
(X C. ZSO LT AIl) 199.' D. BOll rgois 

Te ben-ned biz· tu nk e > Ic - i - Ió l [og- va. 

u - ram. o ged ta r > tot-lunk haj> 

f$~5, 
~ 

r if' I J J I ;J 
lé - ku nk o na k: Mi - ko r meg sem - mi 

• ~ 

he-gyek nem vol - fe nak. Hogy meg sem 

ég. sem fö ld ne m vol! for - má j . va. 

Tc vol- lil l c s le vagy e - ros ls - ten . 

És te meg-ma-ra dsz mm-den i - dó - ben. - -
2. Az embernek meg kell. Uram, halni , 

Me.'t azt mondod az emberi nemzetnek : 
Legyetek pOl'l'á , kik porból lettetek ! 
Met·t ezer e$ztendó előtted ala nyi . 
Mint a tegnapnak ó elmúlása 
Es egy ej jelnek átvirrasztása. 

- 160-

3. Ha ragod miat.t napjaink letünnek , 
Esztendeink, min t a beszéd , ebzállnak , 
Gyol'San enycszünk, min t a múló árn yak , 
Ha tád nal II hetven-nyolcvan évnek, 
Elkísér addig mun ka, fajdalom , 

4. 

S ott Vál' reán~ a s iri n yugalom . 

Taní ts meg minket , oh, U ram, szolgáid, 
Hogy m úló voltát t udván a napoknak , 
Bölcs szívvel éljünk, míg mi nd-mind lefutnak. 
Haragodd al is ne sujtolj sokáig, 
Sót javaidd ail m indenna p betöl ts 
€.s jóvoltidból vig énekre költs . 

(Szenc::: i M olna r ,tlberl, ntir vi'l ) 

200. 
Dallama : 134. Kriszt us fe l támada igazsagunl.: ro 

(C. Z SO L1'A R) 

1. Az úrnak m indnyáJan hálá t ad jatok. 
Enekkel, örömzengéssel néki 'Szo lgü lja tok. 

2. Jertek sá torához szív vel-lelekkel, 
Színe elé járuljunk mind ke llemes zengésseL 

3. Ald játok , mond já tok : az Úr az Ist en, 
Mi teremtön k, mi megtartónk, á ldOlLt az Úr is ten ! 

(XVI. sz.) (JJvgali F. AJ .) 

201. 
( .... :. Z SO I.TAU) D. Bourgois 

I J J • 
E föl , dö n ti min. den 

• U, di. csér· jé • . t el< , 
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J ~ r I • I I J 
E '· 161 • Ie 

, e ~ ne - kek - kel. .sle, 

Szol-gli I • ;0 - tok vig ö - rőm. me!. 

2. Mel-t egyedül ö az lsten, O teremtett minket 
bölcsen, 

Neki vagyunk gyemlekei , Seregének a hivei. 
3. O kapuin menjetek be, Há~át adván szívetekbe', 

J ertek, menjünk tornácába, Teljes szívól őt 
imádva. 

4. Megáll az ÚI' iga3Sága. Mindörökké tart jósága, 
Kegyessége el nem fogyha:t, míg e világ 

mindétig tart. 
(Szencz i Molnár Albert, :Hirva) 

202. 
(ev. ZSOLTAR} Dagu es P. 

, ..... ' .. -,-. t.~_'

L.' 

Ad . ja • tok há· lát az I.· ten· nek, 

I • méd-koz - za - tok szent ne - ve • nek; 

Hir - des - se • (ek 
Es min· den jó • 
, 

di • csé· re • Iét. 
'té • te· me· nyél 

- 162-

A nep e • lött be • szél ... je • tek 

Negy cso-dá - it. me . Iye . ket tell, 

2. Neki vígan enekeljetek, 
Csuda-dolgai t hi rdessétek, 
S zent nevet magasztaljátok, 
Kik csak őneki szo lgáltok, 
Örüljön a ti szívetek, 
Nagy jóvoltát hirdessétek. 

3. Atyáinkat is az ú r védte, 
A jókat mindig ö segélte. 
Harcban a b3j ha ránk szakadt, 
Az Ur mindig velünk mal-adt. 
C$ak őhozzá hívek legyünk, 
Orökké megtarl Istenünk. 

, 

(Szenczi MolIHír Albert, atirv,\) 

203. 
Da llama: 55. H ozzód jőttünk, Uram 

(CXXIII . ZSOLTAR) 

1. Búmba két szememet az égre emeltem, 
Mennybéli el'ös úr, te székedre néztem. 

, 

2, Bizunk mi csak benned, szemünk csak rád vetjük , 
Mig mihozzank nem térsz. rólad el nem vesszük. 

\ ' ',l·l"·'" (Bogciti F. AI ., XVI. s.:cizad) 

- - 1163--



204. 
(cx..xx. ZSOLTAR} D. Bourgois 

-
• 

1. T e-hoz-zád ki-al lok szLin-

J 
• le · Ien. E si· ral· mas mély-ség.. bó l. 

o: ~ 
• 

Hall · ga~ meg. Is . le nem. Nyisd meg le fü -

le • , • del. • ~h · dön lé - sed 
~ 

[&{9 J -; I J , • f' • v 

Te - kinlsd meg en u - gye • mel. 
~ 

[$" J • • ;:; 
v 

ler! 
. hajl lak. Ie • yc::n o • 

2. Búnös vagyok. de bizlal bocsananal hitem, 
\ 19asztalÓ igéddel btunat megenyhitem . 

~ 

-

Oh, men ha büneinke1 tekint\'e bánsz \-elünk, 
Nem le:;z ki itt mega Uhat elötted. Is tenünk. 

