtál meg
újulást Sok bánátimból. 

Ne hagyj eltávoznom oh Isten, Tetőled bűneim 
miatt, De álljak meg végig a hitben. Kövessem 
.szent paraiicsidat. Ha kísért a sátán S hűségemnek 
árán Bűnre csalogat: Oh ne hagyj magamra. Sza
badításomra Nyújtsd ki jobbodat. 

A mi serjítséf/ünk az tJrtól jön, alti teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 
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Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: 

Vasárnál) Péter I. lev. 4:7-l 1. 

Hétfő Timotheus I. lev. 4. 
Kedd Timotheus I. lev. 5. 
tízerda 'riniollieus 1. lev. (>. 
Csütörtiik Tiiuotheus 11. lev. 1. 
Péntek Timotheus II. lev. 2. 
ÍSzom'iat Timolh. 11. lev. 3—4. 

Imádkozzunk: 

II. év: 
Júuos ev. 15:26-tól 

Józsuc 
Júzsue 
Józsue 
Józsue 
Józsue 
Jóel 1-̂  

IG :4-ig-. 
8—9. 
10—11. 
13—14. 
22. 
23—24. 

-^-

Istennek Szentlelke, imádságunkban hozzád 
száll minden vágyunk, óhajunk, t'res a szívünk nél
küled, elkábított és kifosztott a viUVg, holott (-sak 
utánad kellene vágyódnunk. Mi azonban niaguidvtól 
még ezt se tudjuk megtenni. Te jöjj szívünkbe Is
tennek Szentlelke, győzz meg, világosíts meg és éb
ressz fel aléltságunkból. Jöjj kegyelem f's imádság 
Lelke, te imádkozzál bennünk és taníts minket a 
reád figj-elö csendes szív békességében. Teremts 
békességet Istennel és embertársainkkal, tégy mind
nyájunkat lélekben eggyé. 

Szüntelenül óvj mindentől, ami üdvösségre vezető 
uralmadat akadályozná, hogy soha ne a saját szívünk 
tanácsai és lelkünk kívánságai szerint éljünk. Add, 
hogy megtartsunk téged, mennyei örökségüidc zá
logát, mert nélküled sem az utat nem tudnánk, 
sem bizonyosak nem lennénk örök hazánk felöl. 
Te légy kísérőnk, kormányzónk, világosságunk és 
te mutass nekünk utat. 

Adj új életet és erőddel kísérj oda, ahol őreikre 
megnyugszunk s ahol téged az Atyával és a Fiúval 
együtt vég nélkül imádunk és dicsérünk. Amen.^" 

Imádkozzuk együtt a miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyckhen .,, 
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Tegyünk vallást hitünkről: 
• 

Valljuk, hogy az úrvacsora áldásait nem evé3 
és ivás műveli, lianem az igék, melyek így szól
nak: Érettetek adatott ós kiontatott bűnök bocsá
natára. — Ezek az igék alkotják a testi eves és 
ivás mellett a szentségnek lényegét. Aki ezeknek az 
Igéknek hisz, az elnyerte, amit ezek hirdetnek és 
Ígérnek, t. i. a bűnök bocsánatát. Valljuk, hogy a 
szentséggel méltóképen való éléshez a bojt és a testi 
előkészülés ugyan szép külső íhiregyelraozés, de 
igazán méltó és kellőleg előkészült csak az, aki 
hisz ebben az igélx;n: Érettetek adatott és kiontatott 
bűnök bocsánatára. — Aki pedig nem hisz ezek
nek az igéknek vagy kételkedik bennük, az mél
tatlan és készületlen. Alert ez az ige: Krettetí^k, 
— tiszta hívő szíveket kíván. Ámen.'" 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fhlnalc és a 
Szcntlélelc Islennelc, amiképen kezdetben dicsősége 
i'olt, vgy legyen most és mindörökké. Ameíi. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 2.3G. ének. 3. vers. 
Oh mi édes Vigasztalónk, Légy kegj^es meg-

oltalmazónk, Hogy megmaradjunk a hitben, Veled 
való egyességben. Erősítsd reménységünket, Szálld 
meg elménket, szívünket, Hogy végre hitünknek 
végét. Elnyerjük lelkünk üdvösségét. Dicsőség lé
gyen Istennek. 

II. őG. ének. 5 .vers. 
íklúr kezeidbe ajánlottam. Melyeket te adtál 

nekem. Ha mikor hozzád folyamodtam. Meghall
gattál, én Istenem. Vezesd ma is szívem. Hogy 
tehessem híven Szent tetszésedet. Csak té^ed fél
jelek, Buzgón szeresselek. Mint liű gyermeked! 
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Pttnk»sd hete . 

Énekeljünk: 
I. 1. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Dicsőség mennyben Istennek, Ég és a föld őt 

Udja! ö teremtője mindennek, örök az ő jósága. 
Védő szárnnyal minket befed, Ó ád igaz békességet. 
Csak ő a mi oltalmunk. 

Dicsérjük, áldva imádjuk. Atya Isten nevedet, 
líálás szívvel magasztaljuk. Hű gondviselésedet. Ha-
iira nincs hatalmadnak, Kik hozzád hívek marad-
jiak, Boldogok már e földön. 

U. 11. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Jehova csak neked éneklek, Ki volna m'ás te-

liozzád fogható? Dicséretet tenéked zengek. Csak 
léged áldalak Mindenható. Jövel, segíts én édes 
Jézusom, Hogy szózatom mennyekbe eljusson. 

Oh vonj, Atyám, Fiadhoz engem. Hogy szent 
r iad viszont hozzád vigyen; S jó voltodat míg áldva 
zengem. Keblem lakója Szentlelked legyen; így 
ujjászült szívem feléd dobban S ajkam neved dicséri 
boldogan. 

A mi segítségwrik: az Úrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Ap. csel. 2:1—13. János ev. 14:23—31. 
Hétfő Ap. csel. 2:14—47. Bírák 1—2. 
Kedd Ap. csel. 3. Bírák 3—4. 
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I. év: II. év: 
Szerda Ap. csel. 4. Bírák 5—6. 
Csütörtök Ap. csel. ö:l—10. Bírák 7—8. 
Péntek Ap. csel. 5:17—42. Bírák 9. 
Szombat Ap. csel. G. Bírák 10—11. 

Imádkozzunk: 
Jüság-os teremtő Atyánk, Üdvözítő Megváltónk, 

Ür .Tézus Krisztus, vigasztaló és megszentelő Szent
lélek, szét nem bontható Szentháromság és ki
mondhatatlan Egység. Teljes szívünkből hálát adunk, 
egész lelkünkkel magasztalunk és mindeii erőnkkel 
dicsőítünk kegyelmi adományaidért, melyeket senki 
se tudna előszámlálni. Különösen köszönjük drága 
egyliázunkat, melyben igétl és a szentségek köi'ül 
gyűjtőd össze a szentek Jíözösségét. Istenünk, ho
gyan viszonozhatnánk mindazt, amit a múltban ve
lünk tettél, a jelenben is teszel, s a jövőben még 
tenni fogsz? Urunk, a te jóságodnak, ajándékaidnak 
és kegyelmednek nincs vége, akár lelkünkre, akár 
testünkre tekintünk. Ezért nevedet dicsérjük min
denkor és magasztalásod tölti be szívünket, szánkat 
mindörökké. Ámen.^^ 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atj/ánk, Jii vagy a mennyelíhen ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Hiszek egy Jstenl)cn, Mindenható Atyában, 

mennynek és földnek teremtőjéten. — Hiszek a.Tézus 
Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urujik-
baii, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz 
Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, meg
feszíttetett, meghalt és eltemettetett; alászállt a 
poklokra, harmadnapon feltámadott halottaiból, fel
ment a mennyeklje, ott ül Istennek, a mindenható 
Atyának jobbján, ahonnan eljő ítélni élőket és hol-
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takat. — Hiszek a Szentlélekbeii; egy keresztyén 
Anyaszentegyházat, szenteknek közösségét, bűnök
nek bocsánatát, testnek feltámadását és az örök 
eletet. Ámen.s 

Dicsőség Iegi/en az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége; 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 1. ének. 4. vers. i 
Oh Szentlélek, vigasztalónk, Áldunk segítsé

gedért! Adj erőt, légy oltalmazónk. Ha a Sátán meg
kísért. Hű gyámolunk, maradj velünlc. Áldd meg, 
szenteld meg életünk, Légy ösvényünk világa. 

II. 11. ének. 7. vers. 
Boldog vagyok, mert közbenjáróm Én Jézusom, 

ki jobbod felől ül. Cdvöm tőled nevében várom, ígé
reted őbenne teljesül. Boldog vagyok, míg tart lé-
lekzetem. Dicséretedet áldva zenghetem. 
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S z e n t h á r o m s á g Ü n n e p e u t á n i h é t . 

Énekeljünk: 

I. 49. ének. 1., 6. verri. Eredeti dallam. 
Mennynek, földnek teremtője, Oh szentséges 

Háromság, E világnak éltetője. Véghetetlen bol
dogság! Te bülfs rendelésednek, A menny és föld 
engednek. 

Szeirt oltalmad alatt légyen Lelkem, testem, 
miu'denem; Mint gyermek anyja ölében, Xyughas-
sam meg, Isten'em. Én, Atyám, tied vagyok. Gyer
mekedet nem liagyod. 

II. 31. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Béke legyen a nap alatt. Emberek közt jó

akara t ; Szerezz köztünk l;ékét Urunk, Melyért buz
gón imádkozunk. 

Téged imád a le néped, Xeked zeng e hálaének, 
Mindenható Atya Isten, Ki lakozol a mennyekben. 

Á vii scgíts(-<iünk a.: fiióJ jön, aki tcrcmtetfe 
a virnni/ct és a földel. Áiiteíi. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: 

Vasárna]) ]?óniai lev. 11 •M-'iiG. 
Hétfő Ap. csel. 7:1—30. 
Ivedd Ap. csel. 7:31—(50. 
Szerda Ap. csel. 8:1—20. 
(^sütörtök Ap. csel. 8:2f;-4í). 
IV'iitek A]), (^sol. 9. 

t^zumbat Ap. c.-:el. 10:1 33. 

II. év: 
János ev. 3:1— 
Birák 12—14. 
Bírák 1 5 - 1 0 . 
Bírák 17—18. 
Kuth 1—2. 
Euth 3:1-től 

4:17-ig. 
1. Sánuiel 1—2. 

If). 
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Imádkozzunk: 

üríuik Istenünk, Szoiitlelkedért könyörgünk, 
hogy megtöltse szívünket élő, igaz hittel. Gyújtsd 
meg szívünkl)en az égi szeretet tüzét irántad és fele
barátaink iránt. Add Urunk, hogy megismerjük, 
akarjuk és teljesítsük parancsolataidat, yzentlelkc-
det kérjük, hogy törvényed mindenkor szemünk előtt 
legyen s szeretetből boldogan cselekedjük, amit pa
rancsolsz és kerüljük, amit tiltasz. Ámen." 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekVcn . . . 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Valljuk, hogy a parancsolatokat Isten elsősorban 
aziért adta nékünk, hogy tiltsa a bűnt, részint a 
büntetéssel való fenyegetés, részint a kegyelem és 
áldás Ígérete révén. 

Valljuk, hogy a parancsolatok legfőbb hivatása, 
hogy az eredeti bűnt valamennyi gyihnülcsével min
denkinél napfényre hozza s az emhernek megmu
tassa, mily mélyre süllyedett és mily mérhetetlen a 
romlottsága. Mert a parancsolatokból tanuljuk meg, 
hogy nincs más Istenünk és ne tiszteljünk, imádjunk 
idegen isteneket — amit előbb, a törvény nélkül el 
sem hittünk volna. Ily módon megdöbben az ember, 
megalázkodik, elcsügged és kétségbe esik. Szeretné, 
ha segítenének rajta és nem tud hová lenni. Ezért 
ahol a törvény e feladatát az evangéliom csatla
kozása nélkül végzi, halál és pokol van. Vigasztalást 
és bocsánatot Isten az evangéliumban nyújt. Ámen."> 

Dicsőség ler/yen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, lígy legyen most és mindörökké. Ánwn. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 49. ének. 7 .vers. 
Tőled jöjjön segedelem, A veszélyben él ne 

hagyj; Éreztesd naponként velem, Hogy te édes 
Atyám vagy; Ha meghalok, az égbe Vigy örök di
csőségbe. 

II. 31. ének. 5., 6. vers. 
Te is békét szerezz nekünk, Vigaszlalú szent 

Istenünk, Hívek világosítója, Igazságban megtartója. 
Oh szentséges Szentháromság, Tőled ered min

den jóság! Te vagy szivünk menedéke. Legyen mind 
e földön béke. 

r\ II 
III 
IV 
V 

( ^ 
VII 
VIII 
IX 
X 
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Szentháromság Ünnepe utáni 1. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 

I. 2. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Jer, díesérjük Istent Szívvel, szájjal, lélekkel. 

Ki iiafiv, dicső dolgot Cselekszik miiideiiekkel; Ki 
ÍK")lc.sőnktöl fogva Mindeddig eltartott És számtalan 
jókkal Minket elárasztott. 

A jóságos Isten Áldjon tovább is minket, Hogy 
vidáman s békén Tölthessük életiinket; Tartson meg 
mindvé.gig Minket kegyelmében, Legyen szabadí
tónk, Minden .szük>ógiinkl)en. 

H. 292. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Mi Urunk s édes Atyánk, Add nékünk Szent-

lelkedet. Szent Fiadért áraszd ránk Gazdagon ke
gyelmedet. Hogy tisztán megismerjük Te igaz tör
vényedet És hamis tudománytól Megőrizzük igédet. 

Krisztus, ki híveidnek Küldtél mennyből Szent
lelket, Kiket Atyád tebenned Választott és eljegyzett, 
öntsd ki Lelked reánk is, Buzgón könyörgünk iléked. 
Hogy általa igédljen Ismerhessünk meg téged. 

A mi segítségünk az Úrtúl jön. a\-i torcmlcAle 
a mennyet cs a földet. Amcn. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Va.sániap János I. lev. 4:10-21. Lukács 10:19—31. 
Hétfő Ap. csel. 10:34-48. I. Sámuel 3—5. 
Kedd Ap. csel. 11. I. Sámuel 0—8. 
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I. év: 
Síierda Ap. csel. 12. 
Csütörtök Ap. csel. 13:1—23. 
Péntek Ap. csel. 13:24—52. 
Szombat Ap. csel. 14. 

II. év: 
I. Sámuel 9—10. 
I. Sámuel 11—13. 
I. Sámuel 14. 
1. Sámuel 15—1(1. 

Imádkozzunk: 

Hálát adunk neked mennyei Atyánk nagy sze
retetedért, hogy kijelented akaratodat. Magaszta
lunk, hogy te Istenünk vagy, teljes bizalommal jö
hetünk hozzád, segítségül hívhatunk minden ba-
junlcban és hálát mondhatunk minden áldásodért. 
Magasztalunk, hogy erős vánmk vagy és megoltal
mazol mindentől^ ami árthatna nekünk. — De szo
morúan érezzük, hogy mennyi hálátlanság, hűtlen
ség és bűn terlieli egész életünket. Hányszor bíz
tunk magunkban, másokban, vagyonban, okosságban 
és elfeledkeztünk rólad. Mindezt őszintén bánjuk 
és kegyelmedért könyörgünk. — Adj nekünk Szent
ielkel, hogy ezután csak benned bízzunk és neked 
éljünk. Ámen. 

Itnádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi AtyánV, ki vagy a mermyetchen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
le-Isten első parancsolata ezt mondja: Ne 

gyének más isteneid! 
Ebben Isten igazi, szívből jövő hitet és bi

zalmat követel, úgy hogy ez a hit és l)izaloin az 
egyetlen igaz Istent öleli át s egyedül hozzá ra
gaszkodik. Nyilván azt akai'ja mondani: jól vigyázz 
és engedd, hogy én legyek egye"dül a te Istened 
és nehogy valaki mást keress magadnak. Más szóval: 
ha valami jóban szűkölködöl, várd azt éntőlem és 
keresd énnálam. Ha pedig valami szerencsétlenség 
vagy (•sai)ás ér, folyamodj énhozzám és bízd ma-
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gailat reám. ÉJI míígelógítelek és kisegítelek minden 
bajból. Csak a szívedet ne engedd át senki másnak. 
Ámen.'*' 

Dic-síhéf/ Icgijoi az Atyának, a Fiúnak áa a 
SzitiitUJeh Itilennek, amiképen kezdetben dicíiőscge 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
l 2. énük. 3. vei's. 
Atyának, Fiúnak És Szentlélek Istennek, A 

Szcntliároniságnak, Mi kegyes éltetőnknek, Dicséret, 
(lic^sőség Legyen magasztalás. Most és mindenkoron 
Örök hálaadás. 

