
VI. 

tl Ú SVÉTI 

MAGASZTALÁSOK ÉS ESEDEZÉSEK. 

Fel tánla<1ásunli: reménye. 

I Szeret, imád, magasztal. c 

1. Élet s halál birája , 
Öröklétü ls ten! 
Ég, föld , tenger ill,ládja 
Felséged mennyekben ; 
Véghetetlen lételed, 
Melyben nincs változás ; 
Halhatatlan életed, 
S szentségben lakozás. 

2. Minden a lermészetben 
Változás alaU áll, 
Váltván örök cserében 
Egymást élet s halál ; 
A mindenség lakói, 
l\'1ost vannak, majd múlnak, 
Száraz s tenger valói 
Újulnak, avul nak. 

3. A te képed az ember 
Felségesb ezeknél ; 
~I ert bál' teste oszlást nyer, 
Oe lelke miIldég él; 

, 

• 
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Sőt teste bar elrothad 
Sírhalom éjében, 
Ama napon feltámad 
Új szentebb éleI ben. 

4. A természet tárában 
Mint magvak újulnak, 
S új vi rag·illatokban 
Erzésink vidulnak : 
Igy a leremtő keze 
Felveszen si runkból, 
S pm'unk, melyel fedeze 
Porok I;özt, él újból. 

5. Imádjátok lelkein l; , 
Az ural, a ki szent ; 
Ki allwtá e földet 
S ott fenn a végtelent ; 
Ki Jézust ö szent fiat, 
DiCSOségbe vivén, 
Nekünk is új éltet ad 
Az élet reggelén. 

• 

Öröm Krisztus feltámadásán. 

• Oh metlUyei kegyes AtylÍlIk.c 

1. Fénylik a nap fényességgel, 
Zeng az ég nagy dicsérelIel, 
E világ öl'ül örömmel, 
Lelkünk leljes új reménnyel. 

S' 
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2. Mert a" Istenne k s"ent fia 
Hahi l-félelmet eh'on ta , 
S új életének általa 
új életre reményt ada. 

3. Koporsóban eltemeték, 
V i tézektől őrizteték ; 

De halálban nem hagyaték 
Ha rmad nap fe ltámaszla lék. 

4. E húsvéti szenl ünnepen 
Ezért vagyunk nagy örömben ; 
Mert a Kl'isztus új életben 
Feltámad t di csőűl t tes tben, 

ó, Oh kegyel mes áldolI ls ten ! 
Gerjessz fel minket lelkünkben, 
Hogy imádj unk vig örömben 
Mi is téged új él etben. 

6. Kérünk téged oh ! nagy Isten ! 
E húsvéti örömünkben 
Oltalmazz .minkel mindenben, 
Lelki s testi veszély ellen. 

7. Haj akat adunk tenél<ed 
Ki Jézust ma fd költölted, 
S példájára, hogy majd minket 
Fe1táma~ztas~z, megigérted. 

, 

, 
• 
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F e l t á III a d II II k . 

r-
Reo-ael "an : é ~ bred a ri-lág! o o 

? 
- tá - ma - dunk ! 

2. Elmult a tél, tarasz vil'Ul ; 
Sil'hant zöld ü!' .. , fa lombosu!. .. 
Virágnak kelyhén méhe-raJ. 
Zsibongás, élet, munka, zaJ : 
Feltámadunk ! 
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B. Kong a harang. imára hiv. 
Szent él'zelmekkel telt il szív. 
Tolong a nép. nagy ünnep ez, 
H(lsvél van, ének zengedez: 
Feltámadunk! 

4. Tö\'iskoszol'ú, fakereszt, 
l1émképetck má,' nem ij eszt! 
A halhatatlanság egén 
Egy fényes csillag int felém: 
Feltámadunk! 

O. Oh hála neked Is i enünk. 
Ki il y kegyesen bánsz velünk, 
Ki s irunk hosszu éjjelél , 
E szenl hitünkkel enyhitéd: 
Feltámadunk! 

KI'isztl1S szószólónit Isten előtt. 

-Krisztus mCllnybe {elmene. c 

1. Krisztus ma feltámada, 
Bünt és vétket elmasa, 
Ö szent vére hullása 
Lett vétkünknek romlása. 
Csak ö nékünk 
Az élő Istennél 
Ked\res szószólónk. 

