
X. Vigasztaló énekek 

250. 

Induloszeriien Régeni A ron 

Ve·lünk az Úri Eny·hülj meg. • • ar· va SZIV, 

• • • 

• 

Csak légy Sor·sod bár mos-to· ha. • 
. 1 • gaz, 

csak légy min-den-ben hiv. s el nem merülsz so-ha. 

Hi - vét az Úr 

pro - bá - ra ugy te - szi 

~) 
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ti .- --

J. 

el- me- rül 

2. Velünk az Ur, Dobbanj m eg, arva sziv 
S zengj hálaéneket. 
Sugallatát, mely új életre hív, 
Oh, hallgasd meg s kövesd. 
Balsol'S akit borús haragban 
Oly sok próbára tett, 
Magám eszmélt öntudatban 
Esd most már új eget. 

(P. M .) 

251. 

Hégeni Aron 

• 
Mi - re ban-ko 

• gen 

im a tes· Ii j ó . kérl ?1 

Biz - zá l csak a jó . ls · ten· ben. 

I 
'-' I u · ra l · ko d ik menny' ég . ben. 
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2. Nem hagy el az úristen tégedet, 
Tudja O minden szükségedet, 
Mind e vi lág övé; 
Bizzál minden ínségedben 
Csak az egy nagy úristenben. 

3. En Uram és én Istenem te vagy! 
Szegény szolgádat, engem ne hagyj! 
Oh, en édes Atyám! 
En te szegény fiad vagyok, 
Bizni másban én nem tudok. 

4. Nem kérek én töled gazdagságot, 
Ami szükségem, azt jól látod, 
Te mindeneket tudsz. 
Uram. én csak arra kérlek, 
Mindig, mindig veled legyek. 

(Régi Ek. , 332) (Sachs-Földvari J.) 

252. 

Térj ma-gad·hoz, 
Ki Á-Iyad-kcnl 

Van meg né - ked 
S szí - vét osz - sza 

IAzt bün - le - ti. 

Régi egyhazi ének 

dra - ga Si· on, 
fel - ka - rol - jon 

ls - te - ned. 
meg ve· led I 

k it sze - let. 
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Mas-kép az nem is le· het f 

Si - on ezl hát jól gon-dold meg 

S szabj ha - lárl bús gyöt· rel- med· nek. 

2. Hullámok, ha rémítenek 
Mel'hetetlen víz felett 
S a habok közt szíved remeg, 
Hogy sírod is ott leled, 
Ha aludni látod őt, 
Ki reményed és erőd, 
Sion, sohase feledd el, 
Ö megvívhat tengel'ekkeL 

3, Bár hegy, halmok rengenének, 
Miket égi kéz emelt, 
S indulása a nagy égnek 
Végromlásra adna jelt: 
Azt ne gondold látva ezt, 
Hogy téged e perc elveszt, 
Sion! addig meg nem dölhetsz, 
Míg oltalmad IstentóI lesz~ 
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4. Bár könnyúid omlanának 
Gyöngyükkel a tengerbe, 
:ts elhalván hangja szádnak, 
Csak pihegnél, mint gerle; 
Bár ver volna biborod 
S ká megszánná nyomorod, 
Sion ! ne félj a gonosztól, 
Baj nem ér, mig benne bízol. 

• 

5. Bár hordozzad zsarnok láncát. 
Rrjen kinos r ab halál, 
Ha hltedet el nem játszád, 
Utad égbe nyitva áll! 
Örvendj mindig es vigadj! 
Emlékezz, ki népe vagy!? 
Sion! nincs több Isten egynél, 
Benne há t ne ké telkedjéL 

6. Oh, ne csüggedj ! im az estnek 
Már leszálltak árnyai. 
Kihez ajkid oly hón esdnek, 
Halld, Atyádnak hangja hL 
O gyalázat, kin helyett 
Néked jobbján ad helyet! 
Sion ! a menny lesz te részed, 
Föld gyötrelmét hát ne nézzed! 

7. Végsó áldást mondj hazádra, 
Me!y távolról int feléd; 
Egi honnak a határa 
Yan már hozzád közelébb: . 
Edes érzés mert fog el, 
?\Ielytól olvad sziv, kebel?! 
Sion, minden másképp lesz ott. 
El fog tűnni nagy si rásod. 
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253. 
Dallama: 283. MegszabaduUam mar 

Azért, keresztények, ne essünk most kétségbe, 
Erós bizodalmunk legyen csak az Istenben. 
Bizony majd meglátjuk, 
Istent megtaláljuk, 
Még ez földön éltünkben. 
(1566) (Szegedi Gergely) 

254. 
Dallama: 106. Remény ked ö szivvel 

1. Semmit ne bánkódjál, Krisztusnak serege, 
:Mer t nem árthat néked senki gyűlölsége, 
Noha ez világnak rajtad gyűlölsége, 
Nem hagy hat szégyenben Isten ófelsége. 

2. Istened népe vagy, noha te kicsiny vagy, 
Az Uristen elótt bizony te kedves vagy. 
Agyar kodva futhat a világ utánad: 
Ha Istenben bízol, neked az nem árthat. 

(XVI . század) (Szká rosi Horválh A ndrás) 

255. 
Dallam a : 144. l sten sunt lelke 

1. Merj, élni merj , föld gyenneke, 
Tennesze t ti tkos remeke, 
Para zsat rejtő porhüvely, 
Porköntösödben élni merj ! 

2. Lelked az ég lehellete. 
A mennyet hozd a földJ-e le. 
Porköntösöd ha fö ldre ránt, 
Szárnyad van, bontsd kj és ne bánd. 
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3. Merj, élni mel'j, föld gyermeke. 
A mennyet hozd a földre le. 
Ez-é az út, ez-é a cél , 
Ne kérdd : szeress, bizzál, remél j ! 

(Longfellow - P. M J 

• 256 . 