3. Irgalmas es kegyelmes nagy btenem. jö\'e~. 

I 

II 

Oh, szólj. lelkem read nez minden remén)'lve1. 
'Cg}" var beteg szivem, mint a felkelő napot, 
)Ofen egyetlen sza\'addal, tudom, megnyugtato?-. 

(Szenczi M ol nór Alberl. Aurva) 

- 1&f-

205. 
(cxxx. ZSOLTAR) Tinódi Sebestyen 

u - lók. 

hab - ja közl majd CI· me-ru -lok. 

~~ 
Bo·csa-na-Iett. U- ram. hoz zad ke-uu-Iök . 

2. Halld meg. Uram. kesen'es zokogasom, 
Bús szivemböl ömló siránkozásom, 
Yedd füledbe és értsd meg kiáltásom. 

3. Hogyha , UI-am. minden bünert megfizetsz. 
Hogyha semmit a vetek ben nem enged"z, 
Uram, \'ajon lészen-é, akit éltetsz? 

4. En Is tenem. csak tebenned remélek. 
Büneimtöl szabadíts meg engemet 
S kegyelmedért mindörökre tisztellek. 

{Tordai J .j 

206. 
(CXXXI . ZSOLTAR) 

1. Szívemben. Uram. 
Hogyha előtted 
Magamat elhlttem, 
Ha ken?lvkedtem 

• • 
Ha meró nya kkal. 
Feszes szemmel neztem, 

Dallama: :!H . . \Iostan Criste:l 

2. Lelkem ha eltelt, 
Ha szemöldököm 
Szokatlan felhtiztam. 
Ha erőm felett 
Nagyobbra neztem. 
Magam mutogattam. 
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3. Ami Is tené, 
Nagy bátorság.gal 
Ha magamra vettem, 
Ha nagy ördögi 
Mesterkedéssel 
Hír t -ne vet ke restem, 

4. Zabolán magam 
Ha nem viseltem, 

, 

Kíván.ságimat 
Ha meg nem szegtem 
Szelíden nem éltem: ' 

5. Am, UP3ll1, büntess, 
Semmit se kímélj, 
Csakis a[r!"a kérlek, 
Megjobbuhis om 
Szomjú.hozását 

Meg nem mérté~lettem Tölem sose vond m eg. 
(Bogáti F. M.J 

207, 

(CXXXV f . ZSOtT AR) 
Regi egyhóz; enek 

1. Di-cse r-je-Iek az U-ral. Meri ö ad mm-

den jó-kat. ö- r(lk tr - WJ I- mi'll mu • Iét 

~~ ke-gyel .rilt!~ bc jul-lal. AI.doH aZ Js-ten! . 

2. A m inden ek Istenéi, Ki a föld mkindentnéePvée\ 

B
" 't .. "k e' g..t..t- DicsérJ'éte szen n ' lrJa nun oro s I::"~, 

Aldott az Is ten! 

3, SoksZQIi ínségünkbó~, Ve~zélytól, ell~tég~g~edvé_ 
S minden szükségemkboI Megmen J böL 

Aldott .az Isten! 

_ 166-

4. A mennybél~ nagy Is tent, Az Urat, aki mindent 
EleWnkl'e teremtett, Imádjátok, mert ö szent, 
Aldott az Is ten! 

(Tordai J .J 

208, 
Da lla ma : 188, Haragod nak nagy vo ltá ban 

1. Én Istenem , szán-a-lommaI, 
Irgalommal 
Tekin ts inkább engemet; 
S akit megtör már a bánat, 
A bocsánat 
Vál1l:ia meg már lelke met! 

2. Úram, tölem ne légy távol, 
Régen várom • 
~n a te keg yelmedet; 
Oh, én édes re.ménységem, 
~gítségem , 
J övel, tarts meg engemet! 

, 209, 

, 

D. Bou rgois 

~i . csér le· ged 
Ma-gasz-ta-Ió 

lel - jes SZl' ve in, 
- kek-be n, .... 

, 
e - ne 

J J J J J 
tn ls - le - nem, hir - de - lern ne· ved. 
di - csó· it - lek. U· ram. Ie - Ile • det. 

- 167 -
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És a te szent egy - há-zad - ban 

I-mad-koz - viin, ne-ved tisz-le-lern, 

- dá - sod - ra én kész va - gyok 

S há - lát a· dok né - ked Is - le - nem. 

2. Öregbül nagy dicsöséged, 
Mert megteszed, amit megmondasz. 
Ha könyörgök inségemben, 
Engem menten megszabaditasz. 
Téged minden földön lakók, 
Nagy királyok, Uram, dicsérnek, 
Mel't ismerik igazságát, 
Tisztaságát te szent igédnek. 

(S.zenczi Molnár A lber!} 

210. 
(CXUll. ZSOLTAR) Régi egyházi énel;; 

I - ~az lá _ tó szent Úr ls - len. 

- 168-

Halld meg 87. am sze - ge-nyen, 

~ 

ls • len, Mert en csak ben . n~d bi - 20m. 
2. Ne szá llj perbe, Atycim, velem, szegény szolgád

dal. 
Ne mutasd kezed kemény haragoddal, 
Mert ha igaza t V6S5Z, ki élhet jóvoltoddal? 

3. Bizodalommal könyörgök, UI'am, hozzám lá<;s, 
Bágyadt lelkemre szá lljon viga,;ztalás, 
Ne rejtsd el színedet, rajtam nem segíthet más. 