, 

• 
• 

• 
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2. ]slennck bölcsessége, 
Hozzank való szerelme, 
Megjelent dicsősége, 
Kitelszék nagy kegyelme. 
Csak ő nékünk sal. 

3, A kegyelmes Ül' Islen 
Könyörélvén emberen, 
Győzedelmet engedett 
Jézusnak a biin felett. 
Csak ö nékünk sal. 

4. Krisztus árlatlan bárany, 
Ki mi értünk áldozvan, 
Bünliokböl szabadítvan, 
Új életre támasz tván: 
Csak ő nékünk sal. 

5. Haljunk meg hál a bűnnek, 
Véget vetvén vétkünknek, 
Éljünk az új életnek, 
S adjunk hálát Istennek. 
Csak ö nékünk sal. 

Hitünk győzedelme. 
• 

• 
,. A SiolPlak hegyén Ur l stel/ ,. 

1. Áldott az Úr, oh légyen áldott, 
Kegyelme van velünk, 
Hitlink, reményünk, hogy megállott7 

Ünnepet szen lelünk. 

107 



l' 

Az éld itt a földi létbeo. 
Kopor.;óokig \"ezet. 
Lelküok so\"áro\"a fOnn az e'ob _ o eD, 
Örök hazát kereE. 

2. Kl életét álküzdte bátran. 
Példat mutat" a itt. 
Aztan kimult kereozthalalban 
Minket ma is tanít 
Még áll reményünk. á.llni is fog. 
Az igazság örök. 
S megf.jti rendre. mind a titkot 
A sírhalom fOlött. 

5. Le"él lehull az öszi ágról. 
Az ércz. a kö en,·éEZ. 
Mi lesz a fóldböl a ,-ilágból. 
Ha egykor napja yész o . " 
Minden elmulik. a mi fóldi. 
Minden az ég a1atl 
A megmaradt úrt mi betölti. 
Csupán a lélek az. 

4.. ~em félúnk már. Eró nem győzhet 
A lelkiek fOlöt!. 
Soran elmuló nagy időknek. 
A lelki kincs örök.. 
Keról a test mind feloszlásra, 
Ebben sorsunk közö". 
De ,-an remény vigasztalásra 
Borongó gyá5.z ffilölL 

• 

5. JéZUSEaI él " jár ajkról-ajkra 
A s.zeretet tana, 
Van égi kéz. vigaszal tar t\"a. 
Ha minden elhagya. 
Szívek közös érzelme balzsam 
A szenvedőre iS'. 
Es útat njit a ""óban. dalban 
Az ég kárpit jáig. 

6. Az élel nem ezél önmagában. 
Az ezél: hogy jók legyünk. 
Ki egyedül á.II a vi lágban. 
Segitse fel kezünk. 
Szeressünk hh-en mindhalálig. 
Mert boldogul a nép. 
A mell' szeret és hitbeo áll i t t. 
Imádva Jstenét 

7. E nap bitünk győzelmi oapja 
Az eovOEZet fólötl 

• • 

Ob, áldott, áldott. a ki adta, 
Kegyelme szent. örök. 
Feltámadás édes reménye 
Szívünket hatja ál 
Hiszünk. reménylünk fónn az égbe 

• • -Egy szebb, örök hazát 
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Krjsztus i"zent atyj a á ltal feltámasz_ 
t a tott . 

1.1I indcnkorQIl lí ldotn. '" 

1. Szent öröm-érzések 
Buzdítják mostan lelkünket 
S zengj ük buzgó énekünket 
Néked teremtőnknek, 
Ki Jézu st halál ból 
Kihoztad mi megváltónkat, 
Feltámasztitd meglart6nkat 
A sír homályából. 

2. Megengedéd Isten! 
Hogy áldott szent országodért 
Ontana ártatlanul vért 
A gyászos kereszten; 
A kínok poharát 
Felvenné az igazságért, 
Melyet tanitott és ismért 
Mint élet sugarat. 

3. De ime nem hagy ad, 
Hogy szented rothadást érjen 
S szerzél neki a gyász-éjben 
Új élet hajnalál. 
Oh míly vigasztalás 
Nekünk is a szent remény, 
Mely oli fénylik hitünk egén: 
Hogy van feltámadás. 

ES ESEDEZÉSEK. 

4. Az élet M r hozzon 
Ránk terhes bút s fújdalmakat, 
Bál' sürü köny-záporokat 
Szemünk itl hullasson: 
Lelkünk meg nem retten, 
~rert minden bú és szenvedés, 
Es súlyos kereszt-viselés 
Egyszer véget veszen. 