Em . ber le, -vcz. 
Em·ber-nek a 

o· da lesz - Kezdd el 
SOr - sa ez. Kezdd cl 

UJ - ra, kezdd - Rosszu! fog·l ad. el . ve· szelt. 
új - ra, kezdd I 

Mós-sa l is ma r meg-c-seu Él oz Úr fe · 

Jed fe - lelt. Kezdd el ÚJ • ra. kezdd . 

2. Azt ne mondd : Mért kezdeném?! 
- Kezdd el új ra, kezdd! 
Nincs már abban, nincs remény. 

- Kezdd el újra, kezdd! 
Ember, embe I' , ébredezz, 
Kishi tűn ne csi..'lggedezz, 
Fent az Úr, nem érted eZlt? 
- Kezdd el új ra, kezdd ! 
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Xl. Záró énekek 

257. 
Sultivan Arthur 

U.ram. ke· gyel -med p it - va - rón ko-

U- ram. föl - saj - gall resz-ke-

J. 
lö sza-vunk. Ne . ne hagyj kél· 

seg-ben e l e - ped - nünk. Ne hagyj ma-

J J 
gunk-ra. áJ - da ll ls - le -nu nk 

(P. IH.) 

258. 
D,~Jlama: 257 .. Uram, kegyelmed 

UI'am, szavadnak harmatát fölittuk. 
Eltikkadt lelkünk újraeledett, 
A csüggedésnek nincs hatalma rajtunk, 
Ember, remélj, veled van Istened. -
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259. 
Dallama: HJ . A pÜllkösdllek je les napján 

Dícsértessél örök Isten 
A te gyülekezetedben, 
Tarts meg minket kegyelmedben, 
Mindörökké. Amen. 

260. P, L \ V 

Dallama: 33. Mennyben lakó én I stenem 

Mennyben lakó én Istenem! 
Könyörgök, légy mindig velem! 
Ha kél a fény napkeleten, 
A te szemed rajtam legyen! 
Es ha leszáll napnyugaton, 
Te légy, Atyám, az oltalom, 
Terjeszd ki rám áldó kezed, 
Legyen áldott a te neved! 

(Pósa Lajos) 

261. r, L r 

Dallama: 192. A Sion nak 

Magasra szállj, szívünknek lángja! 
Miért imbolyognál?! 
Az alkotó karját kitárta: 
A láng a lángra var. 
Az egy Istennek légyen hála, 
Szívünk örömben ég. 
Szívünk, Uram, reád talála, 
Megnyílt, megnyílt az Ég! 

- 20'G -

(P. /',f.) 

262. 
Dallama: 14. Szá.madá..tra 

Véghetetlen irgalmadban bizakodva, hívtalak, 
Uttalanul bujdosóknak csillagfénye, vartalak. 
Fásult szívvel aki jártam, 
Erzem, vcgre rád találtam. 
Oh, ki mindent jóra fordítsz, hálás szívvel áldalak. 

(P. M .) 

263. L, V 
l'I'Catéf i Ferenc 

U·raml Te· hoz: zad széll!! i . mánk, 

J I i 

u . ram. te lá . tod. bent mi bánt. 
~ 

J • I r I r J J I 
Ne hagYj el • kel. oh ne mm • hagyj. 

r- I t • 
I 

i • r 
Ne -ved nc-künk fegy· ver· nek 

I « I J • 
Ne· ved ne - künk paj-zsunk le gyen. 

~ 

i il· í 

Hail'gnss meg jó A · Iyónk Á • mrn. 
(P. M.) 
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264. 

Re-mélj , re-mélj, leJ-kem ne csűg-ge-dezz I 

Meg-hall-ga -tott az Úr, mi-nek re-megsz? 

Ke-gyeJ-me meg-tart s ó-riz sí - ro - dig. 

Ki ben -ne hí- zik , nem 

Mi - tal re - meg- nél, lel-kem. hát ne félj, 
• 

Meg,hall - ga-tott 
, 

az Ur, re-méJj, 

265. 
Dallama: 263. UTam, tehozzád szállt 

Legyen béke, áldott Isten! 
Tetőled e szent teremben, 
Nevednek örök dicséret. 
A hívek közt egyes érzet, 
Szent hitünknek ékessége, 
Szívünk erkölcsi épsége. Amen. 

- 208_ 

re - mélj. 

(P. M.) 

I 
.l 

• 

, 

t 

266. 
Da llama: 96 En Istenem 

Meghallgat.:il, 
Vigasztalál, 
Nagy Istenünk. 

Oh, te, ki szent vagy, 
M-aradj, maradj 
Mindig velünk. (P. M.J 

267 . 
Da lla m a: 211. Ald;ad én lel kem 

S zent Atyá nk, megenyhülést nyert 
Hajlékodban bús sziv ünk. 
Oh, hogy i tt a régi embert 
Levetkőznűnk s ikerült! 
Nézd, Uram, az ó-embe rt, 
S tartsd meg, tartsd az új embert! (P. M.) 

Mennybéli Or, 
Szívünkben új 
Remény fakadt. 

268. 
Dal1~ma: 96. En l stenem 

Oh, te, ki szent vagy, 
Terjeszd ki ránk 
Oltalmadat. (P. M.) 

269 . 
Dallama: 244. 1\1 0.~t an Or i s/en 

úr Isten, kelj fel, kezed emeld fel, neved dicsőitsd 

Nagy irgalmaddal és hatalmaddal minket 
meg, 

szabadíts meg. 
('fordai J., XVII. s:uizad) 

270. 
Dallama: 82. Dicsérlek tégedet 

Lelkem, de mit búsulsz, bennem igen dúlsz-fúlsz, 
Ne háborgass engremet, 
Ne hagyd el magadat, kétségbe se essél, 
Várd eI csak Istenedet. 

(Bogci ti Fazekas M" XVI. század, 42. zsoltár) 
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271. 
Dallama : 82. Dicsi:rlek tégedet 

U gy meghallgatója en könyörgésemnek, 
Edes Atyám, Is tenem. 
Vigasztalj meg engem a te szent lelkeddel, 
Hogy örülhessen szívem. 