II. 292. ének. 3. vers. 
Vigasztaló Szentlélek, Légy mi kedves ven

dégünk. Ki sok kinccsel gazdag vagy, Lakozzál 
együtt vélünk. Szólásra készíts nyelvet. Adj tanu
lásra kedvet; Hajts fület a hallásra. Gyújts szívet 
megtartásra. 
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Szentháromság Ünnepe utáni 2. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 293. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Kegyes Jézus, itt vagyunk Te szent igéd hal

lására. Gyúljon fel kívánságunk Igazság tanulására, 
Hogy e iükltöl elszakadjunk. Csak tehozzád ragasz
kodjunk. 

Elménket, értelmünket Lelki setétség borítja, 
Ue Szentlelked szíviinket. Fényével világosítja. A 
jót miljennünk te kezdd el S te támogass kegyel
meddel. 

n. 446 ének. 1., 2. vers. Dallama: Szívem sze
rint kívánom... 

Testvéreim javáért, Fáradnom, küzdenem: Erre 
segélj oh Isten, Én édes Istenem! Én tövises pá
lyámon 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. 

Á mi ficgítséfjűnk a.z Úrtól jön, aki teremtette 
a mennyel és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: n. év: 

Vasárnap János I.lev. 3:13-18. Lukács 14:16—24. 
Hétfő Ap. csel. 15. I. Sámuel 17. 
Kedd Ap. csel. 16. I. Sámuel 18—19. 
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I. év: n. év: 
Szerda Ap. csel. 17. I. Sámuel 20—21. 
Csütörtök Ap. csel. 18. I. Sámuel 22—23. 
Péntek Ap. csel. 19:1—22. I. Sámuel 24—25. 
Szombat Ap. csel. 19:23—40. I. Sámuel 26—28. 

Imádkozzunk: 

Hálát adunk neked jósáííos Atyánk, hogy m'iu-
tleuhat.ó nevedet kiielentefled kö;iöttünk, így se
gítségül hívhatunk téged s hozzád menekülhetünk. 
Alázattal valljuk Iie, hogy .«okszor vétkeztünk szent 
neved ellen, őszintén bánjuk, hogy sokszoi' nem té
gedet hívtuid'C .segítségül és szent neved ok nélküli 
emlegetése által hálátlanul visszaéltünk jóságoddal. 
Segíts, hogy parancsolatod mindig lelkünk előtt 
legyen és nevedet ezután hiába ne vegyük, sőt 
minden gondolatunkkal, szavunkkal, cselekedetünk
kel szent nevednek adjunk hálát és dicséretet. Ámen. 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 

Mi Atyánk, ki varjij a meJinyekhen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Isten második parancsolata így szól: Ke vedd 
hiába Isten nevét! 

Ez azt jelenti, hogy Istent féljük és szeressük: 
nevével ne átkozódjunk, ne esküdözzünk, ne igéz
zünk, ne hazudjunk, se ne csaljunk, hanem őt minden 
szükségünkl«n segítségül hívjuk, imádjuk és hála
adással dicsőítsük. Ámen.5- ' 

Dicsőség legyen az Alymiak, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
voltj úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 293. ének. 3. vers. 
Mennyei világosság, Szállj mireánk, llagj'ogj 

rajtunk! Áhítat, szent Vjuzgóság, Ihlesse meg szi
vünk, ajkunk. Hogy fohászunk égbe szálljon, Istennél 
kedvet találjon. 

II. 446. ének. 6. vers. 
Mily édes cselekedni Atyám, akaratod! Szent 

Isten, a te képed Énrajtam így ragyog. így hallom 
a szót: néked A meimy megnyittatik S mivel én-
Ivennem hittél. Sok megbocsáttatik! 

11 



Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. r)0. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Dicsérlek, Uram, tégedet, Hogy mindeddigmeg-

ör/.éi, í;s áldalak, Jiogy engemet A gonosztól meg
mentéi. 

Ma is kérlek szívem szerint, Xc nézzed sok lii-
búniat; ilívű lelkem feléd tekint. Tenálad a bocsánat. 

II. 367. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Istentől el nem állok, Ö sem áll tőlem el; Szüntelen 

vele járok, Átfogom liitennnel; (rondot visel reám És 
este úgy mint reggel Ö áld meg segítséggel, Az én 
kegj'̂ es Atyám. 

Emberi jóakarat Könnyen elvész, fordul: De 
mindvégig hű marad Jóságával az Úr. Segítségemre 
kész. Ha sújt bűn, ínség, bánat S gyarló éltemre 
támad Halál vagy bármi vész. 

A mi sefj/fségünJí az tjriói jön, al'i teroiitette 
a nicnni/cl t's a földet. Ámen. 

H;illgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Pélcr I. lev. .5:6—11. Lukács 15:1—10. 
Hétfő Ap. csel. 20. 1. .Sámuel 29—31. 
Kedd Ap. csel. 21:1—26. If. Sámuel 1—2. 
Szerda Ap. csel. 21:27—40. IT. Sámuel 4—6. 
(Csütörtök Ap. csel. 22. II. Sámuel 7—8 ' 
Péntek Ap. csel. 23:1—11. 11. Sámuel 9—10. 
Szombat Ap. csel. 23:12—35. II. Sámuel 14—15. 
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Imádkozzunk: 

Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy ünne
peket rendeltél nekünk és ezeket igéd hirdetése által 
megszenteled. Köszönjük szent igédet, életünk leg
nagyobb knicsét, lelkünk egjetlen világosságát, vi
gasztalását és boldogságát. — Őszintén bánjuk, hogy 
szent ünnepeiden oly sokszor nem hall^gattuk meg 
igédet, annyiszor bosszúsak voltunk miatta, nem 
vágyakoztunk utána és nem adtunk hálát érte. Ne
künk is hirdettetted igédet minden ünnepen s nü 
lábbal tiportuk szent munkádat. Te ezt atyai sze
retettel tűrted tőlünk, csakliogy lelkünket üdvös
ségre vezessed. Bocsáss meg nekünk, jóságos 
Atyánk. — Kérünk, ne vond meg igédet tőlünk 
bűneink miatt. Sőt küldj lelki aratásodba hűséges 
lelkipásztorokat és igehirdetőket. Adj nekünk Szent
lelket, a gonosszal szemben, hogy minden napon 
tápláljuk lelkünket igéddel és az ige életünld^é vál
jon. Szent Fiadért, a Jézus Krisztusért kérünlí, 
hallgass meg minket. Ámen. 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a viennyekhen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Isten harmadik parancsolata így szól: Az ünnep
napot megszenteljed! 

Ez azt jelenti, hogy Istent féljük és szeressük: 
igéjét és annak hirdetését meg ne vessük, hanem 
szentnek tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk. 
Ámen.53 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 50. ének. 7. vers. 
A nagy Istent az ég, a lüld DícscretteMmúdja; 

Ki áldással mindent betölt, övé legyen a 'hála! 
II. 367. ének. 5. vers. 

Áldásoknak adója, Dicsér, szivünk, ajkunk. Oli 
áldott minden óra, Melyben rád gondolunk! Legyen 
itt életünk Istenünk iránt hála, Míg egykor menny
ben nála Több jókat nyerhetünk. 
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Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap liete. 

Énekeljünk: 

I. 369. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam (Most 
nyugosziiak...) 

Én minden dolgaimban, Örömben s bajaimban 
Az Örökkévalót, Csak őt tartom szem előtt, Ö ad 
munkámhoz erőt. Naponként áldást s minden jót. 

Ha reggel kezdeni dolgom S türelmetlen aggó
dom Napestig szüntelen, Nines annak foganatja; 
Csak úgy, ha éltem Atyja Későn, korán ő van 
velem." 

U. 5. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Mely igen jó az TJr Istent dicsérni, Felségednek 

oh Uram, énekelni, Szent nevedet hálával emlegetni 
És mindenütt e világon hirdetni. 

Korán reggel irgalmadat éneklem, Jóvoltódról 
éjjel is elmélkedem; Felségedhez lelkemet feleme
lem És eltölti szívemet szent félelem. 

A mi segítségünk az tjrtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Eómailev. 8:18—23. Lukács 6:3fi—42. 
Hétfő Ap. csel. 24. II. Sámuel 17—18. 
Kedd Ap. csel. 25. 11. Sámuel 19. 
Szerda Ap. csel. 26. II. Sámuel 21—22. 
Csütörtök Ap. csel. 27:1—26. II. Sámuel 24. 
Péntek Ap. csel. 27:27—44. I. Királyok 1. 
Szombat Ap. csel. 28. I. Királyok 2. 
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Imádkozzunk: 
Mennyei Atyánk, liálát adunk, liogy családunk

ban boldogító szeretetet ajándékozol nekünk. Hálát 
adunk tágabb családi közösségüidcért is, hogy ma
gyar nemzetünk tagjaivá tettél minket és evangé-
liomod terjesztésében nagy feladatokat bízol ránk. 
Könyörgünk, áldd meg családi és nemzeti életünkéi. 
Te uralkodjál mindenekben a szeretet, jóság és 
békesség Lelke által, hogy ellenálljunk a gonosznak 
és akaratod teljesítésével szent neved dicsőségét 
nnmkáljuk. Áldd meg a szülőket és feljebbvalókat 
bölcse.séggel és szeretettel. Igéddel irányíts minket 
minden dolgunkban. Áldj meg mindnyájunkat, liogy 
csak l)enned bízzunk és iieked engedelmeskedjünk, 
a mi legfőbb Atyánknak. Ámen. 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennijekhot... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Isten negyedik parancsolata így szól: Tiszteld 

atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a 
földön, amelyet az Ür, a te Istened ád tenéked! 

E/. azt jelenti, hogy Istent féljük és szeressük: 
szüleinket és uraiid-cat meg ne vessük, se haragra 
ne ingereljük, hanem tiszteljük, becsüljük és sze
ressük őkei, nekik szolgáljunk és engedelmesked
jünk. Ámen." 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetheti dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindöröklcé. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. i569. ének. 8. vers. 
Lelkem, hát tenne bízzál, Csak őrá támasz

kodjál. Ki téged alkotott; Xe félj. hisz gyermeke 
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vagy, Csak őhozzá hű maradj, Ö boldogít itt és 
amott. 

n. 5. ének. 8. vers. 
Tarts meg minket, Uram, ez igaz hitben. Nevelj 

végig te szent ismeretedben; Hogy lehessünk min
denkor jó kedvedben S végre veled örvendhessünk 
mennyekben. 
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Szentháromság Ünnepe utáni 5. vasárnap hete. 

Énekeljünk: 

I. 426. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Bízom tebenned szent Isten, Könyörgök neked 

szünetlen; Xe nézzed én bűneimet, Kárhozatba én 
lelkemet ne vicrved. 

Végtelen te bölcseséged. Mindenekre néz szent 
fényed; Tudod, kinek, mint áll szíve, Ki hú hozzád 
s kinek erős a hite. 

II. 6. ének. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 
Oh felséges Ür, mi, kegyes Istenünk, Mily 

csudálatos a te neved nekünk, Dicsőséged felhat ;i 
nagy égre S teljes vele a föld kereksége. 

Amikor látom a te műveidet, A napot, holdat, 
a csillagos eget. Csudálva kérdem: mi itt az ember. 
Hogy rá gondolsz s megáldod ezerszer. 

.1 vii segítségünk az XJrtól jön, aki teremtette 
a meiniyct és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: n. év: 
Vasárnap Péter I. lev. 3:8-l5. Lukács 5:1—11. 
Hétfő Timoth. I. lev. 1. I. Királyok 3. 
Kedd Timoth. I. lev. 2. I. Királyok 5—6. 
Szerda Timoth. I. lev. 3. I. Királyok 7. 
Csütörtök Timoth. I. lev. 4. I. Királyok 8. 
Péntek Timoth. I.lev.5:l-16. I. Királvok 9—10. 
Szombat Tiraoth.I.!ev..5:17-2.5 I. Királyok 11. 
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Imádkozzunk: 
Mennyei Atyánk, adj szívünklx; igaz szeretetet 

felebarátaink iránt. Övj meg minket minden rossz 
indulattól és cselekedettől, mellyel másoknak gono
szat tennénk. Kérünk, fordítsd felénk felebarátaink 
szívét is, liogy amint mi javulcat akarjuk, ők is 
törekedjenek a mi javunkra lenni. Hálát adunk, 
liogy számonkéred emlxírtársainktól,; mit tettek 
velünk s tőlünk Is, hogy mit követtünk el velük 
szemben. Könyörgünk, bocsásd meg minden eddigi 
gonoszságunkat, mellyel másoknak ártalmára^ vol
tunk. Szentlelkedet add, hogy újjáteremtsen m'inket 
a testvéri szeretetl)en, megbocsátásban, békességben 
és szolgálatban való életre. Ámen. 

Imádkozzuk együtt a ittiatyánkot: 
Mi Atychik, ki vagy a mennyekhen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Isten ötödik parancsolata így szól: Ne ölj! 
Ez azt jelenti, hogy Istent féljük és szeressük: 

felebarátunk testében kárt vagy fájdalmat ne okoz
zunk, hanem minden testi szükségletében segítségére 
és javára legyünk. Amen.̂ * 

Dicsőség legyen az Atyának, a 'Fiúnak és a, 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
t^olt, úgy legyen most és mindőrökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 

I. 426. ének. 6. vers. 
Légy velem Atya Ür Isten, Szent Fiaddal 

egyetemben. Segélj te is, oh Szentlélek, Hogy ti
teket áldjalak, míg csak élek. 
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II. 6. ének. 5. vers. 
Felséges Isten, mi kegyelmes Urunk, Szent-

színed előtt íme leborulunk, Mely igen nagy a te 
dicsőséged. Örök hálával áldunk mi téged. 
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Szentháromság Ünnepe utáni 6. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 

I. 331'. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Jézus, ki bűnös lelkemet Kúrliozatlx)] kimented 

És örök üdvösségemet Haláloddal megszerzed, Ál
dom (irök jóságodat; Szívem, szám hűséget fogad. 
Hogy tetszé.sedre élek S csak telx'uned remélek. 

Felkerested künn a pusztán Az eltévedett ju
hot, Alü.' .tőled eltávozván Veszedelembe jutott; 
Jézus, lelkem liű pásztora. Bűnösöknek megváltója, 
Munkáld megtérésemet, Éleszd, növeld hitemet. 

U. 300. ének. 1. vers. Dallama: Eljött hozzánk 
az üdvösség .. 

Oh Jézus! hálás keljelem Imádásodru buzdul; 
kegyelmedet közléd velem és meghívtál fiadul. Meg
szántad bűnös voltomat. Irgalmadért, kérlek, fogadd 
Szívbéli haladásom. 

A 7m seijítségünk az t'iiól jön, ahi teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: II. év: 
Vasárnál) Római lev. G:3—11. Máté 5:20—26. 
Hétfő Timoth. I. lev. (!. I. Királvok 12—13. 
Kedd Timoth. IT. lev. 1. T. Királvok 14—15. 
Szerda Tim. 11. lev. 2:1—13. I. Királvok 10—17. 
Csütörtök Timii . lev. 2:14-26. 1. Királvok 18. 
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I. év: n. év: 
Péntek Tiraoth. Il.lev. :3. I. Királyok 19-20. 
Szombat Timoth. II. lev. 4. J. Királyuk 21. 

Imádkozzunk: 
Hálát adunk kegyelmedúrt jóságos Atyánk, liogy 

védelmedbe veszed becsületünket és tisztaságunkat. 
Áldunk, hogy testünket a Szentlélek templomává 
teszed és te magad védelmezed. Köszönjük szigorú
ságodat, mellyel minden szégyenletes gondolatot, 
és cselekedetet tiltasz és büntetsz. Mélységes szé
gyenkezéssel hajtunk fejet szent színed előtt illetlen, 
és gyalázatos gondolataink, szavaink ós cselekede
teink miatt, melyekkel téged is megbántottunk, má
sokra is romlást hoztunk. Jó Atyánk, te látod, milyen 
erősen támad minket a Sátán saját testünkben 
Könyörgünk azért, adj Szentlelket a becsületes küz-
delemliez és diadalhoz. Csak benned van bizodal
munk. Segíts, hogy tisztán élji'uik és másokat is 
támogathassunk a tisztaságért vívott küzdelemben. 
Hallgass meg minket szent Fiadért, a "Jézus Krisz
tusért kérünk. Ámen. 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a viomyelí'ben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Isten hatodik parancsolata így szól: Ne paráz

nálkodjál! 
Ez azt jelenti, hogy Istent féljük és szeressük: 

szavainkban és cselekedeteinkben tiszták és sze-
mérmetesek legyünk és hitestársát mindenki sze
resse és megbecsülje. Ámen."" 