• 

5. És te enyészete t 
Nem i smerő örök Is ten ! 
Kiben vég s változás nincsen, 
Új létre hívsz minket ; 
Dicső légy ily való 
Es boldogitó l'cményért; 
Lelkünk hozzád vételéért 
Kérünk mindenható! 

Felttín18(lásnnk reulénye no 
]{risztusbull. 

"!I A = istenhez az én sz6mat. ' 

1. Dicsőség neked egy Isten! 
Ki szent vagy természetedben, 
Szenl vagy. szen t a te neved. 
Nincs több Isten kívüled. 
Töled szál'mazik minden jó, 
A mi szent és boldogitó 
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E földön S a mennyekben, 
Á ltalad \'an oh lsten ! 

2. E nagy nap is azt mutatja, 
Hogy kegyelmed boldogit ja 
Ar. emberi nemzetet, 
Melyél'l Jézus szenvedett 
S meghalt szent vérét hullatván 
Kín-sebekben a keresztfán: 
Ártallan áldozat lőn 
A legjobb szív e földün. 

3. Kí szere le tb en élt s lehell, 
Kí jót tanitolt és mivelt , 
S boldogitni vágy vala 
Jó szivének állala 
~1inden megtél'Ő halandót, 
Új emberré vallozandót, 
Terjeszlé szent vilagát, 
S az Istennek ol'szagát. 

4. Meghall a szent ígazságért, 
Melyél'l híven küzdött és él~ 
De feltámasztá a tyja, 
S híveít ís biztatja, 
Hogy, ki az igazságért él, 
Feltámadást méltán remél, 
S a Jézus példájára, 
Megnyeri bizonyára. 

5. Mely boldogító remény ez, 
Hogy minket az Isten fedez, 

• 

• 

, 
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S a halál éjjelében, 
Nem múlunk el végképpen, 
Hanem tovább élünk ott fenn, 
Egy m~gasabb szentebb létben, 
Hol új munkál bíz reánk, 
A mi men nyei Atyánk. 

----

, 



nl. 

• ÁI.JOOZÓ-CSÜTÖ~TÖ~I. 
• 

Kriszt u s f e lnlagasztaltatása . . 
,. K risztus 1/Ul feltámada, . 

1. Krisztus mennybe (elmen e, 
Pályáját bevégezve, 
Ült atyjának jobbjára, 
Lett a lelkek királya. 
Krisztus ül atyjának 
Mennyekbken jobbján, 
Es uralkodik, 

2. De mielött mennybe menl. 
Hogy feltámadt, megjelent, 
A többek közt Péternek 
Es kik benne hivének. 
Krisztus ül sal. 

3. Negyven napig volt velek, 
S töle biztatást vetlek, 
Hogy ö él és élni fog, 
•• 
Ol siratni hál nincs ok. 
Krisztus ül sal. 

4. Azlán meghagyá nekik, 
Jemzsalemböl addig 
Egyik is el ne menne, 
Mig szent lelket nem venne. 
Kriszlus ül sat. 

KRISZTUS Z,lEl':1\YBE MEr\ETELE. 11 5 

5. Mert a lélek ereje, 
Rájok szállván szent heve, 
Bátorságra indítja, 
Szólani megtanitja . 
KL"iszlus ül sat. 

6. Majd az olajfak hegyén, 
Fényben felem elkedvén, 
Tanilványil ill hagya 
S lőnek apostolokka. 
Kriszlus ül sal. 

7. Uralkodik mennyekben, 
S e földön a lelkeken ; 
Mert velünk van itt és ott. 
Legyen főpapunk áldott! 
Krisztus ül sa t. 

KrIsztu s hiveinek vezére. 

»&ldjad én lelkem az urak 

1. Jézus, hitünk kősziklája! 
Te vagy az út és élet, 
Veled az embel' pályája 
Az egeknek útja lell : 
Te felmentél az égbe, 
De nem hagytál kélségbe'. 

2. Megtanitál szelidséggel 
Viselni a keresztet, 
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Melyet az Ul' bölcsességgel 
Nekünk is vallun km tetl. 
~I egtanitál, mint éljün k, 
Mit higyjünk es reméljünk 

3, Szen t lel ked ada kezdetet 
A vallás világának, 
Hil, reménység és szerelet 
~Iind le lk edből buzganak ; 
Te általad lehetnek 
Iloldogok az emberek. 