(Dóczi /lona, XVIJ. sz.) 

272. 
Dallama: 251. Mire bónk6dol 

Nagy hálát adok, Uram, tenéked. 
Hogy értenem adtad ezeket 
A te templomodban. 
Adj mindvégig megmaradást 
:es idvességes kimúlást. 

(1697-i .tnekeskönllv.) 

273. 
Dallama : 251. Mire bánkódol 

Ugye, hogy úgy van, oh, te én szivem, 
Ugye, hogy látod, érzed, milyen 
Boldog, ki bízni tud! 
Oh, higgy, remélj, bízzál s ne félj, 
Nem hagy el az éló Isten. 

274. 
Dallama: 153. 19éretbeváItó 

Bosszúdat, ember, hagyd a jó Istennek, 
Ha megnémultak néked a törvények. 
Várd meg és lásd meg végét a bünösnek, 
Ha lehet, se árts elébb ellenségnek. 

(P. M.J 

(XVI . század) (Bogáli F. M ., 57. z soltár) 
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275. í" l. V . , , 
Dalla ma: 192. A Sionnak 

Akik bíznak az Or Lstenben 
TÖl'hetetlen hittel, 
Szégyent sosem vallnak hitükben, 
Tört szív, hidd el, hidd eL 
Mint a Sion-hegy bérce, állnak 
Ok rendületlenül, 
Nem (élnek, nem remegnek: állnak 
Ledönthetetlenül. 

, "276\ 
Da ll ama: 170. Szent vagy, Tstell 

Imádkozó néped. 
Sóhajtását értsd meg, 
Oh, emelj föl. nézz le ránk, 
Allj mi menénk, szent Atyánk! 

277. F, L, V 
Dallama : 237. Dicséret, dicsöség 

(P. M.J 

Dicsöség Istennek, E nagy világ szent Urának, 
Hála nagy nevének, Békesség szent hajlékának, 
Hogy itt minket rru::J6.t meghallgatott, 
Igéjével hogy felbuzditott, 
Légyen fel'Sége nUndig áldott! 

Óhajtva várt, 
Remegve szá llt 
Hozzád imánk, 

(S::. S.) 

278. 
Da llama : 96. En Istene1n 

Oh, te ki szent vagy, 
Maradj velünk, 
Vigyázz reánk! 

(P. ~r) 
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XII. Temetési énekek 

aj Templomban vagy haloltas háznál 

279. 

(OREGEK FELETT) 

Isz/ai Márion 

Mini cel -hoz ert fo-Iyam nak cse n-des ár-ja. 

Kar-já l ha már a ten-ger sZéllyel lár • . J8, 

Ha l-kon. sze-Ii· den. megnyug-vés-fa 
. . va-gyon, 

Mml ef - lik-kadl vesz si-vér pusz-Ia- sá-gon. 

Elnyugszik cl - tunk. oi - he - nés - re lér, 

Um-pánk eI- a l - ~zik.'u - tunk ve - gel er. 
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2. Boldog, ki úgy er kívánt nyugovóra 
Hogy indulóra hogyha kong az óra: 
Nem kell esengni, kérni késedelmet. 
Lehuny ja csak szemét és elpihenhet : 
Atyám, aroért küldöttél, megtevém, 
Engedj pihenni sírom éjjelén. 

3. Engedj pihenni! Hosszú volt a pálya, 
Csontom remeg, a versenyt úgysem állja, 
Oreg fa törzse úgyse hajt virágot . 
Elmúlt. Atyám, éntölem szép világod, 
Engedj pihennem, nyisd fel csarnokod, 
Boldog, ki így ér kívánt nyugovót. 

(Atírta P. M .) 

280. 
Dallama: 96. en lstenem 

1. Miért, miért? 
Remegve kérd 
Beteg szívünk. 
Uram, hogy történt, 
Hogy ily törvényt 
trotál nekünk? 

2. Miért, miért 
Hogy meg nem ért 
A könnypatak, 
Mért omlik egyre, 
Lelkét vesztve 
Minek szakad? 

3. Miért, miért? 
A sfrba tért 
Menny nem felel. 
Csak lelkünk tépi, 
Szívünk verzi 
Gyötl'elmivel. 

4. Oh, könnypatak, 
Te vagy, te vagy 
Csak már velünk? 
Oh, te felelj hát, 
Nem lát, nem lát, 
Könnyes szemünk. 

5. Hiába kérd, 
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A könny sem ért 
Meg már, Uram. 
Nem látja : benne, 
Hogy épp benne 
Ott vagy, Uram. 



7. Miél·t, miért? 6. Ott vagy. UI'd.m, 
Szóltál, Ul'am, 
Ha llottalak. 
Bús könnyeimben, 
Aldott Is ten, 
Megláttalak. 

Nem kérd, nem kérd 
Beteg szívem, 
Akartad, úgy lett, 
Uram, úgy lett. 
Amen, ámen! 

(P. M .) 

281 . 
Dallama: 188. Haragodnak nagy vollában 

1. Halandó, lásd, mely hirtelen s reménytelen 
Uthet rád a végóra. 
Oh, vedd, mig viru1sz, holtodat és sorsodat, 
Mely követ, gondolóra. 

2. Oh, szenteld há t Is tenednek és tisztednek 
Ember, minden órádat, 
Mától el ne halogassad, most folytassad 
Reád bízott munkádat. 

3. Oh, Isten. légy erősségünk, segítségünk 
Végsó bajvivásunkban, 
Halál fájdalrnit enyhítsed, rövidítsed 
S idvezits kimúltunkban. 

282. 
(KISDEDEK FELETT) 

Dallama : 289. Jer, temessük 

1. t:letünk csak füst és pára, Elenyészik nemsokára, 
Ha reggel szép napja derül, Fénye majd 

homályba m erül. 