Dicsőség legyen az Atyának, a 'fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetheti dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen, 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 331. ének. 4. vers. 
Hogy e világ el ne vesszen, Jézus, véredet 

ontod; Add, liogy üdvömre lehessen Végtelen ál
dozatod. Keresztfádhoz lépek hittel. Gyógyíts meg 
szent sebeiddel, Vedd le rólam az átkot. Hogy le
hessek sajátod. 

n. 300. ének. 4. vers. 
Oh áldj meg, védj meg Jézusom, Hogy bűnbe 

én ne essem. Virágos és rögös úton Törvényedet 
kövessem. Ki annyi jót tettél vélem. Oh add, hogy 
minden csepp vérem Szerelmedtől buzogjon. 
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Szentliároinság ünnepe utáni 7. vasárnap hete. 

Énekeljfink: 
I. 368. ének. 1., 2. vers. Dallama: Dicsőség 

mennyben Istennek.. . 
Az; Xjr az én hű pásztorom És megtart oltaliuá,-

ban, Azért meg nem fogyatkozom Semminemű 
javában. Engem ő maga legeltet És szent teszédével 
éltet Gyönyörűséges helyen. 

Tiszta vizekre vezérel, Hogy engem megújít
son; Megerősít Szentlelkével, Hogy lelkemben vi
dítson; Igazság ösvényén vezet, Melyen lábam bát
ran mehet Az üdvösségnek útján. 

U. 35G. ének. 1. vers. Eredeti dallam. 
Mint a szép híves patakra A szarvas kívánkozik, 

Tjelkem Istent úgy óhajtja És hozzá fohászkodik; 
Tehozzád én Istenem, Szomjúliozik én szívem; Szí
ned elé oh nagy Isten, Vájjon mikor jutok innen? 

A mi segítségmik az Úrtól jön, ahi teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: II. év: 
Vasárnap Eómailev. G:19-23. Márk 8:1—9. 
Hétfő Filemonhoz írt lev. I. Királyok 22. 
Kedd János II. és III. lev. II. Királyok 1—2. 
Szerda Júdás levele. II. Királyok 3 - 1 . 
Csülörtök Péter I. levele 1. II. Királyok 5—G. 
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I. év: li. év: 
J'éiitek Péter 1. levele 2. JI. Királyok 7—8. 
Szombat Péter ]. levele 3. II. Királyok 9. 

Imádkozzunk: 

Köszönjük jó Atyánk, hogy megvéded minden 
tulajdomnd'cat és felebarátaink vagyonáért is fele
lőssé teszel minket. Megvalljuk előtted, hogy eni-
bertársaiukkal nem egyszer jogtalanul bántunk, hút-
len,ek voltunk hozzájuk és javukat nem mozdítottuk 
elő teljes erőnkbői. Könyíirgünk, bocsáss meg ne
künk. K(>gyelmedet kérjük, hogy szent akaratod 
szerint élhessünk és igazságod útjait járjuk. Szent 
Fiadért kérünk. Ámen. 

Imádkozzuk együtt a iVUatyánkot: 

Mi Afi/ánk, Txi ragy a mennyelcheii... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Isten hetedik parancsolata így szól: x̂ 'e lopj! 
Ez azt jelenti, hogy Istent féljük és szeressük, 

felebarátunk pénzét vagy vagyonát el ne vegyük, 
se hamis áruval vagy csalással el ne tulajdonítsuk, 
hanem inkább támogassuk, hogy vagyonát meg
őrizhesse és megéllietését javíthassa. Ámen.'' 

Dicsőséfj legyen az Atyának, a Fiúnak én a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, xlgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 

I. 368. ének. 5. vers. 
Jüvoltod s irgalmasságod Megelégít engemet, 

A te anyaszentegyházad így dajkálja lelkemet; Ja
vaival így végtére Besegít a dicsőségre Hozzád 
mennybe, Jézusom. 
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II. 356. ének. 5. vers. 
Mért csüggedsz hát, oh én lelkem, Méit kesei^egsz 
oly nagyon? Bízzál, nem hagy el az Isten, Meg
vigasztal egy napon, ö nyújt majd szemlátomást 
Szabadulást, gyógyulást. Megmutatja nyilván ne
kem, hogy csak ő az én Istenem! 
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Szentháromság Ünnepe utáni 8. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 427. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Boldog az, ki életében Buzgón örvend Istenében, 

Erényt követ, vétket kerül S liű marad rendület
lenül. 

Hasonló az élöfálioz, Melyet közel víz partjához 
Az értő kéz gonddal olta És növését hűn ápolta. 

n. 335. ének. 1., 4. vers. Eredeti dallam. 
Teljes minden éltemben Naponként vétkeztem, 

Furdal a vád szívemben, Hogy gonoszul éltem. Jaj 
nekem! Istenem, Xagy haragod szállt rám Bűneim
ért méltán. 

Irgalomnak kútfeje, Én Istenem, kérlek, Térj, 
oh térj kegyelemre, Xe taszíts el végleg. Lám magad 
Fogadtad Erős esküvéssel, Hogy te nem ítélsz él. 

.4 mi segítségünk az Ürtól jön, (il-i teremi ette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: II. év: 
Vasárnap Római lev. 8:12-17. Máté 7:15—23. 
Hétfő Péter I. levele 4. 11. Királyok 10. 
Kedd Péter I. levele 5. II. Királvok 11—12. 
Szerda PéterILlev.l:l—11. II. Királvok 13—14. 
Csütörtök PéterII.lev.l:12-21. II. Királvok 15—16. 
Péntek Péter II. levele 2. II. Királyok 17. 
Szombat Péter II. levele3. 11. Királvok 18. 
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Imádkozzunk: 
A szeretet és iíiazsúg lelkéért küiiyöi-L;ünk lioz-

záfl mennyei Atyánk. Távoztasd Ijeszédünkböl a va
lótlanságot ós megszólást. A szeretet lelke által adj 
szívünkbe jó indulatokat, liogy szívesen mondjunk 
és hallgassunk másokról jót. Mindenható Atyánk, 
oh mennyit is vétkezüidv naponkint akaratod elleni 
Xem fékezzük nyelvünket, sőt bűníis szívünk minden 
gonoszsága gyakran előtör nu'isokról való teszé-
dünkben. Könyöi'günk, ne engedd ezt nekünk. Tartsd 
lelkünk előtt szent törvényedet, mely nemcsak min
ket véd, hanem felebarátunkat is és nemcsak má
sokat büntet az ellenünk elkövetett rágalmakért, 
hanem hasonló esetben minket is. — A szeretet és 
igazság k'lkééi't könyörgünk liozzád óh Urunk. 
Ámen. 

Itnádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a viennyekhett... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Isten nyolcadik parancsolata így szól: Xe tégy 

felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! 
Ez azt jelenti, hogy Istent féljük és szeressük: 

felellarátunkat hazugságba ne keverjük, el ne árul
juk, ne kisebbítsük, se rossz hírét ne költsük, hanem 
inkább mentsük, jót mondjunk róla és mindent ja
vára magyarázzunk. Ámen.í'S 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, ligy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 427. ének. 5. vers. 
Azért kövesd a jót híven, Hogy ne érjen vád 

semmiljen: Hogy kész lévén számadásod, Mennyben 
legyen a lakásod. 
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II. 335. ének. 8. vers. 
Beniényében bizonyos Alinden, aki liiüzen, Lel

kének igaz orvos Krisztus Urunk leszeu, Szent 
vére, Érdeme Örök dicsőséget, Szerzett üdvösséget. 

t 
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Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 325. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Én Istenem, én bűnös ember, It t állok szent, 

színed eőtt! Bűneim árja, mint a tenger, Hullámaival 
elfödött. Én Istenem, én Istenem, Könyörülj árva 
lelkemen! 

Igaz bűnbánattal kesergek Az én nagy vétkeim 
felett. Vessződdel oli Atyám, ne verj meg. Megtér 
tékozló gyermeked. Én Istenem, én Istenem, Kö
nyörülj árva lelkemen! 

II. 403. ének. 1., 4. vers. Eredeti dallam. 
Tündöklő hajnali csillag, örömkönnyek közt 

láldalak, Hogy nékünk felragyogtál. Hű pásztor, örök 
királyom. Vágyó szivem feléd tárom. Áldást, üdvöt 
te hoztál. Mily nagy S jó vagy Alázatos^és magasztos 
fejedelem! Dicsőséged zengi nyelvem. 

Eloszlik a bús éjszaka. Midőn te, lelkem csillaga 
Beragyogod utamat. Fáradt éltem újra éled, I^Iidőn 
i ijéd, tested, véred Üdít, miként a harmat. Ilyen Híven 
Tarts öledben, kegyelmedben mind a sírig; Lelkem 
csak tebenned bízik. 

A mi segítségünk az tJrtól jön, aki teremicllc 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Kor.I.lev. 10:6—13. Lukács 1G:1—9. 
Hétfő Máté 1:18-tól II. Királvok 19—20. 

2:12-ig. 
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1. év: II. év: 
Kedd Máté 2:13—23. 11. Királvok 21—22. 
Szerda Máté 3. II. Királvok 23. 
Csütörtök Máté 4. II. Királyok 24—25. 
Péntek Máté 5:1—26. I. Krónika 10:1-től 

11:25-ig. 
Szombat Máté 5:27—48. I. Krónika 12—14. 

Imádkozzunk: 
Mennyei édes Atyánk, hálát adnnk, hogy óvsz 

bennünket a gonosz szándéktól és védelmedbe veszed 
mind felebarátunk vagyonát, mind a magunkét. Ké
rünk, ne engedd, hogy mások tulajdonát akár a jog, 
akár az igazság látszata alatt álnokul elvegyük. 
Ne engedd még akkor se, ha a külső tíirvény szerint 
tehetnők. Eddigi minden ilyen gonosz gondolatunkat, 
szándékunkat és cseleke(letünket szívből bánjuk. 
Xérünk, bocsásd meg őket. De adj erőt is, hogy tör
vényed útját járjuk s jó szívvel tudjunk fáradozni 
embertársaink javán. Ámen. 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyehljcn ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Isten kilencedik parancsolata így szól: Ne kí
vánd felebarátod házát! 

Ez azt jelenti, hogy Istent féljük és szeressülí: 
felebarátunk házára vagy örökségére álnokul ne tö
rekedjünk, se az igazság színe alatt azokat el ne 
tulajdonítsuk, hanem inkább segítségére és szolgá
latára legyünk, hogy azokat megtarthassa. Ámen." 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és c, 
Szentlélek Istennek, amikében kezdetben dicsősége 
volt, iigy legyen most cs mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 325. ének. 6. vers. 
Meghallgattál! Már semmi kétség, ^Megadtad a 

bocsánatot; Szívembe, mit eddig nem érzék, Öröm, 
üdv, béke áradott. Én Istenem, én Istenem, Forró 
hálám tied legyen. 

II. 403. ének. 7. vers. 
Szívből szeretlek. Jézusom, Bátran megyek a 

Jó úton, Amerre karod vezet. Te értem éltedet aüád, 
Mennyben mutatsz dicsőbb hazát, Hol vigadok te
veled. Ámen! Légyen Akaratod, ott megadod, mire 
vágyom. Jöjj, ne késsél nagy királyom! 
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Szentháromság Ünnepe utáni lO. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 10. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Dicsérd én lelkem a dicsőség örök királyát, 

Szállj fel trónja elé, mondván neki buzgó hálát. Zúgó 
harang, ének és orgonahang. Mind csak az ő nevét 
áldják. 

Dicsérd az Urat, ki mindent oly bölcsen intézett. 
Aki liatalmának szárnyain hordozott, védett. Nagy 
irgalmát Árasztja minden nap rád, Áldását mindenütt 
érzed. 

II. H2. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Adjunk liálát az Úrnak, Kegyelmes megtar

tónknak Az elvett ajánrlékért, A sok jótéteményért. 
Testünket és lelkünket Ö adta életünket, Min

denkor van ránk gondja, Gyermekeit megóvja. 

A mi srgítscgihik n.: Ürtál jön, aki teremtette 
a mcnvypA és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: II. év: 
Vasárnap Kor. I. lev. 12:1—11. Lukács 19:41—48. 
Hétfő Máté (5:1—18. 
Kedd Máté 6:19—34. 
Szerda Máté 7:1—12. 
Csütörtök Máté 7:13—29. 
Péntek Máté 8:1—17. 
Szombat Máté 8:18—34. 

T. Krónika 15—16. 
I. Krónika 17—19. 
I. Krónika 20—21. 
I. Krónika 22—23. 
I. Krónika 28—29. 
II. Krónika 1—2. 
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Imádkozzunk: 
Mennyei szent Atyánk, ments meg' gonosz kí-

ván'ságoktól. Add Szeiitlelkedot, világosságában hadd 
isniorjük fel hűn'ös vágyainkat. Ha a gonosz kíván
ság felébred bennünk, le adj erőt a liarcra, liogy 
ne a mi vágyunk teljesüljön, hanem a te szent aka
ratod. A ))ennünk levő eredeti bűn állandó küz
delemre kényszerít, könyörginik azért, soha ne vond 
megtolunk Szentlelkedet. Mi magunkban csupa bűn 
és bukás vagyunk. Kérünk azért, te élj bennünk 
Szentlelkeddel, hogy ne mi küzdjünk a Sátán ellen, 
hanem te vidd véghezi a diadalt. Szent Fiad, a Jézus 
Krisztus által. Ámen. 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánlc, ki vagy a mennyélchen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Isten tizedik paranosolata így szól: Xe kívánd 

felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálóleányát, bar
mát vagy liármiféle tulajdonát. 

Ez azt jelenti, hogy Istent féljük és szeres
sük: felebarátunk feleségét, cselédségét vagy bar
mát el ne idegenitsük, erőszakkal el ne vonjuk, 
vagy hűtlenségre ne csábítsuk, hanem inkább azon 
legyünk, hogy azok nála megmaradjanak és köte
lességüket teljesítsék. Ámen.''" 

Dicsősé fi Jegyen a~ Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
roJt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 10. ének. 5. vers. 
Dicsérd őt, mert boldogok, kik őbenne remélnek. 

Jöjjetek, zendüljön ajkunkon haladó ének. Ki híve 
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vagy, Álild, magasztald öt s vigadj. Dicsőség legyen 
nevének. 

II. 82. ének. 7. vers. 
Atyánk, kérünk, kegyelmed Tovább is .sege

delmet A l̂jeln nagynak, kicsinynek. Akik tebenned 
hisznek. 

137 



Szentháromság Ünnepe utáni 11. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 332. cuek. 1., 2. vers. Eredeti (lallain. 
Oh én bűnös, jaj mit tesvek? Hova liajtsam fe

jemet? Nagy kő nyomja lelkemet, Bűnöm kínoz, 
hová legyeic? Jézus, te vagy vigaszom, Jézusomat 
nem hagyom. 

Bűneimmel megbántottam, Még som sújt le 
engemet, Sajnál, megbocsát, szeret. Nem sírok, már 
elhagyottan; Átöleli öt karom, Jézusomat nem ha
gyom. 

II. 595. ének. 1.. 2. vers. Eredeti dallam. 
Istenfélők, mily boldogok vagytok, Kik meg

halván. Istennel vigadtok. Ti már pihentek, Mi 
nem vagyunk még a bajtól mentek. 

Csak siralomvölgye a mi földünk, Hol ezernyi 
bú-gondban gyötrődünk; Bármeri'e nézünk. Szív
fájdalom a mi osztályrészüidí. 

.1 7)ii segítségünk a j Ürtól jön, aki teremtette 
a t)\enn]iet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: n. év: 

Vasárnap Kor. I.lev. 15:1-10. Lukács 18:9—14. 
Hétfő Máté 9. 
Kedd Máté 10. 
Szerda Máté 11:1—19. 
Csütört()k Máté 11:20—30. 
Péntek Máté 12:1—21. 
Szombat Máté 12:22—50. 

i l . Kr(')iiika 3—o. 
II. Krónika 6. 
II. Krónika 7—8. 
IL Krónika 9—10. 
II. Krónika 11—13. 
IL Krónika l-l—10. 
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Imádkozzunk: 
Örökkévaló szent Isten! Megretten a lelkünk 

törvényed szigorúsáfíáii és kemény liüiítéléseiden. 
Mert mindnyájan vétkeztünk ellened és i)arane.sola-
taid ellen. Borzadva látjuk, hogy rászolgáltunk min
den büntetésre, mert áthágtuk törvényedet. Rette
günk ítéletedtől. Könyörgünk néked, no igazságod 
szerint itélj felettünk, hanem a .Jézus Krisztu.s ér
deméért kegyelmezz meg nekünk. Valahányszor nél
küled akarunk vagy cselekszünk valamit, csődbe 
jutunk. Azért add Szentlelked ajándékát, hogy min
dig veled járjunk és így betölthessük törvényedet. 
Kérünk, adj szivünkl)e irántad való égő szerétetet, 
hogy csupán csak tenned hízzunk és neked éljünk, 
így szentelj meg minlcet a Jézus Krisztusért. Ámen. 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki rar/y a menvye'kben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
A tízparancsolatról ozt mondja Isten: Én, az 

Ür, a te Istened, szigorú Isten vagyok, aki meglnin-
tetem az atyák vétkét gyermekeiken hannad- és 
negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek, de ke
gyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem 
szeretnek és parancsolataimat megtartják. 