01" Áldott légy éltünk vezére, 
Végei len 'lel'elm edért, 
Mellyel, lelked elvisele 
~Iinden bajt hiveidéri , 
Meggyőzted a I{inokat, 
Hogy idvezitsd azokal. 

5, Kérünk oh Jézu" mal' téged, 
Ne hagyd ill a kétségben, 
V érrel szerzett örökséged, 
Söl védel minden inségben. 
~zellemed legyen velünk, 
Mig e fóldön küzködünk, 

6, Majdan olt a jobb világban, 
Hol nem nyom a testiség, 
Allgyali ártatlanságban 
Fogunk szolgaIni mindég, 
Addig segélj lelkeddel , 
Hogy hozzád juthassunk el. 

.' I 
f, 

VII I. 

PŰl'li<;ÖSTI 

MAGASZTALÁSOK ÉS ESEDEZÉSEK, 
A keresztény vallás első gyüzeclelme. 

)o Szeret, imád, magasztal.« 

1. Csudálandók úr lsten ! 
Számtalan műveid, 
Melyeket a mindenben 
Alkottak kezeid, 
Erőde t préd ikálják 
Minden teremtmények, 
Jntézetid csudálják 
Elmél kedő lelkek, 

2, Ott a napban s csillagban 
Szemléljük hatalmad, 
lU porszemben s faszálban 
Csudáljuk nagyságod, 
Nagy az úr nagy művekben, 
Bár elménk nem halja; 
Nagy az úr kis jelekben, 
Bár szemünk nem látja, 

3, Mint szeliden kél s mosolyg 
A hajnal keleten, 
Nappá' derül, majd ragyog 
S áldást hint az égen: 

9 
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Igy hozá rel kezdelben 
A vallás hajnalat , 
}Jely minl nap derült fényben 
Szórja már sugarát. 

4. Is ten kisded dolgokal 
l\lagosakká teszen, 
Elbonl ellen-ezélokat 
S győzedelmet veszen; 
Apostolok nyelvével, 
Nem ércz-fegy verekben, 
Hinlé a vallást széll yel, 
S ől'zé veszélyekben. 

5. Szenl lelkének hatalmál 
Küldé laz-nyelvekben, 
Es a hit viadal mát 
Kevés hirdelökben 
Megszent elé s terjeszlé 
Ezer népek közöll, 
S diadalmassá tevé 
Azt koronák fölölt. 

6. Dicső légy örök felség! 
Dl' lelki napfényérl, 
Melyben a kereszlénység 
Boldog derült korl ért. 
~Iinden részé l földünknek 
Derílsd fel e nappal, 
Győzedelmél a hitnek 
Terjeszd halalmaddal. 

, 
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Krisztus igél'ete a szent Jé lekl"öl hé. 
teljesedék. 

, fúisztus mennybe felmene. "-

1. Pünkösl napja bélelvén, 
Jél'llzsálemben lévén 
A poslolok valának 
Egyen l ő akaralla!. 
A szen l lélekl'ö1 
Kriszlus igérele 
Bételjesedék. 

2. Hogy várnák a szenl lelkel, 
Im nagy hirlelenséggel 
Zendülés lőn az égbő l, 
Mint sebes szél zügása. 
A szen l l él e krő l sat. 

3. E zendülés jell ada 
Az eljött szenl lélekről, 
Es belöllé a hazat , 
Hol veszteg ülnek vala. 
A szenl lélekről sat. 

4. ApOSlolok lálának 
Sok részre oszloll nyelvet, 
Ketlős tozzel lángolva, 
Es szálla mindenikre. 
A szen l lélek sat. 

5. Bételének mindnyájan 
Js(ennek szent lelkével, 
Sok nyelveken szólának, 
~Iint engedé szólniok. 
A szenl lélekra! sat. 
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6. Hirdelték az Is lennek 
Magasságos dolgai I, 
Es tanilák mindennek 
Az idvesség útai!. 
A szent lélekröl sal. 

7. Csudálandók az úrnak 
MOvei a mindenben, 
Felségesek útai 
Az idvesség rendében. 
A szent lélekről sat. 

8. Isten! ihless lelkeddel, 
S egyesitsed szivünkel. 
Világositsd elménket, 
S erősítsed hitünket. 
A szent léle kről sal. 

