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I. 

!<;ÖZÖl'/SÉC ES C VÜliÉSI 

M A G A S ZT AL A S É S E S E D E Z ÉS. 

Anyaszentegyház bék essége ért. 
, Dicsóült helyeleen. c 

1. Hálával, vigságban, 
Imádunk, oh örök Isten! 
D i csérő hangokban 
Hólad zeng énekünk itten ; 
Ki a földön és tengereken, 

• 

Ott fenn a csillagos egekben 
Egyedül vagy mind enben minden. 

2. Eg)'hegyüILünk ujra 
Szenl egyházunk dolgaiban, 
Vezéreid a jóra 
Elménket szivünket mos tan. 
lm vaUásl leszünk szent nevedről , 
}~ mL kegyes idvezitönkl'öl 
Es hitbeli egyességünkröl. 

3. Gondv iselésednek 
Köszönjük, hogy megtal'lottft l; 
S. kisded seregednek 
Ore s bölcs vezére vollál. 

, 
• 
i 

GY ÜLÉSl ESE DEZÉ:-; . 

Az időkn ek nagy próbái ban 
Minden háboruságaink ban 
Szent házadnak viadaliban. 

4. Oh, tartsd meg békében 
Tovább is szent egyházunl,ban 
Igéd szerelmében 
Es hív magasztalásodban. 
E hazának adj csendességet, 
Népei között egyességet, 
Ki rályunkhoz igaz hűséget. 

5. Áld meg a véneket, 
Oszlopait hajlékodnak ; 
S az ifju szíveket. 
Lelkesitsed szent házad nak 
l\Iély és igaz szeretetére, 
•• 
Üs'ink áldozatkészségél'e, 
l\lind halálig hű védelmére. 

6. Adj hh- t.n itókat, 
Ki k oklassak hü népedet, 
Bölcs előlj a l'ó kat, 
Kik féljék szent törvényedet. 
Hogy a te szent templomaidban 
Enekeljen néped vigságball 
És imádjon szent buzgóságban. 

- - ---
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1<' 
JI . 

TE~PúO~ SZENTEúÉS~O~. 
JlI egszen tel tetésért. 

,Jlint a szép hüoes patakra. ~ 

1. Nagy lsten! kit bé nem fognak 
Az egeknek egei, 
Udvarod körül forognak 
Csillagok seregei. 
Az egész föld környéke 
Lábaid zsámoly·széke ; 
E széles világ templomod, 
Hol hi.lszik fel séges nyomod. 

2. Noha emberi kéz néked 
Nem épithet haj lékot, 
Hogy megmérhete tlen széked 
Határ I,özött lakj ék ott; 
De a Siont kedveled, 
Laköházul szenteled, 
Hol hiveid egybegyülnek, 
Imádásodban örülnek. 

3. E szent házat épitettük . 
Mi is dicsöségedre, 
Zsámoly gyanánt helyez tettük 
Örök dicséreledre. 
Oh áldások lstene! 
Kinek gazdag kegyelme: 
Sz"nleld meg ezt szenlségeddel , 
Töltsed bé dicsőségeddel. 

4. Hogy legyen az isten háza 
l\Ienyol'szágnak kapuja, 

1 _ 

, 

, 

TEMPLOM !'ZEr;TEL~SKOR. 

Di cső neved kOl'onázza 
S zengjen ilt allelujah ! 
Ajtaját magad nyisd meg, 
Küszöbil el'ösitsd meg, 
Hogy e haznak méltósága 
Legyen szent orczád vihiga. 

5. Gondviselő szent szemeid 
Forditsad e temploUlra, 
Nyujtsd ki hatalmas kezeid 
Mellettünk oltalomra ; 
Erősséged ládáját. 
Törvényed kél tablájá t 
III nyugodalmába szállítsd, 
BizonyságléteInek áJlíl~d. 

6. Ha e házban imádkozunk, 
Hallgasd meg kérésünket; 
Ha szívein kben áldozunk, 
Kedveljed érzésün k et ; 
Mikor szödat hallalod 
És a népet oktalod, 
Adj rüleket figyelemre, 
Szivel az engedelemre. 

7. FOL'máJj minket szent élelen 
Épült élő kövekké, 
Építs rel e szegeleten 
Egy tesUé s egy lélekké; 
Kegyelmedben l'észes its, 
Szeretetben egyesits : 
Hogy a hívek egyessége 
Legyen e ház ékessége. 
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II I. 

PAP SZEf'lTEúÉSt<;O~ . 

Esedezés Istentül ft m egszellteltetésért. 

»Az egeI.: veszé/ik. 

t . Az' l stent imádjuk, 
A leremtöt áldjuk, 

Istent ateremlől, 
Kinek létét vallju l(, 
Bölcs munl,áit láljuk, 

Melyek hird etik öl: 
Ott a természet nek, 
III a szövetségnek 

Véghetellen táraban ; 
Ott leremtő Js len, 
Itt atya, kil minden 

Imád buzgó hálában. 

2 . Ambár a mindenség 
Téged nagy lstenség ~ 

Hajlékba nem foghat, 
Halandói elme, 
Véges szív érz,(,lrnp 

Méltón nem imádhat; 

- -
PAP SZENTELESKOR. 

Menny, mid ezerei, 
Lelkek seregei 

Felséged csudalhalj ák; 
De szent lel'mészeled 
S tökélel ességed 

Ki nem prédikálhalják. 
3. Ily véges voltunk ban 

Mégis egyházadban 
Szolgakká méltallál 

~'linket halandókal, 
S mint hO plántálókal 

Szent szöllődbe hittá!. 
l\liként prMélákat, 
A régi frigy alatt 

Küldél a szent városba, 
Kik általoktatád 
Néped és dorgálád 

Ha nem járt utaidba'. 
4. lm azért itt állunk . 

Islen ; és szolgálunk 
Néked hiv érzetben ; 

llless keneteddel, 
Erösits lell,eddel 

Hitben, szeretetben, 
Melylyel apostoi ii 
És új hirdelőit . 