2. Mint a gyenge szép rózsaszal. Mely tavasszal 
nyíl6ra vál, 

Mutat vidám ékességet, Szívet báj16 
kedvességet. 

- 2 1~-
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3. De mihelyt a hervasztó szél Reá fuvall, tovább 
nem él, 

Hiába az ég harmatja, Leveleit elhullatja. 
4. Igy lón sorsa e kisdednek, Kit halotti leplek 

fednek, 
Szépen felderült hajnala, Hosszabb idót igér 

vala. 
5. Reá fuvallt halál szele. S nincsen rajta élet jele. 

Hiába szülók könnyei, SzJ.nakozó keservei. 
6. De szíve tek csendesedjék. A mennyre 

fölemelkedjék, 
Az Úrnak bölcs rendeh!sén, Ny ugodjatok meg 

tetszésen. 
283. Régi dallam 

~ 
Meg - SZ6 - ba - d ul - tam ma r 

És meg· me . ne - kül - tem 

IOn a 
Min· den 

Bun • lö l. 

il il 
E csa • 

tes .. t i ha - la l . tól. 
oyB .. va - Jya -; im .. lól. 

bu • bá • na l • lól. 

J il J J 
Ja rd VI - lag • ló l, 

En . ne k sok nr6· bá - i . lól. 
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2. Lelkemet ajánlom ól hatalmas Is tennek, 
Por-testemet hagyom gyám-anyá mnak, a 

/ 

E világot pedig még I'övid ideig 
A most benne éJÖknek. 

földnek, 

3. A testi halálból megyek öl'ök é letr'e, 
A kimondhatatlan öl'ömre s dicsösegre, 
Melyet Isten szel'zett és szamokra e ltett 
Az ötet szen:~ töknek. 

284. 
( l FJ.4 K FELETT ) 

Régi dallam 

Vi . rág -szü l ko· rom-ban t: . Ic· tcm cl · 

mü • lek, Gyá-szos ko · por - som · ba 

Vé · lcl·lcn bo· ru - lek. Dc - rü va - la 

na - pom Ked-ves haj - na • Iá • va l 

6 a ha -I étl Ic - mct· sze Mér-ges ka - szá -já-va' 
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2. Szerelmes szü löim, ha nem keserl tlek, 
Hervadt a jakim t iteket említnek. 
Engemet 'a ha lá l, m ikor kisz6Hta, 
Titeket is sötét gyásszal e lborí ta. 

3. J ó l tudom keservet bágyadt szíveteknek, 
S úlyos b:.inkódását búsult lelketeknek, 
Mint hábo,'ús lenge r tornyos habjaival. 
Le lketek küszködik terhes gondjaival. 

4. Mié l1: zokogtok, hogy kedvesetek megholt, 
O,'ü ljetek inká bb, hogy a ti étek volt . 
Az ö , 'őkel etben lészen má .. laká'iom, 
Mennyei A tyámmal nyájas tá l"Salgásom. 

5. Lelketek sérelmét Istenem enyhí tse. 
Napjaitok számát az úr öregbítse, 
E világon áldott lelkével hordozzon 
S fényes koronáva l mennyben koronázzon. 

285. 

Da ll ama: 188. Haragod nak nagll voUá ban 

1. UI'am, ne hagyj el engemet, 
Nézd ügyemet, Mert egyedül hagyattam; 
Kédek, légy il'galmas nékem, ~n Istenem! 
Mel·t csak tebenned biztam. 

2. Azél·t tő l em ne állj messze, Szánj meg végre, 
En kegyelmes Is tenem! 
Segedelmeddel ne késsél, Siess, j öjj el, 
en édes idvességem! 
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286. 
(ARVA T H .4GYO SZULOK FELETT) 

Dallama: 211. Aldjad en lelkem 

1. Az Is ten az árvák Atyja s hiv pártfogó bírája. 
Azok ügyét ö forgatja, kik maradtak öl'ája, 
O azoknak védelme, kiknek nincs segedelme. 

I 

2. Oh, árvák, bús sOI'Sotokban az tstenben bizzatok, 
Mindenféle bajotokban könyörü l Ű rajtatok, 
0 , az édes jó Atya, nem lesz soha mostoha. 

287. 
Dallama : 109. Seregeknek hatalmas 

Már elhagylak, drága, kedves szállásom, 
Nehéz nekem tőled való válásom. 
Nem lehet több mulatásom, 
Mert készen van m ennyben már lakásom. 

b) Úton 

, 288. 
Dallama: 199. Tebenned bíztunk eleitól f ogva 

1. Csendesen, mint a folyam, mely tengert ér, 
Halkan, mint eltikkadt v4sz a pusztákon, 
Tart a pálya s csillapul az életér, 
.Es szemünkre a szelíd ég fátyolt von. 
A világnak búcsút int az élet, 
Lámpánk alszik és lángra nem éled. 

2. Boldog, aki ugy közelget végéhez, 
Hogy sirjába visz kiküzdött pályabél't, 
A leélt élet kinek bút nem szerez, 
Aki nem pi rul sírjánál tettiért, 
B~ldog ez, mert nyugtot lel si rjában, 
Mit meg nem lelt a világ zajában. 
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3. T udja ez, hogy éltünk nem örökké tart 
S a leélt koré!'t számot keH adnia, 
Lelke égbe szá ll, ha érv~ a révpart, _ 
S hogy testének porban kell maradnia. 
Erre boldog álom vár sírjába, 
S nyugton szenderül át jobb honába. 

• 

4. Minden, ami kedves volt, tö!ünkelmúl, 
De örök boldogság az, mely vár reánk, 
P ályánkat, ha jól futottuk, siron túl, 
Hol nem múló létre vesz fel új hazánk. 
ls ten, édes Atyánk, adj jó véget, 
Zsámolyodná l nyerjünk idvességet. 

289. 

Régi daHam 

me -lyet a ha - Jál ·il· le - tett . 