Ezekben az igékben Isten luintetéssel fenyegeti 
mindazokat, akik e parancsolatokat megszegik. Azért 
féljünk haragjától és ne vétsünk ezek ellen a pa
rancsolatok ellen. Viszont kegyelmet és minden jót 
ígér mindazoknak, akik ezeket a parancsolatokat 
megtartják. Azért szeressük őt, bízzunk l)enne é? 
örömest teljesítsük parancsolatait. Ámen."! 

Dicsőség legyen az Atyáiiak, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsőftcqc 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 332. ének. 7. vers. 
Kérlek, Jézusom, enyém léyy, Míg feljutok az 

égbe, Mennyei dicsőségbe. Fejemre koronát te tégy, 
Jézus, én boldogságom: Jézusomat nem hagyom. 

II. 595. ének. 6. vers. 
Áldott Jézus, segélj minket erre, Jöjj és vigy 

át az örök életre, Hol dicsőségben, Boldogultakkal 
élünk az égben. 

r) II 
III 
IV 
V 

(7\ 
VII 
VIII 
IX 
X 
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Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 29. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Isten, oh szent Isten, Oh végtelen kegj'clom. 

Ki nélkül semmi jó. Nincs semmi segedelem. Adj 
Jiekem ép testet. Ép elmét s jó szívet, Alclyet 
ékesítsen, jó lelkiismeret. 

Add, végezzem Uram, Én dolgomat serényen,-
Mint hű .'̂ zolgád tegyem, Amit parancsolsz nékem; 
Segélj tennem mindent, Mikor alkalmatos S amit 
végl)c vittem. Legyen foganatos! 

II. 9. ének. ]. , 5. vers. Eredeti dallam. 
Dicséret, tisztesség legyen, Kegyelem Atyja 

néked, Ki megáldasz és sorsomat Nagy jósággá] 
intézed. Te adsz szívemnek örömöt, A földi gyöt
relmek között. Dicsérjük Istenünket! 

Ha nincs erö, segedelem Sehol már a világon: 
Az égre feltekinthetek. Azt még nyitva találom. 
Ha nincs hová hajtnom fejem. Az C'rnál van nyug
vóhelyén!. Dicsérjük Istenünket! 

A mi segítséqünlc az Ürtól jön, alci teremiclle 
a vie7inyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: 11. év: 
Vasárnap Kor. II. lev. 3:4—9. Márk 7:31—37. 
Hétfő Máté 13:1—30. II. Krónika 17—18. 
Kedd Máté 13:31—58. II. Krónika 19—20. 
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I. év: 
Szerda Máté 14. 
Csütörtök Máté 15:1—20. 
Péntek Máté 15:21—39. 
Szombat Máté 16. 

II. év: 
11. Krónika 21—28. 
II. Krónika 24-25. 
II. Krónika 26—28. 
II. Krónika 29—30. 

Imádkozzunk: 
Oh Uram Isten, jósáíros Atyám, én érdemetlen 

ember és szegény bűnös vagyok. ^léltatlan még arra 
is, hogy szememet és kezemet hozzád felemeljem és 
hnádkozzam. De te parancsoltad mindnyájunknak, 
hogy imádkozzunk, sőt azt Ígérted, hogy meghall
gatsz minket. Szent Fiad, a '.Tézus Krisztus által arra 
is megtanítottál, liogy mit ós liogyan imádkozzunk, 
így a te parancsodnak engedelmeskedve járulok 
szent színed elé és kegyelmes ígéretedre bízom ma
gamat. Az én Uram, a Jézus Krisztus neveljen 
minden földi szentekkel együtt imádkozom, amint 
ő tanított engemet."-

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Alyánk, lei vagy a mennye'kben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
J^z Úr imádságában így szólítjuk meg Istent: 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben! 
Isten ezzel magához akar minket édesgetni, 

hogy elhígyjük, ]iogy ő nekünk édesatyánk, mi 
pedig édesgyermekei vagyunk; hogy bátran és lel-
jes bizalommal kérjük öt, mint szerető gyermekek 
szerető atyjukat. Ámen."' 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és n 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, ligy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 29. ének. 7. vers. 
Add, mint Jézusomé, Le^íveii szép ón halálom. 

Amidőn lelkemet Kezeidbe ajánlom. A sírnak ván
kosán Nyugtasd meg te.stemet, A mennyben iid-
vözítsd örökre lelkemet. 

II. y. ének. G. vers. 
Azért végső lehelletig, Atyám, dicsérlek, áldlak 

Ti ég, föld is, jer, adjatok Hálát a menny Urának; 
Mondjunk neki víg éneket, ö mindent jól cselekedett. 
Dicsérjük Istenünket! 
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Szentháromság Ünnepe utáni 13. vasárnap hete> 

Énekeljünk: 
I. Sbü. óuek. 1., 3. vei'tí. Eredeli dallam. 
Gondviselő édesatyáiii, Kérlek, engem meg ue 

utálj, Onnét íölül vigyázz reám. Mert ezer bú, Baj 
reám száll. 

Szegény fejem hozzád hajtom, [Minden dolgom 
reáil liagyom. Légy az én édes gyámoloni, Elclttem 
járó csillagom. 

II. 353. ének. 1., 2. vers. Dallama: .Jézus se
beidnek mélye. . . 

Xe gondolj Istenre félve. Bár üiüelked háburit, 
Halld, az Úrnak szent igéje Így vigasztal s bátorit: 
Ha bűnös vagy is, neked Megbocsát jó Istened, 
Szent Fiának szenvedése Lett bűnüd engesztelése. 

Nincs ember, kinek szívéhez A bűn szennye 
nem tapad. Gyarló kebled amig érez. Táplál vétkes 
váiryakat. Jfagyd el a bűnös utat. Térj meg, kövesd 
az Urat. Bűnbánóan imádkozzál S az Úr kegyel
mében bízzál. 

Á mi segítségünk az tJrtól jön, aki tcremietie 
a mcnniict és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 

I. év: II. év: 
Gal.írilev.3:lő—22. Lukács 10:23— 
Máté 17. II. Krónika 31-
Máté 18. II. Krónika 33-
Máté 19:13—30. 11. Krónika .3.j-

37. 
-32. 
-34. 
-36. 
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I. év: II. év: 
C'süiürtíik Máté 20. Példabeszéilek 1-3 . 
IV'iitek Máté 21:1—22. Példaljeszédek 4-(). 
í^zombat Máté 21:23—46. FéldaljeszédekS—10. 

Imádkozzunk: 
Uli Uram Isten, jó-ságos Atyám, szen

teld meíí nevedet bennünk is, a viláiíban is; pusz
títsd ki és töröld el minden hamis tanító és rajongó 
szörnyű istentelenséjíét és tévelygését. Mert ők ne
vedet hiába veszik, hamisságuk által szégyenletesen 
visszaélnek vele és csúfosan gyalázzák: mert azzal 
dicsekednek, liogy minden szavuk a te igéd és az 
egyház parancsa, holott azok ördögi hazugságok és 
ámításuk; ezzel a te nevedben széles e világon sok 
szegény lelket rútul tévútra vezetnek, sőt megölnek, 
ártatlan vért ontanak és üldözést szítanak, azt 
vélvén, hogy ezzel Isten tiszteletét cselekszik. .Jó
ságos Úristen, most már te magad téríts vagy aka
dályozz: térítsd azokat, akiknek még meg kell 
1érni(')k, hogy ők velünk s mi ővelük dicsérjük és 
megszenteljük nevedet igaz tiszta tanítás által épp 
úgy, mint kegyes életben. Akadályozd azonban 
azokat, akilc nem akarnak megtérni, hogy kény
szerüljenek abbahagyni a te szent neveddel való 
visszaélést, annak gyalázását, becstelen használatát 
és szegény lelkeknek tévútra vezetését. Ámen.'"-

Itnádkozzuk együtt a Miatyánkot: 

Mi Atyáiik, Id vagy a meiinyelihen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Mindennapi imádságunk első kérése így szól: 
Szentéitessék meg a te neved! 

Isten neve magában is szent ugyan, de mi 
azt kérjük ebten az imádságban, hogy közöttünk 
is szent legyen. 
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Ez úgy lesz meg, lia Isten igéjét tisztán és 
igazán tanítjuk és mi, mint Isten gj-ermekei, aszerint 
kegyesen is élünk. Erre segíts minl'cet szerető 
mennyei Atyánk! Aki pedig másképen tanít és él, 
mint ahogy Isteiuiek igéje tanítja, az megszentség
teleníti köztünk Isten nevét. Ettől őrizz meg minket 
mennyei Atyánk! Ámen.''^ 

Dicsősérj legyen az Atyánuk, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 380. ének. 4. vers. 
Igaz, teremtő jó Atya, Minden szegénynek 

támasza! Nincs, akihez íolyamodnám, Kérlek, viselj 
gondot reám. 

II. 353. ének. 6. vers. 
Irgalmadban tarts meg engem, Jó Atyám min

denkoron. Engedd a mennyet megnyernem, Ha 
majd megnyílik sírom. Add legyek hú gyermeked 
És úgy szolgáljak neked, Hogy a Inint elkerüUies-
sem S kegyelmedből ki ne essem. 
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Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap hete. 

Énekeljünk: 
I. 21o. ének. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 
Jézus én bizodalmam, Örök életre vezérem, 

übenne vau nyugalmam, Mert vele azt mind elérem. 
Ami itt vigasztalhat, Holtomban boldogíthat. 

Hozzá kötött engemet, Szent reményem minden 
szála; Hozzáfűzte lelkemet Sírig a hit és a hála. 
Xem szakít el tőle már Sem élet, sem a halál! 

IL 509. ének. 1. vers. Eredeti dallam. 
Emlékezzél, mi történik Uram, mirajtunk. És 

tekintsd meg mily nagy itten a mi sh-almunk; Osto
rodat vonta reánk a mi nagy bűnünk, Azért hozzád 
kiáltani mi meg nem szűnünk. 

-á mi segítségünk az Ürtól jön, aki teremtette 
o mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: 
Vasárnap 
Hétfő 
ICedd 
iSzerda 
('sütörtök 
l'éntek 
Szombat 

C!al. írt lev. 5:16-24. 
Máté 22. 
Aláté 23. 
Máté 24:1—13. 
Máté 24:14—51. 
Máté 25:1—30. 
Máté 25:31—46. 

U. év: 
Lukács 17:11—29. 
réldal)eszédek 11-13. 
Példalíeszédek 14-15. 
Példabeszédek 16-18. 
Példabeszédek 19-20. 
Példabeszédek 21-22. 
Példabeszédek 23-24. 

10* 147 



Imádkozzunk: 
Oh Uram Isten, Jóságos Atyám, te látod, liogy 

e világ nemcsak értelmével és okosságával gyalázza 
nevedet s hajol meg téged illető tisztelettel inkább 
az ördög és hazugság előtt, de ininden hatalmával, 
gazdagságával és dicsőségével is ellene áll és ellenö 
tör a te országodnak. Pedig mindezt csak azért 
bíztad rájuk e földön, hogy a világi rendet fönn
tartsák és neked szolgáljanak vele. ök nagyok, 
hatalmasok, sokan vannak, jóllakottak és kielégí
tettek s gyötrik, elnyomják, zavarják a te országod 
kicsiny sei-egét, mely gyönge, megvetett, kevesekből 
áll. Ök ezeket nem tűrik meg itt e földön s mégis 
azt vélik, hogy így téged nagy tiszteletben részesí
tenek. Uram Isten, jóságos Atyám most már te 
magad téríts vagy akadályozz. Térítsd azokat, akik
nek még gyermekeiddé és országod tagjaivá kell 
lenniök, hogy ők velünk s mi ővelük neked igaz 
hittel és teljes szeretettel szolgáljunk és e földi 
országodból űrök országodba jussunk. Azonban aka
dályozd azokat, akik a te országodnak minden ha
talommal és erőszakkal való pusztításától el nem 
állnak; vesd le őket trónjukról és alázd meg őket. 
liogy abba kelljen hagyniok. Ámen.'̂ -

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mcuviiel-licn ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Mindennapi imádságunk második kérése így 

szól: Jöjjön el a te országod! 
Isten országa eljön ugyan önmagától, a mi 

imádságunk nélkül is, de mi azt kérjük eblDen az 
imádságban, hogy mihozzánk is eljöjjön. 

Ez úgy lesz meg, ha a mennyei Atya Szentlelkét 
adja nekünk, hogy kegyehne által szent igéjének 
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higyjünk ó* kegyesen éljünk itt ideig és ott riríikké. 
Ánieu.^2 

Dicsősc'ij legyen az Atyánál:, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Áwen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 213. éuek. G. vers. 
Hívek, ama szép hazát Már e földön keres

sétek S az üdv hajnalcsillagát Már e testl>en kö
vessétek. Ahol a ti kincsetek, Ott legyen a szívetek! 

II. r)09. ének. ö. vers. 
Bizodalmunk vagyon benned, felséges Isíen,' 

Mert megmaradsz mindörökké igéretidben; Kérünk 
téged, térítsd hozzád a mi szívünket. Hogy el
nyerjük irgalmadból üdvösségünket. 
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Szentháromság Ünnepe utáni 15. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 404. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Jézus életemnek, (")röme szívemnek. Én üdvös

ségem! Jövel, Uram, várlak. Karjaimba zárlak, Édes 
reményem! Istennek áldott Fia, Tekíviiled senki 
nincsen Szívem kit szeressen! 

Bár vész lian<rja harsan, A te árnyékodban Xem 
bánt félelem. A föld meg^indulhat, Szikla leomolhat. 
Csak te légy velem. Bűn, lialál, törjön reám. Hatal
mával meg nem ejtlict, Megtart hív szerelmed. 

II. 3. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Dicsőült helyeken, Ott, hol virágzik az Éden, 

Akik vigadoztok Az Istennek közelében. A?. Cr nevi'i 
a magasságban. Szent és ártatlan boldogságban, Ma
gasztaljátok vigasságban! 

Kit be nem foghatnak Mind az egeknek egei, 
Áldjátok angyalok És minden ő seregei; Kik tün
dököltök fényességben, Kap, hold és csillagok az 
égen, Dicsérjétek öt felségében! 

A mi segítségünk az Ürtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: ÍI. év: 

Vasárnap Gal. írt lev. 5:2ö-töl Máté 6:24—34. 
6:10-ig. 

Hétfő Máté 26:1—10. Példalieszédek 25-27. 
Kedd Máté 26:17—40. Példabeszédek 28-29. 



I. év: 
Szerda Máté 2(5:47—75. 
Csütörtök Máté 27:1—26. 
Péntek 27:27—GÜ. 
tízombat Máté 28. 

Imádkozzunk: 

II. év: 
réklubeszédek 30-31. 
Esdrás 1—3—4. 
Esdrás 5—Ü—7. 
Esdrás 8—9. 

üli Uram Isten, jóságos Atyám, te tudod: ha 
c világ nevedet egészen élnem törölheti és országodat 
egészen el nem is pusztíthatja, mégis mennyi gonosz 
terve., lortélytforgatehnéjében éjjel és nappal, meny
nyicselt véts nem mindennapi támadást készít; íiai 
tanácskoznak, összesúgnak, bátorítják és bíztatják 
egymást; fenyegetőznek és villámokat szórnak s 
telve vannak gonosz szíuidékkal neved, igéd, or
szágod és gyermekeid ellen, csakhogy elveszítsék. 
•— Ezért Uram Isten, jóságos Atyám, most már 
te magad téríts vagy akadályozz. Térítsd meg azo
kat, akik jóságos akaratodat még meg fogják ismerni, 
hogy ők velünk s mi ővelük akaratodnak engedel
meskedjünk. Sőt minden bajt, keresztet és viszon
tagságot készséggel, türelmesen és örömmel visel
jünk, ))eunük meglássuk, megérezzük, megtapasz
taljuk jóságos, kegyelmes és tökéletes aka-
i'atodat. — Akadályozd azokat, kik a dühön
gést, tombolást, gyűlöletet és a kárt készítő gonosz 
szándékot abbahagyni nem akarják. Tedd szégyen
letesen semmivé minden tanácsukat, gonosz tervü
ket és cselvetésüket. Ámen.''^ 

Imádkozzuk együtt a iUiatgánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mcnnyekhcn... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Mindennapi imádságunk harmadik kérése ez: 

Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy 
itt a földön is! 
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Isten júsáfiOá és kegyes akarata teljesül iípvan 
a mi kérésünk nélkül is, de mi azt kérjük cblx^ii 
az imádságban, hogy közöttünk is teljesüljön. 