(XVl/. SZ.) (Tordai J.J 
211. 

(CXLVI. ZSOLTAR) 

Aid-Jad. cn lel-kem. 8Z 

Az ls -, Icn • nek a· dok 

f' J 
• 

Hit· tles scd d; . cse • • 

Va • la • mIg en gem 

• 
I 

'e 
é l 

Én az Úr nak é nek 

- 169-

u - rel, 
há . lal. 
~ 

Iéi 
tet· 

lek. 



m ind - éld - d ig. c - ~"?' k . 

2. Ne legyen bizodaLmatok földi fejedelmekben, 
Egy emberben se bizzatok. kiben segitség nin-

csen, 
Mihelyt lelke kim egyen, mindjárt hamuva 

leszen. 

3. l\1inden dolga es szándéka elvész azon nap vele, 
Boldog, akinek oltalma a szeretet Istene, 
AJdnek mindenekben reménysége az Isten. 

4. A hitetleneket megl'Ontja, ösvényöket elvesztve, 
De rneg<iU az ö országa most es minden idöbe, 
Oh, Sion, a te Urad mindörökké megmarad. 

(Szenczi Molnár Al bert) 

212. 
Dallama: 118. Adj már csendességet 

(CXXX11I. ZSOLTAR) 

L J ó az egye::.segben, a szep beke5.:)égben 
együtt élni. 
Az egyes ~ziv hi~zen, mindent jóra \iszen, 

Tem hagy félni. 

2. Öröm es \igasság, kedves ""zép nyájasság 
a bCkesseg. 

' em juttat bánathoz, gyönyörűséget hq;z 
Az egyesség. 

~ 1,3-C· __ 

(xn l. s:.) n3 (Tordai J.J 

_ 170-

IX. Alkalmi énekek 
213 . Luther Má rton 

• 

r r r 
E, rös vá· runk ne-künk az ls • len 

J J 
Es pa I - zsunk el ' len , ség el - len. 

~ r r • l I 
~ 

Meg·sza·ba - díl ve , sze -del-mek - tö l, 

Me·!ycK rá nk jön ' nek min-de n - fe ' löl. 

A el - len, se ' günk. 

Tá · madt el, le - nünk E - t Ó • vel. legy-

- I 
ver - rel És csa · lárd . sag , gal. 

min·den nagy ha - lal - mas - sa s: - gal. 
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2. Megáll az Istennek igéje, 
Es nem állhat senki ellene. 
Az egy Is ten a mi Istenünk, 
Nem hagy el: szent lelke van velünk:. 
Testünk, ha majd porrá bomlik 
S szerteszét foszlik 
Minden hírünk, nevünk, 
Kincsünk életünk: 
Megmarad az úr ott is velünk. 

(XV J. 112.) (S2!árai Mihály/ 

214. 
Dall.:\mil: 213. Erós várun/~ 

1. Aldott az Úr, a mi Istenünk, 
Öt imádja Jócsiny seregünk, 
Mert hatalma és dicsósége 
Kiterjed a nagy mindenségre, 
Minden áldás tőle száll ránk, 
Ö édes Atyánk. 
Jó és balsors között, 
Elet--halálban 
Bizodalmunk csakis benne van. 

2. Egy Isten ünk, egy édes hazánk, 
Aldd meg ezt a föl det, jó Atyánk! 
Itt nyertük a szent ör'ökséget: 
Hirdetni az "is tenegységet". 
Itt hazánkban, bérc ölében, 
A nép szivében 
Vert gyökeret hi tU nk. 
Szent e föld nekünk. 
Oh, áldd meg hazánk. jó Is tenünk. 

- 172-

(N. L.) 

215. 
Dallama: 47. Szerel, imád 

]. Szent örömérzésre gyúl, l s ten, e ház népe, 
Emlékünkbe felvonul múlt idöknek képe. 
Ami benne szép és jó, lelked fényirása, 
Ami bús, az oktató; bölcs kezed vonása. 

2. Szent családdá avatál népeid sorából, 
Fiúságra kihozál !Szolgálat házából, 
Lobogónknak jelszava volt a hits7.abadság, 
SzeIJemünknek föjava a lisztább igazság. 

3. Isten , egy igaz való, oszthatatlan egység, 
Nincs h ozzá több hasonló imádandó felség, 
Mint örök tűz élt szivünk mélyében az eszme 
S hogy vallhatjuk, ez hitünk w·ágán n yert 

gyózelme. 

4. Im egünkról foszlik szet a nagy átok súlya, 
Mely testverek eletet sorvasztólag dúlja, 
Hitkülönbség akiket egymástól elzá.ra. 
Eggye füzi szivünket szel·elet varázsa 

(Krjza J .) 

216. 
Dallama: 41 . Ö r ök biró 

1. Egy Istenünk, atyáink Atyja, 
Ki annyi háborgás között 
Megtartá l, míg szelverte roncsa 
Hajónknak végl·e kikötött: 
Hajónak, napba názó mersznek, 
Szent tűznek, meUyel Isten vert meg, 
Oh, végzetek nagy Istene, 
Mi célja volt'! Uram, mi volt célod vele? 
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2. Emelt fővel , men~~szen , bátran 
Hogy hi rdettek a Dá vidok, 
A megtagad t mester nyomában 
Lángot küldtél, nem oltha tót, 
Azért-e csak, hogy I"endületlen 
Hittel vallhassuk : Egy az Isten , 
Csak egy ... s im án k könnYéÍ" ba fúlt ... 
Uram, szent kincs, fá jó öröm nekünk a m últ. 