Felkenled az új f .. igynek. 
Fegyvert kötünk, Isten! 
A ban és vétek ellen, 

Fegyverét a szent hitnek. 
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14íi P AP :-: 7. ENTELI~SKOR. 

5. Segélj buzgólkodni, 
Segélj éln i haln i 

D i cső oszágodért. 
Viaskodj h inn és benn, 
Érettünk nagy Isten r 

Hiv pásztoraid ér t. 
Atyánk) bu zdíts kérünl.;:) 
Hogy mig sírba térünk, 

Harczoljunk amennyekért ; 
Mer t minket te hittál, 
Es szent munkát bíztál 

Ránk a hiv s jó lel kekért. 

, 

• 
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IV. 

IiAD- ÉS Il'lSÉCI<;O~I ESEDEZÉS. 

• 

• 

Isten a fö oltalo m. 

• -- o 

E-l'ŐS várunk nékünk az 

• , r _ - -I -
És pa- i - zsunk el-len-ség el- len) 

Megsza-ba-dit 

Me-Iyek ránk 

, .. . 
A mi 

ve-sze-delmek töJ) 

'" .-. tJ~lJdJ 
jön-nek minden re - Iöl: 

t 1- I ~-I j I .~--l:te '9 , , 
el-len - sé giink 

Támadt elle-nünk) E-rő-vel , regy-veJTel 



14B 11 ,\0- ÉS l1\i'lI~G KOR I ESED EZÉS. 

• 

Es csa-Iál'd-ság-gal, És min - den 

I .-.' - . 
nagy 

2. Nincsen nékünk semmi hatalmunk 
. ' 

Melyl yel nék i ellene álljunk; 
Viaskodik az úr él'eUünk , 
Kit az Is ten bocsátott nékünk: 
Ez az úr Jézus Krisztus - ő 
Egy idvezitő, 
A lelkek királya, 
ls ten szent fia, 
Nála van a hivek diadalma. 

3. Megáll az Istennek igéje 
Es nem állhat senki ellene: 

, 

A nagy lsten vagyon mi velünk 
Es szent lelke lakozik bennünk; 
Ha testünk nékünk elenyész, 
Ha javunk elvész, 
~linden hirünk nevünk, 
Kincsünk s életünk: 
A mennyország megmarad nekünk. 

• 

• 

1~9 

tum ÉS If'/SÉG IOEtlÉf'/. 

'l'Öl'etlelem l sten dorgálá sán . 

~ Súlyf)s csapás szállQtt . ( 

1. Az öldökW fegyver s pusztitó inség 
Habjai közl nyögünk mennyei felség! 
~zand meg anyaföldünk vesztét úr lsten! 
Fordilsd el a vérontó fegyvert innen! 
Az áldott békesség 
Hémilll ellenség 
Kal'djálól elhel'vadott; 
A had s kegyetlenség, 
i\linl terj edő tűz ég, 
A v~szély elal'udotl. 

• 

2. ~li ként régen párlos lzraeledre, 
i\ lidön nem hajlotl !:zent itéletedre, 
lsmcl'etlrl1 nyelven szóló ellenség 
Támadt, s feifegyverkezeli ra fOld és ég: 
Akeppen tümasztál 
Ellenünk és hoztál 
hiséget s ellenséget, -
Haddal elfál'asztál 
Es megostol'OZlál, 
Mint pártos nemzetséget 
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lbu HAD ",:S I ~SÉG lOEJÉN. 

3. MegdorgáJtál súlyos vessződdel lsten! 
Es megsanyargallál min ket lelkünkben, 
Szent itéletednek tá rgyává tellél, 
Es velünk ellenség ál tal pereltél: 
Előtted el múlnak 
Es porba borulnak 
~l inden földi fiaid ; 
Gyors záporként hu llnak, 
Midőn elindulnak 
Büntetésre nyilaid 

4. Föld ünk népi s imak s nyögnek úr Is ten ! 
Gyász, félelem, jajszó hangzik künn és benn; 
Dicsőséged szolgái templomodban • 
Szolgálnak tenéked könyhullatásban ! -
Fogj fegyvert mellellünk, 
És harczolj érettünk 
S édes haza-földünkért ; 
Űzd el ellenségünk, 
Add meg békességünk, 
Szánd meg az ártatlan vél"!! 

151 

v. 

13ETEGSÉG IDEJÉ'" ESEDEZÉS. 

Isten könyörülésoórt. 

1. Igaz-látó szent úr lsten ! 
Halld meg az én szóm, -
Rajtam szegényen, .. 
Kinek nincs semmI Jóm. 
Könyörülj úr hten! . 
ThI eIt én csak benned bIzom. 

2. A te szent fogadásodért 
Légy segil'éggel, 
A halál ellen 
Tarts meg kegyességgel, 
Mert igéretedért 
Vár lelkem reménységgel. 

3. Ne száll j Atyám perbe velem 
Szegény szolgáddal, 
Ne mutasd kezed 
Kemény haragoddal, 
Mert ha igazat vészsz, 
Ki élhet jóvoltoddal ? 

4. Bizodalommal könyörgök, 
Uram, hozzám láss! 
Bágyadt lelkemre. 
Szálljon v igaszl~las; 
Ne rejtsd el szmedet, 
l\lel't nem segit het meg más. 

ll' 



5. Sehol reményt nem ta lálok, 
Hozzad kiá llok : 
1~l a elhagysz UI'am! 
Eletben nem itI lok , 
Nálad nélkül Atyám, 
A kopo rsóba szállok. 

6 . Hamar add meg, II !'am I tudnom 
A te jó kedved, 
Mel'! én csak benned 
Bizom s vagyok h ived. 
Jelen tsd meg énnékem, 
~ Ii l kivan kegyes szived. 

7. Dicsőséges szent nevedért 
Szomol'lJságim 
Enyhi lsd, s szememl'öl 
Töröld el si rás im' , 
En le hived vagyok, 
Szánd meg könyhullatás im! 