Lel - ke el - vált, ég - be szál-lott. 

Visz. sza tért az Ég U - rá - hoz. 

16 - Unitárius éntktskvny" _ 2 19 _ 



2. Küzdelmekben ki elfáradt, 
Vessünk neki síri ágyat, 
S temessük a föld mélyébe, 
Hadd pihenjen ott békébe. 

3. Lelke pedig tovább éljen 
A jobbaknak seregében. 
Fájdalom ahol nem éget, 
Nyerjen örök üdvösséget. 

4. Ifjak, szépek, vigyázzatok, 
Szépségtekben ne bízzatok, 
A szépségek elavulnak, 
Az örömök hamar múlnak. 

5. Hívogat az élet képe, 
Mosolyogva mégy e lébe. 
Hova merengsz?! Elötted áll, 
Csak egy lépés, lám, a halál. 

6. Szél indul, ki tudja, honnan, 
Egyet fú s a láng eHobban. 
K i gondolta , hogy szellete 
A halálnak lehellete. 

7. Gyertyalángnak lobogása 
A jövö szép moSolygása. 
Gyertya lángja vigan lobog, 
Nem tudja, hogy azzal is fogy. 

8. Gyors nyílnál is gyorsabban jár, 
Elfu t ez az élet, nem var, 
Nem var, nincs itt m al'adása, 
Készülj, lelkem, szamadásra. 
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9. Indulóra üt az óra, 
M"enni kell a parancsszóra, 
Nincs maradás, nincs halasztás, 
Hasztalan a sok sóhajtás. 

10. Utas ember holtra bágyad, 
Utas ember, var az ágyad, 
Vetett ággyal vár a halál, 
Nyugtalan ott nyugtot talál. 

11. Hal'comat már megharcoltam, 
Hol reméltem, hol csalódt-am, 
Most utolsó útra megyek, 
Engedd, Atyám, veled legyek. 

12. Mégyen a test elpihenni, 
Csendes nyugüPalmat venni. 
l!:n Istenem, én Is tenem, 
Ne hagyj el a nagy éjjelen . 

290 
Régi dallam 

Em-ber. em -Ié-kez-zél 
Egy lizem-pil.lan-lás-ban 

u-Ioi-só na-pad-rol. 
vál-fo .. zó sorosod·ról. 

S la-Ián aj -lód e -Ióll ál-ló ha-Iá-Iod-ról. 

2. Olyan, mint az ámyék az ember élete, 
Melyet vetni szokoit valamely csemete, 
De csak félóráig tart ö kerülete. 
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3. Gyakran csemeténket a féreg megrágja, 
Gyenge gyökereit elmetszi, kivágja: 
Odalesz, elhervad életünk virága. 

4. Micsoda az e let, forgatom, vi zsgálom , 
Felkapott finnyácska fúszálnak talá lorn , 
S m ulandónak. m int a hajnali szép á lom. 

5. Hamarébb a füstöt a szél eloszlatja. 
Mjnt mi életünket az idö fo rgatja, 
A halál elvégzi a simítás t rajta. 

6. Gyermeki buborék ez világi élet, 
J ön a halál, ráfú, játéknak határt vet, 
S merő sel'penyóvel kér szót az itélet. 

7. Mit ragaszkodunk hát e múló világhoz, 
Szívünket mért kötjük a mulandósághoz? 
Esztelenség bízni veszendő jószághoz. 

8. Embel', siess há t az é letre bém enni, 
Vigyázz, mert az ajtót be találják tenni, 
J aj, hogy tudsz öl'öklélt nélkül majd pihenni? 

.. _. __ o '. -" 

291. 

Már el· mé • gyek az 
ö - rök é· let szép 

(Atírva) 

Régi dallam 

ö· röm - be, 
kert-jé - be, 

Lej-kein o - rők lak - he - lyé - pe. 
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(XVI. sz.) 

2. Már elveszem diadalmát, 
Az életnek koronáját, 
Lelkem örök nyugodalmát. 

3. Keservek ott nem véreznek, 
F ájda lmak le nem szegeznek, 
Csalódások nem epesztnek. 

4. Leszünk hívek egyességben, 
Mind fejenként dicsöségben, 
Háborítlan békességben. 

5. Együtt gerjed ott szerelmünk, 
Együtt zeng az éneklésünk, 
Orökké tart idvességünk. 

(M ik lós d iák ir/a) 

292. 

Nyu ·go - da-Iom · ba. 

Fo-gadj eJ sö · Iét- ség. Ö·rök csendes-ség. 

2. Eresszetek el 4. A föld rám omlik, 
J ó r eménységgel! Testem elromlik; 
Látom m ár a kezet, De lelkem Istennél 
Me ly oda vezet. Boldogságban él. 

3. ~ltem szépségét, 5. S majd amaz órán, 
Gyönyörűségét Itélet napján 
Halá l elhervasztá, Ki most eljegyezett. 
Már leszakasztá. Ad új életet. 

6. Akkor nagy fényben 
És dicsöségben 
Egymásra találunk, 
Kik most elválunk. 
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293. 
Da llama: 112. En Istenem, halld meg 

1. Búcsút vennem, el kell mennem e földról nékem, 
F enyességben, dicsöség~n lesz ülö szé~em. 
Mennyországba, boldogsagba mert felvltetem, 
Fájdalmidtól, s iralmidtól 'Szűnj meg hát, lelkem. 

2. Sátoromat, hajlékomat sírba helyezem, 
Szép pálmámat, koronámat fejemre teszem, 
Ami re mind törekedtem, végre elveszem, 
Vigságom és boldogságom vég nélkül leszen. 

3. Hát, kedvesim, szerelmesim, már ne sirjatak, 
A válásban, búcsüzásban megnyugodjatok, 
Most elválunk, de majd egykor utánam juttok, 
Az ú r lelke és kegyelme legyen rajtatok. 