3. Oh, jó Atyánk, atyáink Aty ja , 
Elásva a kincs nem hevert, 
De bár utód u tód nak adja, 
Balsorsunk, jaj, itt is betelt: 
Már nem hevít. Átok van ra jta? 
Vagy osak mi volnánk, büszke fajta, 
Könnyelmúségünkben vakok, 
Múltunkat (jaj , oh, m eg ne haUj) megtagadók?! 

4. Oh, jó Atyánk, at yá ink Atyja, 
Bús aggodalmunk jól tudod. 
Ne hagyd, U ram, hogy m egtagadja 
Apját, múlt ját a kor cs utód. 
Oh, t égy csodát, lobbantsd ki lelked, 
Uram, lelkünk n incs, azt a d j, lelket , 
A múlton csüngő nemzedék 
Találja meg, szeresse meg Egy Istenét ! 

217, 
Da lla m a : 190. N o m i nden népek 

(P. M .) 

1. Világot bí I"Ó 
Mennyei b író, 
Egy örök Is ten , 
Akinek itt lenn 
Mindenki minden 
Gondolatáról 

Számot ad h iven, 
Me rt szíveinkben 
Vlsz t örvényszéke t, 
f télöszéket, 
Egy örök Isten, 
HaJlgass meg minket. 

- 17.-

3. (Uram, irgalmazz! 
UI'am, irgalmazz! ) 
U ram, a lelkünk 
Megülte, foj tja. 
Egy örök Isten, 
Te, k i a szívben 

2. Fojt oga t minket 
:E:gni ne m égő, 
:egni nem értő , 
Ti1kon emésztó 
Bús tüzek üszke, 
Fekete füstje. 
Könny azt nem oltj a, 
Csak belefoj tj a, 
Ott marad üszkös 
Fekete foltja, 
Keserű vádak. 
(Uram, irgalmazz!) 

ü lsz törvényszéket : 
(Uram, irgalmazz! 
Uram, irgalmazz!) 
Fájda lmunk büszkén , 
Add, rád találjon 

, 

S ott is csak áldjon . 

218, 
Da llama : 237. Dicséret, dicsöség 

• 
1. Di csőséges Isten : 

K it magasztal menn y, fö ld , tenger, 
Imád hív é l"zetben 
Minden fe lség, angyal s ember. 
A magasság s mélység hatá d , 
Eze'" na pok égő sugari 
Dicsöseged "agyogják ki . 

2. Nincs több öl'ök Is ten 
A mindenség nagy fdgyében, 
Csak te véghetetlen, 
TCI-emLményid hív körében, 
Ki k téged Istennek hirdetnek, 
Neked na ponként hálát zengnek 
S kegyelmed ből életet nyernek. 
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"219. 
Dalla ma: 195. Dicseriink teged, l s/en 

1. Jö~jetek keresztények! 
Mmden rendü hív népek! 
Hozzatok áldozatot, 
Szent s buzgó indulatot, 
Mondjátok az Is tennek: 
Legyen áldás nevének! 

2. Oh, á ldások 1stene! 
tItünk java s mindene! 
J óságod s hataJmad nagy. 
Mindenekben áldott vagy. 
Aldott vagy az egekben. 
A Idett a természetben! 

Konfirmációra 

220. 

" 

• 

Régi egyházi éne /;: 

Hi-szem, Vil~ lom: egy az Is - Icn. 
Mas cs tabb nem voll és nm - csen. 

Ha· lal -má-ban veg-he -lel - len. 

J 
EI · me" o vcI [0"" 1 " h I ér - e· tet - en. 

- 176-

2. O az Ok, a Cél, a Minden, 
Törvényt ott ül bent a szivben. 
Szeretet a mennyországa, 
Ott mindenki megtalálja. 

3. Vallom: Jézus volt a Mester, 
Szóval, tettel, szeretettel 
Istenhez ki eljuttatott, 
Benne b izni megtanitott. 

4. Hiszek Isten szent lelkében , 
A sugalmas ihletksben. 
A haláltól mit sem félek: 
Is tenben az örök élet. Amen. 

" 

(1705) (Kmi/a J., átírta P. M.) 

+ 221. 
Dallama: 189. Mint a szép hi ves patakra 

Szent Istenem, tekints reám Az egekból kegyesen, 
Hozzád kiált fel szívem, szám, Hallgass meg 

kegyelmesen. 
Ime, elödbe megyek, Hogy rólad vallást tegyek, 
Egy U.stenem, egy reményem, kit a minden hirdet 

nékem. 
(Sz . s.) 

222. 
Dallama: H . S zamadtisra 

Szent hitemröl vallást tettem. Te elóUed, jó Atyám, 
Szentegyházad tagja lettem, Aldásodat add reám, 
Holtomig hogy járjam utam 
ú gy, amint azt itt tanultam: 
Minctig bízva, mindig bátran, 
Mindig benned, jó Atyám. 
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223. 
Dallama : 252. Térj magadhoz 

1. Oh, ki bizta tó sudárba Inditsz selymes lágy 
veltést 

Ki a fá radt vén világba T~zet küldesz s erjedést~ 
ltt a rétnek selyme szólt, Uj tüzeknek lángja szórt 
ú j hitet, hogy szent vallásunk, Atyánk, a mi 

fellegvárunk. 
2, Oh, te tartsd meg, oh, te védd meg Ezt a féltett . , , 

szep vetést, 
Ezt a vérünkből kicsurrant, Veled ír,ott szent 

kötést, 
A lelkünkből lelkezett S veled im ölelkezett, 
Örök Isten tartsd meg, védd meg, Növeld velük 

dicsőséged . 
(P. M.) 