Kese1'vek idején Istenhez folyamodás. 

1. Keseredell szivvel 
Kiállok az Islenhez 
A ki igen igaz 

• 

Es irgalmas mindenhez. 
Hozzá emelem szóm 
S csak lőle várom Jóm, 
Nem megyek más Istenhez. 

• 

KESEHVEK IDEJÉN. 

2. Szenl szemei elöll 
Kiönlöm az én lelkem ; 
Mely nyomorull sorsom, 
Neki im megbesr.élem ; 
Elei be megyek, 
Hogy I öle jól vegyek, 
Mert ő orvoslóm nékem. 

3. Úr Islen! mikor én 
Megfogyalkozlam vala, 
Hogy a sok bú miall 
Szívem csaknem elhala : 
Te kedvedbe vellél, 
S én gyamolom lellél, 
Mert benned bízom va la. 

4. Lásd meg uram, most is 
Ügyemet mindenfelöl , 
Mert csak alig vagyon 
Ki jóval vegyeD el ől: 
Elfogyott örömem, 
Te vagy segedelmem 
Mind bal s mind jobb kéz felill. 

5. Tehozzád kiáltok 
Mint kegyelmes Ul'amhoz, 
Bizlatom magam, hogy 
Kezed segi tségel hOl:. 
Te vagy idvességem 
S lelki békességem, 
Bizom csak jóvoltodhoz. 
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1öJ KESEI1 VEK IDEJÉN. 

6. lsten halld meg szómat, 
Es végy ki in ségemből. 
Tekints kegyes szemmel 
S tisz ti ts ki bilneimMI. 
islenem, dicsérlek, 
Mig e földön élek, 
Örökké ti szta szívbő l. 

7. A te jóvol todért 
~Jindenek hozzad térnek 
Hála t advan néked 
Kegyelmet töled kérnek 
Jótéleményedért ' 
S kegyelmességedért 
Felségednek örülnek. 

, 
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VI. 

KiHönféle csapások Idején. 

" . l ~ U - yos csa-pás szál·loll Úr 

ls - ten re ~ ánk, nagy in- sé~ 

günkben szánj meg szent A - tyánk! 

• 

Megne.he . zült IlZ idö fe - jünk fe· 

lelt, Gond s aggódás szívünkben el-ter·je· 

deU. Lám mely gyarlók vagyunk. Ii: csa-p:\snak 

Csaknem leros-ka-dunk, 



156 KÜLÖNF ÉL E CSAPÁSOK IDEJE!\'. 

sú - Iyá - lól. Ti - éd a ha-

la· lom, Száll-jon ránk ir - galom 

Szivednek jó - sá - gá - lól! 

2. Az embem ek gyarló s véges értelme, 
Útaid nem érti halandó elme, 
Ámbár igazság halalmad kormánya , 
S boldogiló akaratod iránya; 
S bár mi megreltentünk, 
Te őrt állsz fel ettünk, 
Védve inség áI·jától. 
Tiéd a hatalom, 
Szalljon I ank irgalom 
Szivednek jósagától ! 

3. A teremlés kegyelmed bizonysága, 
A megváltás szerelmed nagy munkaja. 
Hánj'szor tévedlünk el igaz útadról ! 
S hanyszorgyőztél megmárnagy irgalmadról! 
Bár béborul az ég! 
Napfény derül fel még: 

• 

• 

KÜLÖNFÉLE CSAPÁSOK IDEJÉN. 

Te nem hagysz el bennünket, 
Mert atyank vagy nekünk, 

157 

Oh kegyes Istenünk, 
Szand meg ez inségünket ! 

4. Miért zugo}ódnánk sorsunk önkényén? 
Ha járunk a szent hit ti sz1a ösvényén, 
Ha hiszünk s remélünk lsten, tebenned, 
Ki a hitet szivünkbe csepegletted. 
Hallj meg azért minket, 
Szand meg inséginke~ 
Sza11j on reánk kegyelmed: 
MeI·t mi gyarlók vagyunk, 
Csaknem leroskadunk, 
Ha nem tart meg szerelmerl. 
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VII. 

Hála áldásos eső után. 
,Jfint a szép lll/ves jJCttakra. 1 

1. Hála, hála nagy nevednek 
Menny, fö ld er5s Islene ! 
Téged áldunk magaszla lunk 
Hitl'eménylink min dene, 
Meri imánk meghallga ttad, 
Földjein k megázla llad 
Az ég enyhe harmatával, 
Kegyel med gazda gságával ... 

2. Buslakodlunk, csüggedezliink 
Az aszály-csapás miatt, 
Mell' hervasztva dult mezIlnkön, 
Fé l ~e: mindeni learat' ... 
Imimk fél ve rebegell , 
Sóhaj loztuk nevedet: 
,Jó Islenünk ! oh légy velünk, 
Ha nem segi lsz, mi elveszünk !c 

3. Ah, mily gyönge, mi ly erő tlen 
A mi gyermeki hitünk, 
A legkissebb vész, vihana 
Kishi ili leg csüggedünk ! . . 
Pedig, hol a veszél y nagy, 
T e 011 legközelebb vagy! .. 
Szólsz vihnrnak és veszélynek 
S kártéLlenül elenyésznek. 

• • • 

, 

HÁLA ÁLDÁSOS ESŐ UTi.1'\. 

4. Hála, hála nagy nevednek 
l\'Ienny, föld erös Istene, 
Téged áldunk magaszlalunk, 
Hitreményünk mindene! .. 
Merl imánk meghallgattad 
Földjeink megazlallad 
Az ég enyhe harmatával, 
Kegyelmed gazc1agságaval ! .. 

Á ldás böv ternlésert. 
, Dicsériink téged l sten. « 

1. Jöjjelek kereszlények ! 
fi Iinden !'endü hiv népek! 
Hozzalok áldoza lal, 
Szent s buzgó indulatol , 
Mondjátok az Istennek : 
Legyen aldás nerén ek ! 

