
ÉNEKEINK ÚJ FORMÁBAN. 

I. 
Minthogy az uj kiadás énekszövegeinket gyökeres revizio alá veszi, a 

merészebbekből, az egészen űjraköltöttekből folytatólagos szemelvényt adunk. 
Kérjük a kritikát és a segítő útbaigazítást, amig nem késő. 

1. 

(Enekeskönyv. 7. lap.) 

1. Vidám szívvel, víg zengéssel 
Áldjuk szent Urunkat, 
A magától élő Istent, 
Kegyelmes Atyánkat 
Ő teremtett mennyet földet, 
Minden állatokat 
Formált szerzett, táplált s éltet, 
Szép rendszeiben tarthat . 

2. Ohalmazőnk, segedelmünk 
Te vagy áldott Isten, 
Hatalmadnak, jóságodnak 
Párja —mása nincsen. 
Kimérted a csillagoknak 
Keringő, futását 
Számonfaríod sziveinknek 
Minden dobbanását. 

3. Fénysugarát hajnalodnak 
Áldón ránk teríted, 
Arcainkról te törülöd 
Le a verítéket, 
Elröppenő sóhajtások 
Szerét számonfaríod. 
Szereteted élő Isten 
Mindétig megtartott. 

2. 
(Drága dolog 34. lap utolsó versszakai.) 

4. Balsors akit csapdos-verdes, ne féljen, 
Bánatára írt az égtől remében 
Könnyünk árja záporként bár omolna : 
Nincsen bánat, kinek írja ne volna, 

5. Imádd azért, Jeruzsálem uradat, 
Megtartódat, kereszténység, magasztald. 
Sionnak a sugár hegye égre néz; 
Mit busulnál, ember, fel a menybe nézz! 



É N E K R I N K Ö.J F O R M A B A K . 

3. 
(Napsugárnak fénye ömlik 183. lap első szakasza 

belyett.) 

Szálljon buzgó, szálljon forró hála hozzád, jó Ayánk, 
Jóvoltodból, kegyelmedből áldás árad ime ránk. 
Megáldotta mezeinket minden jóval jobb kezed. 
Új kenyérre, új igére támasztottad népedet , 

Atyánk Istenünk ! 

4. 
(Húsvéti ének 105. lap.) 

Élet-halál birája, mindenható Atyánk, 
Magasztaló hálával száll hozzád föl imánk, 
Á szörnyű éjszakának elűzted rémeit, 
Örömre fordítottad szívünk keserveit. 

A megnyílt sirhalomról elvétetett a kő, 
Tarolt mezők lehervadt virága ú j ra nő, 
Tarlptt remények, vágyak új szárnyat öltenek, 
Az Úr mindig megáldja az elsirt könnyeket 

Csak a hitetlen hal meg, az élet az örök, 
Az élet lélek és a lélek nem földi rög. 
Ember, ha tudsz szeretni, meglelted üdvödet, 
A mennyország mibennünk, az üdv : a szeretet. 

5 
(Énekeskönyv 73. lap.) 

1. Úristennek szent fia 
Születék e világra 
Eljött lelkünk boldogságára. 

2 Céltalanul bujdosánk, 
Bujdosánk s nem volt hazánk. 
Istenem, de árvák is valánk 

3. Fényes csillag támada, 
Hitreményünk csillaga, 
Szenvedőknek lelki balzsama. 

4. Hajnal támadt, napkelet. 
Árnynak, búnak vége lett. 
Eltévednünk többé nem lehet. 

5. Bujdosásunk véget ért, 
Csüggedés már nem kisért. 
Már hajónk a biztos révbe ért. 

6. Vert út vár, ha útra kelsz, 
Sebzett szív gyógyírra lelsz. 
Tépett lelkem, higyj amig lehelsz. 

7. Úristennek szent fia 
Születék ez világra, 
Eljött lelkünk boldogságára. 

P á l f f y Márton. 



AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG PÁLYA-
TÉTELEI 1923-RA. 

1. Bűnbánati imák Karácsony nagy hetén a hét napjaira 
(reggelre és estére). 

2. A vallásosság szerepe a mai társadalmi életben. 
3. Brassai Sámuel bölcsészeiének hatása az unitárius hit-

tudományi irodalomra. 
4. Vallástani kézikönyv írandó az elemi iskolák 6. osz-

tálya számára. 
A tanterv szerint a felölelendő tárgykör a következő: 

Erkölcstanból: Az ember mint erkölcsi lény. Kötelességeink: 
önmaga, szülői, testvérei, rokonai és felebarátai és Isten iránt. 
Kötelességeink a természet iránt. Kötelességeink hazánk és 
egyházunk iránt. Hittanból: Isten és tulajdonságai, az ember 
és tulajdonságai, Jézus munkája, a szentlélek, egyház, biblia, 
vallás. Szervezettanból: egyházközségeink: kebli tanács, köz-
gyűlés, egyházkörök, képviselőtanács, főtanács. Az egyház fő-
hivatalnokai : püspök, főgondnok, esperes, köri gondnok, pap, 
tanító, kántor, gondnok. Az unitárius egyház törvényben bizto-
sított legfontosabb jogai : Iskoláink. 

A napi események megbeszélése erkölcsi szempontból. 
(Jutalma: 1000 leu.) 
5. Egyházi beszéd írandó Lukács 17:20—21. alapján. 
6. Karácsonyi egyházi énekszöveg. 
7. Unitárius templomi gyülekezeti ének énekhangra és 

orgonakíséretre hangjegyekre (szabadon megválasztott szövegre). 
A nyertes pályaművek a 4-ik pályatétel dolgozatának kivé-

telével 100—100 leu jutalomban részesülnek. 
A 4-ik sz. pályatétel jutalma 1000 leu. 
A pályaművek 1923. junius 31-ig küldendők a főtitkárhoz. 
A pályaművek idegen kézzel írandók és jeligés levéllel 

látandók el. 
A pályadijak az 1923. évi közgyűlésen adatnak ki. 
Kolozsvár, 1922. október 28. 

Ferencz József Dr. Borbély István Dr. Ferenczy Géza 
elnfik. főtitkár. igazgató. 