J J 

Esketésre 
224. 

Régeni Aran 

e-des jó Atyánk. 

le töltsd be. mi: mosll~cl szív ill fQ·gad. 

- 178_ 

2. Boldogságot, áldást adj, Uram~. neki~. 
Akik egymás terhét itt moot folv:es:~lk, 
Akiket egymásnak jegyzett el .szl~k. 
Add, egymásba le ljék boldog edenuk. 

3. Egy ember félember, egy ajk nem aljak.k
ad
• " 

Minek élsz, ha vágyad vágyra nem .. 
Minek volna szív és minek a kebel , 
Dobbanatra , ha nem dobbanat felel? 

4. Ne keress magadban boldOg~gotb it1dt. 't 
Boldog itt csak az lesz,. ki mast o Ogl . 
Boldogságát hogyha masba lelte fel. 
Udvéböl ki n em fogy holtig a kebeL 

5. Szíveket megáldá édes já AtY~d" ' k 
Boldog dobbanásban szá ll ~ozza lman : 
Szíveinkbe írtad legszebb tttkodat, 
Oh, te töltsd be, mit most kat s zív itt fogad. 

(P. M.J 

225. 
Régi egyházi ének 

Hó. la _ a -da-sunk biln ro·bd cm - It: - I,c-zunk, 

Kc-gycl-mes ls - l/l-nünk l Te-ge-del li sz - Ic-Iun~, 

Te nagy jó-vol- to-dért ÁI-dunk. ma-gasz- ta -Iun k, 
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Ez ne-künk a föl-dön Leg·szebb hi-va-Ia-Iunk. 
2. Jelenj meg közöttünk, ertsd meg szándékunkat, 

Te nevedben tartjuk tanácskozás unkat, 
Tiszta szívből kérünk téged, teremtönket, 
Hallgasd meg kegyesen esedezesünket. 

3. Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben, 
Szent lelked szentségét áraszd el szívünkben, 
Adj igaz értelmet s tudományt elménkben, 
Téged szolgálhassunk e földön é ltünkben. 

4. Szorgalmat, kitartást elkezdett dolgunkban, 
Végig megmaradást adj hivatalunkban. 
Készséget, hívséget felvállalt tisztünkben, 
Egymás szeretetét tartsd meg szíveinkben. 

(XVI . Sz.) (Sz/ árai Mihá!y) 

Lelkész beiktatásra 

226. 
Régeni Arall 

pasz- to ra, Nagy- ha-tal- mu 

ls- Ien l Ne· Dc-dcl t e ncm ha- gyad 
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Ó.fl- zet·len. Lan-ka-dók-nak 
~ 

.te vagy a lan - ka - dat . 1an ö - re, 

Té - vely-· gök es csüg· ge . dök 

. . -' 
UI • ra • Ié - ri - to· Je. 

2. Örök Lsten, oltalmad mindétig megörzött, 
Öröködbe most is im állítottál örzöt, 
Hadd legyen a pásztorunk, hadd legyünk a. nyája. 
Legyen a kit kövessünk s haHgassunk szava ra. 

3. Add, Uram, hogy csurranó mez peregjen ~jkán. 
De a bajban kemenye~ álljon m~g. a sarkan. 
Szívében a szeretet cSipkebokra egJen, 
Szeretetének szavával mindenkit épi tsen. 

4. Ne csak könyvből olvassa, amit mon~_ a~ í!'ás, 
Szépen szóló szavakból nem lesz bW·Jamrtas. 
Mutassa meg magyarán, mi a mun~bí:ás ... . 
Példaadó szeretet, - jobb pap ennel ninCS mas. 

5. Igy lobog fel, csak ez a Mózes csipke~k,:a. 
Omló forrást csak. ez üt ránk, a szom]3Zokra. 
Igy leszen az Egy Isten neve mindig áldott, 
A mi kicsiny egyházunk IstentóI megáldott. 

(P. tor., 
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Templomszentelésre 

227. 
Dallama: 162 . .rt szeretet 

1. Nagy hten, kit be nem fognak az egeknek egei , 
Lábad alatt viIágoknak sürögnek a seregi , 
Suillásodul nem szolgálhat semmi fényes palota, 
Mit az ember roskadandó sá rból összealkota. 

2. Mégis a mi érted égő szerelmünknek jólesik, 
JÓl~ik. hogy dicsöséged falaink is hirdetik. 
S bár himnuszra, hirdetésre dicsöséged nem 

szorult, 
Bizodalmunk kószit1, neked raktunk rá 

kók06zorut. 
3. Hadd legyen hát ez a templom üdvösségünk 

kapuja. 
Te kezedhez békéltünknek tettre hívó tanuja, 
:elő Isten , tedd élővé ezeket a fa lakat, 
Hozzád térni, benned élni holtunkig hogy 

Harangszentelésre 

228. 
Dallama: H . Szá madasra 

hivjanak. 
(Atirta P. M.) 

1. Uram, akit mennyclöl'ögve hirdet zugó zivatar, 
Kit szívünkbe dobbant ezer titkos égi zenekar, 
Hirnöldddel versen yezni, 
Hatalmadról himnuszt irni, 
Szerelmedet szívbe sirni 
Emberi hang hogy akar? 

2. úgy akar , hogy harangszóba önti hálaénekét, 
Harangszóval híja hitre hitevesztett életét 
ETcnyelveken szól, hogy néked ' 
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Hirdethesse dicsőséged. 
Orök Isten, őrizd hát meg 
Az ércnyelvek erejét. 

