
NAGYCSÜTÖRTÖK 

<--4--t4--4u--¦-----------------------------------------------tT4u---uj5uh4R3-,--3t----¦---------- 
   1. Ar-ról  is- merje meg mindenki, hogy tanítványaim vagy- tok,    *  hogy szeretettel  

<-¦-------------------7uU6Z5-zZ5T4-tT4--.----4---tT4--4u---¦----------------7iI7j5--5---:-¦-------- 
      vagytok egymás i-ránt.               2. Ma-rad-jon meg bennetek e  há -   rom:  a hit, a  

<-¦--------------tT4u-uj5uh4R3--,--3t--¦---------------------------------7uU6Z5-zZ5T4-tT4--.------ 
       remény és a sze- re - tet,      *   de   legnagyobb közöttük a szere-tet.   

<---4------tT4---4u---¦------7iI7j5--5---:-¦--------------------------tT4u-uj5uh4R3--,--3t-¦---- 
    3. Most még megmarad e há -   rom: a hit, a remény és a sze-re-  tet,     *    de leg - 

<-¦----------------------------7uU6Z5-zZ5T4-tT4-.--4----tT4--4u--¦-----7i(7j5--5-:---¦------------- 
      nagyobb közöttük a szere-tet.              4. Sze-res-sük tehát egy-  mást, mert a szeretet 

<-¦--------t%4u--uj5uh4R3-,---3-5-¦---------------------------------------7u-i(7U6Z5T4-5uU6Z5T4t-33--- 
       Istentől  va -  ló       * s a-ki szereti testvérét, az Istentől szüle-tett. 

<-55z-uU6Z5z-5t-4--. 
 
 
 
NAGYPÉNTEK 
 

<---tT4--4t---ü-----------------------4---5---6--5---,---ü------------------4---5---4--2--2-.---5--  
     1. U-  ram, halottam a Te szava-dat és féltem * megláttam műve- det és ret-tegek.  Két  

<-ü----------------------4--4---:-ü------------------------------------------4---5----6---5----,-----  
       élőlény között meg-jelensz, midőn eljöttek az évek, hogy megis-mertesd magad   *   



<-ü-------------------------------4---5---4---2--.---ü------------4---5---6--5----,-ü------------- 
       midőn eljött az idő,  hogy  megmutatkozz.    Megrendült az én lelkem *   midőn hara- 

<-ü-----------------------------------4---5---4---2-.--ü---------------4--5--6--5---,--ü---------- 
       godban is megemlékezel irgal-masságodról. Eljön az Isten  Libanonról  *   a Szent, a 

<-ü-------------------4--5----4---2--.---t%4--4t--ü-------------tT4--4z--6---5z-5--,---t%4--4t--5-- 
       beárnyékozott és  erdős hegyről.    Be- fö- di az egeket  az   Ő  fen-sé-ge  *  és   az   Ő 
<-ü------------------r!3--4t%4--2rR33--.- 
       dicséretével tel-  jes   a     föld. 
 
 

<-4tT4---4u-:--¦-------------------------------------tT4u-uj5uh4R3-,--3--5-¦------------------7uU6Z5-- 
  2. Krisz-tus    engedelmes volt értünk mindha- lá-  lig       *  éspedig a kereszthalá-lig. 

<-zZ5T4-tT4--.--4tT4--4u-:-¦-----------------------7iI7j5--5-:--¦---------------tT4u-uj5uh4R3--,--3t--- 
                        A -  zért  fölmagasztalta Őt az  Is -   ten,  és nevet adott  né - ki        *  mely  

<--¦--------------------------7u-iI7U6Z5T4-5uU6Z5T4t33-55z-uU6Z5z-5t-4--. 
       fölötte van minden név- nek. 
 
 
NAGYSZOMBAT 

<--4--5---4---4u--7-:-¦-------------------tT4u--7uj5uh4R3-,--3---5--¦------------------------------ 
   1. Örvendez-ze-tek  az Úrnak minden föl - dek        * szolgáljatok az Úrnak vígasság- 

<-7uU6Z5zZ5T4tT4-.--4----tT4--4u--¦--------------------------tT4u--7uj5uh4R3-,---3---5--¦-------------- 
       gal.               Menje - tek az Ő színe elé örvende-zés - sel        *  tud-já- tok meg, hogy 



<-¦-----------7uU6Z5zZ5T4tT4-. 
       az Úr az Is-ten. 