Ez úgy történik meg, ha Isten megtör és meg-
,gátol miiulen gonosz szándékot és akaratot, mely 
az ő nevét megszentelni é,s országát hozzánk jönni 
nem engedi, amilyen: az ördögnek, a vilá^gnak és 
saját testünknek akai-ata: ellenben megerősít és szi
lárdan megtart minket az ő igéjében és a hitben 
életünk végéig. Ez az ő kegyes és jóságos akarata. 
Ámen."'' 

Dicső.séfj Jcfiifcn a~ Atyának, a Fiúnak (U a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősé(je 
volt. ú(j!f h-'iinoi most ('s iiiiiidörokkc. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 404 ének 3. vers. 
Ha rettent a tcirvény Ks bűnöm, mint örvény 

Elborítni kész: Ha zúg az ítélet, Én akkor sem 
félek. Szemein terád néz. Kinyújtod felém kozed, 
Te vagy gyözlietlen pajzsom, tdvöm, bátorságom. 

II. 3. ének. 6. vers. 
Dicséret, dicsőség A menny és föld Istenének, 

Öríikkön-örökké Zengjen n(''ki hálaének; Ki egyedül 
úr a világon, Felül van minden változáson, Fe
jünkre áldás tőle szálljon! 

152 



Szentháromság Ünnepe utáni 16. -vasárnap hete. 

Énekeljünk: 

I. 2r)li. éiiok 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Xe csügííedj el kicsiny sereg, Szívedet ne ré

mítse meir Sok ádáz elleusé^íed. Bár diihök ellened 
fordul S te félsz és könnyed kicsordul: Xem árt
hatnak tenéked. 

Bízzál, ilíryed az Istené. Xe félj, lio,íy porba 
ejtonó Dríi.uí'in sz>erzett eiiyliázátl Majd rendel Ge
deont melléd. Ki vészl)en, viharban megvéd Téged 
s evangyéljnmát. 

n. .̂ 74. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Légy csendes szívvel, légy békével. Bízzál 

end^er az Istenben: Xála van öröm nagy bőséggel. 
Véle boldogulsz mindenben. Ö minden boldogságok 
atyja, A l.nit örömre fordíthatja: Légy csendes 
szívvel! 

Ö Ix'ivelkedik keuyelemmel, Atyai szívvel van 
hozzád; Féld őt gyi'iineki félelenmud Ks kegyel-
anesen tekint rád. Bár néha kereszttel látogat. Kész 
segedehnével támogat: Légy csendes: szívvel. 

.1 Ilii firíiiinéfiünlx az t'rlnJ jön, dki icrcmfciic 
a vi^nnyct és a (nldct. Amcn. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: 

Vasárnap Efezus 3:13-21. 
Hétfő .Takablev. 1:1—1 
Kedd .Takablev. 1:19—: 
Szerda .lakab levele 2. 
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Lukács 7:11 

8. X( 
27. X, 

Xt 

'hemiás 1 — 
•heiniás;) -
dieni.."): (í: 

—17. 
_2. 
4. 

7:1-11. 
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I. év: II. év: 
Csütörtök Jakab levele 3. Nehemiás 8^9. 
Péntek Jakab levele 4. Xehemiáí 10:28—39,-

12:27—47; 
13. 

Szombat Jakab levele 5. Prédilvátor 1—2. 

Imádkozzunk: 
Oh Uram Isten, jóságos Atyám, add áldásodat 

földi, testi életiinkre is. Adj nékünk koüvelmedből 
boldog békét. Őrizz meg harctól és háborútól. Adj 
a felsőiibségnek sikert és diadalt ellenségein, adj 
bülcseséget és értelmet neki, hogy e földi országot 
nyugalomban és jól kormányozza. Adj minden elöl
járónak és vezetőnek jó irányítást és akaratot, hogy 
az országot és népet békességesen, jó renddel igaz
gassák. Minden alattvalónak adj kegyelmet, hogy 
hűségesen tudjanak szolgálni és engedelmeskedni. 
Add, hogy minden rendű és rangú polgár )3ecsü-
letben éljen s egymás iránt való szeretetlien és hű
ségben. Adj kedvező időjárást és jó tennést e föld 
lakóinak. Kezedl)e ajánlom otthonomat, vagyonomat, 
hitvesemet é< gyermekeimet. Adj erőt, liogy őket 
kei-esztyéni szeretetben gondozzam és neveljem. Gá-
tftld és akadályozd a Megrontót gonosz seregével 
egyetemben, kik ebben nekünk kárt és liajt okoz-
liatnak. .Ájnén.'''̂  

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki i'agij a memiyekhcn . . . 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Mindennapi inii'idságunk negyedik kérése ez: 

A mi mindenna]ii kenyerünket add meg nekünk mai 
Isten a mi kérésünk nélkül is megadja ugyan 

a mindennapi kenyeret minden gonosz embernek, 
de mi azt kéi-jük elbea az imádságban, hogy ezt 
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velünk beláttassa és mi haladással vegyük minden
napi kenyerünket. 

A mindennapi kenyér Jelenti mindazt, ami a 
test táplálására és szükségleteire tartozik, úgymint: 
étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, udvar, szántóföld, 
barom, pénz, vagyon, kegyes házastárs, istenfélő 
gyermekek, jámbor cselédek, istenfélő és hűséges 
felsőbbség, jó kormány, jó időjárás, békesség, egész
ség, jórend, becsület, jó barátok, hűséges szomszédok 
és ezekliez hasonló. Ámen.*'̂  

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetheti dicsősége 
volt, úgy legyen most cs mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 259. ének. 3. vers. 
Él az Úr s áll igérctc, Ördög s világ minden 

csele Megszégyenül mirajtunk. Isten velünk s mi 
ővele, Nagy az Istennek ereje, Győzelmet keD 
aratnunk. 

II. 374. ének. 9. vers. 
Van Isten népének szombatja; Ott véget ér 

hétköznapunk. Az Úr terhünket ott lerakja S nála 
végnélkül vigadunk. Ott az ég és föld Istenének 
Dicsőült ajkról zeng az ének: Légy csendes szívvel 

JEGYZET. Énekelhetjük még az .512. éneket. 
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Szentháromság Ünnepe utánt 17. vasárnap hete. 

Énekeljünk: 
I. 55C. ének. 1., 8. vers. Eredeti dallam. 
Krisztus, te vagy életem, Nyereség lialálom; 

Reményem )>eléd vetem, A halál csak álom. 
Híven ha elvégezem Pályafutásomat, Menny

országban elveszem Örök jutalmamat. 
II. 2ő8. ének. 1., 2. vers. Dallama Mintha szár

nyon szállna... 
Semmit ne bánkckljál. Krisztus szent serege, 

Kern árthat tenéked Senki gyűlölete. A világ ellened 
Akármily kegyetlen, Xe félj. Krisztus nem hagy Té
gedet szégyenben. 

Királyi nemzxt vagy, Xoha csak kicsiny vagy. 
Atyádnak kegyelme Irántad igen nagy. ö szent 
Fia által Te is fia lettél És dicsőségéten Már te 
is részt vettél. 

A mi scgítséfiünk az Úrtól jön, aki teremtette 
a inenniiel és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

I. év: 
Efezusi lev. 4:1 -í!. 
Korinthusil. lev. 1. 
Korinthusi T. lev. 2. 
Korinthusi I. lev. ?). 
Koiinthusi I. lev. 4. 
Korinthusi I. lev. ö, 
Koi'inthusi I. lev. 6. 

II. év: 
Lukács 14:1—11. 
Prcdikátor 3-4-5. 
Prédikátor 6-7-8. 
Prédikátor 9-10-11-12 
Jeremiás 1—2. 
Jeremiás 3—4. 
Jeremiás 5—fi. 

156 



Imádkozzunk: 
Oh Uram Isten, jóságos Atyám, ne szállj perbo 

mivelünk. Mert egy élő sem igaz előtted. Azt so 
ródd fel bűnül nekünk, hogy mi oly háládatlanok! 
vagyunk, noha kil)eszélhetetle.nül sok jót teszel tes-
tünkkel-lelkünkkel; hogy naponként gyakran meg-
botlunk és vétkezünk, többször, mintsem tudjuk vagy 
é.szrevesszük. Ne azt nézd, hogy mi vagyunk-e ke
gyesek avagy gonoszok, de a te nagy irgalmadat 
tekintsed, melyet a Krisztusban, szent " Fiadban 
ajándékul nekünk adtál. Bocsáss meg minden el
lenségünknek is és mindazoknak, akik fájdalmat 
okoznak vagy rosszat tesznek, amint mi is szívből 
megbocsátunk nekik. Mert azzal, hogy ők elle
nünk lámadváii, megharagítanak téged, maguknak 
szerzik a legnagyobb bajt. Rajtunk nem segítene, 
ha ők elvesznek, inkább szeretnők hát, ha ők velünk 
együtt üdvösséget nyernének. Ámen.''-

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 

Mi Atyárik, ki vagy a mennyekhen ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Mindennapi imádságunk ötödik kérése ez: £s 
bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is meg
bocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. 

Ebben az imádságban azt kérjük, hogy a 
mennyei Atya ne tekintse a mi bűneinket és miattuk 
ne tagadja meg kérésünket. Mert mi mindabból, 
amit tőle kérünk, semmire sem vagyunk méltók, nem 
is érdemeltük meg; hanem mindazt kegyelemből adja 
meg nekünk, mert mi naponként vétkezünk és 
bizony csak büntetést érdemlünk. Azért viszont mi 
is készek vagyunk szívünk szerint megbocsátani 
és örömest jót tenni azokkal, akik miellenünk vé
tettek. Ámen.G3 
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Dictíöség legi/en az Atyának, a Fiúnalc és a 
Szentlélek Istennek, amik épen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 556. ének. 9. vers. 
Kegyes Üdvözitőmmel Mennyben együtt leszek, 

Hol én neki örömmel Mondok dicséretet. 
II. 258. ének. 6. vers. 
Siess most is hozzánk, Krisztus segélj minket, 

A te szent igéddel Neveljed hitünket. A te Szent-
lelkeddel Áldd meg te népedet, Hogy minden dol
gunkban Dicsérjünk tégedet. 
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Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 2.'Á'>. <Jiiek. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Erős vár a mi Istenüiilí, Jó fegyverünk éj? 

pajzsunk: Ha o velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi 
oltalmunk. Az ős ellenség Most is üldöz még, Nag>' 
a sei-ego. Csalárdság fegyvere, Xincs ilyen tülib 
a földíin. 

Erőnk magában mit sem ér, Mi (\sa'kliamar el
esnénk: De küzd velünk a hős vezér, Kit Isten 
rendelt inelléidí. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus 
az. Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, Ö a mi 
diadalmunk. 

II. líj. ének. 1., 2. vers. Dallama: Ki dolgát rsak... 
Oh vajha ezer nyelvem volna S angyalokéval 

érne fül. Mindegyik versenyezve szólna. Teljes szi
vemnek niélyiből, "Dicséretedre Istenem, Ki annyi 
jót mívelsz velem! 

Bár szavam elhatna odáig, Hol a nap ragyog 
fényesen. Szívem amig ver, mindhalálig Szeretné 
Istenét híven. Bár mindegyik szívdobbanás Lenne 
egy-egy hálaadás! 

.1 mi segít fi 6(1 link a~ triói jön, uTci teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Kor. I. lev. 1:4—9. Máté 22:34—46. 
Hétfő Krinthusi I. lev. 7. Jeremiás 7—8. 
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I. év: II. év: 
Kedd Korüitliiiyi I. Icv. 8. Jeremiás 9—10. 
Szerda Koriutluisi I. lev. D. Jeremiás 11—13. 
Csütörtök Koriutliusi I. lev. 10. Jeremiás 14—15. 
Péntek KonntluisiI.lev.il . Jeremiás 16—17. 
Szombat Koriutliusi I. lev. 12. Jeremiás 18—20. 

Imádkozzunk: 
Oh Uram Isten, jóságos Atyára, cselekedd, hogy 

igéd mellett és szolgálatunkban éberen és lelken
dezve, buzgón és állliatatosau kitartsunk. Xe le
gyünk elbizakodottá^ restté és tétlenné, mintha már 
mindent elértünk volna. Különben váratlanul ránk 
tör a gonosz ördög, ismét elrabolja tőlünk drága 
igédet vagy széthúzást, szakadást idéz elő köztünk, 
avagy más módon visz bele testi-lelki bűnbe, bajba. 
Mindez ellen te adj erőt, bölcseséget Lelked által, 
liogy a gonosznak hősiesen ellenálljunk s diadalt 
arassunk. Ámen."-

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyék'bcn.., 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Mindennapi imádságunk hatodik kérése ez: És 

ne vigy minket kísértésbe! 
Isten nem kísért ugyan senkit sem, de mi azt 

kérjük eblxju az imádságban, hogy Isten őrizzen. 
és tartson meg minket, hogy az ördög, a világ és a 
mi testünk meg ne csaljon és téves hitte, kétségbe
esésbe és más nagy gyalázatba és búnte ne csábítson. 
És ha ezek megtámadnának minket, végül mi győz
zünk és a győzelmet meg is tartsuk. Ámen.''3 

m. 
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Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 256. ének. 3. vers. 
E világ minden ördöge, Ha elnyelni akarna, 

Minket még nem rémítene, Mirajtunk nincs ha
talma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje 
már, Reá ítélet vár, Az ige porba dönti. 

n. 12. ének. 6. vers. 
Oh hát hogyne dicsérne szívem. Hogyne ál

dana tégedet! Ha e világot elveszítem, Ügyis nyertes 
leszek veled. Ha jön majd értem a halál, Hitem 
még akkor is megáll. 
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Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap hete. 

Énekeljünk: 
I. 27. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben. Hozzád sie

tünk lélekben S miként magad parancsolád, Imád
kozunk, mint egy család. Add, fohászunk, ne az 
ajkon. De szívünk mélyén fakadjon. 

Szenteltessék meg te neved! Tanuljuk szent be
szédedet És míg a sír ránk nem borul. Éljünk, mint 
Jiivek jáml)orul. Tévelygéstől óvd nyájadat. Hú 
pásztorunk te légy magad. 

n. 13. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallaa*. 
Mily nagy az Ür kegyelmessége, Van-e ember, 

kit meg nem liat? Van-e szív, mely mindent fe
ledve. Az Istennek hálát nem ad? Oh jer, őt áldja 
aninden lélek. Ki minket mindig szeretett. Én ót 
imádom, mig csak élek. Neki mondok dicséretet. 

Az életet ő 'adta nékem, őtőle vettem lelkemet. Ő 
tart meg nagy szeretetében, Ö vidítja fel szívemet. 
Ö küld reám csendes nyugalmat. És nyárnyával 
megóv, befed. Jósága, mint üdítő harmat. Éleszt 
l)ennem új életet. 

A w,i segítségünk az t'rtól jön, aki teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Efezusilev. 4:22-28. Máté 9:1—8. 
Hétfő Korinthusi I. lev. 13. Jeremiás 21—22. 
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I. év: H. év: 
Kedd Korinthusi I. Icv. 14. Jeremiás 23—24. 
Szerda Korinthusi I. lev. lő. Jeremiás 25—26. 
Csütörtök Koriiithusil.lev. 16. Jeremiá,s 27—29. 
Péntek Koriuth. II. lev. 1. Jeremiás 30—31. 
Szombat Koriuth. 11. lev. 2-3. Jeremiás 32—33. 