3. Aki él, h ogy hitre híja, sirassa a holtakat 
S üzze el a fellegekben leselkedő á rn yakat. 
Bűneinknek meggyűlt mérgét, 
Balsorsunknak bús keservét, 
U j harangszó, verd szét, verd szét, 
Hallasd, hallasd hangodat! 

229. 
Dallama: 193. Vi gyazz értem, Or lsten 

1. Tekin ts reánk, úr lsten, 
Ne hagyj minket elvesznünk, 
VigasztaLj meg minket 
A te szent igéddel , 
Lelkünk eledelével. 

2. Rendelj nekünk, úr Isten, 
:ertelmes oktatókat, 
Adj minékünk igaz 
LeUcipásztorokat 
:es józan tanítókat. 

3. Ihlesd öket, úr Isten, 
Szenteltető hatalmaddal, 
Igazgassad öket 
Mennyből tanácsoddal, 
Erősitsed jobboddal. 

4. Hogy téged, úr Isten, 
A te legjobb fiaddal 
Hirdessenek nekünk 
Lelki bátorsággal 
Es ti szta igazsággal. 
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5. Lelked által, Úr .Isten . 
€ püljön a te néped, 
Nevekedjünk itten 

I. 

2. 

3. 

Szent gyülekezeted, 
Szenteltessék meg neved! 

230. 

Dallama: 237. Dicséret , dicsöség 

Dicsóült helyeken, 
Mennyei paradicsomban, 
Kik vigadtok olt [enn 
Véghetetlen boldogsagban. 
Vagytok megtijult á llapotban, 
Az úr nagy nevét énekszóban 
Magasztaljátok vigasságban . 

Egek sok részei, 
Világok nagy teljessége, 
Természet művei , 
Teremtmények k ülönbsége, 
Melyeket lsten bölcsessége 
Ily ékes renddel elintéze, 
Aldassék tőletek felsége. 

Dicséret, dicsőség , 
Tisztesség es há laadás 
Eletünk urának. 
Legyen örök magaszta lás, 
Kiben nincsen soha változás, 
Vagy igéretében csalódás , 
Tőle fe jünkre szálljon áldás. 
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231. 

Dallama: 237. Dic.érel. dic.ó.ég 

I. o j életl'e serkent 
Elöttünk a szép term5zet. 
Felviduini kezdett 
Dél , na pkelet és enyészet. 
Kiesek a föl dnek határi. 
Illatoznak az Úr oltári , 
Teremtményi áldoznak néki. 

2. Az űr lelke fuvall 
A völgyekre és mezőkre, 
,ettem hanna t hull 
A ha lmok ra s hegytetókre. 
Elennft mindent szép napfény. 
Unnepet ül minden teremtmény, 
Keblünket tölti kedves remény. 

3. Látjuk mindenfelé 
Az Istennek uj áldá.c.iL. 
Halljuk körülö11ünk 
A madarak vig hangZ<hit . 
Terjed a virágok illatja , 
Szfveinket szent ··rom hatja, 
Ald~k a minden')(."og Atyja! 

4. Virágos köntösbe 
Halmok, mezők felőltöztek. 
Növt.\nyek lIjulnak. 
Langyos szellő lebeg köztek 
~1inden fű , élő (a es .iUat 
HiI-dcti az örök jóságot, 
Mcly mindent lIjft CS ájulhat. 
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232. 
Dallama: 179. Uram, ki bűsulsz 

J. UI'am, ki a felhönek utat ÍI'Sz 
S i ramiásal elrendeléd, 
Ki törvényt szabsz a szélfúvásnak is 
S á ldott esöt fak,aszt villámkezed : 
Im elepedt földed kérve kér, 
Esdekel a balzsamcseppekér', 
Küldd le már áldásod, 
Oltsd el a földön fölfakadt 
Tátongó szomjakat. 

2. Uram, ki vagyainknak szárnyat adsz 
S a gondokat e ll'endeled, 
Ki számon kérsz minden szivdobbana:st 
S tudod, keblünk mért fáj, mért eped: 
Oh, tekints ránk, néped kérve kér, 
Esdekel a ba lzsamcseppekér' , 
Küldd le már áldásod • 
Oltsd el a földön fölfaktadt 
Emésztö szomjakat. 

233. 
Dallama: 237. Dicséret, dicsőség 

1. Imádunk szent Isten! 
Oh, szép kikeletnek Atyja! 
Kitöl alkothatott 
A . föld s egek boltozat ja. 
Bal' egészen szívek lehetnénk! 
Igy legtisztább hálát vihetnenk 
Hozzád, s méltóbban dicsérhetnénk. 
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( P. M.) 

, 

, 

) 

• 

I 

2. U julást, életet, 
gyönyört látunk mindenfelől , 
Szép e nagy világnak 
Alkotmánya kívül, belöl. 
Isten van, im tis<'1tán lá tjátok! 
tgy szól a mindenség hozzátok : 
Telocmtmények, Istent áldjátok! 

234. 
Dallama: l\Hnt a szép hives palakra 

1. Isten! a roppant egeknek 
Bölcs, erős alkotója, 
A léte Inek es letteknek 
Hatalmas fenntartója, 
Te képzelhetetlen nagy, 
Örök és végte~n vagy; 
Együtt mélység és magasság, 
Tiszta, fénylö világosság. 

2. Isteni munkásságodnak 
Legelsö teremtése, 
Mint tiszta valóságodnak 
Sugárzó fényessége; 
Ama világosság lett, 
Melyet Szen tlelked kivett 
A sötétség mélységéból 
S ránk áraszt a magas égből. 