C) A sírnál 

294. - Régi dallam 

T Q·vább mar nem ki - sér - he - tünk, 
Tdt és visz · sza hiv é - le - tünk, 

Nyu - god - ni fogsz a - lant. ma . gan. 

r 
Hos?: · szU si · ri nagy éj - sza · kii.n. 

2. Búsan zúg a halál szele, 
Reszket fájó szívünk bele, 
Reszket éltünk fája s elszáll 
'f:letünk is zúgásiná1. 
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3. S amint süllyed alább, alább, 
Nem bírja a szív bánatát, 
Csordult ig van már a pohá,' , 
Omolj, omolj, gyászos könnyár. 

4. Omolj, könnyár, te vegadó 
Azért, ki most elhervadó, 
Többet adnunk, haj, nem lehet, 
Od' adnók bár az életet. 

5. Föld elnyelte már testedet, 
t:g ölelte fel lelkedet, 
Ott vár reád szebb kikelet, 
Ott leszünk majd mi is veled. 

6. Ott vagy te mar, ott szellemed, 
Feltaláltad már üdvödet, 
Oda míg elkísérhelÜnk, 
Isten veled, Isten velünk. 

295. 
Oallamél : 104. Vélkeim halomra 

Té rj pihenni, fáradt vándor, a sil' keble ~ár reád, 
Hült porodnak a rokon por csendes, bekés nyug~ot 

ad: 
Utad itt már veget ért, lelked messze égbe tért 
S ott a fényes mennyországban él örökös 

boldogságban. 

296._ 
Dalla ma: 106. Reménykcdö szivvel 

Elvégeztem, Atyám, rám ?ízott munkámat. 
Kifutottam földi pályafutasomat. 
Megtartottam hitem s igaz vallásomat: . 
Jövel, Uram, add meg menny ben kOl'onamat. 
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d) Köz- és záróénekek templomban és sírnál 

297. 
Régi dallam 

rI 
EI bo -csa· lun!<. sze· fi d le 
Le ve t·kez·ven por haJ' fe 

. lek. 
kod. 

ln • dul; 
Nyil · va 

• veg · so 
8 menny 

li • lad - ra . 
~ zá . mod· (3. 

0 11 feni a esd • la . ~ok fe • le tl 

r J-~ J I r r .. il J. 
Ta . ltl1 sz r! i·csóbb. szcbbe · Ic . tel. 

298. 
Dallama : 37. Légyen ked ves az áldozat 

Sajgó szívünk sóhajtását, 
Zajgó lelklink háborgását 
Hallgattasd el, jó Atyánk, 
Gyógyító irt küldj le r ánk, 
Taníts meg, hogy bízni keU: 
Jó az Ú I', O nem hagy el. 

I 

! 

(P . M.J 
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_ 299. 
Dallama: J26. Bu s Ilu rangszó hi rdeti 

Oh, árvák és özvegyek, 
Osszeom lott életek 
Csodatevö orvosa, 
Oh, te fordítsd új l'a jóra, 
Amit elnyelt a si r tor ka 
S vissza nem ad már soha . 

300. 
Dallama: 23. Vilóyo,uóg szent A tyja 

1. Atyám, szen t kezeidbe 
Aján lom lelkemet! 
A sir csendes éjébe 
N yuglasd meg testemet, 
Ama végnap derültéig, 
A feltámad t testek új reggeléig. 

2. Poromba új erót önt 
Akkor szent szózatod, 
S engem szép hajnal köszönt, 
Addig védjen jobbod ; 
Nagy hatalmú bírám, akkor 
Eljen újra a most elhamvadott por. 

301. 
Dallama: J93. Vigllázz értem, Oru ten 

.€des Atyánk, Istenünk, 
Szent eged ból küldj eröt, 
Ha látunk hervadást, 
Ha látunk elmulás t, 
Ne rettegjük a jövöt. 
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302. 
Dalla ma : 189. Milu a szép hi 1.Jes patakra 

Könyörülj rajtam, Is tenem ! 
S büneimet bocsásd m eg; 
Ne szá llj perbe en ellenem, 
Vedd fel ügyem ~ lásd meg. 
Segélj! Ke dved nyerhessem. 
f:s tőled elvehessem 
Pályafutásom pá lmáját, 
Az életnek koronáját. 

303. -
Dallama : 126. Bús harangszó 

Könnyhullatva em lítünk, 
Hit-reménnyel tekintünk 
Szent egedre, Is ten ünk. 
Leborulva kérünk téged, 
Adj enyhet 'a fájó szívnek 
S tÖI'Öld le a könnyeket. 

304 
Dallama : 96. En ISI enem 

1. Oh, mily fájó 
E végbúcsú S szívszaggató! 
Sirod ölében 
Aludd á lmod szép csöndesen. 

2. Isten hozzád. 

• 

Van mar neked d icsóbb hazád. 
Ott fenn az égben 
Látunk majd egy s~bb reggelen. 
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(J. J .) 

XIII. Új énekek 
305)' 

Bartalis Márton 

u . runK. A • tyánk, az Eg la • kó • ja, 

A . csil ·la · gak· nak ai • ko - tó • ja, 

Di ·csö - ség a te nagy ne - ved· nek. 
2. Az igazak, jók, akik élnek, 

Mindenkor csak benned remélnek, 
Te vagy az ó buzgó imájok, 
Oh, jöjjön el a te országod . 

3. Erós vagy. jó vagy, bölcs, igaz vagy, 
Belátásod mindent igazga t, 
Adsz örömet, csapást, kegyelmet, 
A te akaratod legyen meg. 

4. Panasz sosem jön ajkunkra, 
Csak te ne hagyj soha magunkra, 
S ki élni engedsz, add nekünk meg 
Ma s mindennap a kenyerünket. 

(R. Gy.) 
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306. 
Dnlla nl .:J : 58. Mit remegsz 

Remelj bizvás t, én le lkem , 
Bizzá l az Istenben, 
.o gondot visel ["ead 
Minden helyzetedben. 
Légyen ba lsors ba r ellened, 
Nem árt neked, mert veled van Istened. 