Imádkozzunk: 
Oh Uraui Isten, jóságos Atyám, úgy tele vau 

ez a mi szánalmas életünk nyomorúsággal és kín
lódással; úgy telve veszéllyel és bizonytalansággal, 
úgy telve hűtlenséggel és rosszasággal, hogy elég 
okunk volna megelégelni az életet és kívánni a 
halált. Jó Atyánk, te tudod, milyen gyöngék va
gyunk. Te segíts hát minket, hogy e sokféle bajon 
s rosszon épen jussunk által. S ha eljön majd ideje, 
adj kegyelmes végórát és boldog távozást e siralom 
völgyéből, hogy a haláltól meg ne rettenjünk s el 
ne csüggedjünk, de erős hittel ajánljuk lelkünket a 
te kezedlie. Ámen.^* 

Imádkozzuk együtt a Aliatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyckheii ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Mindennapi imádságunk hetedik kérése ez: De 

szabadíts meg minket a gonosztól! 
Ebteh az ünádságban összefoglahiskéi)en azt kérjük, 

hogy a mi mennyei Atyánk szabadítson meg minket 
mindazoktól a veszedelmektől, melyek testünket és 
lelkünket, vagyonunkat és becsületünket fenyege
tik és egykor, ha végóránk eljön, boldog kimúlást 
adjon és e nyomorúság völgyéből kegyelmesen ma
gához vegyen a mennyekbe. Ámen.^s 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnalc és a 
Szcntlélélc Istennek, amiképen kezdetJícn dicsősége 
voU, i'tgy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 

I. 27. ének. 9. vers. 
Tied raa és mindeukoroii Az oi'.szág és a lia-

taloiii, Ami j(')t kérünk, megadod. Imádságunk nieg-
liallgatod. Dicsőség itt és odafenn, Xevednek Is
tenünk, Ámen. 

II. 13. ének. 5. vers. 
Add oli Atyám, hogy nagy szerelmed Mindig 

szemem előtt legyen, J'gy lesz boldogságom tel)enncd 
S éltem tenékecí szentelem. Te vagy örömöm édes
sége. Vigasztalóm, Jia búsulok: Légy áldott ég, föld 
fczeut felsége, Néked élek, néked halok. 

t 
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Szentháronisá|{ ünnepe utáni 20. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 357. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Isten felséges adománya, Vallás, te vagy leg

jobb hívem; Alidon éltemet szélvész hányja, Mit 
tenne nélküled szívem! Te bölcseségre tanitasz. Ha 
hanyatlom, gyámolítasz. 

Te gyújtasz elménilHjn világot, Eloszlatod az 
éjszakát. Keblembon élesztesz szent lángot. Mely 
tűr, szeret, Istent imád. Te vagy erős vándorbotom. 
Terád bizton támaszkodom. 

II. 303. ének. 1., 3. vers. Eredeti dallam. 
Ma újra liűf-éget fogadok Jézus a keresztyéu-

ségben, Hogy szent hitemben megmaradok S ne
velkedem kegyességben. Szentlelkedet buzgón k(''-
rera. Legyen mindvégig vezérem. 

Nem, hitszegő én nem lehetek. Világ, ne kí
sérts engemet! Sem napfóny, sem borús fellegek, 
Nem ingatják meg hitemet. Bűn, hiúság, távozzatok! 
Szívem lemond ma rólatok. 

A "nii segítségihilc nz Úrtól jön, aki teremtette 
a viennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Efezusilev. 5:lő-21. Máté 22:1—14. 
Hétfő Korinth. II. lev. 4. Jeremiás 34—35. 
Kedd Korhith. Il.lev. 5. Jeremiás 36—37. 
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I. év: 
Szerda Koriiitli. 11. lev. 
Csütörtök Korinth. II. lev. 
Félitek Korinth. II. lev. 
Szombat Koriiitli. II. lev. 
Imádkozzunk: 

6. 
7. 
8. 
9. 

II. év: 
Jeremiás 38—39 
Jeremiás 40—42 
Jeremiás 43—44 
Jeremiás 45—47 

Oh uram Isten, jóságos Atyám, mivelhogy o 
gonosz minket megkísért és bűnre csábít: szabadíis 
meg tőle, hogy isteni akaratod szerint megváltatván 
minden bűntől és bajtól, a te országodban éljünk, 
téged dicsérjünk és szentségedben magasztaljunk 
mindörökké. — És mert te tanítottál s te szólítottál 
föl az imádkozásra, meghallgatást Ígérvén, re-
ménykedi'mk s bizton tudjuk, szerető jó Atyánk, 
hogy kegyelmed és irgalmad mindezt meg is adja 
nékünk. — Istenem, Atyáin, mindaz, amit kértem 
tőled, nem kétlem, való igaz és be is fog 
teljesedni. Nem azért, mert én kértem okét, hanem 
mert te parancsoltad kérnünk s te ígéred meg bi
zonyosra, hogy teljesíted. Bizonyos vagyok tehát, 
hogy te igaz vagy Istenem s nem ámíthatsz enge
met. Nem is imádkozásom érdemessége, csak a te 
igazságod bizonyossága erősít meg lűtemljen, úgy
hogy cseppet sem kételkedem: Ámen lesz belolo 
s Ámen is marad. Ámen."* 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, lei vagy a mennyclihen ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Mindennapi imádságunkat így fejezzük be: Mert 

tied az ország és a hatalom és a dicsőség. Mind
örökké. Ámen. 

Ez azt jelenti, hogy én bizonyos legyek afelől, 
hogy ezeket a kéréseket a mi mennyei Atyánk szí
vesen fogadja és meghallgatja: mert ő maga pa-
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rancsolta, hogy így iraádkozzimk és megígérte, hogy 
megallgat minket Ámen, azt jelenti: Igen, ügy 
legyen. Ámen-^s 

Dicsöscfj legyen az Alyúna'k, a Fiúnak és a 
Szenílélok Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
voTI, úgy (egyen most és mindüröklcé. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 357. ének. G. vers. 
Oh tudom, tudom, kiben hiszek. Nem, nem ha

gyom el hitemet. Akármely terhet könnyen viszek, 
Míg ez emeli lelkemet. Szent Isten te vagy legfőbb 
kincs. Tenálad becsesebb jó nincs. 

II. 303. ének. 4. vers. 
Oh Jézus, vezéreld lelkemet, Elmémet, tedd 

állandóvá. Szenteld egész földi éltemet a ticdhez 
hasonlóvá. Bár itt küzdök és szenvedek, De tenálad 
üdviít lelek. 
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Szentháromság Ünnepe utáni 21. vasárnap hete. 

L 

Énekeljünk: 

I. 375. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Teremtő Istenünk. Édes Atyánk nekünk. Ha

talmas vaery, Irgalmad nagy: Tnsegemljeu.. szüksé-
gemljen, Kérlek, engem ne hag\j! 

Szivem );enned bízik, Hozzád esedezik: fin jó 
Atyám, Oh tekints rám, Sii'almimban, bánátimban. 
Légy kegyelmes hozzám! 

II. 37C. ének. 1., 4. vers. Eredeti dallatn 
Mind jó, amit isten tészen, Szent az ő aka

ratja. E hit lűv gyámolum Icszen S szívemet meg
nyugtatja. Van Istenem, Bár ellenem Támadjon ve
szély s halál Felfegyverkezve talál. 

Mind j('), amit Isten tészen, Ö az én reménysé
gem. Minden ínségemben készen Van nála segít
ségem, ^tegvigasztal. Felmagasztal Alkalmatos órá
ban: Bízom nagy jóvoltábaii. 

A ml ítri/Kscrjimk a:: trinl jön, alct icrcmiciie 
a mcnyujet és a földet. Áme7i. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: 
Vasái-nap Efeziisi lev. 0 :U)-17. 
Hétfó Korinth. TT. lev. 1(1. 
Kedd Korinth.i l .Iev.i l . 
Szerda Korinth. II. lev. 12. 
Csütíirtük ]\orÍ7ith. II. lev. 13. 
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II. év 
János ev. 
Jeremiás 
Jeremiás 
Jeremiás 
Jeremiás 

• 
4:4(3—. 
48—49 
.")(t. 

.")!. 

."'2. 

•)4. 
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I, év: II. év: 
Péntek Zsidókhoz írt lev. 1. Jeremiás siralmai 1-2 
Szombat Zsidóklioz irt lev. 2. Jeremiás siralmai 3-5 

Imádkozzunk: 
Úr Jézus Krisztus, liála neked, liogy isteni 

magy erőddel eltiportad az osgonoszt s egyedüli 
hatalmaddal megtörted és leromboltad a sátánnak 
birotlalmát. Könyörgünk néked, tarts meg és védj 
mindnyájunkat, szegény, kishitű és gyenge embe
reket a gonosz furfangjától és támadásától, nagy 
igyekezetétől és szolgáinak bősz haragjától. Mert 
mindennel azt akarja, hogy elvonjon szent igédtől 
és elrabolja lelkűnktől isteni vigasztalásodat. Segíts 
azért, hogy isteni Ígéreteid és igaz igétl mellett 
életünk végéig csűggedetlenül kitartsunk az egy 
igaz hitben, győzve pokol és gonoszság felett. A te 
dicsőségedre és a mi üdvösségünkre. Amen."^ 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi .liijánk, ki vagy a mennyelchen ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hogy a hitnek jó gyímiölcsöket kell 

teremnie és hogy azokat a jócselekedeteket, melyeket 
Isten megparancsolt, az einbernek cselekednie kelJ 
azért, mert ez Isten akarata, nem pedig azért, hogy 
aViban bizakodjunk, hogy azokkal a cselekedetekkel 
kiérdemeljük Isten előtt való megigazulásunkat. A 
bűnbocsánatot és a megigazulást ugyanis csak hittel 
lehet megragadni, amint lüisztus szava is bizonyítja: 
Ha mindeneket megtettetek, mondjátok, haszontalan 
szolgák vagyunk. Ámen. (Lukács 17:10.)*̂ '̂  

Dicsőséíj legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdethen dicsősége 
volt, úgy Irgycn most és mindörökké. Ánieti. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 375. ének. 7. vers. 
Ha majd napom leszáll, MeUéin, Ui'am, te állj. 

Menedékem Te légy nékem; Adj égi bért a Jé
zusért, Üdvözíts az égljen! 

n. 376. ének. 5. vers. 
Mind jó, amit Isten tészen, l)orgálása nem 

tesz kárt. Nem célja, hogy megemésszen, Bár nyújt 
keserű pohárt; Hát eltűröm. Mert az üröm Kezéből 
Istenemnek, Orvosság lesz lelkemnek. 
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Szenthármság ünnepe utáni 22. vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 358. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Szegény fejem, hová liajtnálak. Ha Jézusom 

ölére nem? Ha tégedet nem óhajtnálak, Kit óhajtnék 
mást, Istenem? Te szánod a seblaedt szívet, Boldog 
az, ki hozzád siet : > 1 i 

Szemem, oh Isten, könnybe lábadt. Hol leljek 
nyugtot és szegény? Szívemben kél igaz bűnbánat, 
Hogy szent törvényed megszegem. Óh magas ég, 
rám ne szakadj, Irgalmas Isten el ne hagyj! 

n. 381. ének. 1., 9. vers. Eredeti dallam. 
Szívom keserűségét, Szomorú könyörgését, 

Szánd, Uram, bujdosását. Szolgád nyomorúságát. 
Jó, hogy megaláz karod Jómra lön te ostorod: 

így ismerem bűnömet, Igaz ítéletedet. 
A mi segítségünk az tJrtól jön, aki teremtette 

fi. mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: n. ev: 
Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

Filippiilev. 1:3—11. 
Zsidókhoz írt lev. 3. 
Zsidókhoz irt lev. 4. 
Zsidóklioz írt lev. 5. 
Zsidókhoz irt lev. fi. 
Zsidóklioz írt lev. 7. 
Zsi,lókhoz írt lev. 8. 

Máté 18:21—33 
Ezékiel 1—3. 
Ezékiel 4—6. 
Ezékiel 7—9. 
Ezékiel 10—12. 
Ezékiel 13—lő. 
Ezékiel 17—18. 
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Imádkozzunk: 
Urunk, Jézus Krisztus, mennyei Királyunk, te 

vagy minden isteni kincs birtokosa, mi csupán csak 
tőled kérhetjük és kaphatjuk meg, ami Isten előtt 
jóvá, bölccsé, szentté és igazzá tesz bennünket. Alá
zatosan kérünk, balgaságunkban te mutasd meg 
útaidat, hogy rajtuk járjunk életünlc minden napján 
igaz komolysággal, valósággal és kit-artással. Oh 
hű mennyei Mesterünk, taníts jó és tökéletes akara
tod ismeretére, hogy mindenben tudjuk, mit kell 
tennünk és kerülnünk, hol beszéljünk, hol figyel
jünk és hol hallgassunk, mit mondjunk és mit felel
jünk. Segíts minket, hogy mindenben szent nevedet 
magasztaljuk és miattunk senki meg ne botránkozzék 
l>enned. Szent igéddel irányítsad lépteinket és ne 
engedd, hogy hamisság legyen bennünk. Ámen.'*' 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben... 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Hisszük, hogy a keresztyénségben bűneink bo
csánatát elnyerjük, ami a szentségek és a íeloldozás 
által, továbbá az egész evangéliom minden vigasztalíV 
ígérete által történik. — Mert ha Krisztus megsze
rezte is számunkra Isten kegyelmét és a Szent
lélek által szentekké lettünk is a keresztyén anya
szentegyház egységében Isten igéje által," azért tel
jesen mégsem vagyunk bűn nélkül valók, a mi 
testünk miatt, amelyet magunk hordunk. Ámen.''« 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiwiak és- a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 
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Énekeljük a befejező éneket: 
I. 358. ének. 4. vers. 
Emlékezzél te szent Fiadra: Xeni jött ő az 

igazakért: Hanem magát halálra adva, A bűnö
sökért onta vért. Kik eltévedtek az úton, Azokért 
jöttél. Jézusom. 

II. 381. ének. 10. vers. 
Magasságos Istenség. Miiulenható szent Felség, 

Mennyekte vidd lelkemet, Mikor végzed éltemet! 
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Szentháromság Ünnepe utáni 23. vasárnap hete. 

Énekeljünk: 
I. r)iK). ének. 1., 4. vers. Eredeti cl;illam. 
Az én időm, mint a szép nyár, Menten eljár, 

És eljő a hosszú tél. Ámde az í'r szebl> tavaszra 
Feltámasztja Azt ki benne liisz, remél. 

Add, Uram, hát megfontolnom Földi sorsom És 
eszemlje hadd veszem: Mily rövid e földi élet S az 
ítélet Mily váratlan itt leszen. 

n. 553. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Szívem szerint kivánom Utolsó órámat^ Mert 

szüntelen szoronfíat A bú, prond és bánat. Elindulok 
örömmel Várván jutalmamat, Melyet Jézus szá
momra A mennyben tartogat. 

A l)űntől és haláltól Megváltál engemet. Jézus, 
szent véred árán Szerzed meg üdvömet. !Neni rettent 
már halálom és senuni félelein, Nyugalmamat te
benned. Jézusom, meglelem. 

A mi scgitségibik az Úrtól jön, aki teremtette 
a mennyet éfi a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

I. év: 
Filippiilev. 3:17-21. 
Zsidókhoz írt lev. 9. 
Zsid. írt lev. 10:1-18. 
Zsid.írt lev. 10:19-39 
Zsidókhoz írt lev. 11. 
Zsidókhoz írt lev. 12. 
Zsidókhoz írt lev. 13. 

II. év: 
Máté 22:15-
Ezékiel 19-
Ezékiel 21-
Ezékiel 24 
Ezékiel 27-
Ezékiel 29-
Ezékiel 81 

-22 
-20. 
-22. 
-26. 
-28 
-30 

32 
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Imádkozzunk: 
Könyörülő jó Urunk, l>evalljuk előtted, hogy, 

sok bűnt követtünk el és bizony r;iszobáltunk az 
örök kárliüzatra. Mcirbánással még nem tehetünk 
í.'leget )>üiieink(''rt, de a te könyörületesséued na
gyobb, mint minden vétkünk. Azért kruiyörgünk, 
jie ródd fel hibáinkat és ne tarts ítéletet felértünk, 
lianetn töríiid el vétkeinket a te nagy kegyelmedből, 
hogy kétíségi)e ne essünk. — Bár soic mindent el
követtünk ellened és igazságosan kái'hoztatnál el, 
ennél sukkal nagyobb segítő jóságod. I'runk, te nem 
akarod a bűnös halálát és nem (irülsz a halandók; 
pusztnlásán. Sőt te haltál meg, hogy a lioltak éljenek 
és haláloddal te kivégezted a bimösök lialálát. — 
Irjralmadat kérjük! Szenvedésedért és lialálodért. 
Ámen.'̂ ^̂  

Imádkozzuk együtt a Aliatyánkot: 
Ml Ali/áuk, ki, vagy a mcnnyell'Cn ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
1 Hiúzok abban, hogy van itt a földön egy szent 

csoport vagy közösség, amely rsupa szxMitekb<il áll, 
amelyet egy fő a Krisztus alatt a Szentlélek hívott 
egy 1x3 egy hitben, egy érzésl>en és egy értelemben, 
amely az adományokban különböző, de egységes a 
szeretetben, szakadás és elkülönítés nélkül. Ennek 
én is egyik része és tagja vagyok, birtokosa ési 
részese minden javainak. Ehhez a Szentlélek ve
zetett el és tett engem annak az egy testnek tagjává 
aüáltal, hogy Isten igéjét hallgattam és most is 
hallgatom, ami kezdete a bejutásnak. — Alielőtt en
nek a köz(>sségnek tagjaivá lettünk, az ("irdög hatal
mában voltunk. Ennél a szent közösségnél, vagyis a 
kei-esztyénségnél marad a Szentlélek. így von be 
minket az egyházba s használja fel azt arra, hogy 
általa hirdettesse és gvümölesöztesse az ieét. E'<4 
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által viszi végbe a incgs/.entelést és sokasitja is meg 
azt, hogy napról-napra nagyobbodjck és erősödjék 
az egyház a hitben és annak gyümölcseiben. Ezeket 
a Szentlélek viszi véghez. Ámen."" 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiiinak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 590. ének. ő. vers. 
Adj erőt. ha a kísértet Harcra késztet; Védj 

Uram, ha törl)e csal. Légy paizsora, úgy le nem ver 
Semmi fegyver És enyém a diadal. 