Esedezés Isten lelki ajándékaiért. 
~ Ú,· Isten! kész ae 6~ szívem.c 

1. Bölcs teremtő, szent úr Isten t 
Szentelj meg minket lelkünkben, 
Tölts bé szent ajándékoddal, 
Bölcsességed sugarával; 
Jővel szivek vizsgálója, 
Légy lelkünk bölcs oktatója: 
Világa gyúl ott a léleknek, 
Hol szent lelket adsz a hiveknek. 

2. Mennyei ajándékodat 
Mihelyt nyerte, megbátrodolt 
Jézus kisded társasága 
S lelgeljedt buzgósága 

_ . 

• 
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Hirdetni szent országodat, 
l\Iagasztalni dolgaidat , 
Terjeszteni Jézus szent hitét, 
Bizonyitni mennyben életét. 

3. Gyújts világot értelmünkben, 
Szeretetet szíveinkben. 
Balsorsunkban oh ne hagyj el, 
Gyámolíts segedelmeddel. 
Szent házadnak dicsőségét, 
Hiveid szép békességé~ 
Hitünknek édes szabadsagál 
Áldd meg s értel münk tisztasága.t. 

4. Szentelj meg oh mindenható, 
Lelkeddel, meIy vigasztaló, 
S ujjá szüli szíveinket, 
Jóra birván el méinke!. 
Segélj, hogy hitben állandók 
Legyü nk mi gyarló halandók; 
Imádj unk buzgón, téged ls ten ! 
Jézus által Alyánk a mennyben. 

ó. Egyesitsed szi veinket 
S különböző nyelveinket 
Bírjad egy érzeire s jóra, 
Hit s hazáért egyes 57.Ó1'<1 , 

Dicséret dicsőség legyen 
A mennyekben néked Islen! 
Legyen béke szent hajlékodban, 
Szentség neved' magasztalókban. 
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Is ten szent le llio erőt adott az 
AI)Ostolokuak. 

Kegyes és sziv-em · e . lő Gon·do-

lat l'a ve -zet A hit S emlé-ke-zet , 
"" 

Hogy az ál . dolt le· rem ·lő 

'"" 
A-pos· 

- lok sel" gé . re Szent lel·ket 

"" 

bo . csá· ta, S e napon jelt a-da 

~ 

A hit ter·jesz·té . sé·l'e. 

2. Az örök halhatatlant 
Imádjuk szüntelen, 
Ki tüzben s szélvészben 
Mf'gszen1elé ill alant 

• , 
• 

ES ESEDEZ~:SE" 

A mennyei hitvallásl 
Az Apostolokban, 
Sok viadalokbrll1 
Nyujlván szent rigasztalást. 

3. Lel1<f'siHés szent heve 
Buzditá nyelvöket, 
A meg'lentelletett 
Vallás terjesztésére. 
Az úr hatalmas keze 
A buzgó lelkeknek, 
Bár e rő llen eknek , 
Védelmökre ér keze. 

4. Van egy titkos véderő 
A szent igazságban, 
Melyet rokonságban 
Tart az áldott teremtő ; 
Mell' előtt bűn s gono,",ág 
Elvész s öszveomlik 
S mint pára enyészik, 
Bármily magas pontra hág. 

5. Nézd e példát halandó! 
S bár veszély környLiI\'eU, 
Hit s igazság mell ett 
Légy halaiig állandó. 
lsten jobbja \'éd téged 
S nyujt neked oltalmat; 
A mennyhen jutalmat 
Nyel' kitartó hi\·séged. 

---
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'Tüzes nyelvek szállnak. az Apos
to lok I'a. 

1. A Piinkös tnek jeles napján 
A szent lélek elküldeték 
Erősi teni szí vöket 
Az Apos toloknak. 

2. Kri8ztus igére 8zent lelk et 
Buzgó hív laoitványinak, 
A mell' meglanitja öket 
Tiszlökben eljárni. 

3. T üzes nyelveknek k~pében, 
Mint egy sebes szél zúgása, 
Le is szalla ez reájok 
A gyülekezetben. 

4. Megtelének szent lélekkel, 
S kezdének szólni nyelveken, 
~liként adá a szent lélek 
Bölcsen s bátran szólni. 

ö. Örüljünk azért Jézusba n, 
S magasztaljuk szerelmeérI, 
Ö általa mondjuk vígan: 
DicsöSég Istennek! 