307. 

(Sz. s.) 

Franz G ru be r 

1. Csendes éj, szentséges éj, 
Mindenek nyug·ta mély. 
Nincs fent más csak a szen t szU lepá l" 
Dl'aga kisded ü k á lmainál, 
Szent fi ú aludjá l, 
Szent fiú élllud jál. 

2. Csendes é j, szentséges éj, 
Szív, örülj, higgy, r emél j. 
Isten szent fi a h inté reád 
Ajka vigaszt adó mosolyát . 
Jézus megszii letett, 
Jézus megszületett. 

-
308. 

Gyer-me - ked - nek 
I . má - dnt és 

• • 51.a - Ja 
há - la 
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Iszlai M arton 

Di - csér té-gcd, 
K él c zsen-ge 

, 

I 

l s - t e ll . Hall-gasd meg nyel-vem-nek 
s:dv-bcn 

gyöll -ge re -be - gé - sét , E - re - zö 

szí vem-nek Tc - ér - t ed vc n: · sét . 
(S. K.J 

309. 
(LXI. ZSOLTAR) Dallama: 188. Haragodnak nagy voltában 

j . Kiáltásom halld meg, Isten 1 
Vedd füledbe 
Az én könyörgésemet; 
Me rt én szívem nagy ínségből, 
Messze földről 
Kiá ltja felségedet. 

2. Vigy fel engemet kószálra, 
Magasságra, 
Hogy bátorságom legyen: 
Mert te vagy én erős tornyom, 
Vigasságom, 
~n ellenségim ellen . 

3. Te haj lékodban lakásom 
~n kívánom 
Es óhaj tom szüntelen ; 
Szá rnyaidnak árnyékában 
Biztonságban 
Lesrek, én jó Is tenem . . 

(Szenczi Mol nár A l bert , áhr \la) 
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310. 
NaflY A rpó.d 

A ma - gas - ság Is o le o 

I I po ~ 
• kunk ról a, • o az 

cr 
Hoz - zá, ki • tül min · den 

Zen~ • jcn huz - gó há - la • 

Gil) -Dalla ma : 192. A Sionnak 

Minden test, fü s minden szépsége Mint 

né· hez 
~ 

J 
• nek. e o 

~ 

G I""i 
ál . dás, 

a o dási. 
(B. Gy.) 

amezök 
füve 

Megszárad és lehull, ha rafú az Úrnak a szele, 
Elhull a virág, elmegy minden: a szép, a jó, a nagy: 
Az élö Istennek beszédje megélll es megmarad. 
(tzsaiás 40:6, 7, 8) (P. M.) 

Vajda Antal 

De jó ne-kűnk ill lak· nunk • n •. • 
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Bé - kes - ség ál • dolt ls • te - nc, 

A h. bor . gás nini .. nom t •. hil - hal, 

Ha • dat kül · döt tcl el • le o De', 

<J H; I F J 
Oh. .. A o tyánk. szent itt hel}', ,o e 

~ 

Hoz· zád e o mel, Hoz· zad c· I:H!1. 

2. Leoidom itten lábaimról 
A hétköznapok saruját 
S dalt pengetnek szent áhitatról 
Lelkemben titkos citerák. 
Oh, jó Atyánk stb. 

3. Megszaggatom eléd omolva 
Alázatomnak köntösét 
S a bán talmat - ha ért is volna -
Arcod mint po-Iyvát üzi szét. 
Oh, jó Atyilnk stb. 
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(O_ESZ TE.VDO ESTEJENJ 

313. 
Dallama : 58. M it remegs% 

1. Halhatat lan teremtő, 
Imádandó Isten, 
Kiben elmúlt, jövendó 
Es változás nincsen , 
J elenléted m aradandó, 
Is tenséged örök éltig á llandó. 

2. Im esztendők végpontja 
Hozzánk elérkezett, 
Elménk áldásban tartja 
Neved, mely fedezett 
Sziklái közt az életnek, 
Veszélyiben a sorsnak s balesetnek. 

3. Már-már csendes véget ér 
E fáradt esztendő, 
Már megáll s ki kötőt nyer 
Sajkánk, mely veszendő 
Volt a zúgó szélvészekben, 
Fájdalmakban, súlyos s zenvedésekben. 

4. Aldunk, Atyánk, a jókért, 
l'\'lelyekkel tetézté!, 
Áldunk súlyos próbáké rt, 
Melyeket ránk m értél, 
Aldunk, Atyánk, szerettinkkel 
S r okoninkkal egy szívvel és lélekkel. 

5. lsten. szállits békében 
Az ú j esztendőre, 
Terjeszd éltünk körében 
Aldásid fejünkre, 
BÜfleinket , oh, töröld el 
S bocsáss által minket csendes lélekkel. 

(5%. S.) 
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(X X IV. ZSO LTA R) 314. 

• 

Az ·Ur bir az e - gész föld - del • 

Es min - den ben . ne . l -k k l e - O - e . 

Ö ve a föld - nek ke· rek - sé . ge, 

Kit a ten - ge - ren é - pi - tett, 
_.~ 

w • . '''. &Q' 

Fo· Iyó . vi - zek· kel kö - fül - veti, . 

Lát - szik itt is nagy böJ - cse-sé • ge. 
2. Amde az ő lakóhelyét , 3. Ti szent kapuk 

Az örök lsten szent egét, megnyíljatok, 
Ki lá t ja m eg, ki megy Táruljatok, boltozatok, 

beléje? Hadd menjen be az égi 
király, 

Akinek tiszta a szíve A dicsöség fejedelme, 
Es tiszta a keze müve, A seregek nagy Istene, 
Az igaznak lesz csak Minden igaz embert ~ 

reménye. var. 
(Szencri Mol nár A lbert, átírva) 
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315. l szlai AfartoJI 

~ ,.. . 
t: P ol J I 

Hoz - zád jö .. vünk, oh nagy ls - t{' n. 