2. Oh áldások Islene ! 
Éltünk java s mindene! 
Jóságod s hatalmad nagy. 
l\1 indenekben áldotl \"agy, 
Áldott vagy az egekben, 
Áldott a természetben! 

3. Mer t. szentséges lábaid 
Nyoma hoz k.~v.é L'sége l, 
Mindenható uJJ. ld 
Hin tezik 11 bőséget. 
Kegyelemmel t ekint~sz 
S a földre áldást h III tesz. 

1ö9 

• 



160 ÁLDÁS BŐV TERi\It:SÉ RT. 

4. Lám il földel illeled 
S nyirja kin cses kebelét ; 
Hasznos esövel h in led. 
S újilod levegőjé t. 
Állalok lelkesülnek, 
Mezők megékesülnek. 

5. A hegyek gazdagulnak, 
Az erdők bezöldülnek: 
Emberek meg"ídulnak, 
S haladással örülnek'; 
É lőfák virágoznak, 
Földnek bő" áldásl hoznak. 

6. Oh nagy lsten! áldassál, 
Tőlünk magaszlaltassál, 
Áldásidat bövitsed, 
Hazánkat védelmezzed ; 
Áldjad meg életünket, 
Boldogítsad lelkünkel. 

Tavaszi öröm- és hálaérzet. 

• Dicsőiilt helyeken. c 

1, Új éleIre serkent 
Előttünk a szép természet, 
Feividuini kezdell 
Dél, napkelet és enyészet. 
Kiesek a földnek határi, 
Illatoznak az úr oltári, 
Teremtményi áldoznak néki. 

• 

TAV,\ SZI ö n ihl- És HÁ LAÉRZET. 

2, Az úr lelke fuvalt 
A völgyekre és mezőkl'e . , 
Ell ető harmat hull 
A hal moha s hegytetőkre. 
Elevenit mindenI szép napfény. 
Innepel Ol minden teremtmény, 
Keblünket tölli kech'es remény. 

3, Látjuk mindenfelé 
Az Js lennek új aldási t, 
Halljuk körülöttünk 
A madarak víg hangzásit. 
Terjed a vü'agok illalja, 
Szíveinket szent öröm hatja . 
Aldassék a mindenség atyja I 

4. Virágos köntösbe 
Halmok mezők [elöltöztek, 
Növények újulnak, 
Langyos szellő lebeg köztek. 
Minden fű , élöfa és állat, 
Hirdeti az örök jóságot, 
Mell' mindenI újit és állalhat. 

5. Újulást, élelel, . 
Gyönyö!'1 látunk mindenfelől , 
Szép e nagy világnak 
Alkotmánya kivül belől. 
Isten van im tiszlan látjátok! 
Igy szöl ~ mindenség ho.~záto~ : 
Teremtmények Jslenl áldjatok . 
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6. lIlladunk szent lsten! 
Oh szép kil'eletnek atyja ! 
Kitöl al kottatot t 
A föld s egek boltozat ja. 
Bál' egészen szivek lehetnénk ! 
így legtisztább hálá t vihelnén k 
Hozzád, s mélt6bban dicsérhetnénk. 

• 

, 

• 

VIII. 

Új házaspál'okél't esedezés. 

.Mint a szép Mívee JJutaha • . 

1. ~e vagy Isten! a szeretet ; 
Elet s öröm kútfeje, 
Első intést létel s élet 
Szerelmed által veve. 
A napok fényköl'ében, 
E vilag rendszerében 
Szereteted indita el 
Minden valót ékes renddeL 

2. Összehangzó alkotmánya 
Az egésznek alall s fönn, 
Egi testek ragyogvanya, 
Füszal s féreg e földön : 
Bölcsen összekapcsolva, 
Egymást védve s pártol va 
Állnak ékes rendezetben, 
A kölcsönös szeretetben. 

3. Házas-tarsak örömle!ve 
Einek, mint egy édenben, 
Isten által megszentelve 
Egymás hiv szerehnében . 
Élel éled mindenben, 
Hol szeretet vall jelen, . 
S e föld mennyországgá v~l!Jk 
Hol két szívben hüség lakIk. 
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l G" ÚJ 1 -1 ,\ 7. I\SPÁnOK f~HT ESEDEZÉS. 

• 

-le. Im ilyen pá rt mutatunk bé 
Néked szíve k Istene ! 
A le jó lelked lehellé 
E szent érzés t szivök be. 
Szerelete t, h ívséget 
Adj néki k, mely nek véget 
Ne vessen bármily hatalom 
E földön. csak a sírhalom. 

5. S minihogy olt van boldog élet, 
Hol szen l. erkölcs tündököl, 
Min t éll ető napfény, melyet 
.Köd s fel'geteg el nem öl, 
Min t Isten tő l lelI I,ötés, 
S nem emberi szilllelés : 
Engedd e h' igy maradandó, 
Erkölcsben legyen állandó. 

6. KOl'onázd hív paJyájokat 
Lelki s lesli áldással , 
Éllesd ökel s mag?. ljok. t 
Hoss?.s boldog napokkal. 
Ha szerelmök frigyének 
E lestben véget velnek 
Az es? lendő k , lelkök légyen 
Az Istennek kegyelmében. 

• 
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IX. 

Esede zés a király életeél,t s b01d\ g 
országlásaert. 

Száll-jon ál-dás rád az ég - böl 

Föl - di fel-ség, fej - del - münk ! 
- /'>' -

ls - ten a menny fén ykö - ré - ből 

"" 
j r I j" ; &-c-I t= I 

Halld meg, mil ki - ván keb - lünk ! 

Ma-gas t.rón·ján 
Boi-do - git-va, 

kör-nyUJ - vé- VéD, 

boi - dog lé - vén, 

"" 

Véd-jed ől szent ke - zed - del, 
Fej-del - münk ke - gyel-med - del. 

12 
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2. Aldás idat mérték nélkü l -
Szórjad rá és házára, 
Angyalidat életvédül 
Küldd ki mind en útjára. 
Igazságot, vallást, töJ'vényl, 
Ugy mint szive érzi azt, 
Hagyd ragyogni, mint örök fényt, 
S vi rágozni, mint tavaszt. 