6. Dicsértessél oh nagy lsten! 
Szent fiad által mennyekben, 
Erősits meg szent lelkeddel 
~linket igaz hitben. 

, 
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H á laadás Ist en szent lelke v Ig aszt a
lásaért . 

, .4. piinköstnek jeles 1Utl'jrin.t 

J . Keresztények buzgó serge 
Úr Is tennek áldott népe, 
Krisztus Jézusnak !:?zenl hive, 
Örvendezz szivedbe : 

2. Mert arváúl nem maradtál, 
Söt megajándékoztat. l : 
Mert ím szent Jélek reád szall, 
l\Jely máI' megvigaEztal, 

3. Idvességedre megtanit, 
Félelmedben felbátorít, 
Sötétségben világosit, 
Es minden jóra int 

4, Ajándékát az Istennek 
Drága jeiét kegyelmének, 
Haláljuk szent fel ségének, 
Dicsőség nevének! 

5. Dicsértessél örök lsten 
Szent fiad által mennyekben, 
'I'arls meg minket kegyelmedben, 
)JindÖrökké. A men. 
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U~l VJl.CSO~Jl. O S ZT ÁSI<;O~1 

MAGASZTALÁSOK ÉS ESEDEZÉSEK, 

A z Ú J' J é z 11 S d ic s é r e t e. 
"Mint a szép It/:ves lJofakra, c 

1. Dicsérünk téged ÚI' Jézus ! 
L elkü nknek ö römével. 
Oh mi királyunk ur Krisztus! 
Fejmagasztal unk szívvel, 
Ki mi értünk meghaltál , 
Asz!alodhoz hivatlál, 
Utolsó szent vacsorádra 
Emlékeztető példa ra. 

2, Méltó vagy a d ic~ é l'e tl'e , 

l\lert min kp-t meg"áltottál ; 
Szenteknek örökségére 
Nékünk útai nyitottál. 
Mi vollunk kik vétkeztünk 
, ' 

'I e szenvedtél éretlünl" 
Ez egész vil ag bOnéért 
Ártatlanul onlottál vért. 

3. Oh mely boldogok há t azok, 
Az al ya áldollai - , 
Kik ide hivatalosak, 
Mint I ~tennek fiai. 

• 

! 
4 
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Azért lü isl lus hal ft lál, 
SzenveLlését, ~ok kínját, 
j\'finden lan itvány hiJ'desse 
Dicső példáját I.; övesse, l 

Vall ástétel és gyó nás l s te n c Jütt. 

~zen l vagy IslelJ , szent vagy, Véghetetlen 

szenl s nagy! E-gyel-Ien ő - rök ls - ten! 

-"-~ ~ 
~-r nr-ri i i -C-JI 

Ki-hez ha-son-ló 
. 

nm -csen 

2. Szent vagy Is len, ~zen t \'agy! 
lrgalmad bőv és nagy; 
l\ linden szív téged im ád, 
~ I i n d en lélek téged áld. 

3. Krisztus áll al minket 
Oktattal, lelk ünket 
Boldogsagm vezérléd, 
S temagadnak szenteléd, 

• 
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4. Mely szent s idvességes 
E ezél, mely felséges! ! 
~I el yre minket felvellél 
S lelk ed lel eljegyzetIéI. 

5. E szent aszta l mostan, 
Hol szenl kenyér s bor van, 
ím alTa in t bennünket: 
Áldjuk idv ezilön ket. 

6. Áldjuk és tiszleljük, 
Ki állal reméljük 
E szent ezél elérését, 
S lelkünkn ek id vességél. 

7. Szenvedett ő s megholt, 
Noha büntelen volt, 
Kiontatott szent vére, 
Gyáoz borúla testére. 

8. A kenyér tes tének, 
A bor szent vérének 
Ábrazoló jelei, 
Hitünk erősségei . 

• 

U. Erezzük oh Atyánk! 
~Iely .ió ál'ad t reánk 
Szent fiadn ak általa, 
Ki mi értünk meghala: 

la. Értünk emberekért , 
Minden bünósókért, 
Kik bünökböl megtémek, 
S jobb élelet igérnek. 

, 

( 

, 

ÉS ESE llEZ!!: !)EK. 