II. 553. ének. 8. vers. 
Uram, el nem bocsátlak, Nem hagylak Jézusom. 

Te vagy üdvöm, reményem, Én csak benned bízom. 
Te szent karod segéljen A végső harcon át. Hogy 
elvegyem kezedből az égi koronát. 

> 

JEGYZET. Énekelhetjük még a 364. éneket. 
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Szentháromság ünnepe utáni 24. vasárnap hete. 

Énekeljünk: 

i. 587. óiiek. 1., 5. vers. Eredeti dallam. 
lUzoiiy meglészen az idő, Hogy eljön Isten Fia. 

A jókat s gonoszokat ő Xagy ítéletre hívja. Aldcor 
minden lélek remeg A földet tűz emészti meir, fiiként 
szent könyvünk írja. 

Oh Jézus, ama nagy napon Takarj be szent 
kezeddel; £n sorsomat reád hagyom. Büntetésem 
engedd el. Hozzád buzgón esedezem: Élet könyvébe 
ird nevem, Moss tisztára véreddel. 

II. 554. ének. 1., 2. vers. Dallama: Szívem szerint 
kivánom . . . (Eredeti dallama is van.) 

I\íár búcsút veszek tőled, Áhíok, hamis vUág. 
Amit te adsz, nem élet, Csak látszat, hiúság. Égy 
jobb hazába vágyom, Hol üdvöm elnyerem. Hol az 
Istent meglátom S lesz igaz életem. 

Ha szenvedek s keresztem A porba sújt, lever: 
Jézus, te légy mellettem S könnyebb lesz a teher'. 
Szelíd arcod, ha nézem S a drága vért azon: Keresz
temet felveszem S nyugodtan hordozom. 

.1 vii segítségünk az Úrtól jön, oki teremtette 
a viennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
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I. év: 
Kolosseilev. 1:9-14. 
Jelenések könyve 1. 
Jelenések 2:1—11. 

n. év: 
Máté 9:18-
Ezékiel 33 
Ezékiel 35-

-2t;. 
-34. 
-36. : 



I. év: U. év: 
Szerda Jelenések j!:l-J—2y. Ezékiel 37—38. 
Csütörtök Jelenések 3:1—13. Ezékiel 39—40. 
Péntek Jelenések 3:14—22. Ezékiel 41—42. 
Szombat Jelenések könyve 4. Ezékiel 43—44. 

Imádkozzunk: 
Jóságos Istenünk és Atyánk! Mivel minket 

szent hívásod által választott szénijeid és szeretteid 
közösségére méltattál földi egyházadban, szívből ké
rünk, valamennyi gyermekedet áldd, szenteld, 
újítsd és védd meg, gondozd, vigasztald és hatahnad-
dal tartsd meg az üdví'isségre. — Mindentudó Isten, 
te ismered mindegyikünk helyzetét, törekvéseit, ba
jait és veszélyeit. Segíts meg mindnyájunkat, min
denben, mindenütt és mindenkor. Mgasztald a szo
morúakat, erősítsd a gyöngéket, emeld föl az el
esetteket, térítsd helyes útra a tévelygőket és szen
telj meg mindenkit igazságoddal. Gyógyítsd a i)C-
fegeket, légy vigasztalásuk, oi'vosuk és gondvise
lőjük. Adj táplálékot a (Szegényeknek és szűkölködők
nek. Viseld gondját özvegyeknek és árváknak. Té
rítsd meg a bűnösöket és istenteleneket, irgalmaddal 
és hossziitűréseddel mentsd meg őket az örök pusz
tulástól. — Válts meg miridnyájunkat és segíts át 
innen mennyei országodba, hogy téged meglássunk 
és örökké magasztaljunk. Ámen.'' 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 

Mi Atyánk, Vi raf/i/ a ))icnvyeld)cn . . . 

Tegyünk vallást hitünkről: 

Valljuk, hogy a keresztyénségl)en ininden arra 
rendeltetett, liogy az ige és a szent jegyek által 
naponként elnyerhessük bűneink ingyenes lx)csá-
natát, megnyugtathassuk lelkiismeretünket és nyer-
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liessüuk új erőt inimladdig, amíg csak itt élünk', 
így tehát a Szentlélek eszközli azt, liogy habár vau 
bűnünk, a bűn mégsem árthat nekünk, mert a ke-
resztyénségben vagyunk, ahol meg nem szűnik a 
bűnbocsánat; egyrészt azért, mert az Isten meg
bocsát, másrészt pedig azért, mert mi gyakorlunk bűn
bocsánatot egymás között, támogatván és felsegítvén 
egymást. — A keresztyénségen kívül azonban, ahol 
nincs az evangéliom, nincs bűnbocsánat sem és nem 
lehetséges a megszenteltetés sem. így tehát azok, 
akik nem az evangéliom és a bűnök bocsánata, 
hanem saját cselekedeteik révén keresik és szeretnék 
kiérdemelni a szentséget, önmagukat zárják ki 
és különítik el ettől a keresztyénségtöl. Ámen.'* 

Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 587. ének. 6. vers. 
Ha eljösz, légy én szószólóm, állíts jobbodra 

engem; Ölelj kebledre Megváltóm, Hogy ne kelljen 
rettegnem. Vígy be a kegyes hívekkel Menny

országba nagy örönmiel, Hol kegyelmedet zengem. 
IL 554. ének. 5. vers. 

Élők könyvébe írjad. Megváltottad nevét, Hogy 
ha eljő a végnap. Hittel nézzek feléd. Boldogok 
seregéljen Jelöld ki helyemet. Hogy lelkem örö
mében áldhassa nevedet. 

JEGYZET. Énekelhetfük rriég az 631. éneket. 
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Szentháromság ünnepe utáni 25. vasárnap hete. 

Énekeljünk: 

I. 88. ének. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Az éj ím érkezik, Beborítja a földet. Az L'r 

nem távozik, Megvilátíosít minket. Te vagy oh Jé
zusom £n napom s világom. 

Szeutigéd fáklyáját Oh Jézus, gyújtsd meg ben
nem. A hitnek szikráját Élesszed én szivemben; 
Világa űzze szét A Iniiinek éjjelét. 

II. 070. ének. 4. vers Eredeti dallam. 
Elég immár, Ha te úgy akarod, Megváltóm, 

Istenem. Kinyújtod rám Segítő szent karod S meg
nyugszom csendesen. Felém hajolsz, balzsamot hoz
ván. Megvigasztalsz éa így szólsz hozzám: Elég 
immár! 

A mi secjíiségünk az Űrtól jön, ahi teremtette 
a mennyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 

I. év: U. év: 
Vasárnap Thess.I.lev. 4:i:]-l8. Máté 24:10-28. 
Hétfő .Telcnések könyve ö. Ezékiel 45—4ü. 
Kedd Jelenések könyve 6. Ezékiel 47—48. 
Szerda Jelenések könyve 7. Dániel 1—2. 
C'sütört()k Jelenések könyve 8. Dániel 3—4. 
Péntek .Jelenések könyve 9. Dániel 5—6. 
Szombat Jelenések könyve 10 Dániel 7—8. 
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Imádkozzunk: 
Oh Urain l.-toi), te va<:y miiulenekiiekteremtője, 

minden ember legfőbb parancsolója, életnek s ha-
líílnak Ura. Ki mindeneket akaratod szerint te
remtesz és kormányzói s kezeidlx^n tartasz mindent, 
kérünk akkor végy magadhoz minket, szegény bű
nösöket, amikor néked ligy tetszik. IJe mig akaratod 
éltet, úgy vezess és úgy kormányozz, hogy téged, 
féljünk s szei-essünk. E világ fiait pedig, akik csak 
a testnek élnek, félemlítsd meg haragoddal és végső 
ítéleteddel. Minket pedig öriimünkkel, félelem s 
rettegés nélkül, örök kegyelmedbe fogadj, hozzád 
az örök életre. Ámen.'^ 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, Id rarjy a mouiyclAcn .. 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljnk, hogy Krisztus a világ végén itélet-

tartásra jelenik meg, a holtakat mind reltámasztjü, 
a kegyeseknek és választottaknak nv'nk életet és soha 
el nem múló örömöket úd, az istentelen embereket 
pedig és az ördíigöket elitéli végnélküli kínszenve
désre. Ámen."' 

Dlcsöfícfi Icm/cii oz' Ah/(hinl\ a Fiúnak és a 
Szentlélek istennek, amlképen kc-Jethen dicsősége 
volt. ú(iy h-gycn mofít vs iiurnlörökké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. 88. ének. 5. vers. 
Hadd megújítanom A szövetséget véled: Én 

vándorútamon Tied e szív, e lélek. Szentlelked add 
nekem A jóra, Istenem. 
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II. 200. ének. 1., 2. vers. Eredeti aallam. 
Maradj meg kegyelmeddel, Velünk oh Jézusunk, 

Hogy a bűnös világnak Tőréibe ne jussunk. 
Maradj meg szent igéddel Velünk oh Megvál

tónk, F(">ldi vándor pályánkon Te légy útmutatónk. 

•lEfiYZET. P.neVcllietjUk még nz 546. éneket. 
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Szentháromság Ünnepe utáni 26.-vasárnap hete . 

Énekeljünk: 
I. 550. éllek. 1., 5. vers. Eredeti dallam. 
jMinden ember csak halandó, Minden test mint 

fű, virág; Itt ami van mind romlandó És elmúlik 
e világ. E testnek porrá kell lenni, Hogyha el akarja 
venni Az örök dicsőséget. Melyet Isten készített. 

Xagy keresztet kik hordoznak S harcolják a 
hit harcát. Győzelemben vigadoznak S zengnek ott 
halleiuját. Ott öröm s dicső korona Én fejemet 
körülfonja, Ott élem az életet, Melynek véiíc nem 
lehet. 

II. 8G. ének. 1., 4. vers. Eredeti dallam. 
A nap immár elenyészett Világa fényével, Ki 

nappal sírt s megfáradott, Most alszik békével. 
Tudom, hogy sok bűnöm miatt Méltán sújt ha

ragod; De értem is te szent Fiad Nagy váltságot 
adott. 

A 'Vii segítségünlc az Úrtól jön, aki teremtette 
a vicnnyet és a földet. Ámen. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Thess. II. lev. 1:3-l() Máté 25:31—46. 
Hétfő Jelenések könyve 11 Dániel í)—10. 
Kedd Jelenések könyve 12 Dániel 11—12. 
Szerda Jelenések könyve 1I-5 Hóseás 1—4. 
Csütörtök Jelenénekkönvve 14 Hóseás 5—9. 
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I. év: II. év: 
Péntek Jelenések könyvelő Háseás 10—14. 
Szomiiar Jelenések könyve lü Abdiás könyve. 

Imádkozzunk: 
Istenünk és Atyánk, kezeidl)^ ajánljuk testünket 

és lelkünket. Te viseld gondunkat, liogy meglegyen 
mindenünk mindörökké. — í r Jézus Krisztus, ér
demedből élünk és érdemedből halunk meg nyu
godtan. Segíts, hogy ne csak elmúlásunk legyen 
boldog, hanem örökké éljünk tenálad. — Szentlélek 
Isten, csak a te vigasztalásodVian bízunk. Engedd, 
liiogy a monnylien lássuk azt. amit e földön hi
szünk és hogy ott a mienk legyen, amiben itt remény
kedünk, örök, dicső S/^ntháronisáu' viuy a halál 
kapuján át kegyelmesen országodba örök üdvös
ségre. Ámen.'5 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi AiyánJc, ki vagy a mennyelchcn ... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, liogy most is, mikor már megkezdődött 

a megszeiiteltetés és növekedik najiról-iiapra. arra 
várakozunk, hogy a tesfiink váljon a halál mar
talékává és temettessék el minden tisztátalanságával 
együtt, hogy azután dicsőségben jöjjön elő és tá
madjon fel, teljes és tökéletes szentséirre, az üj, 
örök életben. Mert most csak félig-meddiir lettünk 
tiszták és .szentek, hogy szüntelen munkálkodjék 
rajtunk a Szentlélek s az ige által napoidcént ré
szesítsen beimüiüvet bűnbocsánatban mindaddig, 
amíg csak el nem nyerjük azt az életet, ahol többé 
nem lesz m;'ir bűnbocsánat, hanem csupa tökéletesen 
tiszta és szent emberek, kik teljesek kegyessé'ggel és 
igazsággal, elszakadtak és megszabadultak a bűntől. 
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haláltíll <'•? miiuleii Itoldoi^talanságtól új, lialhaiatlan 
és nicudicsőiilt testben. Ámen.'*"' 

Dicsőséíj legyen a~ Alyának, a Fiioink és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezűéiben 'Jle.tősége 
volt, t'iijj/ Iccjtjen most és iiiiiidüíükké. Ámen. 

Énekeljük a befejező éneket: 
I. ööO. ének. 7. vers. 
Szebb hazámat már itt lálom .'szemeivel Intern

nek, Már itt érzem e vilápon Előizét a mennynek', 
üli jübágos Isten nálad Elveszem majd koronámat. 
Fouadd hálám, istenem, Ko<s\cs, .Téziis, lé̂ v̂ velem. 

II. 86. ének. 8. vers. 
így én neked élek, halok. Erős, nagy Istenem; 

Veled ífyözelmet aratok Halálon, életen. 
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Szentháromság ünnepe utáni utolsó liét. 

Énekeljünk: 
I. .')35. i'\wk. 1., 2. vers. Eredeti dallam. 
Miulha szárnyon szállna Én időm, mint pára, 

Elsiet nagy sebten, Xyílnál sebesebben. Éir böl
csőm a gyenge, Még alig, hogy renge; Szegezik 
koporsóm, Ez itt az én sorsom. 

í)li (irök Istenség Mennyei szent Felség: Add jóJ 
megfontolnona Kn nuilamló voltom. Abban van az 
élet. Ha téged ismerlek, S kit elboosájtottál Meg
váltómul adtál. 

II. 4. ének. 1., 7. vers. Eredeti dallam. 
Dicsértessék Uram. örökké szent neved. Hogy ez 

ideiglen Gondomat viselted. Méltatlanságomat, Úr
isten nem nézted. Hogy eddig megtartál. Hála legyen 
néked. 

Tekints reám azért, Kcgyelmességedben, Viselj 
gondot i'ólam Én nagy szükségemben. Xe nézd bű
neimet. Én édes Istenem, Alutasd meg, hogy te 
vagy Gondviselőm nekem. 

A mi ficgUsépiink az Úrtól jön, nlci tcrcmlelLc 
a weniijicl í-s a földet. Áinoi. 

Hallgassuk meg a mai napra kijelölt szentírási igéket: 
I. év: II. év: 

Vasárnap Péter II. lev. 3:3-13. ^iáté •24:37—51. 
Hétfő Jelenések könyve 17 Jónás kijnyve. 
Kedd Jelenések könj-vel8 Xáhnm könyve. 
Szerda Jelenések könyvel9 Zakariás könyve 1-3. 
Csütin-t (")k .lelenésekkönyve2() Zakariás könyve 4-7. 
Péntek Jelenések könyve 21 Zakariás 8—11. 
Szombat Jelené.-ekkönvve22 Zakaiiás 12 14. 
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Imádkozzunk: 
Úr Jézus Krisztus, olts szíviinkbe égő vágyat, 

nem e világ dicső nagy és pompás dolgai, hanem 
szent országod után, liogy mindnyájan hozzád jöj
jünk és örök üdvösségre jussunk. Oh boldog, válóban 
boldog az, kit országodba fogadtál és örök kincseiddel 
megajándékoztál. Tégy velünk földi életünkben, ami 
neked tetszik, azt add, amit te látsz jónak, csak! 
azt kérjük, hogy tenálad lakozhassimk s fogadj örök 
országodba. Urunk Krisztus, adj türelmet, hogy az 
élet minden szomorúságát és viszontagságát legyőz
hessük annak a nagy dicsőségnek a reményében, 
amit nekünk elkészítettél. Mivel pedig nem juthatunk 
más módon örök életre, mint sok szomorúság, ag
gódás, szükség és viszontagság "által, add, hogy min
dent csekélységnek vagy méginkább semmiségnek 
tartsunk, amit e világon el kell szenvednünk. Add, 
hogy minden érzésünk és gondolatunk a, jövendő 
örömre és dicsőségre irányuljon. Segíts, hogy sem 
baj, sem keresztviselés, sem viszontagságok se pedig 
e vflág öröme és szeretete el ne vonjon országodtól. 
Kegyelmedet kérjük, hogy szívből vágyakozzunk 
igazi, örök hazánkba. Ámen.'' 