3. Világosítsd hát elménket, 
Világosság nagy Ura! 
Vésse szívünkbe fenséged 
A fényes nap sugara; 
Hogy hatalmad megértsük, 
Dicsóséged hirdessük, 
Míg ránk árad meleg fénye, 
Szívünk égi szép reménye. 

14 - Unl tl\r!us 6"ekclkönyv _ 181 -



235. 
Da lla mil: 193. lJicsél"ü"k teged. ls/en 

1. Jöjjetek, oh, jöjjetek, Minden rendű emberek, 
AldozatTa hozzatok Buzgó hálaszózatot, 
Istenünknek zengjetek Hangoo hálaeneket. 

2. Aldásoknak [stene, Eltünk üdve. mindene, 
Aldásod van mindenen Itt e földi tereken, 
Itt a fö ld és fenn az ég Htasult örömben ég. 

3. Lám a föld , hogy illetéd. Nyitja kincses kebelét, 
DtlS határon é rt kalász, Melynel 'Szebbet nem 

találsz, 
Még az ég is sugarát Boldogan bocsátja rád. 

4. Aldott, áldott légy ezért, Szent Atyánk e 
kincsekért, 

Hadd lehessünk éde itt AlTa méltó gyermekid, 
S hogyha béborul napunk, Hozd fel újra 

nappalunk. 
(.-tUria P. M.) 

236. 
Dallama: 189. Mim a szép hives pa/akra 

1. Hála, hála nagy nevednek, Menny, föld erös 
Istene! 

Téged áldunk, magasztalunk, Hit-reményünk 
mindene. 

Mert imánk meghallgattad, Földjeink 
megáztattad 

Az ég enyhe harmatával, Kegyelmed 
gazdagságával . . . 

2. Búslakodtunk, csüggedeztünk Az aszály-csapás 
miatt, 

Mel)' hervasztva dúlt mezökön, Félve mindent 
leara't ... 

Imánk [élve rebegett, Sóhajtoztuk nevedet: 
.. Jó Istenünk! oh, légy velünk, ha nem segítsz, 

. l .. k'" ml e vesz un . . .. 
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3. Ah, mily gyönge, mily erötlen a mi gyermeki 
hitünk, 

A legkisebb vész-viharra Kishitűleg csüggedünk! 
Pedig hol a veszély nagy , Te ott legközelebb 

vagy! 
Szólsz viharnak és veszélynek S kártétlenül 

elenyésznek. 
4. Hála. há la nagy nevednek stb. (1. versszak) 

(R. G.} 

Tavasszal 

237. 

Di • cse .. rei 
Böl .. cse .. sé .. 

u - ram, a le 
ég • nek, föld· nek 

Fel· hök • 
VI - ze. 

Régi egyhózi ének 

di • csó - ség. 
ged szab iti 

nagy ne - ved· nek . 
ö .. rök ren - del. 

vii .. lá .. mok löng - ja. 

Szi - var-vany fény. fu · val-ma k szór - "}-'a 

~ 
Az Ur e .. Jölt száll. öt szol· gál - ia. ~ 

- 189-



I 
2. Ebl edé tavaszban a természet ékessége, 

Tenger, fö ld, szigetek s a cslllagos ég szépsége;' 
Bársonya hímes mezöknek, I 
Virágai ha lomnak, völgynek : 
Himnuszt zeHgeni tel'emtödnek. 

3. Emberek, I.s tennek remekei itt e földön, 
Ajkatok is immál' há laszóra felzendüljön! 
Lám az Is tent nyilván hit játok, 
.l\'1ert kitölté lelkét tirátok, 
Teremtótöket imádjátok. 

4. Dicséret, dicsöség, tisztesség és hálaadás 
Az egek Urának légyen örök magasztalás, 
Kiben soha változás nincsen, 
Légyen tö!űnk áldott az lsten , 
Ránk a mennye kböl áldást hin tsen. 

Vetés idején 

238. 

Péterffy Gyu la 

J 
U ram, bi· za-dal-munk á te 

vol -lod -ba : Ve·tünk. U-rani. biz-va a le 

- HIO -

, 

ió- sá- god - ba Te szí· vek -nek 

meg-v l-gasz-Ia • ló . ja . Te vagy az iti· 
~ 

r r J J J J J 
du · sok it i . doH m eg - a dó • Ja . 

2. Add, Uram, hogy a barázda megfizessen bőven , 
Telt kalász a gazdát várja dús mezőben, 
Add, Uram, a szív is, ez a tört barázda, 
Szent igédnek magvát hajtsa dús kalászba. 

II 

(P. M. ) 

Öszi ének 

239. 
Da llama: 112. En Istenem, halld meg 

1. Hullnak, hullnak, egyre hullnak a falevelek, 
Múlnak, múlnak, jaj, de mtllnak napjaink velek. 
Is tenem, de örőkösnek indult hajnalod, 
S már a vésznek, pusztulásnak szele ránk csapott. 

2, Ott vagy, Uram, szóltál, Uram, ben t 
megdobbanál, 

Aki benned bizik, Uram, annak nincs halál. 
TÖI'vényed hogy minden élet örök s il'ba száll, 
De nem ha'l meg aki téged ott is megtalál. 

, (p.MJ 
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Téli ének 

240. PéterjJy Gyula 

. ~ 

ri...: 

U-ram. a . kl fe-her ru-hat adsz a föld-re. 
~ 

os> 

t ... 1c-leg ta · ka . ról fl fa- radi szender-gó-re . 