J I 
, Jil E ot r i r' J ~ • 

[·mánk hoz-zad ve - zel, Te al -ko .. lad ha -

ta l-mad-dal a föl·det és c .. get. 
~ 

Hogy megtar-tot .. tad é -Ie-tünk Es min-den jót 
~ 

ad -tal nekün k, Há- la j-mánk, im, fel -zen- dül 

S az égbe fel hoz .. zád re.. pül. 

316. 
Dallama : 176. Boldog vagy, ember 

Mint aranyalma <szinezüst lapon, 
A .helyé,: mondott ige úgy ragyog, 
Mint draga gyöngy az ifjú szép nyakon, 
Az intö szózatot, ha meghallgatod, 
A neked mondott ige (Igy ragyog. 

(Példabesudek 25:11) (P. hJj 
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(LXV l . ZSOLTAR) 317. 

Öt-vend; e - gesz föld az ls .. ten . nek 

És é .. ne . kelj sup :leli" gé$ .. sel! 

Di - csö- sé-gét az Ur ne-vé .. Dek 

E .. gész vi.. lág zeng .. je BÚj .. jel! 

-dá-sak a te dol-ga-id. 

E - roo e - Jött a por- ba es .. nek 

S hizel-'ked - nek .1 - len - sé . eid. 

2. Uram, a te nagy felségedet 
Mindenek e földön áldj ák 
S dicsöséges és szent nevedet 
JmeJdéssel magaszta1ják; 
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Jertek mind, ezt jól meglássátok, 
Ember, jól ide figyel mezz: 
Istennek mily csodálatosak 
Dolgai az emberekhez. 

3. Az Úr az, aki elapasztja 
A tengert és folyóvizet, 
Örvendezhet a nép, hogy r ajta 
Száraz lábbal átaimehe t; 
Élt ünket az Isten vezérli 
P r6bákon és küzdelmen át , 
Veszély között lelkünke t őrzi, 
Ha súj t is, ő az, ki m egáld. 

4. Lelkem, buzdulj fe l áldozatra 
€s á ldjad az Istent hiven. 
Altaihozott szent akaratja 
Sebes tüzön, nagy á l·vizen. 
Hálás szívvel holtig beszélem, 
Hogy engem h ogy megn yugta tott, 
Könyörgésem nem érte szégyen, 
Panaszomban meghallgatott. 

(Szencz i Molnár A l bert, átirva) 

318. 
Dl.Illama: 57. Hozzád megyek 

Uram, pereld meg bús lelkem peré t, 
Hozd fel nyugalmam rég vár t r eggel ét, 
Nézd csüggedésemet, 
Gyötl'ő kétségem et, 
Ne próbál j, jó Uram, 
Eröm felett. 

(Jeremiás si ralm a i J:58J (P . M.J 

- 238-

, 

319. 

Oh, tarts meg en-gem t! n jó l s - tc - nem ! 

Re-mény-ke - dé-se csak ' tc vagy sz i-ve rn -nek : -

A-zért az Úr-nak ezt mondd , én szi- \'em : 

bn U-ram vagy te, hadd ör-vend-jek ben-ned ! 

E -gyéb-b eJ Kt nem kér-ked-het -ném úgy-sem, 

A-m it az Úr-nak ad-hat-n~k /IIlí s llill -CSC'Il. 

2. A hivekkel e földön jót teszek, 
Istenfélőknek á llok oltalmál'a, 
De nem bánom, hadd keseregjenek, 
Kik nem hal lgatnak Istenem szavára. 
Mert áldozat juk véres áldozat csak : 
Szent áldozat csak szívedból szakadhat. 
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3. örvend a lelkem benned, IstelllCm. 
Te én~lem vagy s örzöd bátorságom. 
Ha ágyam lent a sírban is vetem, 
Az úr lesz ott is én vigasztalásom: 
ott veszni nem hagy lent a s íri ágyban, 
A lelkemet a sírból is kiváltja. 

(Szenczi Molnár Albert, 

320 
(OJ ES'CI'ENDÖREJ 

Dallama: 58. Mit r emegsz 

l. Oröm- S hálaénekkel 
Téged, Is tenem, áldunk, 
Egy szivvel és lélekkel '-
Buzgón magasztalunk, 
Hogy új évűnk reggelére 
Fö1di éltünk csendes békében ére. 

2. Mi jót és rosszat rejt ez 
Esztendö kelhele, 
Tán bút, bánatot fedez, 
Vagy áldással tele: 
Nem tudhatjuk, de oltalmunk 
A jó lsten, egyedül benne bízunk. 

3. Megáldja mezeinlret 
Termések javával, 
Homályos értelminket 
Az ész világával. 
Jót érünk, a vész elkerül, 
Kegyelméból mireánk remény derül. 

4. Napjainkhoz napokat, 
Evekhez éveket, 
Orömrt1lel áldottakat 
S veszélytöl menteket 
Engedj érni, jó Istenünk, 
Es tölteni. ezért buzgón könyörgünk. 

- l tD -

(Sz. 

321. Himnusz 

, 
lst en alld mw g a ma gya rt 
Jó,k ed~e l.,bos é~ g rrl 
Nyuj !s f e lej e ~edo ka rt 
Ha .. kuzd ellenseg gel. 
Balso r§ a k it régen hép 
Hozz ra vi g es~ t e ndot .." ,. ,. Me g bunhod t e mar e nep 

l 
.. If 

A mu t a t s j o vend ot~ 

•••••• 
, 

Szand meg (s,en a magyart . ' , Klt veszek , hanya nak , , Ti 
Ny ujts felej e vedD kart . ' Tengeren ktnja~ek , 
Balsors akIt r-e ge n tep 

, " Hozz ra vi g eSEtendot .. " , , MegbunAodte mar e nep 
" " A multat s jovendot~ 

• 
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