3. Pálmát razz szent homlokára, 
Űzz el viszályt s viadalt, 
Hasson messze fénysugára, 
S védjed, mint békeangyal l. 
Ha háboru fergetege 
Zúg, legyen li t iszta nap, 
Kitöl földi népek ege, 
Vész közt vezér-sugart kap. 

4. Csend és béke fogjon kezet 
Ot~ hol birja pálczáját, 
Köz szeretel, hív érezet 
Erősitsék szent trónját. 
Oldhatatlan, sérthetetlen 
Frigyben együtt megálljunk. 
Isten! áldott védelmedben 
Tartsd meg a mi királyunk. 

• 

• 

• 

Hazáért és királyért. 

~ Dicsérii,1l7~ féged [stel/ .• 

1 . Téged lsten' dicsérünk , 
Téged szenl úrnak vallunk 
Mi atyánknak ismerünk ' , 
Téged felmagasztal unk, 
Te vagy néped Istene, 
Reménysége s mindene. 

2. A koronás fejeknek 
Tőled van ékessége; 
A győző vitézeknek 
Allalad dicsősége . 
Tőled van a vitézség, 
Győzelem és békesség 

3. Mennyből alá tekintesz 
E földre hatalmaddal, 
Es a népeknek intesz 
Országoló jobboddal : 
Legottan megbékélnek 
S békében' együtt élnek. 

4. Az igazság fegyvere 
Allalad győzedelmes; 
Háboruság tengere, 
Mell' káros és veszélyes, 
Hatalmad intésére 
Leszáll csendes helyér •. 

12* 
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5. l sten! édes hClzánkat 
Alld meg s jó királyunkat , 
Lelkesítsd vitézeit, 
Oktassad vezéreit , 
I~ol dogítsad népeit, 
Epitsed országait. 

6. Adj nekünk békességet, 
OrszáglI nknak bővsége t, 
Egésséget testünknek, 
Csendességet lelkün knek, 
Hitet és reménységet: 
S házadnak dicsősége t. 

Korol1ázásk or. 
)E,·ós várunk nekünk az Isten. 1( 

1. Országol az lsten felel tünk, .. 
~lint mennyben leg főbb fejedelm unk, 
Ö rendez földi országokat, 
K il'áh'okat ad s koronákat j 
E vil~gi nagy hatalmak 
Altala a\lnak . 
Erőben, békében, 
Győzedelemben , 
Nemzetek elölt méltóságban. 

2. Jobbod győzhetlen halalmaval 
Ékesiléd fel koronával 
Dicsőséges úr ! kiralyunkat, 

• 

• 

IIAZÁ ~RT ÉS KIRÁLYÉRT. 

Hogy bit'ná szép magyar hazánkat 
TÖl' vénynyel, igazsággal, 
Kegyelmességgel ; 
Védné fegyverével, 
Es hatalmával 
Országunkat, szabadságunkat. 

3. Ihlesd úr Islen ! királyunkat , 
Választott koronás urunka.t, 
Erőddel és dicsőségeddel , 
Mérhete tlen bölcsességedde\. 
Erős legyen erőd által, 
Es győzhetetl en, 
Dics5ségeddel nagy, 
Es bölcsességgel, 
Birja népét, mint földi felség. 

4. Ol'.3zágIása éljen sok időt , 
Mint atyját ti sz telje népe ő l , 
Ha ellenség támad ellene, 
Seregek ura I légy te vele. 
Fegyverének adj diadalt. 
Népének erOt, 
Koronájának fényt, 
S végre mennyekben 
KOl'onázd halhatatlansággal. 

• 

169 
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Ii irá l y végt i szteletére# 

dlint a szip k/íves patakm. c 

1. Határt reudelt az úr Isten 
Magasságnak, mélységnek, 
Végórát tell ez életben 
~Iinden földi felségnek ; 
Sirba szállnak fejdelmek, 
Ámbár földi istenek, 
Kik hallván a7. úr szent szavát, 
Letesz ik testök sátorát. 

2. Szól az úr az embereknek: 
Porok porba tél'jetek, 
Kik kezdetet élteteknek 
Asszony által vettetek: 
S a koronák eltünnel" 
Királyságok megszünnek ; 
De te megállsz örök Isten! 
E sors nem hat hozzád olt fenn. 

3. Elvégezte nagy pályáját 
]mé dicső királyunk, 
Es letelte koronáját, 
~relyel viselt mint urunk: 
~lint az égi fényes nap, 
~I elytöl minden éltet kap, 
Áldást hintvén nagy úljára, 
Siet esti szállására. 

Ktrl,\LY VÉGTISZTELETÉRE. 

• 

4. Hallván szódat örök Isten: 
Kit királyok imádnak, 
Hozzád készült lelke innen 
Hív koronás szolgádnak ; 
Aldást hintvén népére 
Eljutott vég estvére, 
Remélve szelid lelkében 
Idvességet az egekben. 

5. Isten ! ki királyok szivél 
Szent kezedben hordozod, 
E hazát és békességét 
Intézed s igazgatod : 
Áldott légy a jóságért, 
A béke olaj-ágért 
Melylyel minket koronáztál , 
S kegyes uralkodót adtál. 

6. Is ten! vedd már szent kezedbe 
Lelkét hazánk atyjának, 
Engedj a sir kebelébe' 
Békét áldott porának. 
Dicső emlékezete 
Legyen hálás érzele 
Minden haza-gyermekének, 
Kit szárnyai fedezénelc 
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X. 

Hi tbe n állaudóságért. 

~ Vigyáz:; értem. U1" Isten. iII 

1. Tekinls reánk ür Isten! 
Ne ha gyj minket elvesznünk 
Vigas:dalj meg minket 
A le szent igéd del, 
Lelkü)1k eledelével. 