11. Oh Atyánk, irgal mazz 
Bününkért ne halmazz 
Mélto büntetést reánk, 
L égy kegyelmes szent Atyánk! 

12. Mert jaj , hová leszünk, 
Ha büntetést veszünk 
Baneink szerint majdan 
A na gy itélet napon ! 

13. Lelki mély sebeink 
A mi sok bOneink ; 
Jaj nekünk, mert sok vétkünk 
Büntetést kér ellenünk. 

14. Az Isten kegyelmét, 
Szent neve félelmét, 
Mely sokszor megvetellük, 
Szent útját nem kóvellük. 

15. Irigység, gyülőlség, 
Harag és kevélység, 
Szivünket elfoglalták 
S roszra tántoritollák. 

16. Vétkes szó s gondolat, 
Kárt tevő indulat, 
Fösvénység és irígység, 
Hideg szeretetlenség, 

17. KönyörlileUenség, 
Megvetés, hidegség, 
Szegényen nem segités, 
Szent házadtól elhűlés: 
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18. J\lind az. a mil lelkü nk 
• 

El'ez és bán bennünk, 
S lelkü nk ismél"eléll ek 
Nyugalmal nem engednek. 

19" Nem másnak oh Isten ! 
Csak néked im ilten 
Valljuk meg b(jneink el, 
Tc oldozd rel lelkünket. 

20. Nem tudunk hatalmat, 
i\lely nékünk irgalmat 
S bC!nbocsálást adhalna, 
~Iinke t megnyugtathatna 

21. Rajtad kivül Islen ! 
Ki minden lelkeken 
Egyedül uralkodol, 
S tudod a sziv mil goncjol. 

22. [m lelk ünk megvallja, 
S elődbe száml:i.lja 
Vétkeinknek ~okságát, 
TÖl'yényid megl'ontásál. 

23. Tégy kegyelmet velünk, 
Ne gerjedj ellenünk 
~ngedetlen vollunkéri, 
Es ne büntess vétkünkél't. 

Úri vacsorakor magasztalás. 

• 

Sze -ret . , ma - gasz - tal, Ér-

, 
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tel- münk, él' - ze - tünk, E- • 

lö hit-lel, há - lá - val , Té-

I F r j 
• 

ged szent Is - le - nünk! Er-

i~"- j 
ze-mé-nyink tá - rá - ban Nincs 

szen-tebb é - re zet , ~linl 

.-- k • j I l , ... I • 
ez : Is-len ve-Hink van, Az 

Js - len sze-l'e - tet. 
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2. Dicső i tése l< felelt 
Dicső il lisz tolel, 
Melyet á ldoz e lölted 
A liE'zla szeretet. 
A mindenség h:-íJájúl 
Meghaladja szívünk, 
Midőn léged mint a lyá t 
Lélekbő l szel·etünk. 

3. Kegyelmed adoll léte t 
E nagy lel'emlésnek, 
Osztott illő helyzete t 
Angyalnak, féregnek; 
Léte l, élet, I<cgyelem 
Hagyog s Jllunl,ál oltan , 
Hol is teni szerelem 
Teremtménvi közl van. 

• 

4. Megelőzött kegyelmed 
1slen! lélünk elő l!, 
KOl'Onaul telt kezed 
Teremlmén yid fölött. 
rvlidőn él'zelmünk nem volt, 
Él'ey.lél érettünk, 
~ I i dőn elménk nem gondol~ 
Ort álllill mel/ellünk. 

5. De ki halál halja meg 
Atyánk, szerelmedet! 
1\'lelyel Jézus te tjesleg 
Nék ünk kihirdele l!. 

• 

• 

Szerelm ed, mely felemelL 
Minl{el minden feleli , 
Szercl med, mely mcgszenlcll 
S il le népeddé lelI.. 

• 
6. Szerelel áldozalja 

Lett él' tünk JéZUSUllk, 
Éllél halál ra adla, 
Úgy I.;ivánla javunk. 
Eltelve szent czélFlval 
S érez ve felségél, 
Megpecséllé kínjával 
Szenl pidyája végét. 

7. E szent af:izlal írn mostan, 
Hol szent kenyér s bOI' van, 
.I nt minkel cl Krisz\.usban 
Elni, haln i bátran. 
E ken yél' ím testének 
Szenvedésit jegyzi, 
E pohúl' szent vérének 
l{iomlAs[ll t szL 

8. Alely mé/ló, hogy lelkünkben 
HáhÜ'a sel'kenjünk, 
Krisztust teljes élWnkben 
I{övelni getjedjtink! 
Az tsten nagy il'galmát, 
Velünk lell kegyelmél, 
Dicsöitsílk hatalm,U 
S végeI/cn szereiméI. 