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot: 
Mi Atyánk, Jii vagy a mcnnyekhen... 

Tegyünk vallást hitünkről: 
Valljuk, hog\' a Szentlélek folytatja munkáját 

szüntelenül, egészen az ítélet napjáig és erre rendeli 
a földön az egyházat, amely által szól és cselekszik! 
mindent. Mert az egész keresztyénséget még nem 
gyűjtötte össze, sem a Ijűnbocsánat osztása nem 
nyert még befejezést. Azért hiszünk Abban, aki az 
ige által napról-napra közelebb hoz bennünket és 
adja, szaporítja és erősíti a hitet, ugyanazon ige és 
a bűnök bocsánata által, hogy végül azután, ha 

188 



mindezt a miuikíiját elvégezte rajtunk, mi pedig 
Inegniaradunk benne, — nieglialjiuik a világnak és 
minden boldogtalanságnak. Legvégül pedig teljesen 
és örökre szentté tegyen bennünket, amit most csak 
az ige által várunk hitben. Ámen."* 

Dicsőség legyen az Atyafiak, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek, amiképen kezdetben dicsősége 
volt, úgy legyen most és mindörökké. Ámen. 

Énekeljük a "befejező éneket: 
I. 535. ének. 3. vers. 
Te szent Fiad vére Mossa hófehérre, Tisztává 

szívemet. Míg sírom eltemet. Ott sem érek véget, 
Oh Isten, ha képed Tündöklik énrajtam, Lelkem 
haUiatatlan. 

II. 4. ének. 8. vers. 
E földön míg élek. Adj jó egészséget, Alázatos 

szivet. Lelki csendességet; Áldj meg én munkámban 
Kívánt jó sikerrel S végre koronázz meg Örök üd
vösséggel 1 
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Jegyzetek. 

Rövidítések. 
Luther W. Dr. Luther Márton összes munkáinak vvei-

mari kiadása. 
Rz Ágostai Hitvallásból vett részeket D. Dr. Pröhle 

Károly egyet, tanár fordítása alapján közöljük. (L. Hitvallás 
és Tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves 
jubileuma alkalmából. Sopron, 1930.) 

Nagy Káté ^ - Dr. Luther Márton Nagy Kátéja. Az 
)»Emmaus Felé« kiadása. Sopron, 1930. 

Schmalkaldi Cikkek •- Luther Hitvallása, a schmalkaldi 
cikkek. Ford. Masznyik Endre. lü . kiad. Bpest, 1937. 

Löhe Wilhelm Löhe; Samenkörner des Gebetes. 4-1. 
AufL München, 1903. 

L .G. -= Lutherisches Gebetbuch von Gerhard Molwitz. 
Müller Verlag 1938. 

Saját imádságainkat nem láttuk el külön jelzéssel. 

Imádságok és hitvallási részek. 
1 Gottfried Arnold (1665—1714); Alig. Ev. Gesang. und 

Geb€thuch 1846. — 191. 1. 34. — L. G. 73. 
' Apostoli Hitvallás. 
» AUgemeines Gebetbuch 1928. 77/a. — L. G. 74. 
* Dr. Luther Márton: Kis Káté. I. hitágazat magyarázata. 
' Moller; Thesaurus precationum. 1603. 7. 1. — L. G. 6V. 
« Keresztyén imádságos könyv. Az evangéliom népe szá-

mára régi jeles szerzők müveiből szerkesztette Kovác* 
Sándor. Pozsony. 1899. — 80. 1. 

•' Kis Káté. II. hitágazat magyarázata. 
» Löhe 271. szám. 
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' Kubach: Betopfer 1654. 596. ]. — L. G. 85. 
J" Kis Káté. III. hitágazat magyarázata. 
» MoUer: Thesaurus precationum 1603. 83. 1. — L. G. 86. 
^- Gebetbuch Luthers. 1849. 334., 559. 1. — L. G. 70. 
•̂* Schmalkaldi Cikkek III. 10. (Ige és szentségek által 

közli Isten kegj'elmét. 49., 51. 1.) ; 
" Ágostai Hitvallás 18. (A szabad akaratról.) 
" Gerhard Tersteegen; Alig. Ev. Gesang. und Gebetbuch 

1846. 823, 64. - L. G. 115. 
1*̂  .ágostai Hitvallás 20. (A jócselekedetekről.) 
1' Gottfried Arnold: Lustgarten 1709. 169. 86. — L. G. 217. 
1* Ágostai Hitvallás 7. (Az egyházról.) 
''•^ Melanchthon: Corpus doctrinae christianae 1560, Examen 

ordinandorum. — L. G. 53. 
^^ .ágostai Hitvallás 19. (A bün okáról.) 
" MoIIer: Thesaurus precationum. 1603. 232. — L. G. 203. 
-̂ Ágostai Hitvallás 2. (Az eredendő bűnről.) 

^- Gottfried Arnold: Lustgarten 1709. 115, 60. — L. G. 216. 
í'' Schmalkaldi Cikkek III. 4. (A megtérésről. 42—43 1.) 
« Schimmer: Gebetbuch 1693. 173. — L. G. 72. 
'" Ágostai Hitvallás 12. (A megtérésről.) 
'• Petrőczy Kata Szidónia: Tizenkét liliom. II. kiad. Nagy-

enyed. 1764. 43—44. 
'•" Ágostai Hitvallás 5. (Az egyházi hivatal. Ige és szentségek.) 
í» Klodius: Kleinod gottseliger Gebete 1599. 80b. — L. G.94^ 
'" Ágostai Hitvallás 4. (A megigazulásról.) 
»> Allgemeines Gebetbuch 1928. 84b. — L. G. 99. 
^̂  Schmalkaldi Cikkek II. 1. (Hit által igazulunk meg. 16.1.) 
33 Keresztyén imádságos könyv. Régi jeles szerzők müveiből 

szerkesztette Kovács Sándor. Pozsony, 1899. 93—94. L 
2* Löhe 292. 
s* Ágostai Hitvallás 13. (A szentségekkel való élésről.) 
S'' Schimmer: Gebetbuch 1693. 229. — L. G. 105. 
?" Kis Káté. A keresztségről I—II. 
2s Moller: Thesaurus precationum 1603. 303. — L. G. 204; 
••• Kis Káté. A keresztségről III. 
<̂  Betbüchlein f ür allerlei gemain anligen.1550. 32.— L.G.146. 
-̂ Kis Káté. A keresztségről. IV. 
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^•- Klodius: Kleinod gottseliger Gebete 1599. 183a. — 
L. G. 120. 

^•^ Kis Káté. A gyóiiásról. 
" Schimmer: Gebetbuch 1693. 234. — L. G. 114. 
•^•' Kis Káté. Az úrvacsoráról. I—Ili. 
••'• Gottfried Arnold: Lustgarten 1709. 53, 32. — L. G. 125. 
' ' Kis Káté. Az úrvacsoráról. IV~V. 
'- Moller: Thesaurus precationum. 1603. 236. — L. G. 58. 
'•• Klodius: Kleinod gottseliger Gebete 1599. 232a. — 

L. G. 201. 
"" Schmalkaldi Ciiikek III. 2, 33, 34. 1.; 111. 3. 35 !. 

(A törvényről.) 
^' Nagy Káté I. parancsolat magyarázata. 11. 1. 
"•' Kis Káté. II. parancsolat magyarázata. 
"•' Kis Káté. III. parancsolat magyarázata. 
^' Kis Káté. IV. parancsolat iragyarázatn. 
•̂' Kis Káté. V. parancsolat magyarázata. 

*'• Kis Kítv'. VI. parancsolat magyarázata. 
^' Kis Káté. VII. parancsolat magyarázata. 

• Kis Káté. VIII. prranc,:3lnt irajvarázata. 
">'•> Kis Káté. IX. parancsclst magyarázata. 
'•" Kis Káté. X. parancsolat magyarázata. 
'̂ ' Kis Káté. A parancsolatok zárariék:i és annak magyarázat . 
'•- Luther: W . 38, 358. skk. Eine einfaltifif: Weise zii 

íic-íen. 1535. — Ottó Dictz: Luther Agende 1928. 122. sz. 
' ^ Kis Káté III. rész. (A Miatyánl-.l 
' ' Luther Agende, Ottó Dietz-től. 123 7. rz. 
' ' Feuerzeugchristllchcr Andacht, IJürnbcrgl535. — L,G.136. 
•''• Ágostai Hitvallás 6. (Az új engedelmességről.) 
'- Deutsch Passiónál 1539. 126. — L. G. 192. 
•̂ s Nagj' Káté. III. hitágazat ma'jynrázata. 73-74, 1. (Foly

tonos bűnbocsánat.) 
«3 Löhe 177. 
•" Nagy Káté. III. hitágazat magyarázata 73. 1. (A szentek 

közössége.) 
•' Christian Seriver (1629-1693). — L. G. 162. 
'- Nagy Káté. III. hitágazat magyarázata. 74. 1. (Naponkénti 

bűnbocsánat.) 
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•"• Klodius: Kleinod gottseliger Gebete 1599. 390a. — L.G.166. 
'* Ágostai Hitvallás 17. (Krisztusnak ítéletre való vissza-
jüveteléről.) 
~^ Josua Wegelin (f 1640, Pozsony): Handbüchlein Í637. 

951. — L. G. 169. 
"' Nagy Káté III. hitágazat magyarázata 74. 1. (A keresztyén 

reménységről.) 
••• Muskulus: Betbüchlein 1552. Q. 2. — L. G. 164. 
•>* Nagy Káté. III. hitágazat magyarázata 75. 1. (A Szentlélek 

állandó munkálkodása.) 

Sgmbolumok. 
A könyvet diszítö synibolikus ábrák nagy része 

Rudolf Koch: Christliche Symbole című híres gyűjte
ménye alapján készült. A legfontosabbak magyaráza
tául a következő utalásokat közöljük: 

Oldal 
Keresztet tartó bárány. János ev. 1:29 8. 
Betlehem. Lukác. 2:1—20: Máté 2:1—23 18. 
Colgota. Máté 27:33 55. 
Az utolsó vacsora. Máté 26:20-21 71. 
A: üres sír. Máté 28:6 7ő. 
Viennybemeneiel. Márk 16:19: Ap. csel. 1:9 91. 
I.>ten igéje. Jeremiás 23:29 08. 
Hiromszög (Szentháromcág) Krisztus monogrcmmjáva!. Í02. 
Kehely (A hit) 121. 
Horgony. Zsidók 6:18-19 134. 
Luther-rózsa. (Ismertetess Virág Jenő: »A Luther-

rózsa' cimü tanulmányában.) 159. 
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T a r t a l o m j e g y z é k . 

A könyv beosztása követi az egyházi esztendő beosztását. 

Oldal 
Miért készült ez a könyv és hogyan használjuk? . 3. 

/. Ag. ec/yliúzi év első (iinnepes) fele. (Karácsonyi, 
húsvéti, pilnköS'U iiimepkörök.) 

Advent első hete 9. 
Advent második hete 12. 
Advent harmadik hete 15. 
Advent negyedik hete (Karácsony) 19. 
A karácsony utáni vasárnap hete 22. 
Az újév utáni vasárnap hete 25. 
A vizkareszt utáni első vasárnap hete 28. 
A vízkereszt utáni máisodik vasárnap hete . . . . 31. 
A vízkereszt utáni harmadik vasárnao hete . . . . 34. 
A vízkereszt utáni negyedik vasárnap hete 37. 
A vízkereszt utáni ötödik vesárnap hete 40. 
A vízkereszt utáni hatodik vasárnap hete 43. 
Hetvened vasárnap hete 46. 
Hatvanad vasárnap hete 49. 
Ötvened vasárnap hete. (Elsto mihi) 52. 
Böjt első hete (Invocavit) 56. 
Böjt második hete (Reminiscere) 59. 
Böjt harmadik hete (Oculi) 62. 
Böjt negyedik hete (Laetare) 65. 
Böjt ötödik hete (Judica) 68. 
Nagyhét (Pálma ;um) 72. 
Húsvét hete 76, 
Húsvét utáni első vasárnap (Quasimodo geniti) hete 79. 
Húsvét utáni második vasárnap (Misericordias Domini) 

hete 82. 
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Oldal 
Húsvét utáni harmadik vasárnap (Jubilate) hete 
Húsvét utáni negyedik Vc^árnap (Cantate) hete 
Húsvét utáni ötödik vasárnap (Rogate) hete 
Húsvét utáni hatodik vasárnap (E.audi) hete 
Pünkösd hete 

// A3 egyliázi év nuisodik fcl<\ (Szentháromság 
ünnepe utáni időszak.) 

Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szenth2rorn;ág 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szenthárom: ág 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szentháromság 
Jegyzetek 

ünnepe utáni hét 
1. ünnepe utáni 

ünnepe utáni 
ünnepe utáni 
ünnepe utáni 
ünnepe utáni 
ünnepe utá.ii 
ünnepe utáni 
ünnepe liláiii 8. 
ünnepe utáni 9. 
innepe utáiii 10. 
ünnepe utáni 11. 
ünnepe utáni 12. 
ünnepe utáni 13. 
ünnepe utáni 14. 
ünnepe utáni 15. 
ünnepe utáni 16. 
ünnepe utáni 17. vasárnap 
ünnepe utáni 18. vasárnap 
ünnepe utáni 19 
ünnepe utáni 20 
ünnepe utáni 21 
ünnepe utáni 22 
ünnepe utáni 23 
ünnepe utáni 24. vasárnap 
ünnepe utáni 25. vasárnap 
ünnepe utáni 26. vasárnap 

vasárnap 
VEsá.T.ap 
vasárnap 
vasárnap 
vasárnap 
vjGáinap 
vcsárnap 
vasárnap 
vasárnap 
vasárnap 
vLSárnap 
vasárnap 
VESárrap 
vasárnap 
vcsárnap 
vasárnap 

vasárnap 
vasárnap 
vasárnap 
vasárnap 
vasárnap 

haie 
hete 
hete 
hetj 
hetj 
hete 
hete 
hete 
hste 
h2te 
hcto 
hete 

hete 
hcie 
h;te 
hete 
hete 
hete 
hstc 
hete 
hete 
hete 
hete 
hete 
hete 

ünnepe utáni utolsó vasárnap hete 

. 103. 

. 106. 

. 109. 

. 112. 

. 115. 

. 118. 

. 122. 

. 125. 

. 128. 

. 131. 

. 135. 

. 138. 

. 141. 

. 144. 

. 147. 

. 150. 

. 153. 

. 156. 

. 160. 

. 163. 

. 166. 

. 169 

. 172. 

. 175. 

. 178. 

. 181. 

. 184. 

. 187. 
. 191. 

— Budapest, 1939. A szerző kiadása. — 
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Hiszek urami 
eifyliáal esztendő főbb Ünnepel 

1030-40. 
Advent első vasárnapja: 1939, dec. 3. 
Karácsony ünnepe: 1939. dec. 25. 
Vízkereszt ünnepe: 1940. jan. 6. 
Hetvened vasárnap: 1940. jan. 21. 
Virágvasárnap: 1940. márc. 17. 
Húsvét vasárnap: 1940. márc. 24. 
Aldozócsütörtök: 1940. máj. 2. 
Pünkösd vasárnap: 1940. máj. 12. 
Szentháromság vasárnapja: 1940. máj. 19, 
Az egj'házi év utolsó vasárnapja: 

1940. nov 24. 

1040-41. 
Advent első vasárnapja: 1940. dec. 1. 
Karácsony ünnepe: 1940. dec. 25. 
Vízkereszt ünnepe: 1941. jan. 6. 
Hetvened vasárnap: 1941. febr. 9. 
Húsvét vasárnap: 1941. ápr. 13. 
Áldozócsütörtök: 1941. máj. 22. 
Pünkösd vasárnap: 1941. jún. 1. 
Szentháromság vasárnapja: 1941. jún. 8. 
Az egyházi év utolsó vasárnapja: 

1941. nov. 23. 
Az egyházi esztendő részletes beosztása 

a tartalomjegyzékben található 

F. k.: V. virág Jeutf, 