Tu·dod. rt! - ánk ml' nek 

~~ • J !:--=r C ol fi- :: •• 
• -, 

T.::s · ka· tol 
. 

nek ra m' • 

2. Tanúivá tettél a te hatalmadnak, 
Pártfogolt jaivá szerető karodnak, 
Zord idő, ha mérgét ontja, 
Fent az Úr es van ránk gondja. 

. .. 
IéI. JO 

~ ~ 

• I I" 
szől - IéI. 

3. Kemény zimankónak kifáradt a m érge. 
Szendergő s zemekböl láng csap fe l az égre: 
Véget ér a zord síri álmunk, 

29 

Lesz vidám feltámadásunk. (P. M .) 

241. 
Dallama: 189. /lHnt a szep hives pal akra 

1. Istenem, a te nevedben kezdem felvett utamat, 
Mint egy vándor védelemben vetven 

bizodalmamat. 
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2. 

Reád b ízom éltemet, kedvesim s mindenemet, 
Segélj feltett szántlékomban, légy vezérem 

jánisomban. 

Ne vigy, Atyám , k ísé rtetbe u tazásom folytában, 
Véletlen s káros esetbe jó szandékom céljában, 
Útmutatóm légy nekem, nappal kegye .. vezérem, 
Oltalmazz az éjszakáb an , fáradt tes tem 

nyugvásában. 

3. Segélj, hogy felvett utamat boldogul elvégezzem, 
S előttem levő célomat tévén, hasznát érezzem. 
Szent neved áldásával és magasztalásával 
Térjek vissza kedvesimhez, kiket kegyességed 

fedez. 
(Sz. S.} 

• 

242 . 

ls - len. 
ró· ve l 

Ke - se - rü - seg 

á - ra - dol l. 

a szi · vünk - ben 

Ji 
A-Iig, a -Iig 

lil l - Juk tó - Je. mért sujt 
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243. Régeni Aran 

A melysegböl. U-ram. Halld meg ki-al-Iá-sunk, 

Lel-künk be - Ie-g, CSon - tunk re - meg, 

E . lö - t~n c . piis te meg. 
2. Szomjú. szarvas várja szomja eloltásat, 

Szomorodott szívünk buja eloszlását, 
Kutad , Uram, tárd fel, nyisd meg, 
Utad, Uram, mutasd mal' meg. 

3. Mutasd már meg, Uram, merre mire várjunk, 
Mért törted le téged kel'esó két szárnyunk? 
Anélkül az élet sem kell , 
RIö Isten, emelj már fel. (P. M .J 

244. 

J I 
Mos - lan Ur - is - ten, hoz - zád ki-

J J 
, 

al- tunk ke - sc - rü . se ~ günk - ben. 
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Hall·gass meg min-kel kö - nyör • ge-
J J 

sünk - ben. ily nagy szűk· sé - günk-ben. 
• 

2. Te nagy Istenünk, téged tisztelünk, atYáiAnkt n.B:kt 
YJa • 

Urát az égnek s a mindenségnek, népeknek 
királyát. 

(Régi Ek., 41 8. I.) 

245. 
Dallama: 85. Uram, ierhednek 

1. Orökkévaló! Sugárzó fényözön , 
ki ragyogva gyúlsz világok felett, 
Oh, sugározd be sorsunkMk é jjelét, 
A vak sötétben gyújts szövétneket. 

2. Légy tűzoszlop a rémes éjszakában, 
Amelyre hittel föltekinthetünk, 
S ha vészek hánynak, kétségek gyötörnek, 
Ne hagyj magunkra, világíts nek ünk. 

246. 
Dallama: 209: Dicsér téged tel jes szivem 

1. UI'am, te ki felségesen, 
Kegyelmesen igazgatsz mindent, 
Téged azért magasztalnak 
S hálát adnak neked alant s fent; 
Mert noha ülsz nagy magasan, 
Világosan Játsz mégis minket, 
Kicsinyt, nagyot megnéz szemed, 
úgy figyeled mi tetteinket. 
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2 .. Mindennemű szükségemben, 
Inségemben megerősítesz , 
Láttokra ellensegimnek, 
Kik gyűlölnek, engem megmentesz. 
Amit az ÚI' egysze I' végez, 
Az jó véghez megyen mindenha, 
Es jó kedve megáll mindig 
S szent munkáit végzi javaml'a. 

247. 
Dallama: 192. A Sionnak 

Uram, szomjan vár megújulás-t 
Nálad, benned szívünk. 
Uram, üsd meg az omló fOITás t 
Ez évben is nekünk. 
Oh, boldog nép mi, kútja!idnál 
Megülniink engeded, 
De szerettél, hogy !:iZOmjart. adtál, 
Aldott legyen neved. 

248. 
Dallama: 74. Jó aris/en 

Hajnalán az esztendőnek 
Szálljon hozzád hálaének, 
lstene az érkezőknek, 
Oltalma az elmenőknek. 
Olts szívünkbe szomjúságot, 
ü tjalid megjárni vágyót, 
Olthatatlan buzgóságot, 
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(P. M .) 

249. 
Da llama: 33. Menn yben lakó 

Búcsúzóra kicsiny serged, 
Uram, összeseregellett. 
Aldott Jégy, hogy megtartottáJ, 
Mindig, mindig velünk voltál. 
Add, Uram, hogy megtarthassuk, 
Mindazt, ·amit itt hallottunk, 
Minden C!:ieppje vérre vá ljék, 
Belőlünk hogy ember vá ljék. 

-
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