1:\3 
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ÚRVACSORA VÉTELKOR. 

Hl,laa(lás Isten jótéteményeiért 
a K risztusban . 

.Vint ( t szép Míves patakm. 'S. 

1. Gondviselő szen t Is tenünk 
Tekints bü nös rejünkre, 
Nincs más kiben reménylenünk. 
Te vigyázsz élelünkre. 
A menn yből l eteki ntél , 
S magi:ldhoz azzal inté!, 
Hogy szenl fiadat ],övessük 
Es halál!il emlegessük 

2. Jó-voltod olyan nagy vala 
Az emberi nemzethez: 
Szent fiad értünk meghala. 
Oh mely szenl intézet ez! 
Háladásban emliljük 
Szereteted s hirdeljük. 
Oh lsten nagy kegyessége! 
!\Ielynek nincsen soha vége, 

3. E nagy jóért II hü lélek 
Hálát adjon Istennek, 
Énekelvén szent nevének, 
Aldja szive mindennek; 
Neve légyen szen tségben 
A földön és mennyégben ; 
Nyert a bűnös \,özbenjáról, 
:\ \eglérésre ütrnulaló l. 

• 

4. Jövel úr lsten! szívünkbe .. 
Onts teljes buzgóságot, 
Erős i ts meg szent hitünkben, 
Hogy nyeljünk boldogságot , 
!\Ielyet nékünk szereztél , 
~I időn ily nagy jót tettel. , 
Aldunk örökké tégedet, 
7\ lagaszlaljuk szent nc\'edet. 

5. Lell{ünlmel~ bolc1ogilója 
K j vagy az egekben is, 
Légy éltünk ollalmazoja 
E mulandó földön is ; 
i\ l er t testünk ell enünl, áll, 
\fe lünl, gyalo'an ~zembe száll, 
I,elkünk váral pl'óbftlgalja 
A lesti ség indulalja. 

6. Allj mi mellénk I,egyelmeddel 
Földi gyarlósagillkban, 
Vezérelj le szen l lelkeddel 
:-;ok viSlonlngsaginkban. 
Ne engedd hatalmaddal , 
Hogy tes tlink erős haddal. 
Ak .. 'u'll1ikénl lÖI'ekedjél" 
Hajtunk győzedelmeskedjék. 

7. Lelkünknek egy reménysége, 
Atyánk, mí fejedelmünk! 
Szent lelkednek segilsége 
Légyen erős védelmünk. 

135 
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Kegyes szemmel tekintsed, 
Vigasztalással hintsed 
Sziveinknek töredelmet, 
S tartsd meg szent neved félelmét. 

Ro Oh ne ontsd rank vétkeinkért 
Busulásod poharat, 
Ne fordilsd el bCineinkért 
Áldott arczod sugara t. 
Segélj, útad kövessük, 
Hogy egykor elnyerh essü k 
Megtérésünknek jutalmát, 
Az életnek koronajal. 

ÚRVACSORA UrAN. 
Dicsőités. 

, Milll n szél} MívC8 patakra, c 

1. Békességnek fejedelme, 
I stennek aldoll fia. 
BUnösöknek reménysége, 
Emberek megváltója ! 
Kenyeret és bort vettünk: 
Hogy meghaltál érettünk, 
Annak emlékezetére, 
Szent neved dicséretére, 

2. A mi lelkünk benned bizik, 
L elk.i jók. forrásában, 
S hiszi, meg nem fogyatkozik 
Sok földi probáiban ; 

• 

i\Iel'l tetszett az alyanak, 
1\I ennynek földnek uranak, 
Hogy adjon nékünk országot 
.JÖvendÖben, s boldogságot. 

H, Dicsőség a magasságban 
Egy örök Islenünknek! 
Áldás hh'ck ~zent hazában 
Néked Jdvezitönknek, 
Ki ülsz Istennek jobbján 
Örökké ul'Ulkodván : 
Vigy minket örökségedbe, 
Th lely vagyon fenn az egekbe·! 

Úrl'acso .... ü bél'el{cszté;;;. 

l. il lenjetek el békeséggel 
Úr Istennek áldottai! 
Teljetek bé kegyelemmel 
Mint megszentelt fiai. 

2. ~l é l tó lsten, hogy dicsőség, 
Tisztesség és hálaadás 
AdaUassek neki mindég, 
S legyen ]'aj talok áldás! 
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