2. Hajlunk van oh úr Is len! 
A súl yos kedvetl enség; 
Ha le nem léssz nekünk 
Mennyei segitség 
Nem lesz közlünk békesség. 

3. Ámbar minket úr Is ten! 
Próbálgatsz banein kér t ; 
De ne vedd el tőlün k 
A te szent igédel. 
Vigasztald meg szivünkel. 

4. Hendelj nékünk úr Is len ! 
Erlelmes oktatók"l , 
Adj minékünk igaz " 
Lelki pásztorol<al ' 
Es józan lanilúk aL 

, 

• 
HITBEN ÁLLANOÓSÁOf:IlT. t 73 

5. lhl esd őkel úr Islen' , 
Szente lő halalmaddal , 
Igazgaosad őket 
Mennyből tanácsoddal, 
Erősitsed jobboddal. 

6. Hogy légedet úr Islen! 
Megvál ló szent fiaddal , 
Hirdessenek nekünk 
f:,elki bátorsággal, 
Es tiszta igazsággal. 

7. Tarts meg minket úr Islen! 
Sok lelki próbái nkban, 
Légy segédül nekünk 
Minden szent munkánkban, 
Hilünk meglartásában. 

8. Lelked allal úr Islen! 
• 

Epüljön a te néped, 
Nevekedjék illen 
Szent gyülekezeted, 
Szenleltessék nagy nered l 

• 

, 

• 
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XI. 

Va'his. étel a, hitről. 

J. Az egy .Islcnl szivből h iszszük 
Lenni nekünk te remtőn k nek, 

l\ l indenben scgedeJ münknek, 
lrgalmas gondv iseJÖnknek. 

2, J ézu s Krisz l,llS m i megváltónk, 
A bUnlöl 1n('gszabadil6nk, 
Pélelil iávill ülmulalónk, 
Az ll l' Is lennél szószólónk, 

~, A szen l lélek mi lanilónk, 
"cl vcsségl'c igazgató n k, 
Banalinkba n vigaszlalónk, 
Lelkünkben is megujitónj.:. 

4. ~7.en l irás lanit e hit re, 
Es a boldog reménységre, 
A lelki szép békességre, 
Islenbeli rwgy öröm re. 

5. A ki akar idvc7.ül ni, 
Szenl h ilel kell meglal'ln ni, 
Elctét kell ahoz szabni, 
S gyümölcsét is mutogatni. 

6. A ld akar ielvezül ni, 
l!:lclle rhél. fel kell venni , 
Kl'iszLus nyomdokál kövelni , 
Sors c~apási l ~ l szenvedn i. 

7. nyen hi t teszen kcgyes!'é, 
Úr ISlen elöll kedvessé, 
Lelkünkben béke~séges:'é, 
i\Iennyországban örőkö :,:-é. 

8. E hi l kiben uralkodil" 
A hUn ellen tusakodik. 
i\ lindcn jc1l'iL igyekezik , 
Szent dolgokal cselekeszik. 

9. lVIind ennek kell igaz hilben 
Megmaradn i életében, 
Atyafi ú· szeretetben, . 
Hogy legyen ls ten kedrében. 

l O. lstennek legyen ti sztesség, 
~l i ndö l'ökké és dicsőség, 
Ő tő l e nékünk bHesség. 
S a mennyországban idv('~~ég. 

• 

I<; O ti F I li 1'11 ti. eZ! Ó I<; O ll· 

E sed e zés hitben erősüdésért . 
. Mint a szép ldives j)a lal.:ra .• 

1. Szer.l Istenem ! tekints reám 
Az egekbő l I\egyesen, . 
Hozzád kiált fel szívem, szarn, 
Hallgass meg kegyelmesen. 
I me! elödbe megy ek, 
Houy rólad vallás t tegyek, 
Egy Istenem, egy remé!lyem I 
I\ it a mi nd~n hmlel. nekem. 

17:; 
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2. Adj énnékem lehelségel, 
I fogy Jézusban hihessck) 
~~éki hívséget szí vemben 
Orökre igérh essek ; 
S,ent vallását éllemmel 
, jú cselekedetemmel 
J\ fulassam meg hogy szerelem, 
Ei'. hllzgó igyel.:ezelem. 

3. SlI· ,,1 lelked hát vel é reljen, 
Ilogy úlad ban járhassa k: 
lia lánlorgok, feleme ljen, 
Hogy hived maradhassa k. 
A bUn meg ne győzh essen, 
S,ivem liszta lehessen : 
~ I ert boldog csak igy lehe lek, 
S menn yországba így mehetek. 

4 . li a indu latim mag vai 
I< ebh·mben kicsi ráznak, 
Ha szivem kivánságai 
Törvényeddel csaláznak : 
Szen leld meg oh I szive met 
Lelkemel s érlelemel, 
1I0gy megalljak szent hite mben, 
S koronázz meg az egekben. 

• 
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~otlFIRIYIÁCZJÓ~OR. 

Keresztény hit főágazati. 

Hi-sZék) vallok 
Ki ma - gá-lól 

Ki-n ek nc - ve 

én egy 
va - 16, 

a -

ls -len~ 
és szent 

lya, Js - len. 

'" 

Ha-son-ló löbb hoz - zá nin - csen. 

2. Ö teremtetle az ege~ Csel. 4 : 24. 
Tenge,'l, földe l, mindeneket - Ugyanoll 
Tiil's nélkül, és csak egyedül Es •. 44: 24. 

. Királyi szenl székében ül. Jel. i'>: 13. 

3. Hiszem az ember úr Jézusi, t. ~im. 2~5. 
Es nem ismerek más KrJszLust, l . hor. 1 .... 3. 
M ini ki földön éli, szenvedett, Luk. 2: 9; 2\26. 
Kereszire felfesziltetett. - 1. Kor. 2.. 