<-4--4--4t--4---4u---7-:-¦----------------tT4u--7uj5uh4R3-,--3---5--¦--------------:-¦------------- 
      Ő al- ko-tott minket, és nem mi ma- gun- kat        *  az  Ő  népe vagyunk,  és legelőjé- 

<-----------7u-iI7U6Z5T4-5uU6Z5T4t-33-55z-uU6Z5z-5t-4--. 
      nek juha-i.    

 
<--4--5--¦-----------------------------------------------------------8---7----,-¦_---------------- 
   2. É-ne- keljünk az Úrnak, mert dicsőségesen felmagasztal-ta-tott: *  a lovat és a rajta ü- 

<-¦--------6--7--5---4--4--.--¦-----------------------------------8---7--,--¦-------------------- 
      lőt levetet-te  a  tengerbe.   Az én erősségem és dicséretem az  Úr * és Ő lett nékem sza-  

<--7--6--7--5---4--.--¦------------------------------8---7----,-¦---------------------------6---7-- 
        ba-dí-tá-somra.    Ő az én Istenem, és dicsőí-tem Őt  * az én Atyáim Istene, és magasz-  

<--5--4--4--.--4---tT4--4u---¦----uU6--7i--8---7i--7--,---uj5--5u--7--7---uU6-4t--uU6Z5--4t-1123r4-. 
       talom Őt.   Az Úr mint győz-he-tet- len  harcos * min-denha-tó  az  Ő   ne-  ve. 
 
 

<--4---5---¦----------------------8---7---,-¦_---------6---7-----5----4--.--¦----------------- 
   3. Szőlőt  ültetett az Úr szeret-té-nek  * magas és ter-mékeny dombon. Besövényezte azt,  

<-¦-------------------5---5--:-¦--------------------------------8---7--,--¦---------------6---7---     
      és árkot húzott kö-ré- je,   válogatott vesszőkkel ültette be azt *  és tornyot épí-tett  a 



<--5--4--4--.--4---tT4---4u--7--uU6-7i--8--7i--7---,--uj5--5u--¦------------------------:--7---uU6-- 
      közepén.     És prés-há-zat é- pí- tett ab-ban:    és    a   seregek Urának szőleje  Iz - ra - 

<--4t--uU6Z5--4t-1123r4-. 
        el   há -  za. 
 
 

<--4---5--¦-----------------8---7--,-¦_----------------6----7---5---4--.--¦--------------------     
  4. Hall-já-tok, egek, amit szólok * hallja a föld az én szám i - gé - it.    Hulljon, mint sűrű  

<-¦---------------7---5--:-¦--------------------------------8---7----,--¦_-------------6--7---- 
       eső az én taní-tá-som, szálljon le, mint a harmat, a szavam *   és mint a zápore- ső a    

<-5--4-.--¦--------------------------8---7---7----,-¦-----------6---7---5---4---.--4---tT4--4u----- 
      füvön.  És mint az esőcseppek  pá-zsi-ton  *  mert az Úr nevét  hívom      Ad-ja - tok 

<-¦-----------uU6--7i--8--7i---7---:--uj5--5u--7----¦-------------uU6--7i--8--7i--7---,--uj5--5u--- 
     dicséretet a  mi  Is- te-nünknek,    az   Is- ten  cselekedetei tö - ké- le- te-sek *   és  min- 

<--¦---------uU6--4t---uU6Z5--4t---1123r4-. 
        den utai   i - gaz - sá -  go - sak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HÚSVÉT 

<-34t-tT4-56uU6-5u7--7iI7uZ54:-77-4tT4R3-56u-4uZ5z-t4-.---77--7iI7-67iI7Z5-uZ5u--7---:-7oO8--7---6u-- 
      Al - le     -    lu -  ja.                                          V) Ez  az   a               nap,  me- lyet az   

<-tT4-7u6Z4-5uZ5R3-4uZ5T4---tT4---4---,--4--tT4u--uZ5-7uU6Z4-5uU5R3--7uZ5T4t-77-8oI7Z5-7iI7i-uUZ4tT4-uZ4-7uU5T4- 
       Úr                          szer-zett,    ör-ven-dez-                                                       

<-tT3--3----:---5---4---5-----uZ5u--6uZ5T4--35uuZ5T4-35uU6Z5u-4uZ5zZ5T3-4tT4-7uZ5T4---.---34t-tT4-56uU6--. 
       -    zünk, s ví-gad-junk  raj -  ta.                                                              Al-  le-       etc. 
 
 