4. Ki Is lennek fia lévén, - Luk. 1 : 32. 
Vállság munkáját felvévén, 1. Kol'. l: 30. 
E vitág bOnéérl megholl, Róm. 4: 20. 
Noha szenl és árlatlan volt. 1. Pél. 2: 22. 
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5. Czérl Js l.o, ll Ot fe lvelte, Fil. 2: 9 
Lelkiekbell ul'rá lell e, Efé;t,. 1 ; 22. 
Hegpa ~·a ncso Jta . hogy mindcn, Ján. 5: 23. 
Nék I lI szteletet tegyen. - Fil. 2: 10. 11 , 

6 I~ n . is ez úr Jézust va ll om, Csel. 2: 36. 
I Ilag elő ll nem tagado m ; Mát. 10: 32. 33. 
!·lolllg c Jézusban bízom, Ján. 6 : 68. 69. 
I udom mcg Ilenl csa latkozolll. Hóm. 5: 5. 

7. Mert az ls len szenl. lelkével, Róm. 8: ~6, 
JÓI·a vezérl kegyelmével ; J ún. 16 : 13. 
Haláltól semmit nem félek, Róm . 8: 1. 2. 
Meri örök élte t remélek. Róm. 6 : 23. 

8. Szent úr lsten ! "egélj minket, ill ál. 4: 10. 
Neveljed gyenge hitünket ; 2. Pél. 3 : 18. 
Adjad, ezel, et hihessük. Ján. 12 ; 36. 44. 
S a koronát eln ye dwssü k. J el. 2 : 10. 

lsten szen t igéj e el'eje. 

1. Jó úr lslen l teldnls hozzánk, 
Magas mennyből nézz mireánk, 
És könyörülj te népeden, 
Nyomoru lt keresztényiden : 
Mert elfogylak II le szenlid, 
Meglankadotl a szerete l 
l; Z emberek fiai közt. 

ISTEN SZENT I(lf:.J I~ EREJE. I í9 

2. Azért szólasz igy úr lsten: 
Feltámac1nom szüksé« nekem o , 
Hogy megJ'ontsam szel'zéseket, 
l\1egszabaditsam népemet; 
Mert lállatTI nyomoJ'uságát, 
Hallolla m fohászkodását , 
Megtekintem ohajlásál. 

3. Nem hagyom az én nevemet, 
Eloltalni szenl igémet ; 
De mcgtal'lom én hiizamban, 
Es válaszlott templOJllomban, 
Hogy megszentelje szentimet, 
Gel'jeszsze nekik sziveket, 
Biztassa az ő lelkeket. 

4. Az Istennek szent igéje 
Tiszta, minden ö beszéde, 
Mint a próbáltatott ezüst, 
Hétszer megöntetet t ezüst: 
Mert ennek az ő ereje 
Vagyon a kiséL'tetekbe', 
Keresztnek viselésibel. 

5. Te vagy úr lsten ollalmok, 
Hatalmas erős gyámolok 
A te hív tanítóidnak, 
Szőlődben plántálóidnak. 
Te vagy őrzője népednek, 
Es ollalma hiveidnek, 
Paizsa te szent igédnek. 
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6. Téri tsd meg azért azokat, 
Fogd meg igyekezeleket, 
Kik gyakorta "zi kiáltják, 
Bát.orsággal nekü nk mondják : 
Nin csen Istentek tinektek, 
EI kell majdan mind vesznetek, 
Ki oltalmaz meg titeket? 

7. Azért neked mi mos t adunk 
Nagy hálákat és azt moncljuk : 
Dicsértessél oh nagy Isten, 
Szent fiad által mennyégben ! 
Vigasztalj meg szen t lelkedd el, 
Nekünk édes biztatónkkal, 
Örökké nagy d icsőségben . 

(II . János ',irály kedvelt éneke.) 

• 

XI! . 

Utazók én ek e . 
, .llint a szép Míves patakra. ( 

1. Istenem! a te nevedben 
Kezdem felvett útamat 
Mint egy vándor, védelmedben 
Vetvén bizodalmamat. 
Rád bizom életemet 
Kedvesim s minden~met : 
Segélj feltett szándékomban 
Légy vezérem jarásomban. 

2. Ne vigy Atyam, kisérletbe 
lJlazasom fol ytában, 
Véletlen s káros esetbe 

, 

Jó szándékom czéljaban ; 
Ut-mutatom légy nékem ; 
Na ppal kegyes vezérem. 
Oltalmazz az éjszakában, 
Fárad t testem nyugvásaban. 

3. Mint régen szent szolgaiddal 
Minden útazásokban 
Velek voltál, s hatalmaddal 
Őrzéd bujdosásokban : 
Őrizz Atyám engem is, 
Tégy kegyelmet velem is, 
Olta lmazd édes hazámat, 
És elhagyott rokonima t. 
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4. Segélj, hogy felvelt útamat 
Boldogul elvégezzem, 
S előttem levő czélomal 
Tévén, ha sznál érezzem. 
Szent neved áldásával, 
Es magaszlahisával 
Térjek vissza kedvesimhez, 
Kikel kegyességed fedez. 

5, Minihogy pedig e világon 
Csak úta~ás életem, 
Miglen e haland óságon 
Majdan állal-lételem : 
Hogy ne fussak h iába', 
A mennyei hazába 
Kérlek vigy végre engemet, 
Megadván idvességemet. 

• 

, 
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XIII. 

Őszi úrvacsora-osztás vasárnapjara. 

p 

: 

- nye ölD-tik 

, - lőn' Té-Ii láJ - ra , 

l 
megol- vad; 

... 
l '. száz VI - rag 

C 

nyit; 

It· lel kél völ.győn, te - lőn .. . 

l 
És a völ·gyön a bér· ezen 

IS" 



l S' Ü!:l ZI C n\'A C~OBA -OSZTÁ S VAS ÁIl N APJÁH ,\ . 

I' 

Szent ne-vedrOI szól a dal ; 
I 

f/ 
Kéj-ben úsz-va := száll tc hoz - zád 

: 

f ' i -( ---I 
- val : Min-den szív • má-J -

f/ 

r f ' 
A - lyánk, s - te - nünk! 

2. Nyári na pnak izzó fényét 
Áldó harmat váltja fö l ; 
Dús kalász reng abataron, 
Meghajólva lerhitöl ... 
És ha jő a fe l hő vésze 
S még se zúdul min tl reánk : 
Aldva, óva csak le élletsz, 
Hozzád szálljon hö imánk 
Atvánk, Islenünkl 

• 

• 

ŐSZI ÚJl\'ACSORA-OSZTÁS VASÁRNAPJÁRA . 

3. Fámdalmink szép gyümölcsét 
Hálatelten szed ve le, 
Hőn imádjuk azt. ki adta ; 
Aldva, áldva szen t neve! 
MerI ha vollunk néha jók is, 
Százszor annyit vélkezénk; 
lIIégis töled büntelésnél 
Százszol' több áldást nyerénk . . . 
Atyánk) Istenünk t 

4. Telve csOrünk, telve kamrank, 
De szívünk is telve van : 
Bizalomra, hilre ébredt, 
Hálás dobbanásiban. 
Tél fagyára, sil' ölére 
Bizva nézünk, jó Alyánk: 
Hisszük) hogy itt uj tavasz nyit ; 
Ott örök lét vár miránk .. . 
Töled Is tenünk! 

• 
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XIV. 

A IUl, ro m sZl.Í.zados linncrH; lyre 
lc é!Oizült hymnus. 

•• 'Jzeret, imúd, magasztal .-

1. Szenl. öröm-érzésre gyúl 
Islen! e Hi" nére, 
Emlékünkbe felvonul 
r lárom század képe. 
A mi benne szép és j ó: 
LelJerd fényi l'ása; 
S il mi bú" az okl.at0 : 
Bülcs kezed vonasa. 

2. Szent cs" ládelit avatál 
Népeid sorából, 
F iLlságra kihozál 
Szolgalal házából. 
J.obogÓnknak j elszava 
Volt a Hitszabadság, 
SzelJemiinknclc l ő·java : 
A liszlább I gazság. 

3. Ti< l.cn Egy igaz Való, 
OszthalaUan Egység, 
Nincs hoz"" több hasonló 
:I mádandó Felség: 

, 
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Minl örök toz éll szivlink 
Mél yében ez eszme, 
S hogy vallhaljuk : ez hilünk 
Dnlgán nyelt gyözelme. 

4. Kriszlus lelke nevelé 
Hitünk élő f'jál. 
Szenl vérrel ollá belé 
Nemes erkölcs ágat. 
MegváltÓfIknak öl hivők, 
Vallv,tn ember-Iélél; 
S e hitünkérI szenvedök 
Vi lág gyülölésél. 

5. Tm egünkröl oszl ik szét 
A nagy OIok súlya, 
Mely lesll'érek élelét 
SorvaszIólag dulja. 
Hilkülönség a kiket 
Egymástól clzál'tl , 
Egygyé-fazi sziveket 
. zel'etcl \In I'ázsa. 

6. Védd Alyánk! erős karral 
A fej l ő virágot, 
Bizlalót egy szebb korral : 
A hits1.abadságol. 
Saját győződéS legyen 
Hitünk szil'lalapjtl , 
S világot rá öm l~szszen 
A tudomány napJa. 

• 
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7. Isten áldd meg a Hazát 
Tiszta lelki fénynyel, 
Áld meg Egyhivök Házát 
Áldozó erénynyel. -
, Balsors a kit régen tép : 
Hozz rá víg esztendő t ; 
Megbünhödte már e nép 
A multat s jövendöt.e 

Dávid Ferencz emlékünnepélyére 
készült hymnns. 

, Erős vát'unk neki;'t~k a& l sten. c 

1. Áldott az úr, a mi Istenünk 
Öt imádja kicsiny seregünk ; 
Mert hatalma és dicsösége 
Kiterjed a nagy mindenségre. 
Minden áldás lőle száll ránk; 
Ö édes atyánk, 
J6 és balsors között, 

Élet-halálban: 
Bizodalmunk csakis benne van. 

2. Megálll hitünk az egy I stenről , 
Bár jölt veszély ránk mindenfelől. 
Erős a nép, ha Isten vele; 
Diadalmas a hit ereje. 

• 

• 

• 
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Nem árt fegyver, börtön, halál : 
Szebb jövöl lal ál 
Az üldözölI egyház ... 
És hálál adva 
Az Ural szívböl magasztalja. 

3. Egy Islenünk, egy magyar hazánk I 
Áld meg e honI lsten, jó atyánk! 
Itt nyertük a szent örökséget: 
Hirdetni az )istenegységet, (. 
itI hazánkban, bércz ölében, 
A nép szívében 
Vert gyökeret hitünk. 
Szenl e föld nekünk ; 
Oh áldd meg hazank, jó Istenünk! 

• 

• 

, 
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xv. 

B é re k esztö magasztal ások. 

"-
Le - gyen bé-ke áldo II ls - ten! 

Te - tő - led e szen l te - rem-ben, .... • 
, 

• • 
Ne - ved nek ö - rök di - csé - ret, 

r.o. 

A hi-vek közl egyes ér - zet, 

l1' I J-~- ,~g • ; hJ") , 
Szent hi-tünk-nek é - kes - sé -ge, 

~r-

Szi-vünk er-k öl-esi ép · - ge_ 
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1 DiCJlóii.lt hel yeJ.clI .• 

Di- cső - ség IB-len-nek! E vi
Há - la nagy ne - vé-nek, Békes-

lág al - ko-ló - ja - nak, Melyben min
ség szenl hajlé - ká - nak, 

kel mosl meghallga - lolt, Szenl beszé-

dé _ vet fel-buz - di - lotI, Légyen 

fel-sé-ge mindég át - doll_ 
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E~ a báránynak, 
Áldá~ és tisztesség 
DicslIség. 

• 

Es hatalom 
Örökkön örökké . 

D' """Ő"''''o Is· "'nn"'k --- --;J - _ .. 

Én8k8~ Iaj$tNJma. 
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